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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

164 ncü Birleşim 

22 Eylül 1983 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. GEÇEN TUTTANAK ÖZETİ 

II. — KANUN TASARI VE.TEKLİFLERİ 

!l. — 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sa
yılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 
2 nci Fıkrasının ve 29 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/581; M. G. 
Konseyi : 1/574) <D. Meclisi S. Sayısı : 501; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 646) 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/588; M. G. Konseyi : 1/599) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 399; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 659) 

3. — 24.4.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
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Sayfa 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu. ı(ID. Meclisi : 1/701; M. G. 
Konsey : 1/566) (D. Meclisi S. Sayısı : 502; 
M. G. Konseyi S. Sayısı <: 671) 76:79 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/700; M. G. Konseyi : 1/587) {D. Meclisi 
S. Sayısı : 482; M. G. Konseyi S. Sayısı : 670) 79:88 

5. — 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 

j Meclisi : 1/645; M. G. Konseyi : 1/588) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 384; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 669) 88:90 

6. — Türk Bayrağı Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko-
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misyonu Raporu. ı(D. Meclisi : 1/655; M. 
G. Konseyi : d/570) (D. Meclisi S. Sayısı : 
541; M. G. Konseyi S. Sayısı: 668) 90:97 

7. — 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı 
Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ye Millî Güvenlik Konse
yi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/593, 1/618; M. G. Konseyi : 
1/591) (D. Meclisi S. Sayısı : 378; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 662) 97:102 

8. — 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Ha
rita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adı-

Sayfa 
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko
misyonu Raporu. 0 . Meclisi : 1/739; M. 
G. Konseyi : 1/582) 0. Meclisi S. Sayısı : 
505; M. G. Konseyi S. Sayısı: 666) 102:104 

9. — 31.18.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Or
man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo
nu Raporu. (D. Meclisi : 2/71, 2/60, 2/62; 
M. G. Konseyi : 2/127) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 390; M. G. Konseyi S. Sayısı: 651) 104:125 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

16 Eylül 1983 Cuma 

11.8.1983 Tarihli ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 
4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısı. (1/610) ı(S. Sayısı : 661) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
15.27'de son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MUU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K, ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 164 üncü Birleşimini açıyorum. 

II, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 \Sayih Va
kıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 inci Fıkrası
nın ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/581; M. G., 
Konseyi : 1/574) (D. Meclisi S. Sayısı : 501; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 646) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında, 5 Haziran 1935 Ta
rihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun !27 inci 
Maddesinin 2 inci Fıkrasının ve 29 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan 'Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor, 646 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 

ve ilk sözü Komisyon Başkanına bırakıyorum. 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 1935 yılında 2762 sayılı Vakıflar 
Kanunu çıkarken, Vakıfların malı olan bir kısım 
topraklar, kişiler tarafından kullanılmakta idi ve bu 
kişiler bunların üzerine ağaç dikmişler veya bina 
yapmışlar, bunun karşılığı olarak da Vakıflar İda
resine bir bedel ödemekteydiler. Bunlara vakıf di
linde «mukataalı topraklar» denilmektedir. 

(1) 646 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

IBir de, o tarihte bir kısım gayrimenkulu, Va
kıflar tdaresi süresiz olarak kiraya vermiştir ki, bun
lara da vakıf dilinde «icareteynü gayrimenkuller» 
denilmektedir. Bunları kullananlar, Vakıflara, se
nede bunların rayiç1 bedelinin binde ikibuçuğu 
oranında bir kira ödemekteydiler. 1935 yılında bu 
usul kaldırılmıştır. Ama o tarihte bunların mik
tarı 300 bin civarında 'bulunuyormuş. Ancak, Vakıf
lar idaresi bu kişilere, «Siz bunların 20 yıllık kira
sını birden öderseniz bunlar sizin olacak; ödemez-
seniz de gene sizin olacak, ama bu takdirde her mal 
için Vakıflar İdaresi birinci sırada ve birinci derece
de ipotek hakkına sahip olacak» demiş. Şimdi bu 
!300 bin vakfın, (o tarihte ödeselerdi cüzi bir para 
ödeyeceklerdi) 50 bini için kullananlar ödeme yap
mış, halen 250 bin tanesi ise aynı şartlar içerisinde 
'bulunmaktadır. 

'O tarihte on yıllık bir süre tanınmış ve bu süre 
1945 yılına kadar devam etmiş.... 1945 yılında 
ikinci bir kanunla bu süre 1955 yılına ka
dar uzatılmış. 1955 yılında akıl edilip bir üçüncü, 
bir dördüncü kanun çıkartılmamış ve bunun neticesi 
olarak; İstanbul'da Beyoğlu'nun göbeğinde, kendi
si mal sahibi olarak tapusu elinde bulunan kişi, ama 
Vakfın birinci derecede ve birinci sırada ipoteği 
olan bir gayrimenkulu, 10 860 000 lira gösteriyor. 
Vakıflar İdaresi, satabilmesi için onun üzerindeki 
ipoteği kaldıracak, bunun için de ipotek bedelinin 
onda 'birini istiyorlar. Bu ondabirinin hesabı da şöy
le Sayın Cumhurbaşkanım: Her sene için binde iki-
buçuk, bunun 20 katı ondabiri ediyor bedelinin; bina
enaleyh, 1 086 000 lirayı kişiden alıyorlar, kişi de 
malını satıyor. Ancak, bilahara bu kişi, «1955 yılın
daki fiyat üzerinden bunu benden alabilirsin» diyor, 
Hâkim de, bunun 1955'teki' fiyatı 1950 liradır diyor, 
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hesaplıyor 97,50 lira ödenmesine karar veriyor. Fa
kat hâkim bu 97,50 liranın üzerine bir 97,50 lira da 
faiz vereceksiniz diyor ve kısaca, vakfın 11 milyon
luk bir gayrimenkulüne kişi, bir gazoz parasına, ya
ni 195 liraya sahip oluyor. Tabiî bu kadarla da kal
mıyor, kişi daha evvel 1 086 000 lira verdiği için, 
hakkını geri istiyor ve faizi ile birlikte Vakıftan 2 
milyon lira para alıyor. 

Halen bunların sayısı 250 bindir ve bunun mana
sı da, bundan sonra vakıf malları hep böyle elden gi
decek demektir. 

Binaenaleyh, 1955 yılında unutulan kanunu, (ek
sik olmasın) Vakıflar Genel Müdürlüğü yeniden ele 
alıyor ve «en son beyan edilen rayiç bedelinin % 10' 
unu ödeyecek taviz bedeli olarak» diyor. 

Danışma Meclisimiz bunu % 10 azdır, 1935 yı
lından itibaren ödeselerdi diyor ve % 20 olarak ka
bul ediyor; biz de huzurunuza % 20 olarak geldik. 
Yani 10 milyonluk malı varsa, 2 milyon lira ödediği 
takdirde Vakıflar İdaresi de onun üzerinden birinci 
sırada birinci derecede ipoteği kaldıracak ve böylece 
mal onun olacak. 

BAŞKAN — Mal onun ama, ipotekli; satamıyor. 
EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, satamı
yor, varislerine bırakamıyor, devir edemiyor, temlik 
edemiyor. Yani tasarruf hakkı yok. Tasarruf hakkı 
için şimdiye kadar bu % 10'du, ama şimdi bunu 
% 20'ye çıkarıyoruz «fendim. Bunu ödemesi için 
de kendisine on yıllık bir süre tanıyoruz. Yalnız, es
kiden taksitle ödeme hakkı vardı, bu defa taksit kal
kıyor; bunu da ön yıl içinde ne zaman isterse ödü
yor ama, o andaki bedelinin % 20'sini verecek. 

BAŞKAN — Yani, yine nakfcen ödemiyor, on 
yıllık bir süre tanıyoruz?... 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — On sene için
de istediği zaman Ibunu ödeyecek, ama ödediği anda 
toptan ödeyecek. 

BAŞKAN — Niye on sene bırakıyoruz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başlangıçtan 
beri, yani 1935 yılından beri hep on sene olarak gel
miş, bu süreyi hiç koymamak demek, ödediği anda 
'bu hakiki vermektir ki, o takdirde satmak aklına gel
miyorsa bunu hiç yapmaz. Hiç değilse, on sene son
ra kanun nasıl çıkar diye belki korkar, biran evvel 
verir. 

I BAŞKAN — Bir sene versek olmaz mı; neden on 
I sene veriyoruz? On seneye kadar gene bu Kanunu 
I değiştirirlerse ne olur? 
I EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur-
I başkanım, 250 binin, muamele olarak da infazı zaten 
I bir - iki sene içinde fiilen mümkün değil efendim. 
I BAŞKAN — Ben öyle zannediyorum ki, bu 250 
I 'binin de zaten çoğu farkında değil, varisleri üzerinde 
I oturuyorlardır; ancak Vakıf bunları kurcalarsa ve 
I bunları kullananların da ellerinde kayıtları varsa, ile-
I ride onlar, artık on sene doldu, denildiği anda far-
I kına varırlar. Halen birçokları bunun farkında bile 
I değillerdir. 

I ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Netice-
I de bu mallar sahiplerine iade edilecek değil mi? 
I BAŞKAN — Sahibinin olacak, ama parasını ve-
I recek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten bun-
I 1ar sahibinde, tapusu onun üzerinde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vakfın 
I herhangi bir alacağı yok mu? 
I BAŞKAN — İşte şimdi alacağını bu Kanunla ala-
I cak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
I para mı alacak? 
I BAŞKAN — Para alacak, ipoteği de kaldıracak, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Rayiç bede-
I linin binde ikilbuçuğu kadar kira alıyordu, ama arz etti-
I ğim kira da 1955'teki rayiç 'bedeli üzerinden. Gayelt 
I cüzî rakamlar üzerinden efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ya-
I ni, vaktiyle vakfın bir arazisine, herhangi bir şahıs 
I gelmiş bir bina yapmış ve o binanın, o günkü şart-
I lara göre tapusunu da çıkartmış. Arsası karşılığında, 
I ipotek vakfın üzerinde, ama evin sahibi, o kişi, ta-
I pusu ile beraber, bugün. Şimdi 'bu konuyu halledi-
I yoruz değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani ben, bu 
I araziler Vakfın malı mı diye düşünmüştüm de. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aslında tabiî 
I bu Vakfın malıymış 1935 yılında. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şimdi, yeni 
I İmar ve İskân Kanunu çıktığına göre... 
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BAŞKAN — Yalnız, bunlar sadece arsa değil, 
(başka şey de var, bina olan da var. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Yani, malın 
sahibi, her bakımdan Vakıflar Genel Müdürlüğü
dür; Vakıflar bunu uzun vadede kiraya vermiş, o 
kullanıyor diye. Yani niye elinden çıkıyor efen
dim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çıkartmıyor 
efendim, 1935 yılma kadar buyurduğunuz gibi idi; 
ıbu tarihten sonra mal sahibi; elinde tapu olan, şu 
anda fiilen kullanandır, Vakıf değil. Vakıf bu hak
kını ona verirken, üzerine birinci derecede birinci sı
rada ipotek koymuş ve senede de binde ikibuçuk 
kiramı alırım demiş. 1935 yılına kadar bunlar çe
şitli yollarla böyle gelmişler. Tabiî bunlar Osmanlı 
idaresinden devren gelen vakıflar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Anladım Va
kıf tekrar bu kadar kıymetli mülkü neden kendi üs
tüne almıyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tapu onların, 
satmıyor adam. 1935 yılından beri bunlar onun; kul
lanan adamın, tapu onun. Ali'nin, Veli'nin tapusu 
var, Vakfın değil. Şu anda Vakfın malı değil efen
dim; bir hakkım devrediyor; yani birinci sınıf bi
rinci derece ipotekle hakkını devrediyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Vakfın malı 
da var dendi de, acaba... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, var 
ama onlar bu değildir efendim, huzurunuza gelen o 
değil. Vakfın malı olan gayrimenkuller de var ta
biî. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman on
lar da elden çıkmış oluyor* 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, şu an
da fiilen vakfın malı olanlar huzurunuza gelmiyor. 
Vakıf onları kiraya veriyor, kiraları söz konusu; ya
kında huzurunuza bir kanun gelecek. O ayrı bir konu. 

GALİP YİĞİTGÜDEN (Vakıflar Genel Müdür
lüğü Temsilcisi) — Müsaade ederseniz arz edeyim 
efendim. 

1935 yılında çıkarılan 2762 sayılı Kanunla, zaten 
halen tasarrufunda bulunan bu insanlara bu hak ta
nınmış. Tabiî evlatlarına da tanınmış. O zaman ka
nun öyle çıkmış. Ancak 1935 senesinde çıkan bu ka
nun meseleyi çözmemiş. Kanun, «Bundan sonra bir 
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daha mukataa müessesesi, icareteyn müessesesi uy
gulanmayacak» diyor. Ancak evvelce uygulanmış 
olanlara hak veriyor. Diyor ki : «Şimdi verdikleri 
kira miktarının 2Q katını vermek suretiyle derhal 
tasfiyeyi yapacaklardır.» 20 katı ne olacaktır; kanun 
buna d& açıklık getirmemiş. Bundan sonra ek bir 
madde çıkarmak suretiyle «bu binde ikibuçüktur.» 
diyor. Binde iklbuçuğu alıp 20 ile katladığı zaman, 
2Q senelik kirasını vermek suretiyle bu meseleyi çö
züyor. Biraz evvel Sayın Amiralimin de açıkladığı 
gibi bu çok cüzi bir miktar tütüyor. 

Ondan sonra bu Kanunun yürütülmesi mevzuun
da maalesef 1945'e kadar bir netice alınamıyor. 
1945te yeni baştan bir ek madde çıkarılmak sure
tiyle 1955 senesine kadar imkân veriliyor. Bu defa 
1955 senesinin rayiç bedeli üzerinden kiraya veril
mesi, binde ikibuçuğu üzerinden kiraya verilmesi esas 
alınıyor. Bu da istenilen oranda işlemiyor. Bütün bu 
malların hepsi Vakıf üzerinde ipotekli olarak tapu
da kayıtlı; ama, babadan oğula, oğuldan evlada in
tikal edecek şekilde tamamen istifade ediliyor. Ka
nun bu şekilde işlemez; fakat Vakıflar İdaresi bu 
hakkım ister ve mahkemeye müracaat eder, 2,5 üze
rinden, % 10 üzerinden kendi hakkını alır. Aldığı 
zaman orada bulunan mutasarrıf mahkemeye veri
yor, diyor ki ; «Biz 2,5'u % 55 rayici üzerinden ver
memiz lazımdı. Sîz bugünkü rayiç üzerinden alıyor
sunuz.» Devam eden mahkeme neticesinde Vakıflar 
İdaresinin aldığı parayı tekrar, geri verme durumu 
oluyor. 

Aslında büyük nüfuz sahibi kimselerin bu şekil
deki araziyi Osmanlı Devletinden almak yolunda 
kullandıkları «bir taktik. Devletin içerisinde de bazı 
unsurları ele geçirmek suretiyle, Vakfın o zaman da 
çok zavallı bir hali var; kendi kendini idare edemi
yor, milyarları tutan mal varlığını işletip Devlete des
tek olamıyor. O takdirde «'Biz bunu alalım da size 
kiraya verelim» diyorlar. Nüfuzlu kimseler olduğu 
için, bunun en sembolik tarafı neyse o şekilde işe 
başlıyor. 1935, 1945 ve 1955 senelerinde de çıkan 
kanunlar bu meseleyi çözmüyor. Bugün takipte yüz
lerce davamız var. Emredeceğiniz ve kabul buyuru-
lacak tasarıyla, amme alacakları cümlesinden olarak, 
bunun mutasarrıfı olan kimseleri Vakıflar İdaresi 
takip etmek suretiyle neticeye kavuşturacaktır. Bu 
mecburiyeti de getiriyor tasarı. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. I 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum.' 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayın Vakıflar Kanu
nunun 27 ineli Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
27 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bu maddekle öngörülen ve ilgililerce Vakıflar İda
resine ödenmeyen taviz bedelleri, hu gayrimenkul için 
13119 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen 
en son beyanname ile beyan edilen vergi değerinin 
yüzde yirmisi oranında hesap edilerek ilgili Vakıflar 
İdaresince alınır. Beyannamedeki değerin gayrimen
kulun rayiç bedelinin altında 'olduğu Vakıflar İdare
since anlaşıldığı takdirde Va'kıflar İdaresi ilgili Vergi 
Dairesinden bu gayrimenkule ait rayiç bedelin tespi
tini ister. Taviz 'bedeli ödenmeden ortaklığın gideril
mesinde veya cebrî icra yoluyla satışı yapılacak olan 
gayritaenkulîerin taviz bedellerinin hesaplanmasında, 
satış bedeli ile vergi (değerinden fazla olanı esas alı
nır. 

BAŞKAN — Yani az göstermişse (olur ya; bazı
ları da az göstermiştir) o takdirde vakıfların bunu 
tekrar tespit ettirme hakkı var. Onu da getirmiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eğer gayri
menkul satılıyorsa, rayiç bedeli ile satış bedelinden 
hangisi fazlaysa, taviz bedeli onun üzerinden hesap
lanacak. Yani her iki halde de vakfın hakkı korun
muş oluyor., 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
IMADDE 2, — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 

29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 29. — On yıl içinde bu Kanun hükümle

rine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa 
kayıtlan terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin 
mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıfla
rına geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayri
menkulun tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece 
ve birinci sırada ipotek sayılır. Genel Müdürlük o 
yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden 
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hesaplanabilecek olan bu tavizlerle vaktinde öden
meyen taksitleri mutasarrıfın başka mallarına müra
caat yolu ile ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir. 

Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına 
geçmiş olan gayrimeriküllerde maliklerin Hazineden 
foaşka varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet 
mahlul'en vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı ta
rihine kadar maliklerinin ölümleri üzerine son miras
çı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus tapu 
kaydına işlenmemiş bulunan gayrimenkulleı? de yuka
rıdaki fıkra hükmüne tabidir. 

BAŞKAN — Geçenlerde bu konuda gazetelerde; 
«Eski kanunları anlayamıyoruz (yeni çıkan kanunu 
geçenlerde çıkardık, biz de takıldık ona) bunu nasıl 
anlayacağız bu zamanda?» diye bir yazı çıktı. Tabiî 
esas kanunun diğer maddelerinde bunların geçtiğini 
bilmedikleri için, zannediyorlar ki biz kanunu öyle 
çıkarıyoruz. Buna bir çare bulmak lazım. Yani illa 
kanunun başka yerlerinde böyle geçiyor diye, düzelt
meler de hep böyle geçecekse, bu 2 200 senesine ka
dar değişmez. Hep böyle gelecek, Yeniden değiştirilen 
maddelerde yeni Türkçe karşılığını koymakta hiçbir 
mahzur yoktur bence. Çünkü değiştirilen bir şey, bu 
zamanın lisanıyla olmalı. Herkesin okuduğu zaman an
laması lazım. Ben de anlamıyorum, ki biz eski nesil 
sayılırız; ben anlamazsam, genç kişiler bunu okudu
ğu zaman nasıl anlayacak? «İcareteyn ve mukataa ka
yıtları» filan... 'Birisine soracak, o ne derse «peki» di
yecek. Kendli kendine anlayamayacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe -Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, tabiî bu husustaki emirlerinizi biliyoruz ve 
özel itina da gösteriyoruz. Dün akşam ben bu tasarıyı 
evde şöyle bir okurken, doçent olan kızım «amin» de
meye başladı; Kur'an okuyorum zannetmiş beni; ama, 
ilgili arkadaşjlar da «'Bunun yerine başka bir talbir bu
lamıyoruz» diyorlar. Tabiî bu suretle huzurunuza mec
burî getiriyoruz. Özel itina gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Bunu Dil Kurumuna verelim. İşte 
Dil Kurumunun yapacağı şeyler bunlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — «Kurum» un 
Türkçesini de kimse anlamıyor. Bunu da anlamıyor
lar, onu da anlamıyorlar. İnşallah şimdi öyle değildir. 

BAŞKAN — Üniversitelere verelim, üniversiteler 
bunlarla uğraşsınlar. Görevleri de bu. 

74 — 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, özellikle bu konuda vaktimiz de o kadar 
bol değil, onun için. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
konuda en iyi bir hal tarzı; bu Kanunun içerisine bir 
madde olaraık bu kelimelerin yeni manalarını yazmak 
ve «Bundan evvel geçmiş bütün maddelerdeki bu ke
limeler bu yeni şekle tabidir» diye kanun çıkarmak
tır. Bu suretle herkes okuduğu zaman anlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, biz onu denedik. Onda da şu müşkülatla 
karşılaştık : Söylüyoruz, 3 arkadaş geliyor diyor ki; 
«Bu kelimenin tarifini iki sayfada yaparız; Türkçede 
başka türlü ifade edilmez.» 

Bunun tek çaresi; buyurduğunuz gibi, bununla uğ
raşan Dil Tarihe mi, Dil Kuruluna mı birilerine verip, 
bunları onlara herkesin anlayacağı dilde tercüme 
ettirmek. 

'BAŞKAN — 2 <nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler,;.. Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncıi madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GALİP Y1Ğ1TGÜDEN (Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Vakıfların 
250 senelik derdine çözüm getirmiş oldunuz, şükran
larımızı sunarız. 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve MUlî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/588; M. G. Konseyi: 1/599) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 399; M. G. Konseyi S. Sayısı : 659) (t) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
yer alıyor. 

Bu rapor, 659 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Söz almak isteyen var mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kısa olarak 
izahatta bulunabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, devri idarenizde, bütün milletçe olduğu 
gibi özellikle sakat, âciz vatandaşlar hep şefkatlerinize 
mazhar oldu. Bu arada da, 1981 yılında kabul buyur
duğunuz 2559 sayılı Kanunla, yaşama gücünün % 
40'ını kaybetmiş olan ve bunu raporla tevsik eden 
sakatlara 15 yılda emeklilik hakkı tanıdınız. Ancak 
çıkan kanunda, «Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat 
uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiilî hizmeti 
bulunanların istekleri üzerine» emekliye ayrılabilme
lerine imkân sağlanmıştır. «İlgili mevzuat» deyince, 
bizde bunun tek mevzuatı İş Kanunudur ve o" kanun 
da 1971 'de yürürlüğe girmiştir. Yani, bu maddeden 
istifade edecekler ancak 1987 yılında istifade edebi» 
leceklerdir. Bundan evvel ide, miktarı az olsa da, sakat
lardan, yani bir mevzuat tespitinden evvel alınanlar 
var. Huzurunuza gelen metinle, bundan evvelki sakat
lar da, bir geçici madde ile bu hükümlerden istifade 

(1) 659 S., Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir* 
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etsin, yani onlar da çalışma güçlerinin % 40'ını kay-
betmişlerse 15 senede emekli olabilsinler diye bir 
ek madde getirilmektedir. 

Tasarıyı biz de aynen benimsedik. 
BAŞKAN — Bunlar kaç kişi? 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Bunların kaç 'kişi olduğunu bilemiyoruz 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani, 15 senede emekli oluyorlar mı, 
yoksa çalışmaya devam ediyorlar mı? 15 senede, 
isterse emekli oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 15 senede emekli 
olma kendilerine tanınan bir baktır, çalışmak isterse 
30 sene de çalışabilirler. 

BAŞKAN — Tabiî, eğer emekli maaşı kendisine 
yetmeyecekse çalışmaya devam eder. 

EMEKLÎ AMlRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sakatlığını bir 
sağlık kurulu raporu ile tevsik etmesi lazım. 

BAŞKAN — % 40 değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434'sayılı T.C Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki Ek Geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — Sakat olup sakatlarla 
ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.8.1971 tarihli 
ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre 
tescili yapılmaksızın T.C. Emekli Sandığına tabi gö
revlere giren ve bedensel ve zihinsel yetenekleritıdeki 
eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az % 40 oranın-. 
da yitirdiği Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen ve 
15 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti olanlar da 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu mad
desine, 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen 
(j) fıkrası hükmünden yararlanırlar.» 

BAŞKAN — Bu Kanunda başka ek geçici madde 
yok muydu? Bir numara vermemişsiniz. 

—• 76 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bun
dan evvel ek geçici maddeler belli bir yere kadar 
numaralandı, ondan sonra hep numarasız geldi; onun 
için düzeni bozamıyoruz. Numarasızlar çok fazla 
efendim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Geçici ve ek geçici maddeler o kadar fazla ki, mecbu
ren her kanunla eklenen için, ya kendi arasında bir 
teselsül kuruluyor veyahut tek başına bırakılıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Peki. 

1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar' 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 
(Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

3. — 24.4.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umunu Hıf-
zıssıhha Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/701; M. G. Konseyi : 
1/566) (D. Meclisi S. Sayısı : 502; M. G. Konseyi S. 
Sayısı: 671) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına geçi
yoruz. 

Üçüncü sırada; 24.4.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen-

(1) 671 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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meşine ilişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 671 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve sayın Bakanlar 

yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum, 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
koruyucu sağlık hizmetlerinin temel görevlerinden 
olan gıda güvenliği ile ilgili olarak 1953 yılında Hıf
zıssıhha Kanunu çıkmıştı. 

Gıda tekniği 1953 yılından bugüne kadar pek çok 
aşama göstermesine rağmen özellikle gıdaların ima
latı, muhafazası, saklanması, ambalajlanması gibi ko
nularda yasa, bu gereksinmelerin dışında veya gerisin
de kalmıştır. Bu nedenle Hükümetimiz, aynı yasanın 
181, .280 ve 282 nci maddelerinde değişiklik yapmış 
ve yine aynı yasaya bir de ek madde ilave etmiştir. 

Yine Hükümetimiz, biraz sonra huzurunuza geti
receğimiz 765 saydı Kanunla, Hıfzıssıhha Kanununa 
paralel olarak Türk Ceza Kanununun gıda ile ilgili 
maddelerinde de bir değişiklik yaparak huzurunuza 
kadar gelmiştir. 

Konu, Komisyonumuz tarafından da incelenmiş, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununa paralellik sağlanmak 
suretiyle benimsenmiştir. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 
Maddelere geçildiğinde ayrıca izahat vereceğiz efen

dim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 
24.4.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi v» 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Ka

nununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin 
bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol 
edebileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum 
görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe 
etmek üzere memur görevlendirir. Gerektiğinde gı.ia 
maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve 
levazımın bakanlıkça tespit edilecek laboratuvarda 
tetkikini sağlar.» 

«Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esasları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca altı ay içinde 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelik
le düzenlenir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, maddenin birinci fıkrası, bu göre
vin özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilmesini öngörüyordu; ancak belediye teşkilatı 
kurulmuş bölgelerde ise, bu görevi Sağlık ve 6os-
yal Yardım Bakanlığı değil de belediyeler yapsın 
diyordu. 

Şimdi tabiî Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu görevi belediyelerin yapmasını ve aynı zamanda 
özellikle belediyeleri de bu konuda denetlemeyi ön
görüyor. Biz de aynen benimsedik. 

Yalnız okunan metinde bir matbaa hatası var. 
Burada, «laboratuvarda» olarak yazılmış, halbuki 
«laboratuvarlarda» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «Laboratuvar» da olur. Yani birkaç 
tane taborâtuvarda olmayacak ki, herhangi bir la
boratuvarda olacak. O manayı da tazarnmun eder 
bu, ama «laburatuvarlarda» şeklinde olursa daha iyi 
olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Cumhurbaşkanım, ay
nı zamanda birden fazla laboratuvar da gidebilir. 

BAŞKAN — Evet başka yerlere de gidebilir. Ka
nunda «laboratuvar» denmiş diye, iki laboratuvara 
niye gönderdin diye de kimse demez herhalde, ama 
«laboratuvarlarda» şeklinde olması tabiî daha doğru 
olur. 

Onu, «laboratuvarlarda» şeklinde düzeltelim. 
Başka var mı efendim?. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Gıda 

maddelerinin kaynakta kontrolü emlamndan sonra 
bir virgül koysak daha iyi olur efendim. 

V — 
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BAŞKAN — Evet, oraya bir virgül koyalım. 
Başka söz almak isteyen?... Yok. 
1 inci maddeyi yapılan bu ufak değişiklikle bir

likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssrhha Ka

nununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Ana sütü ile beslenmenin önem ve üstünlüğünün 
öğretilmesi, yaygınlaştırılması, üst çocukları ve kü
çük çocukları 'besleme yönteminin öğretilmesi Konu
larındaki eğitim ve öğretim; halk eğitimi ve beslenme 
konularında uygulamalı eğitim yapan gerçe'k ve tü
zelkişilerle birlikte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından sağlanır. Bu eğitim ana sütü ile beslen
menin yaygınlaştırılmasını önleyici veya çocuk be
sinlerini reklam edici nitelikte olamaz.» 

BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Ka

nununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 282. — Bu Kanunda yazılı olan yasaklara 
aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayan
lar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü göste
rilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya 
kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan o'tuzbin lira
ya kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca, fiilin iş
leniş şekli ve niteliğine göre failin suça vasıta kıldığı 
meslek ve sanatın yedi günden üç aya kadar tatiline 
ve aynı süre kadar işyerinin kapatılmasına da hük
medilebilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
gıda üzerindeki titizliği Türk Ceza Kanunu da gös
termiştir. özellikle bozuk gıda yapan, satan, üreten 
veya ambalajlayıp sevk eden kişiler Türk Ceza Ka
nununun 363-402 nci maddelerine göre cezalandırı
lırlar. 
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Biraz sonra yüksek huzurunuza geleceği üzere, 
bu cezalar artırılmıştır. Ona paralellik sağlamak için, 
eski metinde yedi günden iki aya kadar olan hapis 
cezası, yeni metinde «üç aydan altı aya kadar» şeklin
de artırılarak getirilmiştir. 

Yine muayyen meslek ve sanatın yasaklanması 
da öngörülmüştür. Aynı zamanda bu tarzda suç iş
leyen kişiler bir mahkeme ilamıyla mahkûm olduk
larında, ki bilahara Türk Ceza Kanununda gelecek
tir, bu gibilerin işyerleri kapatılacaktır ve dlam da 
muayyen bir yere asılacaktır. 

BAŞKAN — Uzaktan görülebilecek şekilde asa
cak. 

Evet, 3 üncü madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 

Kanununa aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir. 
EK MADDE 3. — iBu Kanunun 185, 186, 18.7 ve 

18 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiilleri 
sebebiyle mahkûm edilenler hakkında da Türk Ceza 
Kanununun 402 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, 
yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahke
melerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usu
lü Kanununun 1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü 
maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü 
hükümlerine göre bakılır ve hükümler kesinleştikten 
sonra bunların birer sureti Cumhuriyet savcılıkların
ca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN \— 5 inci madde üzerinde söz almak is-j 

teyen?... Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 



M. G. Konseyi B : 164 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/700; M. G. Konseyi : 1/587) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 482; M. G. Konseyi S. Sayısı : 670) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
yer alan, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonunun Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Bu rapor, 670 şıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakanlar 

yerlerindeler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok 'kısa 
bir maruzatım olacak (Sayın Cumhurbaşkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek bilgileri olduğu ' 
üzere, biraz önce kabul buyurduğunuz 1593 sayılı 
Hıfzıssıhha Kanununun tamamlayıcısı olan hususlar, 
Türk Ceza Kanununun biraz önce arz etmiş olduğum 
363 ila 402 ncj maddelerinde sıralanmıştır. Tabiî, 
yasa 1926 yılında çıkmış ve muhtelif değişikliklerle 
cezalar artırılmış olmasına rağmen, bugünkü tek
niğin ilerlemesi ve gıda maddeleri üzerindeki suiisti
mallerin çoğalması karşısında ihtiyaca cevap vere
memektedir. Biz madde metinlerinde hiçbir değişik
liğe gitmeksizin cezaları artırdık. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : \ 

(1) 670 S. Sayılı Basmayazı Tut&nağa erklidir. 
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765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 363. — Bir kimse ticaret yaptığı sırada 
müşterisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere 
diğer bir şey veya menşe ve evsafı ve miktarı beyan 
veya mukaveleye aykırı olarak bir şey Verirse altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taalluk ederse faile 
verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yir-
mibin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıdır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 394 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve yiyeceği . 
veya içeceği her çeşit şeylere zehir katarak ve sair su
retle bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren 
kimse, beş yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Tabiî ölüme sebebiyet vermişse onun 
maddesi ayrı. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim, 449 uncu madde. 

BAŞKAN — 2 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi Okutuyorum : 
MAİDDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya parasız 

verilmeye mahsus her nevi yenilecek veya içilecek 
şeyleri veya ilaçları -bunları yiyen veya içenin sıh
hatini hafif veya ağır surette bozmaya sebep olacak 
şekilde- tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu 
gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve 
sıhhate zararlı olduğunu bildiği halde satılmak üze
re mağaza veya dükkânında bulunduran ve gıdaları 
ve ilaçları bu suretle tağşişe, taklit veya tağyire ya
rayan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bile
rek satan veya tedarikine yol gösteren veya yardım 
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eden kimseler 'bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yir-
rnibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm olur ve bu gibi maddelerin tamamı müsa
dere ve imha olunur. 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerimde söz aılmaik 
İsteyen?.. Yolk. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 396 ncı 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Maldde 396. — Her kim taklit veya tağyir veya 

tağşiş edilmemiş olduğu halde aslında umumun sıhha
ti için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair şey
leri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa al
tı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan elljbin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu maddenin eski şeklinde hapis 
cezası ne kadardı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MOZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim,, yedi günden altı aya kadardı. 

'BAŞKAN — Şimdi altı aydan 'bir yıla kadar ol
du, 

Geçen sefer bunun münakaşasını ., yapmıştık; ga
zozun İçerisinde sindk varsa «Bunun içerisinde sinek 
vardır» diye haber verecek. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 'Efendim, 
bunun bir uygulaması da içkilerde ve tekel madde
lerinde olabilir diye düşünmüştlük; 'bir ıbaşka türlü 
tatbikatını düşünememiştik. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
deye bir de Hıfzıssıhha Kanununun 185 inci madde
si atıf yapıyor. Yani hu suç unsurları dışında 185 
inci madde buna atıf yapıyor. 185 inci maddedeki 
suç oluştuğu talkdirde, Hıfzıssıhha Kanununun 296 ncı 
maddesi gereğince, hu 296 ncı madde uygülanaealk-
tır. izin verirseniz 185 inci maddeyi arz edeyim : 

*1'8'3 üncü maddede zikredilen eşya ve levazımı 
bunların gerek evsaf ve terkibi ve gerekse nezafets'iz-
liği dolayısıyla kullananların sıhhatini az veya çok 
ihlâl edecek surette muhafaza veya 'seVketmdk veya 
'bu nevi eşya ve levazımı satmak: 'üzere nezdlinde bu-
l'undurma'k, satılığa çı'karma'k veya satmak veyahut g> 
da maddelerine ait olduğu herkesçe malum ve üzıeriın-
de 'buna dair alamet mevcut bulunan kaplar deru-
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nuna muzır ve zehirli maddeler koyarak satılığa çı
karmak memnudur.» 

iBu suçlar işlendiği zaman yapılan atıf sebebiyle 
bu uygulanmaktadır. 

izninizle bir de şu hususu arz edeyim : Yargıtay 
(içtihadında, «bir zararlı maddeyi dükkânda bulundur
mak satmak 396 ncı maddenin 'kapsamına girer» di
yor. Yani, o müşteriye bildirmemenin anlamını yar-
gıtay geniş anlıyor. Muzır bir maddeyi, sıhhate za
rarlı bir maddeyi hiçbir şey söylemeden satmanın 
396 mcı maddenin kapsamına gireceğini belirtiyor. 

iBAŞKAN — Yani, bir şey söylesin Veya söyle
mesin?..-

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Ovet efendim, müşteriye bildir
meden, tehlikeyi haber vermenin anlamı uygulamada 
böyle anlaşılıyor. Arz öderim:. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, satışa arz ettiği sucukların 
içindeki malzemeler zehirleyici bir hale gelmişse ve 
söylemeden o malı sa'tmışsa, yine 396 ncı maddenin 
kapsamına giriyor. 

BAŞKAN — Yani, «Sen bunu al; falkalt yemıe, 
'köpeğine falan yedir» diyecek. Başka ne desin? 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Mesela sayın Cumhurbaşkanım, 
'özür dilerim, zeytinyağının a'siti şu miktarda ise, bu
nu yiyecek maddesi olarak satmadan evvel, satıcı
nın «Bu zeytinyağı yemeklerde kulilanılaimaz» diye 
siöylernesıi lazım. 

'BAŞKAN — Söyledi mi, Söylemedi mi diiye bir de 
şahit lazım. Tatbikatı çok zor bir madde bu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zeytinyağının asidi sağlığa zararlı 
olacak derecede ise zaten onu imal edeni bir başka 
madde ile de cezalandırıyoruz. 

'BAŞKAN — Mallı satan, söyledim deyip işin için
den çıkacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bu madde dolayısıyla, diğer bazı maddelerde, yuka
rıda işaret edildiği şekilde de olsa, bu hafif bir mad
de, bunu uygularlar. 

İBAŞKAN — Yukarıdakiler ayrı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu da 

onun kapsamlına giriyor; her taklit veya tağyir veya
hut tağşiş edilmemiş olduğu halde... 

BAŞKAN — Edilmemiş olduğu hailde; yani hiçbir 
şeyi yok. ötekiler edilmişse... 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tağyir ve 
tağşiş edilmişlerin cezası dalha azdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kendili
ğinden meydana gelmişse mli?.. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Ad'ato Ko
misyonu Üyesi) — Bayatlamış peynir gibi mesela. 

'BAŞKAN — Tağyir de edilmemiş, tağşiş die edil
memiş, rtormali bir madde; fakat dediği gibi, «!Bu 
zeytinyağının, asidi fazıladır, sana zarar verebilir» de-
mesıi gerekir. Mesela bir şey satacaktır, «ıBu kailp has
talarına zararlıdur, dikkat et, bunu yeme» diye ikaz 
edecek. Madde bu. Geçen defa bunu çok münakaşa 
ettik. Tatbiki çok zor bir madde; ama eskilden de 
varmış, böyle devam edip gidiyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Efendim, metindeki «teh
likeli» kelimesinden sonra gelen «olan» kelimesi ye
rine «olabilecek» kelimesi konulursa bu madde daha 
anlamlı bir hüviyet kazanabilir diye düşünüyorum 
efendim* 

IBAŞKAN — «Umumun sıhhati için tehlikeli ola
bilecek» şeklinde olsun diyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Evet dfendim, «olabilecek» 
şeklinde olsun diyorum. Çünkü bir süt veya herhan
gi bir gıda maddesi beklediği zaman bayatlayab'ilir ve 
mikrop ihtiva edebilir, ama etmeyebilir de. ıBu teh
likeyi kendisine haber vererek sattığı zaman 'bunu 
alan kişi bilerek alıyor delmektir bunu. Fakat kesin
likle zararlı bir maddenin «olan» dediğine göre, ke
sinlikle zararlı olduğu ortada. Bunun satışı medeniyle 
kabulde bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık Sayın Cum-
hurlbaşjkanım; «olan» yerine «alabilecek» kelimesi 
olursa dalha yerinde olur efendim. 

IBAŞKAN — Yahut «olabilen» şeklinde olsun. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Şu 

da var : Sağlık için zarar tevlit edecek şekilde ise, 
mesela sucuğa sakatat kattı, o da bu maddeye giriyor 
efendim. 

BAŞKAN — İşte, söyleyecek; «Bunun içinde sa
katat var» diyecek. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Ama, «olabilen» dersek, zamanla beklemekle olabilen 
anlaşılıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Ö takdirde «tağyir» olur. 

BAŞKAN — Tağyir oflur o. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Onu kabul etinniyor bizim Yargıtayımız. 
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BAŞKAN — Ama, «tağşiş edilmemiş olduğu hal
de» diyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Arz edeyim efendim : 

«Sanığın İmal ettiği, satışa arz ettiği sucuk, has
talık ve gııda zehirlenmiesi yapan bakteraleri ihtiva 
ettiği gibi, sağlığa zararlı sakatat ihtiva ettiğinden 
taklit ve tağşiş edilmesi sebebiyle eylemin 396 ncı 
madde...» 'bunu da buraya sokuyorlar; 

BAŞKAN — Efendim, bunun müzakeresini bir
çok def allar yaptık. Bu madde, tatbikatı çok güç ve 
biraz da sağa sola çekilebilecek bir madde. Mesela, 
çikolatalı veya kremalı dondurma yapıyor veyahut 
yumurtalı pasta yapıyor; satarken, «Bak, alerjin var
sa yumurtaya karşı bunu yeme ha, alerji yapar»; don
durma 'için de, «Terli terli yeme bunu» demesi müm
kün mü? Gelenlere sıra ile veriyor. Yani farzımuhal, 
o dondurmadan birisi zehirltenmıiş veya zatürree ol
muşsa >ve «bana haber vermedi, böyle bir şey var, 
bundan zehirlendim veya zatürree oldum diye bir 
dava açmışsa onu dahi içerir bu. Çok zor uygulama
sı olabilecek bir madde bu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
esk'i metin de böyle idi. Yargıtay içtihatlarıyla ko
nu zaten açıklık kazanmıştı. Bu defa bir başka mad
de ile, bir geçici madde ile... 

'BAŞKAN — 1 haftadan, birdenbire 6 aya çıkar
mışsınız; ben ona takıldım. Yani, 1 haftadan başlı
yormuş eski kanunda, birdenbire 6 aya çıkartılmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAİYNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — Emreder
seniz, «üç aydan altı aya kadar» diyelim efendim? 

IBAŞKAN — Evet. Uygulaması çok zor efendim, 
çok zor. Ama, şimdiye kadar hep uygulanmış. «Üç 
aydan aılltı aya kadar» diyelim; aksi halde çok ağw, 
hiç olmazsa paraya çevrilir ve belki de tecil edilebi
lir.» satarsa, üç aydan altı aya kadar hapis ve 10 
bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası» diyelim. 

Eskiden ne kadardı para cezası? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Onbeş liradan dili liraya kadardı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 30 misli 
artırarak 450 liradan... 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Şu anda 3 000 liradan başlıyor 
efendim. 
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(BAŞKAN — Öncekimin şimdiki karşılığı, 3 000 I 
lira oluyorsa, biz de bedbin liradan diyelim « beştin I 
liradan yirmi beşbin liraya kadar» diyelim. I 

«Tehlikeli olabilen» değil de, eskiden olduğu gibi I 
«lo!lıaıtı» diydim. I 

iBu düzeltmelerle maddeyi bir kere dalha okutuyo- I 
ram : I 

«Madde 396. — Her kim taikMt veya tağyir veya I 
tağşiş edilmemiş olduğu 'halde aslında umumun s ıh- I 
biati için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair I 
şeyleri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa I 
üç aydan altı aya Ikadar hapis ve beşbin liradan yir- I 
miıbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı- I 
rılır.» I 

BAŞKAN — Okunmuş "bulunan madde üzerinde I 
söz almak isteyen var mı? Yak. I 

4 ündü maddeyi değiştirilmiş bu şekliyle oylarını- I 
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

5 inoi maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 
Madde 397. — Tıbbî maddeleri satmaya yetkili I 

olup da bunları nevi ve miktar itibariyle hekim rece- I 
telerinin münderecatına aykırı ollarak yapan kimse I 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan el- I 
lihin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. I 

BAŞKAN — Burada eczaneler kastediliyor değil I 
mi; elle yapılan ilaçlar 'için herhalde; bir de İlaç faib- I 
rikaları? I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Reçeteyi ifade ettiğine göre 
eczaneyi içine alıyor. I 

BAŞKAN — Evet, «Hekim reçetelerinin mün
derecatına aykırı olarak» dendiğime göre, eczanelerde I 
yapılam ilaçlan kastedüyor. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — 'Bazen ilacın yerine bir de
ğişik ilaç 'verilmesi de söz konusu olabiliyor. I 

BAŞKAN — O da olabilir. 
5 inci madde üzerinde başka söz almak iisiteyen I 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
'6 ncı maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci 

maddesi aşağıdakıi şekilde değiştirilmiştir. 
(Madde 398. — Sıhhat için zararlı olmayıp ancak j 

tabiî olmayan bir gıda maddesin1! tabiî diye satılığa I 
çıkaran ikîmse üç aydan bir yıla kadar (hapis ve beş- j 
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bin liradan dibin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Evvelki madde beşbin ila yirmıÜbeş-
bin liralık cezayı getirmişti, bu maddede ise beşbin 
ila dlibin liralık ceza getirilmektedir. Ama bu tak
lidini, sunîsini satıyor; sıhhat için zararlı değil; an
cak, tabiî olmayan bir gıda maddesini tabiî diiye sa
tıyor, 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
'Dondurmaya çilek esansı koyuyor mesela. 

(HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Zeytinyağına pamuk yağı katı
yor mesela efendim. 

Bir de Sayın Cumhurbaşkanım, 396 ncı mad
dede asgarî cezayı altı aydan üç aya, azamî cezayı 
da bir yıldan altı aya indirdik. Buradaki azamî ceza 
bir yıl 'olarak kalırsa, bu İkisi arasında suç ve ceza 
bakımından nispetsizlik doğuyor efendim. 

BAŞKAN — Bunun da üç aydan altı aya kadar 
olması lazım diyorsun, değil mi"? 

HÂKİÎM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Evet 'efendim. 

(BAŞKAN — «'Üç aydan altı /aya kadar (hapis ve 
beşlbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır.» Bu şekliyle düzelterek yeniden 
okutuyorum : 

'«Madde 398. — Sıhhat için zararlı olmayıp ancak 
tabiî olmayan bir gıda rnadıdesinü tabiî d'iye satılığa 
çıkaran kimse üç aydan altı aya kadar hapis ve beş
bin liradan yirmdbeşlbin ili raya kadar ağır para cezasıy
la cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Bu son okunan 6 ncı madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

6 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ©d'itoişft'ir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiiller
den biri hataen veya kayıtsızlık veya meslek ve sa
natta tecrübesizlik veya nizam ve emir ve tariflere 
uymama sonucu olarak yapılmış ise faili 394 üncü 
maddede beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan iki 
yıla kadar hapis, onbin liradan yet'mişbeşbin liraya 
kadar ağır para cezası ve 395 inci maddede beyan 
olunan fiillerden dolayı altı aydan bir yıla kadar ha
pis ve onbin liradan dibim liraya kadar ağır para 
cezası ve 396 ve 397 nci maddderde yazılı fiillerden 
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dolayı iki aydan altı aya kadar hapis ve beşbiin lira
dan yirmi'beşbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Tabiî, 396 ncı maddedeki ceza için 
«üç aydan altı aya kadar» dedik. Şimdi burada, «396 ve 
397 nci maddelerde yaziih fiillerden dolayı iki aydan altı 
aya kadar hapis» demişiz; şayet hataen olmuşsa. Yani 
asgarî ceza miktarını bir ay indirmiş oluyoruz. Para 
cezası aynen kalıyor. Para cezası 10 bin lira idi, artık 
daha da aşağıya indiremiyoruz. Çünkü, yukarıdaki 
396 ncı maddede, bilerek yaparsa beşbin liradan yir-
mibeşbin liraya kadardı. Burada, hataen, kayıtsızlık 
ve tecrübesizlik söz konusu ki, bunun cezasının biraz 
daha az olması lazım, para cezasını da ücbin ila on-
beşbin lira demek lazım, ondan bir farkı olmalı. 
Maddeyi son satırını düzeltilmiş şekliyle bir kere da

ha okutuyorum : 
«İki aydan altı aya kadar hapis ve üçbin liradan 

onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır.» 

HÂKlM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Bakanlar da burada iken ve 
zabıtlara geçmesi bakımından bir hususu arz etmek 
istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

Maddenin aslında da, «emir ve tarifata» aykırı 
hareket vardı, biz onu Türkçeleştirdik; «tariflere» de
dik. Aslında bu tedbirsizlik, kayıtsızlık suçu, İtalyan
ca aslında da öyle değildir. Madde İtalyanca aslın
dan dilimize yanlış çevrilmiştir deniliyor. 

Şimdi bu «tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, meslek 
ve sanatta acemilik, nizam, emir ve talimata riayet
sizliktir. Halbuki 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununda bu, «talimat» yerine «tarifat» olarak ge
çiyor. Aslında tedbirsizlik suçunun unsuru «talimata» 
aykırı harekettir. O bakımdan «tariflere» kelimesinin 
«talimata» olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — O zaman «talimata» olarak değiş
tirelim; «tariflere uymama» olmaz ki, «talimata uy
mamak» odur. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, reçeteler 
yönünden tereddüt doğdu; bazı reçetelere uymamak 
burada suç unsurları arasında sayıldığı için, acaba bu 
tarif kelimesinden kasıt o mudur şüphesine kapıldık, 
Türkçeleştirmek gerektiği için. 

BAŞKAN — Vaktiyle yanlış yazılmışsa bu hatayı 
devam mı ettirelim yani, bunu düzeltelim ve «nizam 
ve emir ve talimata» olarak değiştirelim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — «Ta
limata» diye olması lazım Sayın Cumhurbaşkanım, 

bir başka yerde de; «Tedbirsizlik veya dikkatsizlik 
veya meslek veya sanatta acemilik veya nizamat ve 
evamir ve talimata riayetsizlik» deniliyor. 

BAŞKAN — Bu ibareyi «tariflere» değil, «emir 
ve talimata uymama» olarak düzeltelim. 

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yak. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 400 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 400. — 395, 396, 398 inci maddelerdeki 

fiillerden birinin faili hekim veya eczacı veya umu
mun sıhhatini korumak için yapılması resmî izin alın
masına bağlı bulunan bir meslek ve sanat sahibi olup 
da bu fiili meslek ve sanatını suiistimal sureti ile yap
mış ise 395 inci maddede yazılı fiillerden dolayı iki 
yıldan on yıla kadar ağır hapis ve yetmişbeşfrin lira
dan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ve 396 
ncı maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan dört 
yıla kadar hapis ve yirminin liradan yüzellibin liraya 
kadar ağır para cezası ve 398 inci maddede yazılı 
fiillerden dolayı Ibir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
yirminin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 4öl inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 401. — Gıda maddeleri veya kamuya ge

rekli şeylerden : 
a) Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, 

süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin veya bnzeri g'.da 
maddelerinin; 

b) Halkın ısınması, temizliği veya aydınlanması 
için gerekli madde veya eşyalarla her türlü yakıtın; 

c) Sağlığın korunmasında tedavide ve tıpta kul
lanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin; 

d) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp 
da fiyatları Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlıklar ve di
ğer yetkili mercilerce tespit ve ilan edilen eşya veya 
maddelerin; 

e) Kamu için gerekliliği sebebiyle veya Dev
letin genel iktisadî ve malî siyaseti gereği olarak, fi-
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yatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanaklar tara- ! 
fından tespit ve ilan edilen mal, eşya, araç, gereç ve 
her türlü maddelerin; 

imali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne 
şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya herhan
gi bir suretle kazanç amacı.güden bir faaliyette bu
lunan kimse, bu erzak, madde, eşya veya malların 
satışından kaçınır, bunları saklar, kaçırır, satılmadığı 
halde satılmış gibi gösterir veya bunlardan satış fi
yatları Bakanlar Kurulu ilgili bakanlıklar veya yet
kili mercilerce tespit edilenleri fazla fiyatla satar ve
ya satışa arz ederse iki yıldan on yıla kadar hapis 
ve yetmiş'beşbin liradan ikiyüzJbln liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca suç konusu mal 
veya eşyanın müsaderes ne de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak, madde, eşya 
veya malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin 
olarak Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklarca çı
karılan kararlara aykırı hareket eden veya gerçeğe . 
aykırı beyanda bulunan kimse, fiil daha ağır cezayı 
gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve oribeşbin liradan yetmiş'beş
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.. 
Ayrıca bildirim dışı bırakılan malların müsaderesine 
de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiil ve hareketler J 
ikiden fazla kimse tarafından müştereken veya her
hangi bir şirket veya teşekkül namına işlenirse birin-
ci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fık- I 
radaki halde bir yıldan az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın de
ğeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza- I 
lar yarısına, çok az ise üçte birine indirilir. Müker-
rir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Soruşturmanın her safhasında bu maddede be
lirtilen ve suç konusu erzak, madde, imal veya eşya
nın gerektiğinde satışına ve satışın en yakın belediye 
veya kamu kuruluşunca yapılmasına yetkili hâkim I 
veya mahkemece karar verilir. Satış bedeli, mahkû
miyet halinde müsaderesine karar verilmek üzere da
va sonuna kadar muhafaza edilir. 

Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan ha
ber yaymak, duyurmak veya başka hileler kullan
mak suretiyle birinci fıkradaki erzak, madde, mal 
veya eşyanın azalmasına, darlığına veya fiyatlarının 
artmasına sebep olursa, fiili daha ağır cezayı gerek
tiren bir suç teşkil etmediği takdirde ikî yıldan on 
yıla kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin < 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. I 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, eski 401 inci madde çok basitti, 
böylesine genişleme yoktu. Sadece, «Bir kimse yalan 
'havadis, neşir ve ifşaat yahut sair hile kullanmak 
suretiyle et, ekmek, odun, kömür gibi elzem mad
deler...» deniliyordu. Hükümet bunu çok genişlet
miş. 

BAŞKAN — «Bir kimse her ne şekilde olursa 
olsun yalan haber yaymak» deniliyor; bir haberi 
yaymak ağız yoluyla da olur, neşir yoluyla da olur. 
«... veya başka hileler kullanmak suretiyle birinci 
fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalma
sına, darlığına veya fiyatlarının artmasına sebep olur
sa», şu kadar ceza uygulanır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Satı
şından kaçınırsa, bunları saklarsa, kaçırırsa, satılma
dığı halde satılmış gibi gösterirse, bunların fazla fi
yatla satışını temin ederse, onlar hakkında da büyük 
büyük cezalar geliyor. Madde aslında, temelde yok
sundu bu gibi imkânlardan genişletmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Türk Ceza Kanunun 402 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürüm

lerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip olu
nacak ağır hapis veya hapis cezası müddetine mü
savi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sa
natın tatiline ve fiilin işleniş şekli veya niteliğine gö
re ye'di günden altı aya kadar iş yerinin kapatılma
sına da hükmolunur. Ancak, işyeri bulunduğu mahal 
için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatıl
masına karar verilmez. 

Bu maddenin uygulandığı hallerde, verilip kesin
leşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak sure
tiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatı
lan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ay
rıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Savcılığına 
bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak 
üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve ti
rajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede 
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ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahallî bir I 
gazetede derhal ilan edilir. I 

BAŞKAN — Aradan bir cümleyi çıkarmışsınız. I 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko- I 

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, eskiden I 
işyeri kapatma cezası iki seneden fazla olamazdı; I 
alacağı ceza kadardı. Da'ha evvel bunu arz etmiştik, I 
basit suçlar olabilir; bir ekmeği fazla fiyatla satma I 
olabilir. Onun için işyerini kapatma süresini asgarî I 
haddine indirdiğimiz gîbi mahkemenin takdirine bı- I 
raktık; yedi günle altı ay arasında, fiilin işleniş şek- I 
üne ve niteliğine göre, bu kararı verecek. «Yedi gün- I 
le altı ay arasında» deyince artık «altı aydan fazla j 
olamaz» cümlesine gerek yok. I 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, zannedersem geçen konuş- I 
mamızda, ticaretten men kaidelerinin doğması... 1 

BAŞKAN — Tabiî öyle konuşmuştuk, ben de I 
şimdi onu söyleyeoekt m; işyerini kapatmasını... I 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, iki işyeri, iki ticarethanesi I 
varsa hangisini kapatacağız, işyeri olarak? j 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
•hükümetten gelen metinde aynen şu ifade vardı: I 
«Meslek ve sanatın tatiline ve aynı süre ile işyerinin I 
kapatılmasına hükmolunur.» I 

BAŞKAN — Evet onu konuştuk. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bunu I 
biraz yumuşatalım diye düşündük ve şöyle bir ifade I 
kullandık : «fiilin işleniş şekli veya niteliğine göre.» I 
Yani fiilin işleniş şekli ve niteliği, kapatmayı gerek- I 
tiriyor mu, gerektirmiyor mu? Buna mahkeme karar I 
verecek. I 

BAŞKAN — Bir sene hapis almış. Eski hükme I 
göre bir sene de dükkân kapalı kalıyordu. Dedik ki, I 
bunun çoluğu, çocuğu var. Yani orada tezgâhtar ve- I 
ya birisi yanlışlıkla 10 liralık malı 15 liraya sattı, I 
mahkeme de altı ay mahkûmiyetine karar verdi. Bu I 
durumda altı ay da dükkânı kapanıyor. Dükkânın I 
içinde birçok mal var, çürür gider; altı ay niye ka- I 
pansın? Onun için böyle bir elastikiyet getirmişler, I 
artık onu mahkeme takdir edecek, yedi gün ile altı I 
ay arasında işyerini kapatabilecek. Ama belki dük- I 
kândaki maddelerden bozulacak olanları varsa, on- I 
ların boşaltılmasına da karar verebilir. I 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Bu ceza sanığı tenbih etmez. Çünkü öbür tarafta ti- | 
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caret yapabilir veya ikinci dükkânında ticaret yapa
bilir. Mesele, onun ticaretten men edilmesidir. 

BAŞKAN — Ticaretten men var. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Mesela adamın iki dükkânı var; bîri bu sokakta, 
öbürü 500.metre uzaklıktaki öbür sokakta. Biz bu
rayı kapatırsak gider, orada ticarete devam eder. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada «'hapis cezası müd
detine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı mes
lek ve sanatın tatiline» diyor. Bu onu karşılamıyor 
mu? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım izin ve
rirseniz arz edeyim. 

Türk Ceza Kanununun 11 inci maddesinde ti
caretin tatili diye bir şey yok. Millî Korunma Ka
nununda... 

BAŞKAN — «Men'ine» var. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Evet. 
îzin verirseniz şöyle arz edeceğim: örneğin, sü-

permarketlerde Ikasap reyonu vesair çeşitli reyonlar 
var. Kapatma, hangi reyonda ıkusur varsa, onunla 
olacak. Yoksa, ticarethane sahibi ticaretine devam 
edecek. Sayın Adalet Bakanımızın de belirttiği gibi 
iki dükkânı varsa ve birinde manifatura eşyası di
ğerinde de gıda maddesi satıyorsa, gıda maddesinin 
bozukluğundan dolayı manifatura malzemesi sat
masına, yani ticaretten men'ine imkân ve gerek yok. 

İkincisi, cürmün icrasına vasıta kılınan meslek ve 
sanattan maksat daha çok eczacılık, tabiplik, kimyager
lik, veterinerlik gibi sanat - meslek erbabını - ki bunlar 
giderek genişleyebilir tabiî, yapılması izne bağlı mes
lekler olarak - ticaretten men'e kadar götürmenin ge
reği yok. Zaten işlediği suçun vasfına göre; 401 inci 
madde gereği, on yıla kadar mahkûmiyet kararı 
alabilecektir. Ayrıca, suç icrasına vasıta kıldığı bir 
başka sanat ve mesleği varsa bundan men edilecek
tir, dükkânı kapatılacaktır, 

Komisyonda şöyle bir görüşe vardık: Bakkal 
dükkânını kapattık, gidip pazarda da mı satmasın? 
Ticaret o kadar geniş bir kavram ki, bir şeyi alıp 
kârla satmanın anlamı ticarettir. Hiçbir şey yapa
mayacak bu kişi. Halbuki buradaki düzenlemeye ge
reği işlediği fiile göre ceza görecek. O zaman «ticaret
ten yasaklama» dersek çocuğunun üzerine, hanımı
nın üzerine, kardeşinin üzerine ticaret yapacak. Hal
buki sanat ve meslek özellikle kendisinin yapabile
ceği sanat ve meslektir. 
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TBu itibarla kanun koyucu 1926'dan ıberi sanat 
ve mesleğin tatilini öngörmüş, ticaretin men'ini ön
görmemiştir. Bu itibarla, ticaret men'inin uygulama
da çok sakıncalar doğurabileceği, bugüne kadar Ce
za Kanununa da konmamış bir hüküm olduğunu dik
kate alarak, Komisyon olarak bunu koyamadık. 

Arz ederim, 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, aslında Türk Ceza Kanununun 1.1 inci madde
sinde «ticaretten men» diye (bir ceza yok; meslek ve 
sanatın tadili veya meslek ve sanattan men edilme 
var, Eski metinde de şöyle bir ifade var: «Geçen 
maddelerde yazılı cürümlerden birinden mahkûmi
yeti tertip olunacak ağır hapis veya hapis cezası müd
detine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı mes
lek ve sanatın tatiline dahi mucip olur.» 

Yani hangi meslek ve sanatı hedef olmuşsa mah
kûmiyetine, sadece onu men ediyor. Onun dışındaki 
ticaretin men'i söz konusu değil. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 363 üncü maddeden itiba
ren başlayan yasaklara ıtertip edilen cezalarla ilgili 
olan fiiller, ticarî fiillerdir; gıda maddesinin bozuğu
nu satarsa falan. Meslek ve sanatın tatili ticaretten 
men'i istihdaf etmiyor. O' zaman eczacı, marangoz 
gibi meslek ve sanat sahiplerinin fiillerine de uygu
layacağız, tüccarınkinde uygulamayacağız. Bina
enaleyh bu kaydı koymak şart. 

BAŞKAN — Meslek ve sanat, yani ticareti... 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Marangozun mesleği, ayakkabıcımın sanatı, fotoğ
rafçının işi gibi. 

'BAŞKAN — Bakkal nedir? 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Ticaret yapıyor, tüccardır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı 

manaya gelir, demek istiyor. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sonra bu fevkalade 'bir zaman için konmuş bir ka
nun gibi yedi günlük bir cezayı icabında bir seneye, 
iki seneye çıkarıyor. Ceza Kanununun haddini aşı
yoruz burada. 

BAŞKAN — Peki siz, cürme vasıta kıldığı, ti
caret, meslek ve sanatın tatiline» mi diyelim istiyor
sunuz? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Men'ine dair. 

BAŞKAN — Yani «ticaret»i de koyalım diyor
sunuz,; 

| HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen-

I dim, çok tehlikeli olur. 
I (BAŞKAN — Dediğim o misali ne yapalım? Me-
I sela büyük bir mağaza, her şey var içerisinde, sü-
I permarket... 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
I Hepsini kapayacağız; ayıramazsınız. Şu veya bu re-
I yonda fazla fiyatla et sattı, orayı kapatayım, derse-
I niz ne fayda temin eder? 
I Sonra demin arz ettiğim gibi üç tane mağazası 
I var ve aynı malları satıyorsa. 
I BAŞKAN — Peki bir adamın üç tane dükkânı 
I var; bir dükkânı bakkaliye, bir dükkânı kasap, bir 
I dükkânı manav. Ticaretle uğraşıyor, sanat değil bun-
I 1ar. Manavda fazla fiyatla bazı şeyler sattı, öteki 
I ticaretten de men edelim mi? Bakkalını, kasabını da 
I kapatalım mı? 

HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-
I misyonu Üyesi) — Özür dilerim, o başka. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
I Sayın Albayım, tatbikatta bu yapıldı. On katlı dük-
I kânı da kapatıldı. 
I BAŞKAN — Tabiî kapatılır; onun sahibi o. O 
I doğru da ayrı ayrı yerlerde ise ne olacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İzin ve-
I rirseniz efendim, Hükümetten de zaten «meslek ve 
I sanatın men'i» diye bize geldi. Halen Türk Ceza Ka-
I nununda meslek ve sanatın men'i var, ticaret keli-
I mesi kullanılmamış. Yargıtay içtihatlarında bu konu 
I zaten öyle zannediyorum ki bir tatbikat bulmuştur. 
I «Ticareti dediğimiz zaman çok geniş anlam taşır. 

I BAŞKAN — Bu adam aynı zamanda bankerlik 
I yapıyorsa, o zaman bankerlikten de men etmek la-
I zım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge-
j nel Sekreteri) — Şimdiye kadar nasıl uygulanmış 
I acaba? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
I Ceza Kanununda yoktu, bunu yeni koyuyoruz. «Mes-
I lek ve sanatın tatiline» diyordu, kimsenin takip etti-
I ği yoktu ki. 

I BAŞKAN — Mesela toptancılık yapıyorsa. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

I Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Albayımın verdiği 
I misale göre, ©t reyonunu kapattığımızı düşünelim. 
I Tüccar, müşterilerine; «ben et satmıyorum, biraz ba-
I yatlıyor da; artık yapmıyorum bu işi» diyecektir. 
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BAŞKAN — Eskiden de böyle miydi? 
HÂKİM AUBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Yoktu efendim, «meslek ve sana
tın tatiline» diyordu. 

BAŞKAN — «Vasıta kıldığı meslek ve sanatın 
tatiline» şeklinde miydi? 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Evet, 1926 yılından beri böyle. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, 402 nci mad
denin mevcut şeklini okumak istiyorum: 

«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürüm
lerden birine mahkûmiyet; tertip olunacak ağır ha
pis veya hapis cezası müddetine müsavi olarak fa
ilin cürme vasıta kıldığı meslek ve saınatın tatilini 
dalhi mucip olur.» 

Cürme vasıta kıldığı meslek ve sanata yasak ge
tiriyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Oımihurbaşkanım, sadece 
meslek ve sanatla ilgili değil ki, zatı âlinizin kontrol 
ettiği sucuk ve sosistleri satanlar ne olacak? Bunlar 
meslek ve sanat erbabı değiller, (bunlara bir ceza 
yok. Kapatılacak, fakat ticaretten men edilmeyecek. 
Asil bu işlemi yapan onlar herhalde. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Bugün «Apikoğlu»nun fabrikası... 

BAŞKAN — Bir nevi meslektir o. Kişi kasap
lık yapıyorsa, «'Ben kasabım» der, «ben tüccarım» 
demez. Bizde meslek denilince kasaplık, manavlık 
ıgibi hususlar akla gelir, öyle kabul edilir. 

Sanat ayrı olup, marangozluk, ayakkabıcılık gibi 
hususlar akla gelir. 

Meslek deyince ticaretin içerisine başka şeyler de 
girer. Mesela, halı alır satar, bankerlik yapar, bir 
yerden toptan bir malı alır bir yere devreder, bu 
bir ticarettir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bazı 
memleketlerde büyük çapta ticarette böyle hile ya
panlar, malumuâliniz idama kadar ceza yiyebiliyor-
lar, 

Eğer bu Kanun neşter atacaksa, ben de Sayın 
Bakanın fikrindeyim; ticaret yapılmış oluyor. Çün
kü, meslek kelimesi içerisinde ticaret anlaşılmak is
teniyor; fakat uygulayıcılar diyorlar ki «hayır» «Mes
lek.» deyince meslek sahibi adam akla geliyor; dok
tor, mühendis, dişçi, eczacı, vesaire akla geliyor. Sa-
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nat sahibi adam akla geliyor; marangoz, demirci ve 
buna benzer kişiler gibi, Ticaret olunca, burada yer 
alması gerekir., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Tica
ret» kelimesini koymazsak ceza veremeyeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar böyle yapanlara ce
za verilemedi mi?... 

ADALET BAKANI KÂZÜM AKDOĞAN — 
Verdiler, verdiler. 

Büyük bir müessese olan Apikoğlu'nun muazzam 
satışı var. Bu adam nedir, tüccardır. Sucukçu değil 
ki, salama değil ki, tüccardır. Ne yapacağız onu? 

BAŞKAN — Verilemedi mi bunlara ceza? Veril
di. Eskiden de böyleymiş. 

Bu manada almıyorsa ve ceza verilemiyorsa, 
ticareti de metne alalım. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, şunu arz etmek istiyorum: 
Daha geniş olsun, daha geniş tesiri olsun. 

'BAŞKAN — Şüpheye mahal kalmasın diyorsu
nuz. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — 
Yine oraya «meslek ve sanat» kelimelerini de ko* 
yalım. 

BAŞKAN — O halde şöyle diyelim: «müsavi 
olarak faalin cürme vasıta kıldığı, meslek, sanat ve 
ticaretin tatiline» 

HÂKİİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O za
man mahzuru yok, «cürme vasıta kıldığı» dediğiniz 
zaman, onun ticaretini yasaklıyor, onun dışındaki 
ticarete1 yasak yok^ 

BAŞKAN — Orası kalacak efendim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bizim 
kastımız da o zaten. 

BAŞKAN — Tekrar okuyorum : «cürme vasıta 
kıldığı meslek ve sanatın ve ticaretin tatiline.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yani şöy
le : «Cürme vasıta kıldığı... ticaretin tatiline». 

BAŞKAN — Tabiî. 
Maddenin o kısmını bu şekilde düzeltmiş olu

yoruz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 

daha genişletilebilir. 
BAŞKAN — Hangi konuda ise o konuda ticarete 

mani olunacak. Birkaç iş yapıyorsa, diğerlerini tatil 
etmeyelim. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında [ 
ahlaksızlık her tarafta olur. «Sucuk satarken de tica
rette ahlaksızlık yapıyor, diğer maddeleri satarken de 
ahlaksızlık yapıyor. O yönden mütenebbih olması da \ 
gerekir» diye düşünürler; o da bir düşünce. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Ben
deniz geniş düşünüyorum. I 

BAŞKAN — Şöyle düşünelim : Bir adam hem su
cuk ticareti yapıyor, hem kereste ticareti yapıyor, I 
hem de kum ticareti yapıyor. Diyelim ki sucuk tica- I 
retinde hata yaptı. Bu adamı 'kereste, ve kum ticare- I 
tinden de men mi edelim? Orada bir şey yapmıyor, 
ne kabahati var? Belki o kendi yapmadı da, orada 
çalıştırdığı insanlar yaptı. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Ken
disi yapmamışsa o zaman ceza almaz ki o adam . 

BAŞKAN — Hayır, sucukla ilgili ticareti yapa
maz, o bir zarardır onun için. Kum ve kereste tica
retini yapsın. 

Yani, beş altı yerde iş yapan kimseler vâr. Bir ki
şinin hem tekstil, hem çimento ve hem de un fab- I 
rikası varsa; tekstil fabrikasındaki bir suçundan do
layı çimento ve un fabrikalarını kapatalım mı bu ada
mın? Olmaz; çok büyük ve ağır bir ceza olur. 

Cürme vasıta ne kılmışsa ondan men edilmesi ge
rekir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Yukarı
daki maddeler» dediğimiz zaman hepsi gıda ile ilgili I 
maddelerdir. Gıda ile ilgili ticareti yasakladık şimdi; 
ama gıdanın dışındakiler?.. Çünkü biraz evvel arz et
miştim, sebep olan, amil olan konulara yasak getir
diğimiz içıin, o konudaki ticaretimi yas atlıyoruz. 

BAŞKAN — Böyle kalması bence daha iyi. 
O araya «ve ticaretini» kelimelerini ilave etmiştik. I 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Bu yeni şekliyle 10 uncu maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun Hükümlerini Bakan-

' 1ar Kurulu yürütür. I 
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BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen, var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5, — 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/64.5; M. G. Konseyi : 1/588) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 384; M.t G. Konseyi S. Sayısı : 
669) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında 
yer alan, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor, 669 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer

lerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanı, malumları bulunduğu üzere, 647 
sayılı Kanuna ve Askerî Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesine göre askerî ceza ve tutukevlerinde tutuk
evlerinde tutuklu bulunan bir kimse, adliye mahkeme
lerinde veya askerî mahkemelerde mahkûmiyet ce
zası aldığı takdirde, tutukluluk hali burada bırakılı
yor, o kişi umumî cezaevine naklediliyordu. Orada
ki cezası infaz ediliyor, sonra askerî cezaevine nak
lediliyordu. Bu şekil, tatbikatta büyük sıkıntılar ver
di, ve cezaevlerinde mütemadiyen gidiş - gelişler ol
du; bu arada firarlar da oldu, bir. 

İkincisi de, tutuklunun bulunduğu cezaevi konu
ları takip edemedi ve onlar sanığı salıverdiler, sonra 
aramak ihtiyacı doğdu. 

Bu mahzuru gidermek için, askerî cezaevinde tu
tuklu bulunan bir kimse, adliye mahkemesinden ve
ya 6 aydan fazla askerî mahkemeden mahkûmiyet 

(1) 669 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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alması halinde, cezasını askerî cezaevinde çekecek, 
cezadan sonra tutukluluk hali tekrar devam edecek. 

Sadece onu düzenliyor, arz ederim. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
•HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — İzin verirseniz efendim, bir hu
susu arz etmek istiyorum. 

17.3.1982 tarihinde, 12638 sayılı Kanunla, bu 
647 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine bir fıkra 
eklenmişti. Fıkrayı kısaca arz etmek itsiyorum: «Her
hangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde hüküm
lü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında Adliye mah
kemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ile 
para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayı
cı cezaların infazı, bu kişilerin askerî ceza ve tutuk
evlerinde infazı gereken hükümlülük ve tutukluluk 
hallerinin sona ermesine kadar geri bırakılır.» 

Bir noktada bunun anlamı, özellikle sıkıyönetim 
mahkemelerine intikal eden davalarda, örneğin Edir
ne'de bulunan bir hükümlünün, aynı zamanda bir 
sıkıyönetim olayına karışması halinde, sıkıyönetim as
kerî savcılığı bu hükümlüyü ifadesinin alınması için 
Ankara askerî cezaevine istiyor. Adalet Bakanlığı 
ve ilgili Cumhuriyet savcılığı böyle bir yetkiye sa
hip bulunmadığı için, kanunda da açık hüküm bu
lunmadığı için gönderemeyeceklerini söylüyorlardı. 
Bu itibarla arz etiğim fıkra 17 Mart 198.2'de 647 sa
yılı Kanunun ek 1 inci maddesine eklenmişti. Ancak, 
bilahara, Genel Kurulun yaptığı çalışmada bu ekle
nen fıkrada sadece, «Adliye mahkemelerince verilen 
mahkûmiyet hükmü»nün zikredildiği görüldü. 

Bir de, Sayın Generalimin arz ettizi gibi, başka 
askerî mahkemelerce, sıkıyönetim mahkemelerince 
verilmiş, sivil cezaevlerinde infaz edilmekte olan ve
ya infaz edilmesi gereken hükümler var. Onların da 
gerektiğinde nakline imkân vermek ve nakilden son
ra da mağdur olmasınlar diye onların hükümlülük
lerini öncelikle infaz etmek, bilahara tutukluluğu
nun infazına devam etmek hükmünü Hükümet ge
tirmişti, Komisyonumuzca bu hüküm aynen benim
senmiştir. 

* Arz ederim. 
IBAŞKAN — Evet. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

(Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 89 

22 s 9 . 1983 O : 1 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin İkinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Ek Birinci Maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye mahkeme
lerince verilen veya askerî mahkemelerce verilip de 
Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarın
ca umumî cezaevlerinde infazı gereken hürriyeti bağ
layıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan 
hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin tu
tukluluk hali durdurulmak suretiyle askerî ceza ve 
tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, tutukluluk halinin 
sona ermesi durumunda, cezasının infazı bitmemiş 
ise umumî cezaevine gönderilir. Cezaları askerî ceza 
ve tutukevlerinde bu suretle infaz edilenler hak
kında 19 uncu madde ile Ek 2 nci madde hükümleri 
de uygulanır.» 

BAŞKAN — Bir hususu soracağım. 
«İnfazı gereken hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para 

cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı ce
zaların infazı, bu kişilerin tutukluluk hali durdurul
mak suretiyle askerî ceza ve tutukevlerinde yapılır» 
deniyor maddede. Neden durduruluyor? 

HÂKİM ALBAY tSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — İşlem olarak. 
BAŞKAN — Tutuklu iken aradan bir veya iki ay 

geçmiş diyelim. Başka bir mahkemeden de mahkûmi
yet cezası geldi; altı ay. Şimdi bu tutukluluğu bıra
kacak, evvela onu ifaz edecek, ondan sonra tutuklu
luğu devam edecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çünkü, 
ileride mahkûmiyeti halinde tutukluluk müddeti mah
sup edilecekde ondan; mesela iki ay Önce yatmıştı. 
Sonra birbirine karışır bu; tutukluluğu işletmiyoruz. 
Bu arada hükümlü bulunduğu cezasını çekerken bel
ki öbür mahkeme onu tahliye edebilir, o zaman bı
rakırlar gider. Tutukluluk müddeti iki ay olduğu için 
ileride mahsup edilebilir şeklinde efendim. 

Demin de arz etmiştim, askerî mahkemelerde 
altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalarda adam 
oraya gidiyor, burası takip edemiyor onu; orası da 
bir irtibat kuramıyor, salıveriyor; halbuki onun da
ha tutukluluk hali var; ona mani oluyor. 
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BAŞKAN — Evet, 
H inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... .'Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 

lar Kurulu yürütür. 
IBakan-

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.16 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Müh Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 164 
üncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLER! (Devam) 

6. — Türk Bayrağı Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/655; M. G. Konseyi : 1/570) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 541; M. G. Konseyi S. Sayısı : 668) (I) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasında, 
Türk Bayrağı Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer almakta
dır. 

Bu rapor, 668 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

'temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 

(1) 668 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ISöz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ıHÂİKÎM TÜMGENERAL MUZAFİFER BAŞ-

IKAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu 
üzere Türk Bayrağı Kanunu 2994 sıra sayısıyla 1936 
yılında kabul edilmiş bulunmaktadır. Tabiî o tarih
teki koşullara ve o tarihte kullanılan kelimelere gö
re düzenlendiği için, ifadesini bugün anlamakta zor
luk çekilmektedir. 

ikinci özelliği; bayrağın kumaşı. O günkü koşul
larda «yerli kumaştan ve şalî kumaşından imal edil
sin» diye düşünülmüştür. Özellikle o yasada sembo
lik bayrak, özel işaret, flama ve formalardan hiç 
bahsedilmediği için, bu konular zamanla suiistimale 
müsait hale gelmiştir, özellikle bayrağın nerelere çe
kileceği, örtüleceği veya serilebileceği açıkça yasada 
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gösterilmediği için bu konuda yine aynı zamanda 
suiistimal konusu olmuştur. 

Yine tüzüğe aykırı bayrak yapmak ve satmak 
bir cezayı müstelzimdir; ama bu ceza da yetersiz kal
mıştır. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlığının tale
bi üzerine Millî Savunma Bakanlığı yeniden bir Bay
rak Kanunu getirmiş, yüksek huzurunuza takdim et
miştir. Komisyonumuzca konuyu aynen benimsemiş 
bulunuyoruz. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza ,sunuynruro: 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 

Ardaç 
MADDE 1. — ıBu Kanunun amacı, Türk (Bayra

ğının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usul
leri belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Bayrağın 'şekli ve yapımı 
MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli 

cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıy
la beyaz ay - yıldızlı albayraktır. 

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, 
özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi 
kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu ek cetvelde şekil var. Bayrağın 
genişliği, ayın, yıldızın şekilleri belirleniyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim; özellikle genişlik emsal alınmıştır. Ge
nişliğin 1,5 katı boy olacaktır, (G) emsal alınmıştır. 

BAŞKAN — Orada izahı var zaten. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet

melikte belirlenecek. 
BAŞKAN — Yönetmelikte hangi kumaşlardan 

olacağı gösterilecek. Çünkü zamanla değişebilir; da
ha güzel bir kumaş çıkar, mesela 5-110 sene sonra bir 
madde daha çıkar. Burada «yün» dersek, yarın öbür-
gün başka bir kumaş çıkar. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, eskiden «yerli şali» denmiş. 
Biz şaliyi tetkik ettik; Ankara tiftik keçilerinin tü
yünden imal edilen bir kumaş. 

IBAŞKAN — Çok, pahalı bir kumaş ve de daya
nıklı değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
özellikle de Anayasamızın 3 üncü maddesinde bayra
ğın şekli tarif edildiği için, o tarifle de bir paralellik 
sağlanmış oluyor. 

Demin de arz etmiştim; flama, fors, flandra gibi 
konular yasada geçmediği için, bu konular zamanla 
suiistimal edilmiş, herkes bu konuyu dilediği tarzda 
kullanmış olduğu için, yasada onlara da yer verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sembo

lik bayraktan kasıt nedir? 
BAŞKAN — Kâğıtlardan yapıyorlar mesela ve 

çocukların ellerine veriyoruz. Bir de devlet başkan
ları geldiği zaman uzun bayraklar yapılıyor; onlar 
semboliktir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
onları kastediyor. 

ıBAŞKAN — Yoksa esasında bayrak, bu tasarı
nın sonundaki şekilde belirtildiği gibidir, ötekiler 
sembolik bayraktır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ;(Mıllî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Devlet Başkanları geldiği zaman yollara asılan bay
raklar yasanın öngördüğü şekilde yapılmış bayraklar 
değil; ama yasada da olmamasına rağmen bunlar 
yapılıyor. Kanunda buna yer verilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şundan 
endişe ederimi; Sembolik bayrak namı altında esas 
bayrağı kullanabilir. Kanunda sembolik bayrak var 
ya... 

IBAŞKAN — Hayır, tüzükte gösterilecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 
da şekli vesairesi belirtilmeli. 

BAŞKAN — öyle diyor: «özel bayrakların stan
dartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tü
zükte gösterilir.» O tüzükte gösterilenlerin dışında 
özel bayrak yapılamayacak. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O zaman yasak geliyor ve ceza veriliyor. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mutlaka, 

o bayrağın standart yapım malzemesi değiştirikne-
meli. Yani herkes istediği kumaştan yapmamalı; bu 
fevkalade önemli bir husus. Yönetmelikte geçecek 
maddede bu çok sarih şekilde belirtilmeli. Herkes, 
«Efendim, böyle yazıyor, ben de böyle dokurum» 
diyememeli; bir yerde standart bir şekli muhafaza 
etmekte yarar görüyorum. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 
MADDE 3. — Bayrak, kamu kurum ve kuruluş

larıyla yurt dışı temsilciliklerine, yurt içinde ve yurt 
dışında yetkililerin araçlarına, kamu kuruluşlarıyla 
gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. 
Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından 
o mahaldeki yetkili amirler sorumludur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı, 
Ulusal Bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlan
gıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında in
dirilir. 

Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekileceği, han
gi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak ta
kılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşların
dan başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, 
Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk 
Bandralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indir
me zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken 
yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Esasında askerî müesseseler hariç, 
bayraklar tatilin bittiği gün indirilemiyor, ertesi günü 
sabahı indiriliyor. Bu bir zaruretten doğuyor; banka 
kapanmış, hiç kimse yok. «Merasimle indirilir» di
yoruz, nasıl yapsın; ertesi günü sabaha kalıyor, sa
bahleyin ilgili personel geldiği zaman indiriyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında bankanın yeterli önlemi alması lazım. 

BAŞKAN — Ne önlem alacak, orada bir tane 
bekçisi var. Ama, «bittiği günün ertesi sabahı» de
sek o da olmaz. Çünkü bayramın muayyen bir süresi 
var. Mecburen böyle kalacak. 

I ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, hakikaten bankalar tören yapamıyorlar. Bili
yorsunuz, burada Genelkurmayda İstiklal Marşı ça-

I 1ar çalmaz herkes çıkıyor, o sırada bayrakları indi
riyorlar. 

I BAŞKAN — Buradakiler bayrakları indiriyor 
I ama, kazalarda filan kalıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kazalar
da öyle bir şey yok. Yani «Yapılır» diyoruz; ama 
her yerde tören yapılacağını sanmıyorum. 

I IBAŞKAN — Ertesi günü sabaha kalıyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

I onu nihayet bir kişi çekiyor veya indiriyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun-
I ma (Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 

bu tören kamu kurum ve kuruluşlarında tatilin bitti
ği gün batımında yapılacak, özel yerlerde bunu tü-

I zük düzenleyecek. 
BAŞKAN — Ben kamu kuruluşlarından da ör-

I nek verebilirim. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Üyesi) — Tabiî kamu bankaları da 
I var. 

BAŞKAN — Mesela PTT idaresi; eğer kapan-
I mışsa, kimseyi bulamazsın orada. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
I Zaten kamu kurum ve kuruluşlarına mecbur tutu-
I yoruz da, onun dışındakileri tüzükte gösteriyoruz. 

I BAŞKAN — Tüzükte gösteriyoruz, kimlerin asa-
I cağını, her önüne gelen asmasın, diye. 
I 3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı? 
I Buyurun. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bir 
I şey arz edeceğim, şimdi dikkatimi çekti. 
I Efendim «Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıy-
I la yurt dışı temsilciliklerine, yurt içinde ve yurt dı-
I şında yetkililerin araçlarına, kamu kuruluşlarıyla ger-
I çek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir» deni

yor. Altında, «Bayrak çekilirken ve indirilirken tö-
I ren yapılır» diyoruz. 
I IBAŞKAN — Onu kastetmiyor, benim de dikka-
I timi çekti. Yani otomobile bayrak çekilirken de tö-
I ren yapılmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu-
I nu alsak da aşağıya yazsak ne olur efendim? Yani 
I bayrağın araçlara çekileceğini aşağıda yazalım efen-
I dim, burada yazmayalım. Bu «yurt içinde ve yurt 
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dışında yetkililerin araçlarına» cümlesini oradan çı
karalım. 

BAŞKAN — Araçlara bayrak çekilmez, takılır. 
Şöyle demek lazım; «Bayrak kamu kurum ve ku

ruluşlarıyla, yurt dışı temsilciliklerine, kamu kuru
luşlarının, gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına 
çekilir ve yurt içi ve yurt dışındaki yetkililerin araç
larına takılır.» Yani araca çekilmez. Altta «çekilir
ken» diyor. Demek ki çekilirken merasim yapılacak; 
ama takılırken merasim yapılmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NIKAYA — Yani 
öyle anlaşılmasa dahi, yazı düzeninde bir bozukluk 
var. 

BAŞKAN — Şöyle desek; «Bayrak, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu 
kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz araçla
rına çekilir, yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin 
araçlarına takılır. 

HAıKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
»KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, o cümleyi sona alalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Efen
dim, hepsine mutlaka takılır, diye bir şey yok ki, 

(BAŞKAN — Yetkililerin... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nereye 

gerekliyse oraya takılır. 
IBAŞKAN — O sonra gelecek. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz bir noktaya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bayra
ğın indirilme zamanı sarih; gün batımında oluyor. 
Bayrağın çekilme zamanı üzerinde tatbikatta bazı 
ihtilaflar var. 

BAŞKAN — Bayrağın çekilme zamanı tatilin baş
langıç saati. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hafta tatilinin başlangıç saati 
hangi saattir; cumartesi günü sabah saat 08.00 midir, 
09.00 mudur? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Cuma 
günü, akşam. 

. SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hangi tatilde, akşamleyin, gün 
batımı... 

IBAŞKAN — Çekilme saatini soruyor. 

I SEDAT GÜNERAL ((Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Çekilme saati; sabah saat 07.00' 
de mi, 08.00'de mi çekelim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
bir defa çekiliyor, orda kalıyor, ondan sonra indıirlilmıi-
yor. 

(BAŞKAN — Onu demiyor, «bayrağın çekiliş 
saati kaçtır» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Cuma 
I günü mesainin bittiği saat. 

BAŞKAN — Hayır, Cumartesi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Cuma 
I günü mesainin bittiği saat, Cuma günü akşam çeki-
I liyor. 

BAŞKAN — Efendim, mesela 23 Nisanı ele ala
lım öğleyin başlıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Saat 13.00'te başlıyorsa o saatte 

I çekilecek. 
I BAŞKAN — Efendim,' o husus tüzükte belirtilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
I Genel Sekreteri) — Kamu kurum ve kuruluşların

dan başka yerlerde bayrağın çekilme yeri ve zaman-
I lan tüzükle tayin edilecek. Bu ifadeden «Kamu ku-
I rum ve kuruluşlarından başka yerlerde» kısmı çıkar

tılırsa daha düzgün hale getirilmiş olur kanısında-
I ywn. 

BAŞKAN — Nasıl, anlayamadım? 
I «Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekileceği, 

hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak 
takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşla
rından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği...» 
diye devam ediyor; ama çeşit çeşit... 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Kamu kurum ve kuruluşların
dan başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği...» 

I BAŞKAN — «Ne zaman ve nasıl çekileceği...» 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Kamu kurum ve kuruluşlarında 
I da zamanın önemi var. 

BAŞKAN — Evet, var. «... ve indirme zamanla
rı ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak tö
rene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.» Hepsinde 
bu tüzüğe atıf yapılabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Hariç» diyor efendim. 

BAŞKAN — «Hariç» yalnız oraya ait. 
«Kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerler-

I de ne zaman ve nasıl çekileceği...» 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi I 
Genel Sekreteri) — «Kamu kurum ve kuruluşları..» 

BAŞKAN — Onu yukarıda söyledi. Bakın; «Bay
rak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak 
törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahal- j 
deki yetkili amirler sorumludur.» 

«Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı, I 
Ulusal Bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlan
gıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indi
rilir.» 

«Gün batımında» demiş, onun da saatini belirt- I 
memiş. Esasında gün batımından evvel, güneşin 
batmasına bir mızrak boyu mesafe varken indirilir. I 

Şimdi, aşağıda devam ediyor: «Bayrağın; nere
lerde daimî olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere 
konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya ası
lacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yer- I 
lerde ne zaman (yani, onlar ne zaman asacak; onlar 
da bayramda mı asacak, yoksa başka zamanlar da I 
mı asacak) ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvet
leri yüzer birliklerinde ve Türk Bandralı ticaret ge
milerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlan ile Bay
rak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin I 
hususlar, tüzükte gösterilir.» I 

İndirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar tü
zükte var; şu saatte yapılır, bu saatte yapılır gibi; 
bunlar tüzüğe,girer. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — I 
Halen eski Bayrak Yasasına dayalı tüzük var; bu- I 
nun 7 nci maddesinde; tatilin veya bayramın başlan- I 
gıçını -saat 08.00 olarak almış. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Fakat burada «Kamu kurum ve I 
kuruluşlarında tatilin başlangıcında» demişiz. Tatilin 
başlangıcı ne zaman olacak? ı 

BAŞKAN — Tüzükte belirtilir. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun

ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ta
tillerin başlangıç saati ilgili kanunlarında var. I 

BAŞKAN — Başlangıç saati var; kimisi 12.CÛ'de-
dir, kimisi 13.00'dedir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çok özür dilerim; resmî tatillerle ilgili bir yasa çı
kardık, orada yazdık biz bunu. Tüzükte de buna mut
laka bir açıklık getirmişiz, «saat 08.00'de» tabirini 
kullanmışız. Çünkü tatil gece 24.00'te başlasa, saat 
24.00'te bayrak çekilmesi mümkün değiL | 
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BAŞKAN — Yani, bundan bir şey çıkmaz, şim
diye kadar da zaten öyle uygulanıyordu. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, tüzüğe ilave edilmeli. 

BAŞKAN — Edilir; edilmeli tabiî. 
3 üncü maddenin birinci fıkrasını yeniden oku

tuyorum : 
«Madde 3. — Bayrak, kamu kurura ve kuruluşla

rıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıy
la gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. 
Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına ta
kılır.» 

BAŞKAN — Ondan sonraki fıkrada «Çekilirken» 
diyor. Yani takılırken tören yapılmaz tabiî. 

Bu daha da kısa yazılabilirdi; ama böyle yazıl
mış. Yani alttaki fıkralar da bunun içine sokulabi
lirdi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Efendim, iki maddeyi birleştirdik ondan oldu biraz. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin bu okunan son şek
li üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok 

Yapılan bu değişiklikle 3 üncü maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bayrağın yarıya çekilmesi 
MADDE 4. — Türk Bayrağı, yas alameti olaraik 10 

KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere 
Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Baş
bakanlıkça ilan edilir. 

BAŞKAN — Başka bir ülkenin devlet büyüğü öl
düğünde, emir veriliyor, bayrak yarıya indiriliyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî, Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden «10 Kasım» tabiri yoktu, «10 Kasım» ıda 
yasaya getirmiş olduk. Onun dışındaki konuları da 
Başbakanlığa bıraktık. Eski metinde de zaten Baş
bakanlığa bırakmıştık. Aslında Başbakanlığa da de
ğil, protokola bırakmıştık. 

BAŞKAN — Ama, emir Başbakanlıktan çıkıyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Aslında efen
dim, burada bir eksiklik daha var; bazı devlet bü
yüklerinin cenazeleri araçla taşınırken, özellikle ge
milerde cenaze taşınırken bayraklar yarıya çekiliyor. 
Bu mesela, burada belirtilmemiş, 
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BAŞKAN — Başbakanlık «Bayraklar yarıya in
dirilecektir» diye bir tamim çıkarıyor; Başbakanlık 
tamim çıkardığı zaman sizin bayraklar da yarıya iner; 
özel bir hal o. 

4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Bayrağın selamlanması 
MADDE 5. — Çekilmesi ve indirilmesi esnasında 

veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak se
lamlanır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bayrağın örtülebileceği yerler 
MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı 

yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek as
ker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların 
tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykelle
rine veya resmî yemin törenlerinde masalara örtüle
bilir. 

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak 
bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gös
terilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum ; 
Yasaklar 
MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, ya

malı, delk, kiril, soluk, buruşuk veya layık olduğu 
manevî değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kul
lanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne mak
satla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak 
serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konu
lamaz. Bu yerlere ve 'benzeri eşyaya Bayrağın şekli 
yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklînde giyilemez. 

Hiçlbİr siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tü
zükte bejîrleneeek kamu kurum ve kuruluşları dışın
da kalan kurum ve kuruluşun amlbîem, flama, sem-
ibol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya 
fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. 

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya 
(herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta 

bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atı-
lamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce der
hal önlenir ve gerekli ısoruştuılma yapılır. 

BAŞKAN — «özensiz» yani gerekli ilgi göste
rilmeden. Yeni Türkçesi böyle mi şimdi, «özensiz» 
mi diyoruz ona? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Özen 
gösterilerek kullanılır» falan desek daha iyi olur her
halde. «özensiz» kelimesi doğru oluyor mu acaiba? 

BAŞKAN — «îtinasız» desek; «özensiz» ifadesi 
hakikaten yavan geliyor, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

«Özen gösterilerek kullanılır» diyelim. 
BAŞKAN — Hayır, yasak olan şeyler bunlar. 
«... yere anlamaz, itina gösterilmeden kullanıla

maz^ diyelim, «îtinasız» da olabilir; itinasız kulla
nılamaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Özen 
gösterilmeden kullanılamaz.» 

BAŞKAN — «Gerekli özen gösterilmeden kulla
nılamaz» diyelim. 

Üçüncü fıkrayı bu şekliyle yeniden okutuyorum. 
«Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya 

herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta 
bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atı-
lamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.» 

BAŞKAN — Tamam. 
7 nci madde üzerinde haşika söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi açısından 
'belirtmek istiyorum; burada yazılı olmamakla bera
ber, bu maddeye riayetsizlik halinde Türk Ceza Ka
nununun 145 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Ne kadardır onun cezası? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir seneden üç seneye kadar hapis. 

BAŞKAN — Onun için bazı yabancılar yakala
nıyor falan... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlgili ce
za maddesi var zaten. 

BAŞKAN — O ayrı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buraya 

da yazsak, ne zararı var? 
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BAŞKAN — Türk Ceza Kanununda var. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Buradaki şekle riayet, imal etmek, kullan'mak tar
zında, 

BAŞKAN — Esasında buraya girmesi doğru olur
du ama, vaktiyle Türk Ceza Kanununa girmiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Herkes 
ibunu okur okumaz, burada böyle bir ceza var diye 
İrkilir. 

BAŞKAN — Evet öyleydi ama vaktiyle böyle 
bir kanun düşünülmediği için yalnız bayrağın şekli
ne göre kanunu çıkarmışlar, verilecek cezayı da Türk 
Ceza Kanununa koymuşlar. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumfhurbaşkani'm, 
Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi, devletin 
arsıulusal şahsiyetine karşı işlenen suçları kapsar. 

BAŞKAN — Birçok şeyler var tabiî, bu arada 
bayrak da var. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Hayır, Türk Ceza Kanu
nunun 1'25 inci maddesinden 173 üncü maddesine ka
dar olan 'hükümlere aykırı suç işleyenler milletvekili 
adayı olamaz, kurucu olamaz gibi, kanunlarda ta
mamlayıcı unsurlar vardır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Özellikle devletin şahsiyetine karşı işlenen cürüm
lerdendir. 

BAŞKAN •— O suçların arasına giriyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

iBiz bu suçu işleyenleri diğer kanunlarda da gös
terdik. Buna riayetsizlik halinde bir partiye kayıt ola
maz veya seçime giremez, kamu haklarından yok
sun bırakılır, hâk'im olamaz gibi hükümleri başka 
kanunlarla da getirdiğimiz için burada ayrıca belirt
medik. 

BAŞKAN — Cezası orada yani. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — j 
Evet. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum. 
Cezalar 
MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzü

ğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullan
mak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bay
raklar o maihall'in yetkili amirlerince toplatılır. 

Bu Kanun bükümlerine aykırı davranışta bulu
nanlar suçları dalha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi 
uyarınca cezalandırılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bundan evvelki toplantıda, «kullanma» kelimesini çı
karalım diye emretmiştiniz; acaba çıkaralım mı Sa
yın Cumhurbaşkanım?. 

BAŞKAN — «... aykırı olarak Bayrak yapmak, 
satmak ve kullanmak yasaktır» Köylerden filan mi
sal vermiştik, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

Orada bir tereddüdümüz var. 
IBAŞKAN — Köylü; buruşuk, katlanmış, kirlen

miş bayrağı düğünlerde falan kullanırsa, dedik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Buruşuk, katlanmış, yırtık, kirlenmiş bayrağı kulla
nırsa diye düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Ne kadar bunun cezası? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Üç ay hapüs. 

BAŞKAN — Üç ay hapis cezası alacak şimdi. 
«Kullanma» kelimesini çıkaralım demiştik o zaman, 
niye çıkarmadınız? 

(HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Acaba bunu suiistimal ederler mi, bilinçli olarak kir
li bir bayrağı kullanırlar mı, diye tereddüdümüz ol
du efendim. 

BAŞKAN — Ama «toplatılır» dedik; toplatır, top
latsın. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eski ka
nunda var mıydı bu hüküm? 

BAŞKAN — Böyle bir şey yoktu. Bundan dola
yı çok kimsenin başı derde girer. «Aykırı olarak bay-
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rak yapmak, satmak ve kullanmak», «kullanmak» 
deyince ne bilsin şimdi... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Doğru. 

Yalnız biz, usulüne uygun olmayan bayrağı kul
lanmak anlamında aldık bunu buraya ama, diğer 
maddelerde de tüzüğe aykırı kullananlara ceza teh
didi var. Sadece usule uygun olmayan şekli değil, 
muhtevada da aykırı kullandığı takdirde 526'ya göre 
ceza var. O bakımdan kalmasında yarar var. 

IBAŞKAN — Peki, 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Zaman

sız bayrak asar, başka yere asar, asılmayacak yere 
asar. 

BAŞKAN — Yani eğer usulünfe uygun değilse, 
'bayrağı satın aldığı yere gidilir, artık cezayı o alır. 
Kullanana bir ceza vermez zannediyorum hâkim, 
çünkü kasıt yok bunda. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

©iz sadece usulüne uygun olarak yapılmamış Bay
rağı asan kişi diye düşündük ama, tüzüğe aykırı olan 
ibayrağı kullanana da ceza Verdiği için kaygımız o 
yönde oldu. 

BAŞKAN — Peki. 
8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Tüzük 
MADDE 9. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde 

tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun 
uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 10. — 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 sa

yılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 11; — Bu Kanun yayımı tarihinden altı 

ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz altnak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/593, 1/618; M. G. Konseyi : 1/591) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 378; M. G. Konseyi S. Sayısı : 662) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına ge
çiyoruz. 

Yedinci sırada, 26 Ekim 1963 tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Ka'bul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru yer almaktadır. 

Bu rapor, 662 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu 
üzere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

(1) 662 S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kanununun 14 üncü maddesi, 26.3.1982 tarihinde 
2642 sayılı Kanunla değiştirilmişti. 

Burada üç anaunsur getirmiştik. Özellikle kendi 
hesabına fakülteyi bitiren kişilerin dört yıllık tahsil 
yapmaları halinde yaş sınırını 30'a, mastır yapma
ları halinde ise yaş sınırını 35'e çıkarmış; 357 sayılı 
Kanunun buna tekabül eden ilgili maddelerinde bir 
değişiklik yapmamıştık. 

Yine 14 üncü maddede yapılan bir değişiklikle, 
harp okullarında yeterince yetiştirilemeyen veya harp 
okullarında okutulmayan sınıflar için kadın subaylar 
istihdam edeceğimizi düşünmüştük. Tabiî 357 sayılı 
Kanunda da böylesine bir imkân getirilmemJştir. Sırf 
bunlara yönelik iki madde değişikliği var. 

Ayrıca, hukuk fakültesini bitiren kişiler askerî 
hâ'kim olmak için muayyen bir süre staja ta'bi tutu
lurlardı, tabiî bu erkeklere göre düzenlendiği için 
«kadın» kelimesi orada da geçmiyordu. Yine 926 
sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, «!başansız subay
lar terhis edilirler» hükmünde erkek subaylardan bah
sediliyordu, «kadın» kelimesi geçmiyordu; ona pa
ralel olarak bir de «kadın» kelimesi getirdik. 

Bir maddede daha değişiklik yaptık. Yüksek ma
lumları olduğu üzere, 357 sayılı Kanunun ilgili mad
desinde, «yüzbaşılığın ilk üç yılında hâkim sınıfına 
geçilir» ibaresi vardı. Şimdi ise Hükümet bu ibare
yi, «yüz'başılığın sonuna kadar» şeklinde bize getir
di. Komisyonumuz bu konuyu inceledi. 

Üsteğmenlik altı yıla çıktığı için, yüzbaşılığın 
sonuna kadar askerî hâkim sınıfına geçildiği takdir
de bunun çok ileri yaşlara tekabül edeceğini düşün
dük ve ona göre de bir madde düzenledik. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?. 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

26 Ekim 1963 TariM ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun Bezi Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Konuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda
ki (E) bendi eklenmiştir. 

«E) Kendi besabria hukuk fakültesini bitiren ka
dınlardan istemde bulunanlar.» 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 8 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile 
bitirmiş ve, yedek subay okuluna girişlerinde düzel
tilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, li
sansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuz-
beş yaşından büyük olmayan yedek subaylardan is
tekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak 
şartı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sı
nıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığı kabul 
olunurlar. 

BAŞKAN — Buradaki değişiklik ne? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu madde yedek subaylıktan alınacaklara mahsus 
efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biz bun
ları nasıl alıyoruz? 

BAŞKAN — Sadece yaşları değiştiriliyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden şöyle idi efendim : Yedek subaylıktan mu
vazzaf subaylığa geçmek isteyenler için 27 yaş... 

BAŞKAN — Şimdi 30'a çıkardık. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Doktora ve mastır yapanlarda ise 30'du, onu da 35'e 
çıkardık Değişiklik yalnız yaş farkında efendim. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu

nunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (B) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış 
olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek su
baylar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıkları ay
lıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, 
kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Buraya yalnız «kadınlar» kelimesi 
eklenmiş. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim; çünkü hâkim sınıfına gelenler staj ya
pıyor. Stajda subaylardan başarılı olamayanlar sı
nıflarına dönüyorlar; yedek subayları da terhis edi
yorduk. Ama orada «kadın» kelimesi yoktu, onu ila
ve ettik. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu

nuna aşağıdaki ek 9 uncu madde eklenmiştir. 
EK MADDE 9. — Hukuk fakültelerini pekiyi 

veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde dü
zeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, li
sansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuz-
beş yaşından büyük olmayan kadınlar staj görmek 
üzere adaylığa kabul edilebilirler. 

Hu'kük fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bi
tiren istekliler i'htiyaçtan fazla ise bunlar arasından, 
ihtiyaç bu suretle karşılanmadığı takdirde orta dere
ce ile bitirenler arasından, sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, nasıp-
ları kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk 
Sila'hlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine gö
re yapılır. 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — İzin verir misiniz Sayın 
Cumhurbaşkanım? 

Ek madde 9 olduğu için uygulamada yanlış an
laşılmasın; bu müstakil madde değil. 2 nci maddenin 
(e) bendini biraz önce kabul buyurdunuz. Kadın as
kerî hâkim kaynağı kabul edildiği takdirde, Yüksek 
Askerî Şûranın görüşü alınarak, Genelkurmay Baş
kanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına yazılıp iş
letildiği takdirde bu özel şartlar geçerlidir. Ek mad
de olduğu için belki yalnız bu maddeye bakıp da, 
bu maddeye istinaden girme istekleri olabilir. Hal
buki bu, özel şartlardır. Kanunun sistematiği içinde 
madde numarası takip etmediği için ek madde ola
rak yazılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Tabiî o madde numarası değişmesi 
lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 926 sayılı Kanunun 35 inci 

maddesinde bu gîbi subaylığa nasbedilen kişilerin 
eğitime tabi tutulacakları yazılı. 357 sayılı Kanunda 
böyle bir hüküm yoktu; ek bir madde ile «kadın» 
kelimesini ilave ettik. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 
almak: isteyen?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
tabiî bu madde de uyguladığımız bir madde. Yalnız 
«kadın» kelimesinin ilavesi için ek madde olarak 
gelmiş, yaşdan dolayı zannediyorum. 

'BAŞKAN — Esas maddeyi uyguluyoruz biz za
ten. Kadınlar için bu ek madde getirildi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ek mad
de onun için mi oldu? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Efendim, «kadınlar» ke
limesi 2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine 
eklenince kadınlar da askerî hâkim olabilecek. Ara
nacak özel şartlar nedir? 

BAŞKAN — Onîar da staja gidecelc. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben, bu 

maddenin uygulanmasında, şu fıkraya daima itiraz 
ediyorum : «Hükük fakültelerini pekiyi veya iyi de
recede bitiren istekliler i'htiyaçtan fazla ise bunlar 
arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanmadığı takdir
de orta derece ile bitirenler..» Bunun konması taraf
tarı değilim. Orta derece ile hukuk fakültesini bitiren 
bir insan alınamaz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ben 
de aynı konuya temas edecektim. Burada, pekiyi ve
ya iyi derece ile bitiren istekliler eğer ihtiyaçtan az 
ise, orta derece ile bitirenleri koyuyoruz. Bu kanun 
bu şekilde çıkarsa, mesela pekiyi veya iyi derece ile 
bitirenlerden 20 kişi, orta derece ile bitirenlerden de 
30 kişi olmak üzere 50 kişi müracaat etti. İhtiyaç 50 
kişi ise, 50 'kişi birden imtihana girip de bunun için
den 40 kişi mi seçilecek; mana böyle çıkıyor. Hal
buki yazarken pekiyi ve iyi derece ile bitirenler nor
mal olarak alınır; eksik kalırsa -eğer kabul edilirse; 
şimdi itiraz edildi, tabiî ben de itiraza katılıyorum-
o zaman orta derece ile mezun olanlar arasından 
kalan miktar kadar ilave edilir, şeklinde tadil edil
melidir. Yoksa pekiyi derece ile bitirenlerle orta 
derece ile bitirenleri aynı derecede imtihana sokmuş 
oluyoruz, ezer böyle kalırsa. Ben öyle anladım. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı : Hukuk fakültelerini 
pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan 
fazla ise bunlar arasından sınavla alınır. İhtiyaç bu 
suretle karşılanmadığı takdirde orta derece ile biti
renler arasından sınavla alınır. Yani evvela pekiyi ve 
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iyi derece ile bitirenleri alacağız. Eğer müracaat ihti
yaçtan fazla ise imtihanla alacağız. İhtiyaçtan az 
müracaat oldu o zaman hepsini alacağız, değil mi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — tşte o mana 
çıkmıyor gibi beldi bana. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Kanunun anlamı öyle Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tabiî öyle. 
Mesela 30 kişi alacağız. Pekiyi ve iyi derece ile 

bitiren 20 kişi müracaat etti. Onları bir kere alaca-
ğtz, onlarda imtihan yok. 10 tane eksiğimiz var; bu 
eksikliği orta derece ile bitirenlerden karşılayacağız. 
Bunun için de 50 kişi müracaat etti; bu 10 kişiyi im
tihanla müracaat eden 50 kişi arasından alacağız. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Uygulama böyle efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Uygula
ma böyle de, orta dereceli insanı da almış oluyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Şart değil efendim, almayabilir. O 
sene için ihtiyaç 20 tane ise 20 tane alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, yasada kayıtlı olunca imtihana girmesi lazım, 
«ben gireceğim» derse... 

'BAŞKAN — Hayır; o sene ilân edecek Genel
kurmay veya Kuvvet Komutanlıkları; ben bu sene şu 
kadar alacağım, pekiyi ve iyi derece ile bitirenler 
müracaat etsin, diyecek; müracaat edecekler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ona bir 
şey diyeceğimiz yok, tamam. 

BAŞKAN — Baktı, pekiyi ve iyi derece ile biti
renlerden müracaat eden çok; «orta derece ile biti
renlerden niye alayım» diyecek. Pekiyi ve iyi derece 
ile bitirenlerden müracaat edenleri alacak ve bir 
daha da ilan yapmayacak. Ama sıkıntı var; birinci 
sene müracaat eden olmadı, ikinci sene de olmadı, 
üçüncü sene de olmadı. Hâk'ım eksikliğini de tamam
layamıyor. O zaman biz bu hükmü koymazsak elin
de elastikiyet olmaz. Sıkıntılı bir durumda orta de
rece ile bitirenlerden de almak gerekebilir; alıp al
mamak elindedir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Bir de Sayın Cumhurbaş
kanım, buyurduğunuz gibi, pekiyi ve iyi dereceliler 
arasından alma yetkisini Genelkurmay elinde tutu
yor. Pekiyi ve iyi derece ile mezun olan kadınlar 
arasından alacağını, bunun dışındakileri almayaca
ğını ilan edebilir. 
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BAŞKAN — Almaz almaz. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Üyesi) — İkincisi; fakültelerin iyi ve 
pekiyi not uygulamaları değişik oluyor. Bazan 8,5'a 
pekiyi demiyorlar. Başka bir fakülte de 8'e iyi diyor, 
7,5'a orta diyor. Yani bu başarı derecesiyle bu orta 
ile iyi veya pekiyi bazan değişik oluyor. 

Tabî bunu uygulamayı Genelkurmay Başkanlığımız 
ta!kdir edecelk; hangisi alınacak, hangisi alınmayacak, 
diye. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani elinde bir elastikiyet bulunsun. 

İlle almak mecburiyeti yok. Böyle uyguluyoruz çünkü. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, 926 sayılı Kanunun 34 inci maddesinde 
«iyi» ve «pekiyi» kelimesi hiç geçmiyordu. Dört yıl
lık lisans tahsilini bitiren istekliler müracaat ederler
se muvazzaf subaylığa geçirilirler diyordu. Sadece biz, 
hâkimlik için «iyi» ve «pekiyi» dereceyi getiriyoruz. 
Özellikle de şöyle bir ifade kullanmışız : «Hukuk fa
kültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler 
ilhtiiyaçîban fazla ise bunlar arasından...» ihtiyaç kadatrı 
varsa, imtihan yapmaya gerek yok;. 

BAŞKAN — Bence mühim olan yedek subaylık sı
rasındaki hal ve tavrıdır. Fakülteyi bitiren kadınlar 
hariç, erkekler, yedek subaylığının sonuna doğru mü
racaat edecek, «ben askerî hâkim olarak kalacağım» 
diyecek. Fakülteyi çok iyi bir derece ile hattâ birin
cilikle bitirir de bir işe yaramaz. Bizim muvazzaf 
subaylarımız arasında yok mudur bu? Birinci çık
mıştır, ikinci çıkmıştır, üçüncü çıkmıştır, fakat Aka
demiyi kazanamamıştır. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Fakat onu ala
cağız efendim; Normal olarak pekiyi ve iyi derece ile 
bitirmişse alacağız. 

BAŞKAN — Alacağız, biliyorum da, «orta derece 
ile bitirenleri almayalım» deniyor. Orta derece ile bi
tirmiş olabilir de iyi de olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yedek 
subaylardan alırken böyle bir kayıt yok. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ka
nunun asili maddesi olan yedek subaylara ilişkin 8 inci 
maddesinde aynı hükümler var. 

BAŞKAN — Demin de izah ettiniz. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun

ma Komisyonu Üyesi) — Dolayısıyla kadınlar için 
getirdiğimiz ek maddede de aynı hükümleri o nedenle 
koyduk. 
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BAŞKAN — Zaten bu ek madde yalnız kadınlar 
için, diğerleri için değil. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
izin verirseniz yedek subaylarla ilgili maddeyi oku
yayım. 

BAŞKAN — Evet, okuyun. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — «Hukuk fakültelerini pekiyi 
veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okuluna 
girişlerinde yirmiyedi yaşım geçmemiş olan yedek su
baylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli 
sicil almak şartı ile yedek subaylık süresi sonunda mu
vazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa 
kabul olunurlar. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya idi derece ile bi
tiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, 
ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta dere
ce ile bitirenler arasından, sınavla alınır.» 

BAŞKAN — Esas madde bu. Bu ek madde sırf 
kadınlar için getüriıtoiş. Baıkınız, okuyorum : 

«Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile 
'bitirmiş ve başvuru tarihinde düzeltilmemiş nüfus 
kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini 
tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük 
olmayan kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul 
edilebilirler.» 

«Edilebilirler» deniyor, yani ille «edilirler» değil, 
«edilebilirler». 

«Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile 
/bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasın
dan... sınavla alınır.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sonra, 
fazla miktar için; «ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı 
takdirde» diyor». Olur mu böy şey efendim? Hem 
imtihanla alıyorum, hem de ihtiyacı gider emiyorum... 

BAŞKAN — Hayır, şart şu: Hukuk fakültelerini 
pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan 
fazla ise imtihan yapacak, ihtiyaçtan az ise imtihan 
yapmayacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Doğru 
efendim; fakat burada, «ihtiyaç bu suretle karşılan
madığı takdirde» diyor. Hangi suretle karşılanmaz 
ise? İmtihanla alındığı 'takdirde dahi karşılanmadığı 
takdirde. Orada bir yanlışlık var, «ihtiyaç karşılan
madığı takdirde» demek ve «bu suretle»yi buradan 
kaldırmak lazım. 

BAŞKAN — «Bu suretle» kalkabilir. Daha imtihana 
yukarıda söylemedik ki. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet 
efendim, oradaki «bu suretle» yi kaldırmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Pekiyi 
veya iyi derece ile bitirenlerden karşılanamazsa orta 
derece ile bitirenler arasından alınır, diyor. 

BAŞKAN — «Bu suretle» kelimeleri silinebilir 
oradan. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Çün
kü, ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde imtihanla almıyor. 

BAŞKAN — «İhtiyaç bu suretle karşılanamadığı 
takdirde» dediği, yani «bu suretle» tabirinden maksat, 
«pekiyi veya iyi derecelerden karşılanmadığı takdir
de» demek istiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İm
tihandan bahsettiği için, «fazla ise bunlar arasından» 
diyor. «Bu suretle» kalktığı zaman, o anlam anlaşılı
yor efendim. 

BAŞKAN — Evet, «İhtiyaç karşılanmadığı takdir
de orta derece ile bitirenler arasından sınavla alınır.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İzin verirseniz çok kısa bir maruzatta bulunmak isti
yorum. 

Malumunuz, askerî hâkimin üç kaynağı var, mu
vazzaf subaylardan alıyoruz, askerî liseyi bitiren
lerden alıyoruz, bir de yedek subaylardan alıyoruz; 
bu özel şartı idi, «kadın» kelimesi yoktu. 

BAŞKAN — Bu kadınlar için işte, yoktu, bunun 
için getirildi. 

Maddedeki «bu suretle» yi siliyoruz. Çünkü, öteki 
madde duruyor zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
benim kastım, öbür maddeyi de değiştirmektir. Ben, 
orta derece ile bitirenleri prensip olarak kabul etme
diğim için arz ettim. 

BAŞKAN — Güzel de, yarın öbürgün ihtiyaç 
olursa; burada yoktur, diye bu sefer yeni bir kanun 
çıkarmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sonra, 
yedek subaylar bakımından da bir zamanlar fazla 
geldi, almadık. Yani, o da bizim isteğimize bağlı, 
mutlaka yedek subaydan sağlamayabiliriz. 

BAŞKAN —Tabiî. 
4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 357.sayılı Askerî Hâkimler Kanu

nuna aşağıdaki ek geçici 1 inci madde eklenmiştir. 
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EK GEÇÎCl MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun eik geçici 39 ve ek 
geçidi 47 nci maddeleri kapsamına giren yüzbaşılar 
hakkında, bu Kanunun 2 nci madde «D» bendindeki 
«yüzbaşılığın ilk üç yılında bulunan» ibaresi «yüzbaşılı
ğın ilk altı yılında bulunan:» şeklinde uygulanır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerimde söz alma-: 

(isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edsıle-... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Mü-
diriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Mil
lî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/739; 
M. G. Konseyi : 1/582) (D. Meclisi S. Sayısı : 505; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 666) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemin sekizinci sırasında, 22.4.1341 tarihli ve 
657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun 
Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor, 666 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerindeler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 

(1) 666 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun.. 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kısa bir ma
ruzatım olacak. 

Harita Genel Müdürlüğü, 22.4.1341 tarih ve 657 
sayılı Kanunla, Millî Savunma Bakanlığına bağlı ola
rak Harita Müdiriyeti Umumiyesi ismi altında yıl
larca faaliyet göstermiş. Tabiî bu tabir, Silahlı Kuv
vetlerde geçerli bir tabir değil ve özellikle Genelkur
may Başkanlığının «Müşterek Askerî Terimler» deyi
minde de böylesine bir tâbir geçmiyor. Yine, 926 
sayılı Kanunun 41 inci maddesinde de böyle bir tabir 
geçmiyor. Harita Genel Müdürlüğüne atanan korge
neral rütbesinde bulunan kişiler, genel müdür oldu
ğu zaman, onların bu sıfatları 657 sayılı Kanunla da 
bağdaşmıyor, bir eşitlik ilkesi de getirmiyor. 

Bu nedenle sadece ismini değiştiriyoruz. 
BAŞKAN — İsmini değiştiriyoruz, peki. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umu
miyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 22.4.1341 tarihli ve 657 Sayılı Ha

rita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun adı Harita Ge
nel Komutanlığı Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umu

miyesi Kanunu ile 657 Sayılı Kanunun 4 ve 6 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Mad
de ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 2.1.1961 
tarih ve 203 Sayılı Kanunda geçen, Harita Müdiri
yeti Umumiyesi veya Harita, Genel Müdürlüğü iba
releri «Harita Genel Komutanlığı», Müdiriyet veya 
Müdürü ibareleri «Komutanlık veya Komutanı» şek
linde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : i 
MADDE 3. — Diğer Kanunlar ile ek ve değişik

liklerinde yer alan Harita Müdiriyeti Umumiyesi veya I 
Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Genel Ko
mutanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. —. Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. I 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak I 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. I 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak iste- I 

yen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir hususu, müsaadenizle öğrenmek isti
yorum. J 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oramiral Tümer. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Bu, «Harita 

Genel Komutanlığı» şeklinde isim değişikliği çalışma- I 
larında Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı adı
nın da komutanlık adına döndürülmesiyle ilgili bir 
çalışma yapıldı mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai- | 
resi Başkanı) — Hayır efendim, yalnız Harita Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili çalışma yapıldı; bu, kanunun 
başlığını ve kanun içindeki kelimeleri değiştirdi. Baş
ka yasalarda da «Harita Umum Müdürlüğü» tabiri 
var idi; özellikle sadece Silahlı Kuvvetlere hizmet ver- i 
miyor bu ünite, başka Bakanlıklara da hizmet veri- I 
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Herhalde ayrı 
olacak efendim; ama çok eski bir kanun. Acaba bu- j 
nun içinde veya eklerinde var mı idi bu kanun? 

BAŞKAN — Bunun içinde yok; ama onu ayrıca ele 
alıp ayrıca hazırlamak lazım. Deniz Hidrografi ve \ 
Oşinografi Dairesi; o ayrı bir şey. , | 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Şu 3 üncü \ 
maddede, «diğer kânunlar ile» dediği için, acaba di- j 
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ğer kanunlarda bu müdürlük de bu şekilde komutan
lığa geçecek mi, onu da ihtiva ediyor mu diye sor
dum. Yani onu kapsamıyor herhalde? 

BAŞKAN — Bundan kastı şu : Bu «Harita Müdi
riyeti Umumiyesi Kanunu» terimi diğer kanunlarda ge
çiyorsa, orada da düzeltin, diyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «De
niz Haritası Genel Müdürlüğü» diye vaktiyle bir ko
mutanlık vardı, şimdi değişmişse, o kanunda geçtiği 
için, acaba bunu da değiştirecek miyiz, öyle bir ça
lışma yapıldı mı diye sordum. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hayır efendim. Bu, diğer Bakanlık
lara da görev veren, bütün kamu kurum ve kuruluş
ları ile döner sermayesi nedeniyle tüzelkişilere de hiz
met veren bir müessese. O yasalarda bu tabir geçi
yorsa, onlar da ayrıca müracaat ederek gerekli deği
şikliği yaptırabilirler. 

BAŞKAN — Bu konudaki müracaatı Millî Savun
ma Bakanlıüı yapmış, o konuda da müracaat olmuş 
olsaydı ikisi birlikte değiştirilirdi. Ayrıca bir teklif 
hazırlayıp gerekli değişikliğin yapılması gerekir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bir noktayı belirtmek istiyorum. 22.4.1341 tarihli ve 
657 sayılı Kanun şimdi değiştiriliyor, halbuki ara
da; 203 sayılı Kanunda geçen Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibareleri 
yer alıyor. Demek ki, ikisi de kullanılmış. 

BAŞKAN — 1961;de bununla, ilgili kanun çık
mış. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
bu niye değiştirilmemiş? 

BAŞKAN — O zaman, «Harita Genel Müdür
lüğü» tâbiri kullanılmış. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi, 
«Harita Genel Müdürlüğü»nü, «Harita Genel Ko
mutanlığı» şeklinde değiştirmemiz gerekirken, «Hari
ta Müdiriyeti Umumiyesi» lafını da değiştiriyoruz, o 
zaman değiştirmemişler. 

BAŞKAN — 1961 tarihinde yapılan değişiklikte 
bu kanunun ismini değiştirmemişler, yalnız bazı mad
delerini değiştirmişler ve isim olarak da «Harita Ge
nel Müdürlüğü» tabiri kullanılmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — 926 sayılı Kanunun 41 inci madde
sinde, her sene Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuv
vetler kadrosunu bildirirken, özellikle oraya atanan 
kişiyi «Harita Genel Müdürü» olarak atıyor. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mevcut 
kanuna göre atıyor, kanunun dışında değil. O zaman 
bunu unutmuşlar, yoksa yalnız bu kanunu değiştirme
miz lazımdı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — 1961 tarihindeki 203 sayılı Kanun, 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerini değişti
ren, bir yerde para ile iş yapmasını temin eden bir 
kanun. Orada «Harita Genel Müdürlüğü» tabiri kul
lanılmış. Yasasına sadık kalmamış. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/71, 2/60, 2/62; M. G. Konse
yi : 2/127) (D. Meclisi S. Sayısı : 390; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 651) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasına 
geçiyoruz. 

Dokuzuncu sırada, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sa
yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına İlişkin Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 651 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu üyeleri, Sayın Bakan ve" ilgili

ler yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 arkadaşı 
tarafından verilen ve Danışma Meclisi Genel Kuru
lunun 25 Mayıs 1983 tarihli 107 nci Birleşiminde gö
rüşülerek kabul edilen 6831 sayılı Orman Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi ile ge
nel olarak orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin, 
Anayasa hükümlerine uygun olarak belirlenmesi, ka
dastro komisyonlarının teşkil tarzı ve çalışma esas

ız,) 651 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

larınm ormanların kadastrosunun doğru ve süratli bir 
şekilde yapılmasını sağlayacak şekle dönüştürülmesi; 
orman içi köyler halkının kalkındırılması veya nakil
lerinin Anayasa hükümlerine uygun olarak gerçekleş
tirilmesi, orman içi ve bitişiğinde bulunan köylülere 
orman ürünlerinden yararlanmaları konusunda tanın
mış bulunan haklarda, ormanların korunması ve mu
hafazası bakımından zorunlu görülen kısıtlamalar ge
tirilirken; ormanların işletilmesinde Devletle bu köy
ler halkının işbirliği yapmalarını teşvik edici, iş ve 
çalışma imkânlarını genişletici tedbirlere yer verilmesi 
ve etkinliğini tamamen kaybetmiş durumda olan ceza 
hükümlerinde etkinlik sağlanması öngörülmektedir. 

Kanun teklifiyle amaçlanan hususlar, yapılan ça
lışma ve incelemeler Komisyonumuzca da olumlu bu
lunmuş, Danışma Meclisince kabul edilmiş olan me
tin genel olarak benimsenmekle birlikte, bazı mad
delerin yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek 
tensiplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 

var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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 Maddele

rinin 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) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hu
dutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklar-
daki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler. 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde geçer
li tapu kaydına dayanarak, orman sınırları veya bi
tişik alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasar
ruf belgeleri 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, geçerli 
tapu ile sahipli arazi üzerindeki yüzölçümü üç hek
tardan yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççık
larla örtülü yerler, 

1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, 
özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik 
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eflilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine geti
rilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih 
ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabanî veya aşı
lanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar. 

BAŞKAN — «Ağaççık» tabiri ne anlama geli
yor? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Boy itibariyle 4 -
4,5 metreye kadar olanlara ormancılıkta ağaççık ta
biri kullanılıyor, bunların bir kısmı büyümez. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

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

1744 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Aşağıda belirtilen durum ve şartlara 
uyan yerler; Devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya 
tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve
ya bu amaçla değerlendirilmesi maksadıyla, orman 
sınırları dışına çıkarılır. 

A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tes
pit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hay
vancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen 
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim sahaları. 

Bu yerler dışında, orman sınırlarında hiçbir su
rette daraltma yapılamaz. 

Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Devlet 
ormanı ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, 
hususî orman ise sahipleri adına tescil edilir. 

Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri yö
netmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde Orman Ka
dastro Komisyonlarınca yapılır. Bu işlemler; Orman 
Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının mahallî bi
rimlerine komisyonlarca yazılı olarak bildirilir ve ma
hallinde askı suretiyle ilan edilir. Bu bildirim ve ilan
dan itibaren altmış gün içinde taşınmazın bulunduğu 
yer adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı 
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ile varsa bu işlemden lehine hak doğmuş kişiler aley
hine iptal davası açılabilir. İptal davası kişiler tara
fından açıldığı takdirde husumet Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de 
tevcih olunur. 

İlk defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sı
nırları dışına çıkarma işlemi, sınırlama ile birlikte 
yapılır. 

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 yerler
de ise niteliklerinin devamı süresince uygulanmaz. 

BAŞKAN — Son fıkranın baş kısmındaki; «Bu 
ınadde hükümleri» ibaresinden sonra bir virgül ko
nulması lazım: «Bu madde hükümleri, yanan orman 
sahalarında hiçbir surette;» şeklinde olması gereki
yor. 

O şekilde kalırsa, değişik mana çıkıyor. Orada 
bir virgül lazım, bir duraklama gerekli. 

O kısmı bu şekilde düzeltiniz. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 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 orman sı
nırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti 
haiz amme müesseselerine ait ormanların ve hususî 
ormanların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve 
bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların or
manlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, orman 
kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman 
Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde ça
lışmış 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 mü
hendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulun
maması halinde en az on yıl hizmet görmüş ziraat 
teknisyeni üye ile beldelerde belediye encümenince, 
köylerde köy ihtiyar heyetince aralarından seçilecek 
bir üyeden kurulur. 
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Komisyon başkanının yokluğu halinde mühendis 
olan ormancı üye başkana vekâlet eder. Komisyon
lar en az üç üye ile de çalışabiliir. Oyların eşitliği 
halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış 
olur. Başkana vekâlet eden üyenin oyu daima tek oy 
sayılır. 

Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman 
ve memur verilir. 

Komisyonlar, arazideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar heyetle
ri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de 
yararlanırlar. Bunların gelememeleri halinde, komis
yonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi se
çebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sıra
sında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bu
lundurulabilir. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddenin üçüncü fıkra
sında; «Komisyon başkanının yokluğu halinde mü
hendis olan ormancı üye başkana vekâlet eder» de
niyor. Halbuki, bunun üstündeki fıkrada dedik ki; 
«Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman 
Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde ça
lışmış 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...» 
Demek ki, başkan yüksek mühendis olduğu gibi üye 
de yüksek mühendis olabiliyor. 

yüksek mühendis veya mühendis oluşuna göre mi
dir? O zaman en yaşlı üye demek lazım. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim. Zaten orman kadastro komisyonu başkanı ol
madığı zaman otomatikman ormancı üye başkan 
olur. Bu ormancı üye, hem mühendis olabilir, hem 
de yüksek mühendis olabilir. Ama ikisi birden olmaz 
efendim. Yalnız, biz burada «mühendis olan orman
cı» deyince tekniker veya ziraatçı olan üye başkan 
olmasın kastıyla bu şekilde bir düzenlemeye giriştik. 

BAŞKAN — Ama, o zaman da; «Komisyon baş
kanının yokluğu halinde yüksek mühendis veya mü
hendis olan ormancı» demek lazım. 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Daha açık
lığa kavuşmuş olur böylece efendim. 

BAŞKAN — Ayrıca; «yüksek mühendis veya 
mühendis olan ormancı üye başkana vekâlet eder» 
dersek, o zaman bir tereddüt doğmaz. Yarın, öbür 
gün; komisyonda bir yüksek mühendis, bir tane de 
mühendis üye vardır, yahut mühendis üye de yok
tur; «sen vekâlet edemezsin, çünkü burada mühen
dis olan vekâlet eder, sen yüksek mühendissin» diye
bilirler. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Daha iyi ol
du, daha açıklığa kavuştu efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci fıkra 5 
inci satırda, «beldelerde belediye encümenince, köy
lerde köy ihtiyar heyetince aralarında seçilecek bir 
üyeden kurulur» deniyor. 

Şimdi, burada bunların seçeceği değil de illa ara
larından birisinin seçilmesini şart koşmuş. Yani ola
bilir ki, o aralarındaki adamlardan - nihayet ihtiyar 
heyeti yedi kişidir - o yedi kişiden burada çalışacak 
kimse bulunmaz. Ya yetişemez, ya da işi itibariyle 
olmaz, ya da bu işe girmek istemez. Köyden seçe
miyor, illa ihtiyar heyetinin içinden seçiyor. Beledi
ye dışarıda kimseyi seçemiyor, illa kendisinden olsun 
diyor. 

BAŞKAN — Evet öyle diyor. 
Yani, «belediye encümenince...» 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Olmayabilir. 

O halde, şimdi yüksek mühendis başkan yok, 
ama, yüksek mühendis üye var. Biz halbuki orada; 
«mühendis olan vekâlet eder» dedik. O kısma; «Yük
sek mühendis veya mühendis olan ormancı üye baş
kana vekâlet eder» demek lazım. Çünkü üyelerin 
içinde de yüksek mühendis olabiliyor, öyle değil mi? 

Komisyon başkanı yok ama, üyelerden birisi yük
sek mühendis. Halbuki burada; «Komisyon başka
nının yokluğu halinde mühendis olan ormancı üye 
başkana vekâlet eder» demişiz. 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, za
ten başkan olmadığı zamanda, öteki mühendis genç 
olduğu için ekseriya yüksek mühendisi alıyor. Fa
kat, «ormancı mühendis olan» deyince, «mühendis» 
tabirini kullanınca böyle bir açıklamaya lüzum gör
medik. 

BAŞKAN — Yukarıda ama, «yüksek mühendis, 
mühendis» dedik. O halde yüksek mühendis ise o 
vekâlet eder, öyle değil mi? Yaşa göre midir, yoksa 
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BAŞKAN — «Ziraat teknisyeni üye ile beldeler
de belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar heye
tince aralarından seçilecek bir üyeden kurulur» deni
yor. 

Köyden mi seçsin diyorsunuz siz? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — İcabında köyde bu işi daha iyi bilen bi
risi olur, onu seçsinler. «Kendi aralarından veya doğ
rudan doğruya seçecekleri» diyelim. 

BAŞKAN — O zaman «aralarından» kelimesini 
çıkarırsak mesele kalmaz; «ihtiyar heyetince seçile
cek bir üyeden kurulur.» 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bir sakınca 
yok efendim. 

BAŞKAN — «Aralarından» kelimesini çıkarırsak 
mesele kalmaz. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, köy
den gerektiğinde bilirkişi alınabilecek. Ancak bu he
yette, köy ihtiyar heyetinden bir üyenin bulunması
nı koşul olarak getirmiş bulunuyoruz. Tensip buyu
rursanız böyle olsun. 

BAŞKAN — Eskiden beri bu böyle değil mi 
idi?. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Öteden beri 
böyle efendim. Yalnız Sayın Bakanımın dediği daha 
uygun olabilir. Çünkü, hakikaten, «ihtiyar heyetin
den seçilecek» deyince kendi aralarından da seçebi
lirler. O zaman bir açık kapı bırakıyoruz; köyde bir 
başka akıllı adam da bulunabilir, onu da seçebilir
ler. 

BAŞKAN — «Aralarından» kelimesini çıkara
lım; «ihtiyar heyetince seçilecek bir üyeden» diye
lim. O zaman ister kendi aralarından seçerler, ister
lerse köyden seçerler. Bir de bakarsınız köylünün 
içinde bu işi çok anlayan, ihtiyar heyetine girmemiş 
bir adam vardır, onu seçebilirler, serbesttirler. İster 
onu seçer, ister onu seçer. «Aralarından» kelimesini 
çıkarırsak doğru olur. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bazı yerler
de efendim, ziraat teknisyeni veya ziraat mühendisi 
köyde oturuyordur, ihtiyar heyetinde değildir, bu 
yüzden giremiyordur, halbuki bu kelimeyi çıkarırsak 
o girebilecektir şimdi efendim. 
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BAŞKAN — O «aralarından» kelimesini çıkara
lım oradan. 

Başka konuşmak isteyen var mı? Yoktur. 
Bu iki değişiklikle 3 üncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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 belirlenir. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az 
iki ay önce Radyo, Televizyon ve Resmî Gazetede, 
ilgili il ve varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer gün
lük gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mu
tat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan 
olunur. 

İlanın birer örneği, mahallin en büyük malme-
murluğuna, tapulama müdürlüğüne, tapu idaresine 
ve Vakıflar idaresine imza karşılığı verilir. İlgili bel
de veya köyün daha evvel tapulaması yapılmış ise 
buna ait kayıt, belge ve planlar istenir. 

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

Orman kadstrosunun başlama tarihi, komisyon 
başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek, en az 
bir ay önce çalışılacak belde ve köylerle bunlara bi
tişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan 
kâğıdı ile ilgililere duyurulur ve durum bir tutanak
la tespit edilir. 

Bu ilanda, komisyonların hangi köy veya belde
lerde çalışacakları, ormanların içinde ve bitişiğindeki 
taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mümes
sillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır 
bulunmaları ve hazır bulunmadıkları takdirde orman 
kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği' açık
lanır. 

îlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve 

içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırları
nın tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessil
leri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ettikleri ve 
faydalandıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her 
nevi belgelerini gösterirler. 

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

BAŞKAN — Bu ilanda televizyonu da kullana
lım mı, kullanmayalım mı? Çünkü birçok duyuru-
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larda televizyonu koymadık. Bu ilan kısa ise televiz
yonda yapılabilir, ama uzun zamanı alıyorsa radyo 
kâfi. Çünkü radyo herkeste vardır, televizyon birçok 
yerde yoktur. Televizyonu bu gibi ilanlarda kullan
mayalım. 

«İki ay önce Radyo ve Resmî Gazetede, ilgili il 
ve varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer günlük gaze
tede ilan edilir» diyelim. Yani, televizyonu bu gibi 
şeylere karıştırmayalım. Buradan «televizyon» keli
mesini silip, «iki ay önce Radyo ve Resmî Gazete
de» olarak düzeltelim. 

4 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
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, varsa 
hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanak
la tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme 
şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve di
ğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların 
cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadı
nı, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara 
ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları 
kapsayacak şekilde düzenlenir. 

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

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

Ölçme metodlarına 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. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

| 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
I İO uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve 
I köye ait tutanak suretleri komisyon başkanlığınca 
I ait olduğu belde ve köylerin uygun yerlerine asılmak 
I suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak örnekleri ilgili 
I orman işletme müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığının 
I mahallî kuruluşuna aynı gün bir yazı ile gönderilir. 
I Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, 
I köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belge-
I lerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyaların-
I da saklanır. 
I Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar 
I komisyon başkanınca tasdik olunur. 
I BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 7 nci maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
I 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 
I düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere 
I şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka-
I rarlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren 

bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemeleri-
I ne müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. Bu müd-
I det içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesin-
I leşir. 
I İlan tutanaklarında, bu tutanak ve kararlara kar-
I şı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 
I Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re-
I simden muaftır. 

Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz 
I davalarında hasım, Orman Genel Müdürlüğüdür. Or-
I man Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davaların-
I da ise hasım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu ki-
I silerin itiraz konusu yeri başkalarına temlik etmiş, 
I ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde 
I temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz 
I davası sonuçlandırılır. 
I İtiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılma-
I mışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan 
I davalarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya 
I katılmaları için gerekli ilanı yaparlar. 
I Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait orman-
I 1ar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın-
I maksızın Hazine adına tapuya tescil olunur. 
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Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işa- ı 
retler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve ge
reken sahalar dikenli tel içine alınır. I 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. I 

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

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

12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonları için 

lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yolluk
ları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğün
ce sağlanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... l£abul edilmiştir. 

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

2 nci Bölüm Başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

II 
Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledil

mesi -
Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya biti

şiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde otu
ranlardan : 

A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları müm
kün görülenler, bü Kanunun ek 3 üncü maddesinde 
belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkın
malarına katkıda bulunulur. ı 

B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülme
yen veya su ve toprak rejimi bakımından bulunduk
ları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bu
lunan bu köyler halkının kısmen veya tamamen ön
celikle bu Kanununun 2 nci madde birinci fıkra (A) 
bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan 
yerlere, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere 
nakil ve yerleştirilmelerine; Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rar verilir. Nakledilen köyler halkına ait araziler, 
Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

Buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bundan önceki Yüksek Konsey toplantısında da arz 
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etmiştim, buradaki kanun maddesi doğrudan doğruya 
orman içinde kalkındırılması mümkün olmayan köy
lerin başka yere nakledilerek, üretici hale getirilmesi, 
konularına imkân veren bir maddedir. 

Daha açık ifade ile ve kanun diliyle, olay bir iskân 
olayıdır. İskân görevi, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına bağlı Toprak İskân Genel Müdürlüğünün 
görevidir, haden bu tatbikat böyle yapılmaktadır. Yani 
orman içi köylerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca 
kamulaştırılması sonucu, başka yerlere yerleştirilmesi 
hadisesini, yani iskân konusunu Bakanlığımız yerine 
getirmektedir. 

Burada, «Orman sınırları dışında bırakılan yenlere» 
denilmektedir. Bu ibare ile artık bu yörelerin orman 
arazisi vasfını kaybettiğini kabul etmek gerekiyor veya 
oraları müsait değilse başka yerlere nakli keyfiyeti 
söz konusu oluyor. 

Görev, doğrudan doğruya Bakanlığımla ilgili Bun
dan evvel yine arz etmiştim; iki Bakanlık mutabakata 
varmıştık ve İhtisas Komisyonunca hazırlanıp geçen 
toplantıda dağıtılan, karşılaştırmalı metinde de aynen 
yer almıştı, Hükümet görüşü de bu istikamette idi. 
Yani, bu esasların teklifinin iki Bakanlık tarafından 
müştereken hazırlanması ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan çıkacak karara göre hareket edlilmesd hususunu 
zatı âliniz de tasvip buyurmuştunuz ve emir buyur
dunuz ki, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bu 
şekliyle kalsın. O görüş, 35 inci madde ile yani, dört 
Bakanlıkla ilgili idi. Hatta Sayın Bakanla da tekrar 
görüştük ve «burasına, bir itirazımız yok» diye beyan 
buyurdular. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, burada mesele şu: Bu 
köy buradan kalksın mı, kalkmasın mı? Buna Bakan
lar Kurulu karar verecek. Ne Köy İşleri Bakanlığı, 
ne de Tarım ve Orman Bakanlığı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı; «Orasının orman sahası 
içinden kalkması lazım, bu köyün 'burada kalması 
doğru değil» diyor. Bunun için de evvela Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığından görüş alacak. 

Ben burasını orman yapacağım, bunun burada 
kalması doğru değil diyor. Yani, «Orman sınman 
dışına çıkarılan yerlere, bu mümkün olmadığı takdir
de diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine» deniyor 
maddede. 

Şimdi, buna kim karar verecek? Ne Köy İşleri 
Bakanlığı ve ne de Tarım ve Orman Bakanlığı. Ba
kanlar Kuruluna teklif götürülecek ve bu teklif Bakan
lar Kurulunda görüşülecek; «bu köyü kaldıralım mı, 
kaldırmayalım mı» diye. Bakanlar Kurulu karar verdik
ten sonra, size görev düşüyor. Yani, bu köyün oradan 
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kaldırılması, başka yere yerleştirilmesi, vesaire ko
nuları artık ondan sonra size ait oluyor. Bu, sırf karar 
vermedir. 

Şimdi, Bakanlar Kuruluna (teklifi kim götürsün? 
Teklifi elbette ki, Tarım ve Orman Bakanlığı götüre
cek. Çünkü orayı orman sahası yapmak istiyor. Mad
denin devamında ne diyor: «Nakledilen köyler halkına 
ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırı
lır.» 

Tabiî, sizin Bakanlığınızı ilgilendiren husus, onun 
kaldırılıp başka bir yere nakledilmesidir. Ondan sonra 
size görev düşüyor, ama ilk teklifin Tarım ve Orman 
Bakanlığından ve tabiî sizin de görüşünüzü alarak 
gelmesi lazım. İki Bakanlık olursa bu (teklifi kim 
yapacak? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
yüksek tensip zatı âlilerinizin; ama burada yerleştirme
nin yapılacağı yerin şartları elbette Bakanlığımızca 
'bilinmelidir. Altyapısı, suyu, gelir düzeyini artıracak 
diğer tesisleri ve benzerî tesisler gibi. 

Bu nedenle, metinde; «müştereken hazırlanıp, Ba
kanlar Kuruluna götürülsün» ifadesi yer almış ve 
zatı âliniz de tensip buyurmuştunuz... 

BAŞKAN — Ama, sonra bu konu ortada kalıyor. 
İki Bakanlık bu konuyu bir türlü götüremiyor da 
o bakımdan. 

Şimdi, Tarım ve Orman Bakanlığının sizin görü
şünüzü aldığını kabul edelim. Siz menfi görüş bildi
rebilirsiniz, «Mümkün değil» diyebilirsiniz. Ondan 
sonra bu konu Bakanlar Kurulunda da görüşülürken 
siz Bakanlık olarak itirazınızı yaparsınız; ama Ba
kanlar Kurutanda bu husus ya reddedilir veya kabul 
edilir, o artık Bakanlar Kurulunun vereceği karara 
bağlıdır. 

Bu işi size bıraksak o zaman 'siz, Tarım: ve Orman 
Bakanlığından görüş alacaksınız ve siz götüreceksi
niz; bu aynı şey, yani fark etimez. Ama, oranın or
man sahası olması işlemini Tarım ve Orman Bakan
lığı yürütecelkltür. O 'balkımdan Tarım ve Orman Ba
kanlığı tarafından teklifin götürülmesi bence uygun 
olur; ama kabul edilir veya edilmez, edilmezse öyle 
kalır; ne yapalım? 

Yani, yerleştirilmesi Ihususu da Tarım ve Orman 
Bakanlığına verilmiyor. Mesele, o kararı verdirmek 
i^in teklifim kimin tarafımdan götürülmesi meselesi
dir. Bu teklifin illa kabul edifaıesi gerekmezki, tek
lif reddedilebilir de. Orada süz buma karşı da çıka-
biliirsiniz ve bu iş Klöy İşleri ve Kooperatif Bakan
lığına verilirse, hiçbir zaman bir köyün kaldırılması 
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•taklifin'i ıgötürmeyebllirsliniz. Çünkü, tabiî haklı ola
rak bir köyün taşınmıasını arzu etmezsiniz; ama Ta
rım ve Orman Bakanlığı, ormancılık bakımımdan 
orasını zarurî görebilir, o teklifi göltlürebilir; ama bu 
itekfif reddedilir veya kabul edilir, o ayrı şeydir. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — 'Sayın Cumhurlbaşkanım, 
izin verirseniz son defa söz almak İstiyorum'. Hadise, 
köyün kaldiırtlma'sına karar verilme keyfiyeti değil, o 
konuda biz rnüdahül değiliz; 'bulgun de değiliz. Tarım 
ve Orman Bakanlığı, orman içi köyün kalkındırılia-
maıyacağımı ve ormanım geliştirİlmiıes'ini öngördüğü za
man bu yörey"i kamulaştırmakta, bu safhadan sonra 
iskân görevi büze düşmektedir. 

Burada, yerleştirme konusu var, yani doğrudan 
doğruya iskân konusu esaslarını hazırlama durumu 
var. Orman, köy içinden kalksın mı kalkmasın mı, 
dan ziyade, benîm bu maddeden anladığım şu; Kö
yün yerleştiriılme'sıi söz konusu. Yerleştirme görevi 
de bize ait olduğuna göre o bakımdan mutabık olma
mız lazım, protokol da böyle Sayın Cumhurbaşka
nım ve Hüküme'rln görüşü de böyle. 

BAŞKAN — Bakın, (b) fıkrasını okuyorum : «Ye
rinde ıkallikındıriılmaları mümkün görülmeyen veya su 
ve toprak rejimi bakımından bulundukları yerleşim 
yerlerinden kaldırılmaları Zorunlu bulunan bu köyler 
halkının kıstaen veya tamamen, öncelikle bu Kamu
nun 2 nci madde 1 inci fıkra (A) bendinde belirti
len orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu müm
kün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleş
tirilmelerinle» deniyor. Buna kim karar verir? Bakan-
iaır Kurulunca karar verilir. Bir köyün nakli ile il
gili bir kararın verilebilmesi ve o işlemlerin görülme
si işi yedi sekiz Bakanlığı ilgilendiren bir husustur. 
Bu ne sadece Tarım ve Orman Bakanlığını, ne de sa
dece Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığını ilgi
lendiren bir konudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığımın da görevi vardır burada. İmar ve İskân 
Bakanlığının ve daha birkaç Bakanlığın da olurunu al
mak lazım. Bu teklifi bir Bakanlık götürecek ve Ba
kanlar Kurulunda ©nine boyuna tetkik edilecek, tar
tışılacak ve bir karara varılacak. 

SEDAT GÜNERAL (MM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, iki Bakanlığın anla
şarak götürmeleri lazıim, anlaşamadıkları takdirde, 
Bakanlar Kuruluna gidemez. 

BAŞKAN — Evet, anlaşamadıkları takdirde or
tada kalır, gidemez. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Efendim, hadise bir 
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İskân mesdesidSir. Ben götürmediğim takdirde Tarım 
ve Onman Bakanlığı (bunu götürür. Ama yerleştirme 
işi, görevi bizim görevimizdir. Bu görevi doğrudan 
doğruya biz yapalım demiyoruz. 

BAŞKAN — Eski Kanunda (bu müşterekti değil 
md? 

'KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RA'l'F GÜNEY — Müşterekt'i Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hiçbir şey yapılamıyordu. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Efendim, hiçbir aksak
lık olmadı (bizim Bakanlığımız açısından, hâlâ da 
yoktur.., 

BAŞKAN — Hayır, sizin zamanınızda olmaz da.... 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Ben, evvelden de oldu
ğunu hatırlamıyorum. 

(BAŞKAN — Bir 'koalisyon hükümeti olabilir. Hep 
böyle düşürtmeyin. Üç partiden teşekkül1 edan bir ko
alisyon olur, bir parti orada karşı çıktı mı bu bir tür
lü gidemez. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Efendim, takdir Yüce 
Konseyindir. 

BAŞKAN — Evet. 
9 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve 4 üncü fıkra eklenmişler. 

Turizm 'bölge, alan ve merkezleri dışında kalan 
devlet 'ormanlarında; kamu yararına olan hertürlü bi
na ve tesisler ile orman hâsılatı işleyeceklerdin yapa
cakları biina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Or
man Bakanlığınca, intifa için kuldanım bedeli karşı
lığında izin verilebilir. Bu izin üzerine tesis edilecek 
intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu süre 
sonunda bütün bina ve tesisler bedelsiz ve eksiksiz 
olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmelerin ba
şarılı 'olduğu, konusuyla ilgili bakanlıkça belgelenen 
hak 'sahiplerinin irifcifa hakkı Tarım ve Orman Bakan
lığınca; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerin
den belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye 
kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye devir iş-
İdmÜ bu uzatma sonunda yapılır. Bu suretle yapıl-
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ma'sıına izin verilen bina ve teslislerin amaç dışı fcul-
lânılma'sı yasaktır.» 

«Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, 
hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait or
manlarda veya hususî ormanlarda yapılmak isten
mesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak
sızın Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. 
Bu takdirde, kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve 
tesislerin d'evri gibi hususlar genel hükümlere uygun 
olarak taraflarca tespit olunur. 

BAŞKAN — İkinci satırda bir eksiklik var; «te
sisler ile orman hâsılatı işleyeceklerin» değil1, «or
man hâsılatı işleyecdkler'in yapacakları bina ve te
sisler içtin» Orada bir virgül olma'sı lazım. «Hâsılatı 
işleyeceklerim» ne demek? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da kasıt orman hâsılatını işleyecek olanlardır. 

(BAŞKAN — Nedir o? 
ÖMER ÖZEN {İhtisas Komisyonu Üyesi -, Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Fabrika, bir 
terebentin ocağı, bir reçine tesisi gibi, o işi yapanlara 
ait olan binalar. 

IKURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — örneğin kereste fabrikası. 

BAŞKAN — «Kamu yaranına olan her türlü bina 
ve tesisler ile, orman hâsıllaltı işleyeceklerin yapacak
ları» denmiş. «'Orman hâsılatı» değil, «orman mah
sullerini işleyeceklerin» olması lazım. Hâsılat bir şey
den gelen paradır. 

ÖMİER ÖZEN (Ihitisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — O manada 
efendim. «Mahsuller» daha doğru. 

BAŞKAN — «Orman malhsu'lilerinli», yahut «or
man ürünlerini işleyeceklerin yapacakları» demek la
zım, değil mi? 

ÖMİER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen-
dim< 

BAŞKAN — Şimdiki tabiri «orman ürünü» dür. 
«Orman ürünlleririi işleyeceklerin yapacakları bina ve 
teslisler için.» 

10 uncu madde "üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun efendim-
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, acaba burada, 
evvelce verilmiş hakların mahfuziyetane dair bir şey 
söylemeye lüzum var mı? 
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BAŞKAN — Onu geçici maddeye koymak la
zımı* 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK —Şimdi 99 sene için verilmiş olanlar var. 
Bunlar !bu hükme mi talbi olacaklar, yoksa eskisi ga
bi. J 

BAŞKAN — Onu ana maddelerde koyamayız, ge
çici maddelerde düşünün. Verilmiş bazı hakkı mükte
sepler vardır. Geçici maddeye, «şu tarihten evvel ve
rirmiş olanlar, işte ıo anlaşmalar süresince geçeridir» 
filan diye bir şey koymak lazım. Bunu ana < madde
ye koyamayız. Ana maddenin esası fou; ama orada 
bir ayrıcalık tanıyoruz, onu geçici maddeyle düzen-, 
temek 'lazım. 

OR AMİRAL NEJAT TÜMER — Alma ©fendim, 
«99 seneye kadar uzatılabilir» diye hüküm var. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar kaç seneydi? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — 99 seneye kadar müsaade ediyorduk doğ
rudan doğruya, 

BAŞKAN — yine var, şimdi 'de var. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Şimdi şart 49, ondan sonra temdit. 

BAŞKAN — Ama şart var; eğer iyi işletebiliyorsa. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Tamam. Şimdi bu şart yok; halli hazır-
dak'inde 99 seneliğine kadar verilebilecek. Yine, iyi 'iş
letecek vesaire. Ama, yani uzatma muamelesi yok. 
Doğrudan doğruya 99 senelik vermiş. 

BAŞKAN — Yani daha evvel verilmiş olanlar var. 
işte onları geçici maddeye koymak lazım. O bir hakkı 
mükteseptir. 

10 uncu madde üzerinde başka söz almak İsteyen 
var mıı efendim? Yoktur. 

10 uncu maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iznine bağlı olup, ruhsatname alınması ve rüsum hak
kındaki hükümler saklıdır. 

Yangın görmüş olunanlarla, gençleşjtirm'eye ayrıl
mış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzala
rında birinci fıkradaki faaliyetlere hiçlhir surette izin 
verilemez. 

(BAŞKAN — «Şerit kurulması» deniyor; «şerit» 
nedir? 

ÖMER ÖZEN ( tesas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, kü
çük tesislere şerit denir. Onlar günde sekiz on met
reküp tomıruJk işlerler. Küçük atölyedir. Bunlara es
kiden «su hızarları» tabir edilirdi, değirmenleriın 
'oluklarında çalışırdı. Onlar ş'imdi Türkiye'de çok mah
dut yerlerde kaldı. 

(BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktun 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş'tir, 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1744 sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiışltirllmıiştir. 

Madde 19. — Ormanlara hertürlÜ hayvan sokul
ması yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkalede haller 
nedeniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekil
diği itespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile 
orman sınırları içerisinde bulunan köyler ve müillkî 
hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına 
ait hayvanların orman idaresince belirlenecek tür
lerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, or
manlara zarar vermeyecek şekilde otlatılmasına izin 
verilir. 

(Hayvan otlaltılnuas'ina izin verilecek sahaların ve 
hayvan türlerimin belÜrlıenmesi ile otlatma zamanı ve 
süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasuna İlişkin 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrıl
mış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surette 
hayvan ötlaitıllamaz. 

BAŞKAN — Bazen de orman bölgelerinde özel 
olarak, etrafını telle çevirip hayvan yetiştiriyoruz. An
talya 'bölgesinde geyik yetiştirmek içim 'bu gibi yerler 
var. 

TARIM VE ORMAN 'BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — O ayrı. 

'BAŞKAN — O da buna girer, «hiç hayvan soku-
lamaz» diyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — O yaban ha-

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 6831 'sayılı Orman Kanununun 

18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18. — Orman ürünlerini işleyecek her 

çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığı
nın; Devlet ormanları hudutları içimde veya bu or
man sınırlarıma bir kilometreye kadar olan yerlerde 
taş, kum ve topra'k, dört kilometreye kadar olan yer
lerde üse hızar, şerit kurulımıası ve kireç, kömür, te
rebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde 
ağaç kullanılan ocakların açılması ve halik üretmek 
üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünüm 
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yafadır, yalban hayatı tabir ediyoruz. Onu biz özel
likle yetiştiriyoruz. 

IBAŞKAN — Ama metin, «ormanlara her türlü 
hayvan sokulması yasaktır» diyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Milllî park
larda onu biz üretiyoruz efendim. 

ORGENERAL TAHStN ŞAHÎNKAYA — Tica
rî malksatiîa, hayvan beslemek maksadıyla ormana 
hayvan sokulması yasak. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet. 

BAŞKAN — Gerçi şurada var; «tespit edilen 
bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırları içe
risinde bulunan Iköyler ve miüıllkî hudutlarında Dev
let ormanı bulunan köyler halkına a'ilt hayvanların 
orman idaresince belirlenecek türlerine» deniyor. 
Çünlkü bazı köyler var; onların hayvanları var. Or
man idaresi bu gilbi yerlerde türlerini belirleyecek. 
Mesela «sığır besleyebilirsin, at girebilir» diyecek; 
«keçi sokamazsın» diyecek. 

TARIM VE ORMAN «AKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Tabiî, onlara müsaade etme imkânı var. 
Onu zaten diyebiliyoruz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz al
mak İsteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuil ediıtaiştir. . 

13 ündü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Devilet ormanlarındaki otlaklara 

dışardan toplu olaralk veya 'sürü halinde hayvan so
kulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre or
man idaresinin İznine bağlıdır. 

Hanllar dtlak zamanından evvel tanzim ve orman 
işletme müdürlükler'ince tasdik olunur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarımuza sunuyorum : Kalbull edenler... 
Etmeyenler... Kaıbuil edillmıiıştür. 

14 ündü maddeci okutuyorum : 
MADDE 14. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 22. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Dev

let ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kış
lakların tanzim ve ıslahı hususunda' gerekli 'tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — 14 ündü madde üzeninde söz allmak 
isteyen var ıra? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
•Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkiî 

ve özelliği dotoyı'sıyla lüzum göreceği ormanları ve 
orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin isti
fadesine tahsis etmek, ta'biatı muhafaza, etmek, yur
dun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve 
dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere 
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. 

BAŞKAN — Yani ikendi&i işletir. 
ÖMER ÖZEN (îhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, o 
işletmeden Ikasit; bir büfe, yani orada 'bir meşrubat, 
büfesi açmasıdır. O manada oluyor. 

IBAŞKAN — Bir yere kiraya veremez mi, işlete
mez mi? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Veriyor efen
dim, Umumiyetle kiraya veriyoruz da, bazen kiracı 
bulunmuyor. Mesela Çam'koru'daki tesislerde olduğu 
•ghL 

IBAŞKAN — Ama ona cevaz vermiyor bu; «yer
leri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde iş
letir veya işlettirir» denilirse o zaman işletmeye de 
açabilir. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Biz prosedür 
olarak daima kiraya veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — tşletem'ezîs'iniz, birisine kiraya vere-
mezsiriiz. 'Buradan o mana çıkıyor. Yani buradan 
Orman Genel Müdürlüğü kendisi yapacak manası 
çikıyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — «Gerektiğinde işletir» dediğine göre, ge
rekmezse işletmez. 

BAŞKAN — işletmez. O zaman kimseye de ver
mez. «tşletitirir» desek. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Diyelim efendim. 

BAŞKAN — «İşletir veya işlettirir» diyelim o 
kısma, 
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ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur-
Ibaşkanım, yeni aklımıza geldi; igeçen Millî Parklar 
Kanununda bir şey unuttuk, Bugün mevcut 25 millî 
parkımız var. Fakat o tarilhte bugünkü ikamın olma
dığı için millî park vasfında olmayan yerleri de 
«millî park» diye ayırmıştık. Mesela; Yozgat Çam
lığı bir çam ormanıdır veya Soğuk Su Millî Par
kı. Bunların ihiçbiri millî park değil. Şimdiki kanu
nun tarifinde onlar tabiat anıtı veyahut bu madde
deki «koruma sahaları»na girecek. Fakat o Ikanuna 
muvakkat bir madde koymak lazımdı; mevcut millî 
parklar yeniden Tarım ve Orman Bakanlığınca bu 
Kanun igereğince belirlenen statüye bağlanır» diye. 
Artık o kanun çıktı, yürürlüğe de girdi. 

Uygun görürseniz büyük bir sakıncası da olmaz. 
Şu maddenin arkasında bu yetkiyi tanıyalım, mevcut 
millî parkların bir kısmını tabiat anıtı, bir kısmını 
hakikî millî park, bir kısmını koruma sahası ola
rak ayırma yetkisini belirleyelim. 

BAŞKAN — Zaten bunu bugün görüşmeyece
ğiz. Siz bunu (bir önerge olarak hazırlayın, yarın 
görüşelim. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım Ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, kas
tımız o, mevcut millî parikları bu dört kategoriye ayır
ma yetkisini, alalım, bir kısmının adını değiştiririz 
o zaman. 

BAŞKAN — Onu komisyonla konuşursunuz, bun
dan sonraki birleşimde de önerge olarak verirsiniz. 

15 inci maddenin sonuna, «veya işlettirir» iba
resini ilave ettiniz, değil mi? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim;; 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, orma

nın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulma
sı, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok ta
raflı faydalanma esaslarını ıgetirmdk maksadıyla; Dev
let ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Or
man Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde 
ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından ya-
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pılır veya 40 inci madde hükümleri dairesinde yaptı
rılabilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi 
bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, han
gilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler 
tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman 
mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış 
icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye 
tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve 
esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tes
pit olunur., 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 18. — 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 vasıf itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icap
larına uygun partiler halinde ayarlanması zorunlu
dur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lü
zum ve fayda görülen veya acele olarak satış ya
pılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü 
piyasa fiyatı üzerinden tahsıisen satılabilir. 

(Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Ba
lkanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Burada biraz duralım; «açık .artır
ma ile» satılacak deniyor. Mütemadiyen de artırı
yor, astronomik rakamlara çıkıyor» diyorsunuz. Bu 
işle iştigal edenler geliyor, mütemadiyen artırıyor ve 
bunun cezasını da halik çekiyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, bunun ev eşyası satar gibi niye açık ar
tırma ile satıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı bir 
fiyat tespit edip, bunu o fiyat üzerinden satsa daha 
iyi olmaz mı? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta-
rım ve Orman (Bakanlığı Temsilcisi) — Bunu hasıl 
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satalım Sayın Cumhurbaşkanım? Çünkü Türkiye'de j 
istihsal edilen orman emvali yeter miktarda değil; 
onu herkes gelip almak istiyor. Biz bir zamanlar şu 
sistemi tatbik ettik: 

Millî Korunma Kanunu yürürlükte olduğu za
man, 5 bin lira tayin ettik, kârından ikim tenzilat ya
parsa ona verilme sistemi tatbik ettik, Ikapalı zarf j 
usulü ile, fiyatların artmasında zarar olmasın diye. 
tik bir hafta bu normal işledi,. Yüzde yirmi kârla 
açMk, yüzde onsekiz, yüzde onyediye indirene ver
dik. Bir hafta sonra herkes kârını sıfıra indirerek, j 
sıfır teklif mektubu verdli. Onun üzerine çıkmaza gir
dik, sistem bir daha yürümedi. 

Binaenaleyh, Türkiye'de yeter miktarda orman 
emvali bulunmadığı müddetçe bunu tatbik etmek 
mümkün değil. i 

BAŞKAN — Odun da 32 bin liraya kadar çık
tı. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Odun çıkmadı 
efendim, odunun steri azami 3 bin lira. 

BAŞKAN — Bugünkü gazeteler yazıyor, «Kars'ta 
odunun fiyatı 32 'bin liraya çıktı.» diyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, o da 
32 bin lira değil, 15-16 bin liraya çıkıyor; ama 32 
bin liraya çıkan yer yok. 

BAŞKAN — Erzincan'da 22 bin lira, ben ora
dan geliyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, işletme odunu 
o fiyata verir de, nakliye, oradaki dağıtıcının kân 
vesaire ile bu yükselir. Biz Bolu'da 3 bin Liraya ve- | 
riyoruz, Ankara'da 13 bin lira odunun tonu. ! 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hatta orman içe
risindeki depolarda 1 500 lira, yol kenarındaki depo- î 
da azamî satış fiyatı 3 bin lira, öbür sistemin tatbiki 
mümkün olmaz efendim. 

BAŞKAN — Yani, bir fiyat tespit ederseniz çok 
talep gelirmi demsk istiyorsunuz?. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Herkes geliyor 
efendim. Mesela binlerce insan geldi, bunu nasıl da
ğıtacaksınız; imkânı yok. O sistemi biz bir buluş 
olarak ortaya atmıştık, bu buluş da bir hafta işledi, | 
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bir hafta sonra işlemedi efendim. Herkes kârını sı
fır diye verdi. 

BAŞKAN — Bunu kanuna geçirmekte yarar var 
mı?. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Başka türlü her
kes gelip baskı yapar; «bana da tomruk sat» der. 

BAŞKAN — Hayır, icabında öyle satar, icabında 
yarın ö'bür gün şartlar değişir. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Aşağıda var efen
dim; Vekiller Heyetinden çıkmış bir kararnamemiz 
var. 50 çeşit insana biz bunu tahsisen satabiliyoruz. 

BAŞKAN — Yani, bu maddede yazılı olan «Satış
ların usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olu
nur» hükmüne istinaden mi yapacak?. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim, 
aşağıdaki fıkrada var : «Kamu kurum ve kuruluşları
nın ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele 
olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde» diyoruz. 
O çok umumî bir fıkra efendim. 

BAŞKAN — Evet, «ürünü piyasa fiyatı üzerin
den tahsisen satılabilir» demişiz. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Geçen sene yaptık, efendim, üst üste mal 
çoktu. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, mesela 
şu Bakanlar Kurulundan çıkmış bir kararnamedir, 
burada 30, 40 şekilde tahsisen mal satabiliyoruz, bu 
imkânımız var. 

BAŞKAN — Peki, o zaman mesele yok. 
18 inci madde üzerinde baş'ka söz almak isteyen 

var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 6'831 sayılı Orman Kanununun 

31 inci 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 barınmaları için yapacakları, ev, 
ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının müşterek 
ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşıla
nan cami ve köy yolu köprüsü, köy konağı inşaatları 
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için yapacak emval, bu ormanların verim gücü nis
petinde ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate alı
narak, yine bu ormanlara ait istif veya satış istif 
yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif 
masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak 
üzere, bunların gerekli tamiratı için ise, en yakın 
istJf veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile veri
lir. Yeni ev ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en 
az on yıl, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itiba
ren ise en az beş yıl geçmedikçe, tekrar tamir için 
ihtiyaç verilemez. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak 
odun verimi bulunan bu ormanlardan verim gücü 
nispetinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yaka
cak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış 
istif yerlerinden karşılanması halinde kesme, taşıma 
ve istif masrafları ayrıca alınır. 

Mülkî 'hudutları içinde verimi yeterli Devlet Or
manı bulunmasına rağmen yapacağı elverişli emval 
üretilmemesi veya amenajman planları kesim düze
ni gereği olarak 'bu ormanlardan her sene üretim ya
pılmaması halinde, zati yapacak, yakacak ve müşte
rek ihtiyaçları birinc'i ve ikinci fıkralardaki esaslar 
ve nispetler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) 
ormanlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 

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 gaye
siyle de olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan 
sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde köy hu
dutları dışına elden çıkarılması, bunların her ne su
retle olursa olsun alınması veya satılması yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar, bir daha bu madde 
hükmünden istifade edemezler. 

'Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 
'bunların enkazı ve yapacak emval haczedilemez. 

Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve 
yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gibi ihtiyaç
larına devredilmesine orman idaresince izin verile
bilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin başında, «köyde 
barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık ve 
ambar ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan ve 
masrafları köy bütçesinden karşılanan cami ve köy 
yolu köprüsü, köy konağı inşaatları için» demişiz ve 
bırakmışız. Ya okul? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Okulu Millî 
Eğitim Bakanlığı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Hayır, bazen kendi aralarında top
lanıyorlar. «Kendi okulunu kendin yap» kampan
yası açıyorlar. Mesela, biri okul yapacak, o zaman 
bu maddeye göre ona veremezsiniz. 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — O sistemi 
kaldırdı Millî Eğitim Bakanlığı. Sayın Cumhurbaş
kanım bilaistisna okullar bir plan ve program dahi
linde bize bildiriliyor, ona göre yapılıyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Bu 222 sayılı Kanundur, o Kanunu ihya 
ettiler. 

'BAŞKAN — Camiyi koymuşuz, okulu da koy
mak lazım. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Oradan istifade ederek belki denebilir 
ama, «okul» kelimesini de koyalım buraya. Camiyi 
koymuşuz konağı koymuşuz okulu da koyalım, ne 
zararı var? 

BAŞKAN — Tabiî. 
«Köy konağı ve o'kul inşaatları için» dersek olur. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Öyle diyelim efendim. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Okul» keli

mesini başa da alabiliriz efendim; «okul, cami, köy 
yolu köprüsü» diye devam eder. 

BAŞKAN — Tamam. Baş tarafa da konabilir; 
«okul, cami ve köy yolu köprüsü, köy, konağı inşa
atları için» diye gider. Çünkü, müşterektir okul ve 
mühim bir ihtiyaçtır. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — 10-15 sene
den beri o madde hiç işlemedi de Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Koymamışız da ondan. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, burada bir de kelime hatası var. 

Alttan üçüncü satırda, «Bu madde hükümlerine 
göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yapacak 
emval haczedilemez» denilmiş. Buradaki ikinci «ya
pacak» kelimesi «yakacak» olarak değişecek efendim. 

BAŞKAN — Yani «yakacak emval» mi olacak? 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın 
Cumhurbaşkanım 

BAŞKAN — Tamam. 
«Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 

bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez» 
Onu bu şekilde düzeltelim. 
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Başka var mı efendim 19 uncu madde üzerinde 
söz almak isteyen? Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Madde 3'2. — Mülkî hudutları içinde verimi ye
terli olmayan Devlet ormanı bulunan köylerde; köy 
nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, 
hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulu
nan ve nüfusu 2 500'den aşağı kasabaların muhtaç 
halkına kendi ihtiyaçlarına saff edilmek şartıyla, ya
pacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; 
masrafları köy veya belediye bütçesinden karşılanan 
cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları 
için, en yakın istif veya satış istif yerlerinden mali
yet bedeli ile bir defaya mahsus yapacak emval ve
rilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 
yıl en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet 
bedeli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 3'2 nci madeler kapsamına giren yer
lerde oturup da bu maddelerden istifa edemeyenlerin 
İhtiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya satış istif 
yerlerinden karşılanabilir. 

31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hü
kümler, bu madde hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Burada yine birinci fıkradaki 4 ün
cü satırın sonuna «okul» kelimesi ilave edilecek. 
«Okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı» şek
linde olacak. 

20 nci madde üzerinde söz almak isteyn var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3'3. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe is

kâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe mem
leket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek 
ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek 
olanlara ve köy hudutları içinde yapılacak düzen
leme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sar
sıntısı, yangın, heyelan, sel ye çığ yüzünden felakete 
uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç 
köylülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar 
için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Or-
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man Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yer
lerinden kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığın
da yapacak emval verilebilir. 

31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hü
kümler, bu madde hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2655 sayılı Kanunla değişik 34 üncü maddesinin 2 
nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki nitelikleri belirtilen Orman Köylerini 
Kalkındırma Koperatiflerinden, keridilerine ait veya 
en az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve 
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylan
mış sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (vahidî 
fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları 
kerestelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ay
rı yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri tak
dirde, bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, 
kendilerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile 
satılır. Uygun sanayi tesisine sa'hip olmamaları nede
niyle •% 25 oranındaki kerestelik tomruk ve sanayi 
odunu hakkından yararlanamayan kooperatiflerle, bu 
nitelikte sanayi tesisine sa'hip olup da belirtilen hak
kını mal olarak almak istemeyen kooperatiflere bi
rim fiyat (vahidî fiyat) usulü ile kesip satış istif yer
lerine taşıdıkları kerestelik tomruk ve sanayi odun
larının ayrı ayrı yüzde yirmibeşjine (% 25) kadarı 
için, ilgili Orman İşletmesinin işin bittiği yıl içerisin
deki, kerestelik tomruk ve sanayi odunlarına ait açık 
artırmalı satışlar genel ortalaması ile maliyet bedel
leri genel ortalaması arasındaki fark, orman idare
since ertesi yılın en geç Nisan ayı içinde nakden 
ödenir. 

BAŞKAN — Şimdi burada <% 25) ve (% 5l)'i 
hem yazıyla hem de kerre içinde rakamla yazmışsı
nız. Ama altıncı satırda, «tesisine sahip olmamaları 
nedeniyle (% 25)» demişsiniz ve orada (% 25)i yal
nız rakamla yazmışsınız. Onu da yazıyla yazın, ya 
da hepsini rakamla yazın; esas yazıyla olmasıdır. 
Oraya yazıyla yine «yüzdeyirmi'beş» diye yazın, ya
nına da kerre içinde tekrar rakamla yazarsınız. 

TARİM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Aslında Sayın Cumhurbaşkanım, yazılı 
olduktan sonra rakama lüzum yok. 

BAŞKAN — Evet, yazılı olduktan sonra rakam
lara gerek yok. Yeni çıktı bu. Doğrudan doğruya 
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yazdıktan sonra bir de kerre içinde rakam yazmaya 
gerek yok. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Rakam bozulur belki diye yazıyla da ya
zıyorlar. 

BAŞKAN — Yalnız rakam konması hatalıdır. 
Çünkü rakamlar yanlış anlaşılabilir, ama yazıyla 
yazıldıktan sonra bu mahzur ortadan kalkar. Yazı 
olduktan sonra bir daha kerre içinde rakama gerek 
yok,' ama yazmışsınız böyle kalsın. 

Esas yazıyla «yüzdeyirmfbeş» olacak; onu ora
ya koyun. 

22 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

'23 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde

lere göre yeni ev, a'hır, ambar ve samanlık yapmak 
için yapacak orman emvali alanların, bu hususta tes
pit olunan yapı sistemlerine uygun inşaat yapmaları 
zorunludur. 

Yapı sistemlerinin tespitine İlişkin yönetmelik; 
tmar ve iskân Bakanlığı, Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca 
hazırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Yani, Bakanlar Kurulundan çıka
rılacak bu yönetmelik, bakanlık tarafından değil. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, Devlet so
runu olduğu için «'Bakanlar Kurulu» yazıldı oraya. 

'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
fs'teyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

36 nci 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 
'bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman 
Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre muh
taçlık durumları, her sene orman bölge şefinin işti
rakiyle köy ihtiyar heyetince ormanın verimi ve is
teklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde 
tespit edilir. 
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Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır. 
Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı 

esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle karşıla
nır. 

Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki 
değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine 
bildirilir. 

Maliyet bedeli ile zat4 yakacak alma hakkına sa
hip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından 
mahallinde tespit edilir. 

Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihti
yaçlarını yerinde kulanmayıp her ne surette olursa 
olsun elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle 
yükümlüdür. 

BAŞKAN — Orman idaresine bildirmezse ne' 
olur? 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman 'Bakanlığı Temsilcisi) — Müeyyidesi 
yok elfendim. 

'BAŞKAN — Buna bir müeyyide getirmeli. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
umumî hükümlere tabidir; muhtarın vazifesini yap
mamasına oraya girer. 

BAŞKAN — Vazife veya memuriyet nüfusunu 
suiistimal veya vazifeyi ihmal suçlarına giriyor. 

Ö'M'ER ÖZEN '(ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, 
onun için ayrı bir madde halinde koymadık. 

BAŞKAN — Doğru. Çünkü, devlet memuru sa
yılır. 

24 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 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, sırik, 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, 
öncelik sırasına göre 40 inci maddede belirlenen Or
man Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine veya 
işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyu
rulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla 
izin verilir. 
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Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe 
istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bu
lunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve 
artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına 
aynı şar'tlarla izin verilebilir veya orman idaresince 
istihsal olunup satılabilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek orma
na zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman za
rarlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla 
kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak orr 
mandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. 
Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişi
lerden para alınmaz. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 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. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 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 işyerin
de veya civarındaki orman köylerini kalkındırma koo
peratiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civa
rındaki orman işlerinde 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 olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin 
dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi 
mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, 
bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kal
kındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabi
leceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırabilir. 

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve 
hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları 

istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden malî yeter
lilik belgesi istenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 6S31 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, verim
siz, 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 ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muva-
fakatları alındığı takdirde, örnek nitelikte olmak ve 
bu kuruluşlarca korunup bakılmak şartı ile orman 
idaresince ağaçlandırmalar yapılabilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülerek Dev
let ormanı açıklıklarında ağaçlandırma yapmak iste
yen, tercihan bu Kanunun 34 üncü maddesinde ni
telikleri belirtilen orman köylerini kalkındırma koo
peratiflerine ve diğer kişilere, Orman İdaresince ya
pılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman 
Bakanlığınca izin verilebilir. Bu yerler için lüzumlu 
fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma bilgi
sine ait her türlü yardımlar parasız yapılabilir. Ağaç
lanan sahayı orman halinde koruyup idame ettirme
yenlerden izin hakları geri alınır. 

Bu yerlerde herhangi bir bina ve tesis kurulamaz. 
Mülkiyeti Hazinede kalmak ve devam etmek üzere 
bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek orman ör
tüsünden faydalanma hakkında bu Kanunun dördün
cü faslında yer alan hususî ormanlara müteallik hü
kümler uygulanır. Bu maddenin uygulanma usul ve 
esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Sonda, ayrı bir fıkra olarak yazı
lan kısım, ayrı bir fıkra olmayıp üstteki fıkranın de
vamı olacak. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 3 üncü 
fıkrada bir maddî hata var, fıkranın baş tarafındaki; 
«Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülerek» iba
resi, «uygun görülecek» şeklinde olacak. 
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BAŞKAN — «Uygun görülecek Devlet ormanı 
açıklıklarında» olacak. Tabiî, «görülerek» kelimesini, 
«görülecek» şeklinde düzeltiniz. 

28 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 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 hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait 
ormanlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilere, sahipleri 
tarafından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapı
mında ve bunların uygulamalarında, orman idaresin
ce teknik yardım yapılabilir, plan ve projeleri Orman 
Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan 
ihtiyaçları parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususî 
ormanlara ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTtN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, affedersiniz bu 
parasız işine benim aklım ermiyor. Parasız olduğu 
zaman sahip çıkmıyor köylü; başımızdan geçti. Hiç 
değilse çok cüzî bir bedel konulmalı. Özel orman 
kuracak; vereceğiz, dikecek mi, dikmeyecek mi, dik
tikten sonra bakacak mı, bakmayacak mı? 

Vaktiyle biz fidanlıklarda meyva ağacı fidanla
rını bedava veriyorduk, baktık bunlarla bazlama pi-
şiriyorlar. Yahut 10 fidan dikilecek yere 50 fidan 
dikiyorlar, bahçeler karmakarışık hale geliyor; yani 
az da olsa bir canı acımalı derim. 

Takdir zatı âlinizin. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — «Parasız kar
şılanır» değil de, «karşılanabilir» denilirse mesele hal
lolur efendim. Çünkü bu mutlak hüküm getiriyor. 

BAŞKAN — Yalnız, «Orman idaresince teknik 
yardım yapılabilir» deniliyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTtN 
ÖZBEK — «Yapılabilir» iyi de, «fidanlar parasız ve
rilir» diyor ki, o amir hüküm efendim. 

BAŞKAN — «Plan ve projeleri Orman Genel 
Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaç

ları parasız karşılanır» deniliyor. O sahayı şahıs or
man yaptıktan sonra, orası kendisinin mi oluyor? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet efendim, önceki maddede geçti. Bu
nun çok büyük faydası olacak, yeni ormanlıkların te
sisi bakımından. Daha önce de arz ettiğim gibi Çal' 
daki durum böyle İdi. Alacak, kesecek, budayacak, 
ama ağacı kendisi dikip, kendisi yetiştirecek. 

BAŞKAN — Bu uygulamada bugüne kadar suiis
timal oldu mu? 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Parasız olan 
şeye hor bakılıyor. Biz bu seneki tatbikatta küçük fi
danlar için kimseden para almayacağız. Bir, iki, üç 
ve daha büyük yaştaki fidanlar için askerî birliklerin 
dışında herkesten para alacağız. Çünkü suiistimal edi
liyor, atıyor, iki bakmıyor, cüzî bir para verilse fi
danlara daha iyi bakım olur. 

Orman Genel Müdürlüğünün tespitine göre, ilaç 
sarfiyatında yüzde yirmialtı azalma olmuş; «ilaç pa
rasının yüzde yirmisini şahıslar verecek» denildiği an
dan sonra. Bu büyük bir rakam, milyonları bulu
yor. O bakımdan, oraya «karşılanabilir» denmesi da
ha uygun olur. 

BAŞKAN — Kimisini karşılar, kimisini karşıla
maz. 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bazı resmî 
dairelerin, şahısların fevkalade o işe baktığı yerde 
verilebilir, yani o yetkiyi Tarım ve Orman Bakanlı
ğına bırakalım. 

BAŞKAN — İleride bu siyasî suiistimallere yol 
açabilir. Ya; «esas fiyatının onda biri nispetinde pa
ra verir» diyelim, ama o zaman da «verebilir» den
diğinden bazısına verir, bazısına vermez. Kendisine 
rey veren köye parasız verir, kendisine rey verme
yen diğer bir köye vermez. Bunlar çok görülmüştür. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Efendim, reyden daha çok rüşvetten kor
kuyorum, bunlar birer ufak rüşvet kapısı açar, «10 
bin fidan ver» der, daha sonra bir akşam yemeğine 
götürür. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Fidan ihtiyaç
ları karşılanır» diyelim efendim. 

BAŞKAN — «Orman Genel Müdürlüğünce tas
dik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları Orman Genel 
Müdürlüğünce karşılanır.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ay
nı şey. 
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BAŞKAN — Şimdiye kadar parasız verilmiş, bun
dan sonra da parasız verilsin. Mademki ormanlık sa
ha çok olsun istiyoruz, para, denilince 25 kuruş da, 
50 kuruş da denilse fidan almazlar, «ya tutar, ya 
tutmaz» derler, ama parasız olunca gelir alır. 

-ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Za
ten normal olarak fidanı oradan alacağına göre; 
«Orman idaresince teknik yardım yapılabilir» diye
lim. «Plan ve projeleri Orman Genel Müdürlüğünce 
tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları parasız kar
şılanır» deniliyor bunlara hiç gerek yok. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğünün kontrol 
yetkisi yok mu? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Var efendim. 

BAŞKAN — Çünkü; «Plan ve projeleri Orman 
Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş olan sahaların 
fidan ihtiyaçları parasız karşılanır» deniliyor, diğer
lerinin değil. Plan ve projesini yapmış, parasız fi
danı da almışsa, sonra fidanı dikip dikmediğinin kont
rolü yapılır, dikmemişse sorulur. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, plan 
ve projesi olunca bir masraf yapmış oluyor. Bundan 
sonra aldığı fidanın bakımını idame ettirmesi düşü
nülebilir. 

Eski metin, «talep halinde Orman Genel Müdür
lüğünce ağaçlandırma yapılabileceğine» amirdi. Yani 
teknik yardımın ve fidanların parasız verilmesinin ya
nında, dikim işlerinin de Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılmasını amirdi. Burada biraz daha yumuşatılı
yor. 

Ancak, parasız karşılanma işinin, sadece plan ve 
projesinin Orman Genel Müdürlüğünce tasdik edilen 
sahalarda sözkonusu olacağı belirtiliyor. 

BAKSAN — Evet, her yere değil. Madde gene 
böyle kalsın. 29 uncu madde üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 60. — Orman idaresi ve diğer kamu ku

ruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin or
man ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak 
sahaya yetecek miktarda fidan üretecek genişlikte fi
danlıklar, Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bir noktaya te
mas etmek istiyorum. Ömer Beyden emin olmasam, 
bunların üzerinde çok dururdum. Dikkat buyurursa
nız «Orman Genel Müdürlüğünce, Orman Genel Mü
dürlüğünce» tabiri çok kullanılıyor, bu kanunun böy
le bir hususiyeti vardır. 

BAŞKAN — Ben onu başta da söyleyecektim, bu 
Bakanlığın görevidir. Bakanlık, Orman Genel Müdür
lüğü vasıtasıyla bunu yapar. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK —- Yani, çıkmamış canda ümit vardır, bel
ki bir gün gene bir fırsat olursa, kolaylıkla kanun
ları tertip edebim şekli var gibi geliyor bana. Ya Ta
rım ve Orman Bakanlığınca kurulur yahut da kurul
maz. Biraz burada Orman Genel Müdürlüğü tabiri 
çok geçti. 

BAŞKAN — Bakanlık ortadan kalkıyor gibi yani. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Öyle bir hava geliyor. 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Öyle bir şey 
aklımızın ucundan bile geçmedi. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Ben başında da söyledim, sizi tenzih et
tim. 

BAŞKAN — «Orman idaresi ve diğer kamu ku
ruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin or
man ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırıla
cak sahaya yetecek miktarda fidan üretecek genişlik
te fidanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığınca tesis edi
lir» denilebilir. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyest - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Ziraat tşle-
rinin de fidanlıkları var. Mutlaka çıkarmak gerekiyor
sa Orman Genel Müdürlüğü tabirini silelim; ama bu 
Orman Genel Müdürlüğüne vazife veriyor; 

BAŞKAN — Meyva fidanlarını kim üretiyor? 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Ziraat İşleri 
üretiyor. 

BAŞKAN — O halde bu görev Bakanlığındır. 
30 uncu maddenin son kısmındaki «Orman Ge

nel Müdürlüğünce» deyimini siliyoruz, «fidanlıklar 
tesis edilir» olarak düzeltiyoruz. 
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30 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle ovlarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 31. — 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 Orman Ge^ 
nel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet Ormanı 
açıklıklarında bir hektardan aşağı olmamak şartıyla 
orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs, kızılağaç 
ve ibreli ağaçlıkları tesis edecek gerçek veya özel 
hukuk tüzelkişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının 
izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca ku
ruluş kredisi verilir. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisi
nin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Ta
rım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tes
pit edilir. 

(BAŞKAN — «İğneli ağaç» demek lazım, «ibreli» 
ne demek anlayamadım. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
Ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) —• İlmî tabir olarak 
«ibreli» denir efendim, çam, köknar, ladin ibreli 
ağaçlardandır. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 66. — Orman yetiştirecek Orman Köy

lerini Kalkındırma Kooperatiflerine lüzumlu fidan
lar, Orman İdaresi tarafından bedelsiz verilebilir. 
Dikim iş'i ilgili orman memurlarının gözetimi altında 
yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları Orman İdaresinin de
vamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak 
gelişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınması 
sağlanır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat ta

lebiyle ma'h'kemeye müracaat hakları maihfuz kalmak 
üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; sakat
lık derecesine göre Orman İdaresince, olay tarilh'in-
deki devlet memurunun birmei derece son kademe 
brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise kanunî 
mirasçılarına hu miktarın üç misli para, tazminat 
olarak verilir. 

Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölen
ler hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca 
ibu memurlar birinci fıkra hükmünden de yararlanır
lar. 

Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafın
dan hü'kmolunacak tazminata mahsup edilmez. 

Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli 
ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar 
Devlet ve kamu kuruluşlarına ait hastanelerde para
sız tedavi edilir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 34. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

79 uncu maddesinin 1 inci fı'krası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Orman memurları orman suçlarına ilişkin delil
leri bir zalbıt ile tespit ve nakil vasıtaları il'e suç alet
leri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç 
lişleyenleri yakalamak salahiyetini haizdirler. Sahiple
ri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususî 
ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bunu niye değiştirdik, eskiden yok 
mu idi bu? 

ÖMER. ÖZEN (İMisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Burada, en son
da bir cümle var; sırf özel orman yetiştirenleri ko
rumak maksadıyla o cümle ilave edildi. 

BAŞKAN — «Sahipleri tarafından...» 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — «Tolhum ve fi
dandan yetiştirilen hususî ormanlar» ı da biz koru
yalım, onlara yardımcı olalım diye koyduk. 

BAŞKAN — Eslki'den var mı idi? 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 
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KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (thtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «suç 
aletleri» yoktu. Buraya «suç aletleri» ibaresi de da
hil edilmiştir. Bski metinde yoktu efendim. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler.. KaJbul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolu

nan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsul
ler ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman me
murları tarafından mu'hafaza edilmek üzere orman 
depolarına, orman deposu yoksa Ve suç mahallî be
lediye hudutlarında is'e o yer belediyesine, köy hu
dutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda ve
kiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerin
den birine yediemin senedi mukabilinde teslim olu
nur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu 
mallar en kısa zamanda orman depolanna idarece 
nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olan
larla muhafazası müşkül ve masraflı bulunanlar, 
Cumhuriyet Savcılığına yazılı bilgi verilip oribeş gün 
beklendikten sonra 'herhangi bir mahkeme kararına 
gerek olmaksızın orman işletme müdürlüklerinin 
müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde 
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, trafik siciline ve ruhsatna
mesine orman suçundan zaptedilmiş olduğu hususun
da açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesin
de bu açıklamayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan 
üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. 
Bu nakil vasıtaları; sahiplerinin talepleri üzerine bi
rinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takd'ir 
ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanu
nen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil 
göstermeleri ve dava neticdsinde müsaderesine karar 
verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine tes
lim edilir. 

Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman su
çu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade oluna
bilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka te
minatı verilmesi zorunludur. 
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' Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret 
olmadıkça yediemine teslim edilemez. Sahibi tara
fından (belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan 
veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil 
vasıtaları beş gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok 
'bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen 
satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerin
de, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat 
teşekkül etmediği takdirde, idarece uygun görülecek 
herhangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle satılır. 

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösteril
diği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mah
suller, suçta kullanılan aletler ve nakil, vasıtalarının 
bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten son
ra emanet olarak bankaya veya orman idaresi vezne
sine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir. 

Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zapte-
dildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mah
kemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleş
miş olması hallerinde, orman idaresince satışı yapı
lacak nakil vasıtalarının, orman idaresinin yazılı ta
lebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, tra
fik görevlileri Ve belediye zabıtası, bu vasıtaları ki
min elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman 
idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler. 

Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtala
rı ve suçta kullanılan aletler .satıirnamış ise satılır. 

Sanık lehine karar Verilmesi halinde zaptedilmiş 
emval veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış 
ise bedeli aynen iade olunur. 

Müsaderesine hükmölunup satışı yapılan nakil 
vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit 
edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük ol
duğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mah
sup edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil 
edilir. 

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 zabt sırasında 
tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tah
sil edilir. 

Hüküm kesinleştikten sonra, evvelce satılıp pa
rası emanete alınan Veya bilahara satılan nakil vası
tası ve suç aletlerinin satış bedelinin % ÜOTu kaçağı 
haber verenlere, % 40'ı ise yakalayıp zaptedenlere 
'ikramiye olarak verilir. 

Polis, jandarma, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üye
lerinin suç aletleri ve nakil vasıtasını yakalamaları 
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ve orman idares'ine teslim ötmeleri halinde, bunlar 
hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50' 
si, orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Or
man Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci fıkra da «Trafik si
cili ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı taşıyan nakil 
vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet id
diaları dikkate alınmaz» deniyor. Bu ne demek? Yani 
ben bunu 'bilmiyordum, ondan aldım diye ibir iddia 
da bulunamaz, eğer trafik sicilinde böyle bir şey ya
zılı ise, anlamına mı geliyor? 

KDRİMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hak iddia edemeyecek bu du
rumda Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu bile bile al
mış olacak. Ei değiştirme söz konusu olduğunda, 
trafik kaydında bu şerh var ise, bunu 'bilerek alıyor 
kabul edilecek. 

BAŞKAN—Peki. 
4 üncü fıkrada da, «Suçta kullanılan nakil vası

taları kesin ibir zaruret olmadıkça yediemine teslim 
edilemez. Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun 
olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bu
lunmayan canlı nakil vasıtaları beş igün, diğer nakil 
vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra bi
rinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallin
de veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı bulunma
dığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, 
idarece uygun görülecek herhangi bir yerde, ilan 
edilmek suretiyle satılır» deniliyor. 

Nakil vasıtalarının içine, eğer bu (bir araba ise, 
atlar da dahil mi, yoksa sadece araba mı kastedil
mek isteniyor? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Her ikisi de müşterek olup, 
hayvanlar da, araba da ıgiriyor. 

BAŞKAN — Peki, insan kendisi sırtında taşıyor
sa ne olacak? Köylüler 'böyle taşırlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
hayvan köylünün çok önemli bir vasıtasıdır. Bu 
olayda hayvan varsa, onu almafc gerekir mi acaba? 

UEMI ÖZATAKAN ((İhtisas Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunu orman idaresi yedıiemin senedinde bir kıymet 
takdir ederek, kendisine teslim ediyor. 

BAŞKAN — Hayvanı satmamak lazım. 
ıLEMl ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üye

si - Yargıtay Temsilcisi) — Sonunda suçu sabit gö
rülürse müsadere ediliyor ve satışı yapılıyor. 
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ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, buradaki satıştan kasıt şu: Şahıs ka
çıp gidiyor ve hayvan ortada kalıyor, dolayısıyla 
'hayvanın satışı yapılıyor. 

BAŞKAN — Başında sahibi varsa, o zaman sa
hibi mahkemeye verilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kırk-
lareli'nde görevdeyken benim başıma buna benzer 
bir olay geldi. 'Köy 'ordugâhı yapımı için orman
dan malzeme kesildi. Bunları taşımak için bulundu
ğumuz köyden çift öküzlü iıki tane araiba ile taşı
maya başladık. Bizim sınıftan bir ormancı yakala
dı, araba ve hayvanları aldı «vermem» dedi. Gidip 
yalvardık, yakardık olmadı, mahkeme aracılığı ile 
zor kurtardık. O zaman köylüler «arabayı alın ama 
hayvanlarımızı verin» diyorlardı. 

BAŞKAN — Aşağıda bir bölüm daha var: «Sa
nık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval 
veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış ise be
deli aynen iade olunur» denilmektedir. 
Adam beraat etmiş ve malı satılmamışsa mesele 

yok, geri verilecek; ama satılmış ise ve hele ucu
za satılmış ise nasıl olacak? Mesela, 50 bin lira ger
çek değeri olan mal açık artırmada 10 bin liraya 
satılmış ise, adam şimdi ne yapsın? Bunda bir hak
sızlık oluyor ve çaresi de yok. 

IJEMt ÖZATAKAN '(İhtisas Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
tazminat davası açar, aradaki farkı ister. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Yalnız, tat
bikatta şöyle oluyor: Yüzde doksandokuz oranında 
bu malı sahibi satın alıyor, bir başkası almıyor. 

BAŞKAN — Kendisi alamasa bile akrabası alı-
yordur. 

I(% 10), (% 40) ve <j% 50) leri yazıyla yazın. 
35 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, o ihbar ede
ne verilecek yüzde on rakamı bana biraz az geldi. 
Çünkü yakalanmayı temin eden ihbar olup, yüzde
nin biraz daha kuvvetli olması gerekir. Yakalayan 
zaten kendi vazifesini yapıyordur. Ya polis ya jan
darma ya koruyucudur. Yani, ilh'bar edene verilecelk 
yüzde on rakamını yüzde yirmiye yükselterek rakam
ları yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde eli olarak düzen
lersek daha iyi olur diye düşünüyorum. 

— 124 — 
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BAŞKAN — Hakikaten yüzde on az. Kaçakçılık
la mücadelede bazı hallerde ihbarı yapana verile
cek tazminatı yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beşe kadar 
çıkardık. Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığında 
ihbar yüzdesini artırmıştık. 

O kısmı şöyle düzeltelim: «Satış bedelinin yüzde 
yirmisi kaçağı haber verenlere yüzde otuzu ise ya
kalayıp zaptedenlere ikramiye olarak verilir.» 

Diğer yüzde elli de Hazineye irad kaydediliyor. 

••••> - • » > • < 
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35 inci madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Vakit geciktiğinden yarın saat 14.30'da tekrar 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.05 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

164 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

22 Eylül 1983 Perşembe 

Saat : 14.30 

I. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. -- 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Gayrlı Va

kıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrası
nın ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine, Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (İD. Meclisi : 1/581; M. G. Kon
seyi : 1/574) (D. Meclisi S. Sayısı : 501; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 646) 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine İDair Kanun Tasarının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/588; M. G. 'Konseyi : '1/599) <D. Meclisi S. Sa
yısı : 399; M. G. Konseyi S. Sayısı : 659) 

3. - 24.4.1930 Tarihli ve 1593 Gayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 
'Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kab,ul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu. (!D. Meclisi : 1/701; M. G. Konseyi : 
1/566) «(D. Meclisi S. Sayısı : 502; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 671) 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/700; M. G. Konseyi : 1/587) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 482; M. G. Konseyi S. Sayısı : 670) 

5. 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta

sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/645; M. G. Konseyi : 1/588) (D. 
Meclisi G. Sayısı : 384; M. G. Konseyi S. Sayısı : 669) 

6. Türk Bayrağı Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. '('D. 
Meclisi : 1/655; M. G. Konseyi : 1/570) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 541; M. G. Konseyi S. Sayısı : 668) 

7. 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/593. 1/618; M. G. Konseyi : 1/591) (D. Mecli
si S. Sayısı : 378; M. G. Konseyi S. ,Sayısı : 662) 

8. - - 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Mü-
diriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Mil
lî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/739; 
M. G. Konseyi : 1/582) (D. Meclisi S. Sayısı : 505; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 666) 

9. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve ©azı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/71, 2/60. 2/62; M. G. Konse
yi : 2/127) (D. Meclisi (3. Sayısı : 390; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 651) 
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5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 1 /581; M. G. Konseyi: 1/574) 

(D. Medfei S. Sayısı : 501) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 25 'Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3045 (1/581)/3344 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma 'Meclisi Genel Kurulunun 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 5 İHaziran 1935 Tarihli Ve 2762 Sayıh Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 21 Aralık 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.KT.D. 18/101-1298/07303 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.12.1982 tarihinde kararlaştırılan «5 Haziran 1935 Tarihli ve 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine Dalir Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GEREKÇE 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 29 uncu maddeleri gereğince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli 
ve mukataalı taşınmazlarla ilgili olarak maliklerinden alınan taviz bedelleri, 1976 malî yılından '1980 malî yı
lına kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçe kanunlarında yer alan maddeler uyarınca 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde mükellefleri tarafından beyan edilen vergi değerleri üzerinden ta
hakkuk ve tahsil edilmekte idi. Bütçe Kanunlarına konulan bu hüküm siyasî partilerce 1961 Anayasasının 
64y 92, 94 ve 126 ncı maddelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa göre mükelleflerin sorumlulukları vermiş oldukları beyan üzerinden 
tarh ve tahakkuk edildiği halde bu iptal işlemi nedeniyle taviz bedeli alacağının 1955 yılı değerleri üzerinden 
alınması gerektiği görüşü mahkemelerce benimsenmiş ve bu yolda verilen kararlar Vakıflar Genel Müdürlü
ğünü ek bir takım ödemelerle karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu güne kadar yapılan uygulamada taviz bedelleri tahsilatına ilişkin bütçe kanunlarına konulan hüküm, 
Anayasa Mahkemesince özet olarak (Malî hükümler dışında bütçe yasalarına bu kabil hükümler konulama
yacağı) gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulunmuş ve esas yönünden sakıncalı görülmediği halde usul yönün
den iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun düzeltilmesi amacıyla 
bu Kanun Tasarısı düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Taviz bedelinin, taşınmazın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen beyanname
deki son değerinin yüzde on oranında tahsil edileceği hükmü getirilmiştir. 

Kanunun 27 ve 29 uncu maddeleri gereğince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli ve mukataalı taşınmazlarla 
ilgili olarak maliklerinden alınan taviz bedelleri 1976 Malî Yılından 1980 Malî Yılına kadar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunlarında yer alan maddeler uyarınca 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri 
çerçevesinde mükellefleri tarafından beyan edilen vergi değerleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilmekte idi. 
Bütçe Kanunlarına konulan bu hüküm siyasî partilerce önceki Anayasanın 64, 92, 94 ve 126 ncı maddelerine 
aykırı bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun ortadan kaldırılması ama
cıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 1955 yılı itibariyle hesaplanan ve sembolik rakamlar halinde kalan ve aslında taşınmazın 
çıplak mülkiyetinin elden çıkarılmasının karşılığı olan taviz bedellerinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 
göre verilen beyannamede belirtilen değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesinin sağlanması amaçlanmış
tır. Muhtelif yıllarda bütçe kanunlarına konulan taviz bedeli ile ilgili hükümler Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiğinden taviz bedeli alacağının 1955 yılı değerleri üzerinden alınması gerektiği görüşü mahkemelerce be
nimsenmiş ve bu yolda verilen kararlar Vakıflar Genel Müdürlüğünü ek bir takım ödemelerle karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Bu güne kadar yapılan uygulamada taviz bedelleri tahsilatına ilişkin bütçe kanunlarına konulan hüküm 
Anayasa Mahkemesince özet olarak, malî hükümler dışında bütçe kanunlarına bu kabil hükümler konulama
yacağı gerekçesi ile önceki Anayasaya aykırı bulunmuş ve esas yönünden sakıncalı görülmediği halde usul yö
nünden iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun ortadan kaldırılması için 
bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 3, 4, — Yürürlük ve yürütme maddeleridir^ 

Milî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 646) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/574 
Karar No. : 252 

31 Ağustos 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 25 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «5 Haziran 
1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

2762 Sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği 1935 yılından önce 'bazı vakıf malları, üzerinde vakfa ait 
ipotek bulunmak kaydı ile satılmıştır ve 20 yıllık kira bedelleri karşılığında mülkiyetinin tasarruf edenlere 
geçirilmesi öngörülmüştür. 1935 yılında icareteyn ve mukataa denilen bu müessese Vakıflar Kanununun yü
rürlüğe girmesi ile kaldırılmıştır. 

2762 sayılı Kanunla bu tür işlemlerin on yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüş olmasına rağmen iş
lemler tamamlanmamış, 1945 yılında, 4755 sayılı Kanunla 1955 yılma kadar on yıl daha uzatılmıştır. 

Ancak buna rağmen bu yolla mülk edinenler, bu mülklerin bedellerini ödememişler ve geçen süre zarfında, 
1955 yılında tespit edilen bedeller büyük ölçüde önemini kaybetmiştir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 29 uncu maddeleri gereğince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli ve mu-
kataalı taşınmazlarla ilgili olarak maliklerinden alınan taviz bedelleri, 1976 malî yılından 1980 malî yılına 
kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçe kanunlarında yer alan maddeler uyarınca 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu hükümleri çerçevesinde mükellefleri tarafından beyan edilen vergi değerleri üzerinden tahakkuk ve 
tahsil edilmiştir. 

1976 - 1979 malî yıllarında taviz bedelleri tahsilatına ilişkin bütçe kanunlarına konulan hüküm, Anayasa 
Mahkemesince (Malî hükümler dışında bütçe yasalarına bu kabil hükümler konulamayacağı) gerekçesiyle 
Anayasaya aykırı bulunmuş ve esas yönünden sakıncalı görülmediği halde usul yönünden iptal edilmiştir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 'mükelleflerin sorumlulukları vermiş oldukları beyan üzerin
den tarh ve tahakkuk edildiği halde, iptal işlemi nedeniyle taviz bedeli alacağının 1955 yılı değerleri üzerinden 
alınması gerektiği görüşü mahkemelerce benimsenmiş ve bu yolda verilen kararlar Vakıflar Genel Müdür
lüğünü ek ödemelerle karşı karşıya bırakmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun giderilmesi amacıyla bu 
Kanun Tasarısı düzenlenmiştir. 

Tasarı Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Tuğgeneral 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Yb. 

Üye 
Doğan KAYRAN 

İzinli 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 646) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kamı nunun 27 nci Maddesine Bir Fıkra 
29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Eklenmesine ve 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
«Bu maddede öngörülen ve ilgiiilerince Vakıflar İda 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen 
hesap edilerek ilgili Vakıflar İdaresince alınır. Beyan 
tında olduğu Vakıflar İdaresince anlaşıldığı takdirde 
kule ait gerçek değerin tespitini ister ve verilen karara 
ödenmeden ortaklığın giderilmesinde veya cebrî icra 
bedellerinin hesaplanmasında, satış bedeli ile beyanna 

27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
resine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul için 

son beyannamedeki kıymetinin yüzde onu oranında 
namedeki kıymetin gayrimenkulun gerçek değerinin al-
Vakıflar İdaresi ilgili Vergi Dairesinden bu gayrimen-
karşı kanun yollarına müracaat edebilir. Taviz bedeli 

yoluyla satışı yapılacak olan gayrimenkullerin taviz 
mede gösterilen kıymetlerden fazla olanı esas alınır.» 

MADDE 2. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa 

kayıtları terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına 
geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci 
sırada İpotek sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden hesaplanabile
cek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın başka mallarına müracaat yolu ile ve 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanu na göre tahsile dahi yetkilidir. 

Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiş olan gayrimenkullerde maliklerin Hazineden baş
ka varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet mahlulen vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar maliklerin ölümleri üzerine son mirasçı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus tapu kaydına işlen
memiş bulunan gayrimenkullerde yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet (Bakam 

6.12.1982 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t öztrak 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

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

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim (Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof Dr._ A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M, Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

tçi$leri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Kıültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A, Samsunlu 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Mn R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 646) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 noi maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Bu maddede öngörülen ve ilgililerince Vakıflar İdaresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul için 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen en son beyanname ile beyan edilen vergii değerinin yüzde 
yirmisi oranında hesap edilerek ilgili Vakıflar idaresince alınır. Beyannamedeki değerin gayrimenkulun rayiç be
delinin altında olduğu Vakıflar idaresince anlaşıldığı takdirde, Vakıflar idaresi ilgili Vergi Dairesinden bu 
gayrimenkule ait rayiç bedelin tespitini ister. Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesinde veya cebrî icra 
yoluyla satışı yapılacak olan gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanmasında, satış bedeli ile vergi değe
rinden fazla olanı esas alınır.» 

MADDE 2. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa 

kayıtlan terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına ge
çer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek: gayrümenkulün tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci 
sıra'da ipdtdk sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mulkataa üzerinden hesaplanabile
cek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın başka mallarına müracaat yolu ile ve Am
me Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir. 

Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiş olan gayrimenkullerde maliklerin Hazineden başka 
varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet mahlulen vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine ka
dar maliklerinin ölümleri üzerine son mirasçı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus tapu kaydına işlen
memiş bulunan gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenil'ik Konseyi (S, Sayısı : 646) 
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MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Saydı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • i ı ı 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 646) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 659 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/588; M. G. Konseyi : 1/599) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 399) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 9 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-06-3100 (1/588) 2438/5305 
Koinu : Kamun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışına Meclisi Genel Kurulunun 8 Eylül 1983 tarihli 159 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti EmekH Sandığı Kanununa Bir Ek Ge
çidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

, Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 Aralıik 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 
,ll8/ılOUl'2fi9/ö5ill13.. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1982 tarihin
de kararlaştırılan «5434 Sayılı T. C. EmekH Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim; 

Başbakan 
Bitiend ULUSU 
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G E R E K Ç E 

2559 sayılı Kanunla T.C. Emıeklü Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine eklenmiş olan (j) fıkrası, «Sa
katlıkları sebebiyle ilgili nnevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiilî hizmeti bulunanların istek
leri üzerine» emekliye ayrılabilecekleri hükmünü ihtiva etmektedir. Ancak T.C. Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü (j) fıkrasındaki (ilgili mevzuat) ifadesinden hareket ederek sadece 1.9.1971 tarih ve 1475 sayılı îş Ka
nununun 25 inci maddesi ile bu maddede öngörülen (Sakat ve Eski Hükümlülerin Çaktırılmalarına Dair 
Yönetmelik) deki usûl ve esaslara göre, iş ve işçi Bulma Kurumu vasıtasıyla işe girmiş olan sakat vatandaş
larımızın 15 yıl fiiilî hizmette bulunmaları halinde emeklilik hakkından yararlanabilecekleri görüşündedir. 

(ilgili mevzuat) olarak kabul edilen 1475 sayılı iş Kanununun yürürlük tarihinim 1.9.1971 olması sebebiy
le bu tarihlerde 1475 sayılı iş Kanununun 25 indi maddesi hükmünden yararlanarak iş ve işçi Bulma Kuru
mu vasıtasıyla işe girmiş olan sakat vatandaşlarımızın (j) fıkrasındaki 15 yıllık emeklilik hakkından yarar
lanabilmeleri, ancak 1987 yıllımda mümkün olabilecektir. 

(j) fıkrasındaki (ilgili mevzuat) ifadesinden 1475 saymllı iş Kamıuttııuttıuin 25 dindi1 mlalddösıi ve (Saklat ve Eski 
Hükümlülerin Çalıştırılırnalanna Dalir Yönetmelik) hükümleri anlaşıldığından, 1.9.1971 tarihinden önce Dev
let memuru olarak işe girmiş otlan sakat vatandaşlanmiiMn da 15 yıllık emekMiik hialkkmnldlan iisltüıfadJe etme
leri mümkün olamamaktadır. 

1981 Uluslararası Sakatlar Yılı sebebiyle 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olan bütün sakat va-
tndaşlarımızın 15 yıl fiilî hizmette bulunduktan sonra istekleri halinde emekliye ayrılabilmelerini sağlamak 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2422 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin (e) bendinin (b) 
fikrasındaikü hükme paralel bir hüküm getirmek amacıyla 2559 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 unou maddesine öklenmıiş olan (j) fıkrasına işlerlik kazandırılmak 
amacı ile 5434 sayılı Kanuna bir Ek Geçici Madde eklenmesi içtin bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

T. C, 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu ' 
Esas No. : 1/599 15 Eylül 1983 
Karar No. : 263 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Eylül 1983 tarihi 159 uncu BMeşimıinde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen ve 9 Eylül 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «5434 Sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzca incelenmiştir. 

Tasarı» 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sakatibaıruı 15 yâ Mi hizımetlte buluındülkltiain sonra iistetkleni 
halinde emekliye ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla 5434 sayıllı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 un
cu maddesine eklenmiş olan (j) fıkrasına işlerlik kazandırıknasa için bu Kanuna bir Ek Geçici Madde ek
lenmesini öngörmektedir. 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine 2559 sayılı Kanunla eklenmiş olan (j) fıkrası, sa
katlıkları nedeniyle «ilgili mevzuat» uyarınca göreve alınan ve en az 15 yıl fiilî hizmeti bulunanların iste
dikleri takdirde emekliye ayrılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak, (j) fıkrasında bahsedilen «ilgili 
mevzuat» olarak kabul edilen 25.8.1971 tariM ve 1475 sayılı tş Kanununun 25 tacl maddesine göre tescili 
yapılmaksızın sandık kapsamında işe giren sakat vatandaşlar bu haktan yararlanamamakta ve mağdur olmak
tadırlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 659) 
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Yukarıda bahsadffien durumda olatı sakat vUttodaşlurouztn mağduriyetlerim önlemek içtin hazırlanan ta
san Komisyonumuzca da uygun bulunduğundan Danışma MecM Oenel Kurulundan geldiği şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Mfflî Güvenlik Konseyi (S. Sayın : 659) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun . Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — Sa
kat olanlardan, sakatlarla ilgili 
mevzuattan yararlanmaksızın Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na tabi göreve giren ve «'Sakatların 
ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılma
ları Hakkında Yönetmeliksin geçi
ci 1 inci maddesi uyarınca tescili 
yapılmamış bulunanlardan; (Beden
sel ve zihinsel yeteneklerindeki ek
siklik nedeniyle çalışma güçlerini 
en az % 40 oranında yitirdiği sağ
lık kurulu raporu ile belgelenen 
ve 15 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti 
olanlar da 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 39 uncu maddesine 
13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Ka
nunla eklenen (j) fıkrası hükmün
den yararlanırlar.» 

DANIŞMA MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Tür-
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıda
ki Ek Geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — Sa
kat olup sakatlarla ilgili mevzuat
tan yararlanmaksızın ve 25.8.1971 
tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 
25 inci maddesine göre tescili ya
pılmaksızın T.C. Emekli Sandığına 
tabi görevlere giren ve bedensel 
ve zihinsel yeteneklerindeki eksik
lik nedeniyle çalışma güçlerini en 
az % 40 oranında yitirdiği Sağlık 
Kurulu raporu ile belgelenen ve 
15 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti 
olanlar da 5434 sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununun 39 uncu 
maddesine, 13.11.1981 tarih ve 
2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fık
rası hükmünden yararlanırlar.» 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 

METNÎ 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Mecli
si metninin 1 ineli maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

I 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 659) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Başbakan 
B, Ulusu 
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(Danışma Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

(Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Danışma Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Mecli
si metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A.< B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A, B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve TekelBakam V. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr, T. Esener 

İmar ve tskân Bakam 
Prof. Dr, A* Samsunlu 

K. Cantürk 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
M., R. Güney 

14.12.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

..>... \>m<i 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 059) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 671 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhhâ Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/701; M. G. Konseyi: 1/566) 
(D. Meclisi S. Sayış : 502) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 17 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3851 (1/701)/4592 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Ağustos 19 83 tarihli 146 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile Kabul edilen, 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhhâ Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna 
Üç Fıkra ile Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Mcelisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 17 Mayıs 1983 

Sayı : K.K.TD. 18/101 -1495/03906 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 ta-
rmmde kararlaştırılan «1593 Sayılı Umomî Hıfzıssıhhâ Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanona Bir Ek Ma&de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Tasanmn Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz «derim . 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel görevlerinden olan gıda güvenliği hizmetleri, ülkemizde 1593 sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve buna bağlı tüzük ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ancak söz konusu Ka
nunun yürürlüğe konduğu tarihten bugüne kadar geçen süre içinde, bu alandaki kontrol ve denetimle ilgili 
uygulamalarda birçok gelişmeler meydana gelmiştir. 

1981 ve 1982 yıllarında yapılan kontrollarda : Gıda imal edilen yerlerin yüzde 12-13'ü, gıda satılan yer
lerin yüzde 11'inin sağlık ve teknik kurallara uymadığı; gıdaların organoleptik kontrollarında ise : Yüzde 
19'unun ve yapılan laboratuvar kontrollarında Yüzde 22'sıinin bozuk olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak; mahkemelere intikal eden davaların uzun sürede sonuçlanması ve verilen cezaların günün değer
lerine göre çok düşük olması nedeniyle caydırıcılık ve eğiticilik etkisi yaratamaması, kontrolla yükümlü teş
kilat sorumlularının mevzuata uygun olmayan durumlara anında müdahale edebilecek ve ceza verebilecek 
yetkilerinin bulunmaması; ayrıca tüketicinin kontrolla yükümlü kuruluşa yardımcı olabilmesini sağlayacak 
bir haberleşme sisteminin kurulamamış olması gibi noksanlıklar nedeniyle gıda kontrol hizmetlerinde iste
nen düzeyde etkinlik sağlanamamaktadır. 

Bu bakımdan gıda güvenliğinin sağlanmasında yeni sistemlerin uygulamaya konularak gerekli etkinliği 
gerçekleştirmek; para cezalarını günün koşullarına göre düzenleyerek, cezaların caydırıcılık ve eğiticilik etki
sini artırmak amacıyla 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununda bazı geliştirici ve yenileyici değişikliklerin 
yapılması öngörülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle gıda güvenliği hizmetlerinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde ve tüketici sağ
lığının korunmasında büyük kolaylıklar sağlamak üzere Bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesi ile gıda maddeleri, eşya ve le
vazımın teftiş ve murakabesi belediye teşekkül/ etmiş olan mahallerde belediyelerce yapılacağı hükme bağ
lanmıştır. Belediyelerin ifası gerekli denetim hizmetlerini gerek personel ve gerekse laiboratuvar yetersiz
likleri nedeniyle Kanunun amacına uygun şekilde gerçekleştirememesinin Bakanlıkça tespiti halinde lüzum 
gördüğü yer ve gerek gördüğü işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe için Bakanlıkça memur gö
revlendirilebileceği gibi Bakanlıkça belirlenecek laboratuvarlar eliyle gıda denetiminin yerine getirilmesi de 
mümkün kılınmaktadır. 

Madde 2. — Günümüzde annelerin çoğunlukla sosyo - ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda olmaları, 
yeni doğanların ana sütü ile beslenmeleri şansının azalmasına ve pak çok nedenlerle bebeklerin bu doğal be
sinden yoksun kalmalarına yol açtığı ve annelerin daha pratik ıbir yöntem olarak çeşitli hazır çocuk besinleri
ne yöneldikleri görüşünden hareketle «Ana sütünün önemi, çocuk beslenmesindeki üstünlüğü, bu yönden 
annenin ve ailenin ya da çocuğa bakacak diğer kişi ve kuruluşların eğitimi» nin yalnızca bu konuda uz
man olan kişilerin yönetiminde yürütülmesinin sağlanması öngörülmektedir. 

Madde 3. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında Ka
nunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır Ibir cezayı gerektirmediği 
takdirde 282 nci maddede öngörülen cezaların günün koşullarına uygun olarak ve suç işlemekte caydırıcılık 
esas alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4. — 185, 186, 187, 188 inci maddelerde yer alan yasaklara aykırı hareketleri nedeniyle hakla
rında yapılacak cezaî kovuşturma sonucunda verilecek ağır hapis, hapis veya para cezalarına ilişkin hüküm 
özetlerinin büyük harflerle yazılmak suretiyle işyerlerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılması, ayrıca mas
rafı daha sonra mahkûm tarafından ödenmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüz 
binin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve varsa suç yerinde yayınlanan yerel bir gazetede ilan edil-
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meşine yönelik hüküm getirilmesi, bu tür halk sağlığını tehdit eden, zarar verenleri caydırıcı bir önlem ve ce
zaî müeyyide olacaktır,, 

însan sağlığının önemi cezaların etkinliğinin sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanununun umumun sıhha
tine, yenecek ve içilecek şeylerle ilgili suçlara ilişkin davaların Öncelikle görülmesi ve sonuçlandırılması, 
verilen cezaların tümünün, masrafları hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişi tarafından karşılanmak üzere 
mahkemece gazete yoluyla ilanı insan sağlığını yakından ilgilendiren bu 'konuda gerek suç işleyen kişiyi, ge
rekse gıda maddeleri ile iştigal edenleri her zaman uyanık ve tedbirli olmaya yöneltecektir. 

Ayrıca, kesinleşen mahkûmiyet kararlarından bir suretinin Cumhuriyet Savcılarınca Bakanlığa gönderil
mesi gıda maddelerine ilişkin denetimlerin sonucunun izlenerek cezalarını caydırıcılık durumunun tespitini 
ve Bakanlıkça gereken etkili tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır^ 

Madde 5, 6. — Kanunun yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Adalet Komisyonu Rapora 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 21 Eylül 1983 
Esas No. : 11566 
Karar No. : 117 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi tarafından kabul edilen «1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 1 maddesinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna üç fıkra ile bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuza 
havale edilmekle yetkili temsilcilerin iştirakiyle incelendi. Tasarının tümü prensip olarak benimsendikten son
ra maddelerin tetkikine geçildi. 

Kanun Tasarısının ismi redaksiyona tabi tutulduktan sonra tasarının 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yer alan «en geç» ibaresi gereksiz bulunarak madde metninden çıkarılmak suretiyle madde redaksiyona tu
tulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, aynen benimsenmiştir. 
Hükümet teklifinin 2 nci maddesinde yer aldığı halde Danışma Meclisi Tarafından tasarı metninden çıka

rılan 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin hüküm 3 üncü 
madde olarak Komisyonca yeniden düzenlenip tasan metnine ilave edilmiştir. Yapılan düzenlemede iş yeri 
kapatma cezasının fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre 7 günden az ve 3 aydan çok olamayacağı belirtilmiş
tir. Aynı esaslara göre failin suça vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatiline de karar verilebilecektir. 

Danışma Meclisince kabul edilen 3 üncü madde Komisyonca 4 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir; 
bu düzenlemede Türk Ceza Kanununun aynı konuya ilişkin 402 nci maddesinin 2 nci fıkrasına atıf yapıl
makla yetinilmiştir. Gerçekten belirtilen fiillerden mahkûmiyet halinde Türk Ceza Kanununun 402 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında ne yolda ilan yapılacağı ve kesinleşmiş para cezalarının ne yönde ve ne şekilde iş 
yerine yapıştırılacağı açık bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan anılan konunun bu Tasarıda 
ayrıca düzenlenmesine gerek bulunmadığından yukarda da belirtildiği üzere atıf yapılması yeterli görülmüş
tür. 

Belirtilen Maddenin 2 nci fıkrası da redaksiyona tabi tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Kanun Tasarısının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri sırasıyla 5 ve 6 nci maddeler 

olarak aynen benimsenmiştir. 
Kanun Tasarısı ve Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tümgenaral Hâk. Kd. Albay Hâk. Albay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme» ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol ede
bileceği gibi lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek 
üzere memur görevlendirebilir. Gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve levazımın Bakanlıkça 
tespit edilecek laboratuvarlarda tetkikini sağlar.» 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Ana sütü ile beslenmenin öneminin ve üstünlüğünün öğretilmesi ve yaygınlaştırılması, süt çocuğu ve kü
çük çocukların beslenmesinin öğretilmesi konularındaki eğitim ve öğretim; ana - çocuk sağlığı, beslenme 
ve halk eğitimi konularında uygulama yapan resmî ve özel kuruluş ve şahıslarla birlikte Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından sağlanır. Bu eğitim, ana sütü ile (beslenmenin yaygınlaştırılmasını önleyici veya 
çocuk besinlerini reklam edici mahiyette olamaz.» 

MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mistir., 

«Madde 282. — Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uyma
yanlar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar haf̂ f hapis cezası ve beş bin liradan otuz bin 
liraya kadar hafif para cezası verilmekle beraber altı aya kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir,» 

MADDE 4. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek madde 3 eklenmiştir. 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 188 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiille
ri sebebiyle haklarında hürriyeti bağlayıcı veya para cezası verilenlere ilişkin kesinleşmiş ceza hüküm özet
leri büyük harflerle yazılmak suretiyle işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, karar özeti 
mahkemece Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, İs
tanbul, İzmir'de neşrolunan ve tirajı yüz binin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç 
yerinde yayınlanan yasal bir gazetede derhal ilan edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahkeme
lerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
4 üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hükümler kesin
leştikten sonra bunların birer sureti Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 671) 



— 5 — 

(HMraetkı Telöffir 

MADDE 5. — Bu Kanun yayırra tarifimde • yürürlüğe girer. 

MADDE 6. Bu. Kamın hükümlerini Bakanlar Kurula.yürütür. 

2.5.1983 

Başbakan 
B. "Ulusu 

Devlet Bakaauve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

MÜH .Savunma-Bâtsam. 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğîu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Af. Turgut 

İmar ve îskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakanı 
£ R. Pasin 

İçişleri Bakuu 
S, Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

. 

Devlet Bakam 
Af. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
R. Bayaztt 

Dişleri Bakana 
L T tekmen 

Bayındırlık * Bakara 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakam 
İ. Evliyaoğlu 

Gençlik, ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Fıkra İle Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol edebi
leceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek 
üzere memur görevlendirir. Gerektiğinde gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve levazımın Ba
kanlıkça tespit edilecek laboratuvarlarda tetkikini sağlar. 

«Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esasları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en geç altı ay içinde 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 280 indi maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ana sütü ile beslenmenin önem ve üstünlüğünün öğretilmesi, yaygınlaştırılması, süt çocukları ve küçük 

çocukları besleme yönteminin öğretilmesi konularındaki eğitim ve öğretim; halk eğitimi ve beslenme konula
rında uygulamalı eğitim yapan gerçek ve tüzelkişilerle birlikte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
sağlanır. Bu eğitim, ana sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılmasını önleyici veya çocuk besinlerini reklam edici 
nitelikte olamaz.» / 

MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 1 88 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiilleri sebe
biyle haklarında hürriyeti bağlayıcı veya para cezası verilenlere ilişkin kesinleşmiş ceza hüküm özetleri bü
yük harflerle yazılmak suretiyle en az bir ay süre ile işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, ka
rar özeti mahkemece Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, 
İstanbul, İzmir'de neşrolunan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç ye
rinde yayınlanan yerel bir gazetede derhal ilan edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahkeme
lerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 
4 üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hükümler kesinleştik
ten sonra bunların birer sureti Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilir.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 4 . 1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol ede
bileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe et
mek üzere memur görevlendirir. Gerektiğinde gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve levazı
mın bakanlıkça tespit edilecek laboratuvarda tetkikini sağlar.» 

«Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esasları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca altı ay içinde ha
zırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Ana sütü ile beslenmenin önem ve üstünlüğünün öğretilmesi, yaygınlaştırılması, süt çocukları ve küçük 
çocukları besleme yönteminin öğretilmesi konularındaki eğitim ve öğretim; halk eğitimi ve beslenme konu
larında uygulamalı eğitim yapan gerçek ve tüzelkişilerle birlikte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan sağlanır. Bu eğitim, ana sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılmasını önleyici veya çocuk besinlerini reklam 
edici nitelikte olamaz.» 

MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 282, — Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayan
lar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin li
raya kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre failin suça vasıta kıldığı mes
lek ve sanatın yedi günden üç aya kadar tatiline ve aynı süre kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedile
bilir.» 

MADDE 4. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 188 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiilleri 
sebebiyle mahkûm edilenler hakkında da Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahkeme
lerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü mad
desindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hükümler kesinleştikten sonra 
bunların birer sureti Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilir.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(Adalet Komisyonu Metni) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 670 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/700; M. G. Konseyi: 1/587) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 482) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06/3850 (1/700) 4593 

Konu : Kanun Tasansı. 7 Eylül 1983 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Eylül 1983 tarihli 157 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 • 1496/04668 17 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununun cürümleri başlıklı İkinci Kitabının Altıncı Babında, Ammenin îtiimadı Aleyhine 
Cürümler arasında sayılan ve sırasıyla 363, 394, 395, 39 6, 397, 398, 399,400, 401 ve 402 nci maddelerde yer alan, 
ticarete hile ve fesat karıştırma ile umumun sıhhatine, venecek ve içecek şeylere müteallik cürümlere kanun
da tertip edilmiş olan cezaların pek hafif kalması karasında, halkın sağlığını hiçe sayan bu suçlarda büyük 
artış olduğu, etkinliğini yitirmliş bulunan müeyyidelerin faillerce bilerek göze alındığı müşahade edilmekte, bu 
durum ise toplumun sağlık, refah, huzur ve mutluluğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Toplumun refah, hu
zur ve mutluluğunun sağlanması ise Anayasada Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Gelişen toplum yapısı, kentleşmenin giderek yaygınlaşması ve kent nüfuslarındak'i gözle görülen artışlar, 
kişilerin beslenmeleri için gerekli zarurî gıda maddele inin ticaretiyle uğraşanların sayısında da büyük artış 
getirmiş, bunların gerektiği gibi kontrol edilemeyişi ve yasalara aykırı davranışlarına uygulanan cezaların 
günün şartlarına göre tesirsiz kalması gibi nedenler, toklumun sağlığını ilgiilendiren belli konulardaki yasakla
ra uymayanlara uygulanacak müeyyidelerin yeniden gö :den geçirilerek günün şartlarına göre düzenlenmesi 
ihtiyacını doğurmuştur. 

Son yıllarda bütün dünya ülkelerini etkileyen ekono mi'k bunalımın memleketimizde de bazı önemli tesirleri 
olduğu izahtan varestedir. Ham ve mamul madde fiyat'arında türlü nedenlerle meydana gelen artışların, eko
nomik kuralları gereği olarak iktisadî hayata yapacağı olumsuz yansımaların zamanında ve yeterince alına
cak iktisadî tedbirlerle karşılanması her ülkede başlıca sorun olmuş ve uygulamanın müessiriyeti bakımından 
alman bu tedbirlerin aynı zamanda yasal tedbirlerle de pekiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Nitekim hammadde fiyatlarındaki artışlar ve bu maddelerin teminindeki güçlükler yanında enerji ve akar
yakıt bunalımı, mamul madde fiyatlarının da zaman zaman büyük ölçüde artmasına sebep olmuş bu durum 
Devletin fiyat tespiti konusunda bazı tedbirler almasını gerekli kılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi bu hususlarda gerekli müeyyideleri taşımakta ise de maddenin 
düzenleniş biçimi itibariyle pek çok zarurî ihtiyaç maddesinin kapsam dışı kaldığı bu nedenle de uygulamada 
bazı eylemlerin müeyyideye tabi tutulamadığı görülmektir. Bu durum söz konusu maddenin yemden ele alı
narak günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 

Yukarıda belirlenen nedenlerle, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri bu esprilerin ışığı altında yeniden 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

• 1. IBir ilâ sekizindi maddelerle Türk Ceza Kanununun sırasıyla 363, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ve 400 üncü 
maddelerindeki para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cefalarda etk'inüiği ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla ye
niden düzenlemelere gidilmiş ve cezalar belli oranlarda artışa tabi tutulmuştur. 

2. Tasarının ikinci maddesiyle Kanunun 401 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasında halkın beslenmesi, ısınması ve sağlığı için lüzumlu olan veya belli başlı ekono

mik faaliyetlerde kullanılan ya da kamu için gerekli olmaları nedeniyle fiyatları tespit ve ilan edilen temel ih
tiyaç maddelerini satışa çıkarmayan, satıştan kaçınan, kaçıran, saklayan veya stılmadığı halde satılmış g'fbi 
gösteren veya fazla fiyatla satan, bu eşya ve maddelerin îmâli, satışı, dağıtımı, depolanması, ticareti veya bun
lar üzerinde kazanç amacı güden bir faaliyeti bulunan kişiler hakkında müeyyideler getirilmekte ayrıca bu 
malların zor alımına karar verilmesi öngörülmektedir. 

îkinci fıkra, birinci fıkrada yazılı erzak, eşya ve maddelerle ilgili Hükümet bildirilerine aykırı davra
nışta bulunan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanla a uygulanacak hükümleri kapsamaktadır. 

Üçüncü fıkra, eylemin ikiden fazla kimse tarafın lan veya bir şirket faaliyeti sonucu işlenmesi halinde 
cezanın yukarı haddinin uygulanacağını, dördüncü fıkra ise maddenin değerine göre indirimi öngörmektedir. 

Beşinci fıkra, zaptolunan suç konusu erzak, eşya ve maddelerin bozulacak nitelikte olanlarının hâkim ve
ya mahkeme kararıyla satılabilmesine olanak vermektedir. 
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Son Tasarı ile düzenlenen maddenin son fıkrasında, «Yalan havadis yaymak veya duyurmak veya başka 
hileler kullanmak suretiyle» Birinci fıkradaki erzak, ma ide, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fi
yatlarının artmasına sebep olduğu takdirde uygulanacak müeyyideye yer verilmektedir. 

3. Tasarının üçüncü maddesi Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkindir. 
Umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere müteallik cürümler başlıklı fasılda yer alan maddelerdeki 

cezalardan birine mahkûmiyet halinde, cürme vasıta kılınan meslek ve sanatın tatili ile birlikte iş yerinin de 
aynı süre ile kapatılmasına karar verileceği, ancak, o iş yerinin, bulunduğu mahal için hayatî önem taşı
ması örneğin, o yerde başka dükkân bulunmaması ve kapatılması halinde halkın zarurî ihtiyaçlarını karşı
layamayacak duruma düşeceklerinin anlaşılması takdirinde iş yerinin kapatılmasına karar verilmeyeceği hük
me bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, kapatılan iş yerinin görülebilecek bir yerine, mahkeme kararının bir özetinin yapıştırılması 
ve ayrıca karar özetinin, mahkemece masrafı sonradan hükümlüden alınmak şartı ile gazetede ilanına da ka
rar verilmesi maddede öngörülmektedir. Bu durumda mahkemece Cumhuriyet savcılığına gönderilen karar 
özetinin ilanı için gerekli masraf suçüstü ödeneceğinden karşılanacak bilahara de hükümlüden tahsili yoluna 
gidilecektir. 

4. Onbir ve onikinci maddeler yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/587 21 Eylül 1983 

Karar No. : 118 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunca kalbul edilen, 765 sayııh Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarnsıı komisyonumuza havale ödu'lımıiş ollmıalkla yeükili temsilcilerinin iştirakiyle 
incelenmiştir. Tasarının tüımıü prensip itibariyle kabul edildikten sonra maddelere geçildi. 

1. Tüılk Ceza Kanununun 363 ve 394 ilâ 402 nci maddelerindeki cezaların artırılmasını öngören tasarı
da, dil yönünden gerekli değiışMMer yapimıştır. Aecük, taıkl'Jt, tağyir, tağşiş gibi kelimeler, Umumî Hııfzıs-
sühha Kamumu ile gıda maddeleri tüzüğünde de yer aıln^ş olup yasaklara uymayanlara da Türk Ceza Kanu
nunun ilgili maddelerindeki cezaların verileceği büküm aiiltaa abnımınştır. Bu iltilbarla uygulaımaıda tereddütlere 
yer verilkneımesi bakımımdan bu kelimelere dokunulmıamıış, taslarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri 
yapılan bu değişikliklerle kabul adilknişitir. 

2. Tasarımım 9 umcu maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesinde geçen «Hükü
meti» ibaresi, fiyat tespitlerimin bir veya birkaç bakanlıkça yapılması hallilerinde de maddeye işlerlik kazan-
dıralbillmlek amacı'yila, «Bakanlar Kurulu veya ilgili BaCtıanhık'lar» şeklinde değiştirilmiş, maddeye, fazla fiyat
la s'aıtima suçumun oluşabilmesi için bu fiyatlarım Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlıklar veya yetkili mercilerce 
tasıpılt edlilmdş bulıuntmasıını öngören bir ilave yapılmış ve fazla fiyaitla satışa arz etme dahi suç kapsamıma 
alımımıi'Şitur, 

Diğer taraftan, bu maddedeki suçların, kurulu bir teşekküllün faaliyetleri sonucu işlenmfâsji haini düzen
leyen fıkraya açıklık getirmek ve ceza hükümleri taşıı/an kanunlardaki « t̂eşekkül» kavramı ile karışmasını 
önlemek amacnyla fıkra yeniden düzenlenmiş ve hükümet gerekçesinde de yer aldığı gibi burada sözü geçen 
teşekkülün şirikeıt, dernek Vb. gibi teşekküller olduğu ifade edimiiştir. 
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3, Tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 402 noi maddesinde işyerinin kapa-
tıfaıaısuna ilişiklin hüküm, işyerinin, fiilin niteliğine ve işlemiş biçimline göre mahkemece takdir edilecek bir sü
re ile kapaltıteaisıı sedefinde değişüMtoişitir. Böylece, hüfcmieldüıien ceza müddetine mıülsaıVi olaralk failin cürme 
vasıta kıldığı meslek ve sanatın Mili cezasıyla foilrMklte ayrıca filin nıiteliğiınıe ve işleniş biçimine göre işyeri
nin yedi günden aillfcı aya kadar kapaıtJmaısıına da hükmiâdlecektir. 

Maddenin son fıkrasına yapnHan ilave ile de, kapatılan işyerilnıe yapuşfcııri'lacak karar özetinin, kapatma sü
resi kadar o yerde kalacağı bellirlenımiştir. 

4. Tasarımın İH ve 12 noi maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. All\ Hâk. Alb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Aıdato Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 363. — Bir kimse ticaret ettiği sırada müşterisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere diğer bir 
şey yahut menşe ve evsafı ve miktarı beyan veyahut mukavele olunan surette mugayir olarak bir şey ita 
ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taallûk ederse ferdin duçar olacağı ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
yirmibin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 394 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve alelıtlak yiyeceği ve içeceği şeylere zehir katarak vesair suretle 
bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse beş seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya parasız verilmeye mahsus bilumum yenilecek ve içilecek şeyle
ri veya ilaçları - bunları yiyen veya içenin sıhhatini hafif veya ağır surette ihlal etmesine badi olacak veç
hile - Tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve sıhhate 
muzır olduğunu bildiği halde satılmak üzere mağazaveya dükkânında bulunduran ve gıdaları ve ilaçları bu 

suretle tağşişe ve taklit ve tağyire yarayan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bilerek satan veya te
darikine delalet eden kimseler bir yıldan beş yıla kadar hapse ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm olur ve bu gibi maddelerin kâffesi müsadere ve imha olunur.» 

MADDE 4. —Türk Ceza Kanununun 396 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 396. — Her kim taklit veya tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde haddi zatında umumun 
sıhhati için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 397. — Tıbbî mevaddı satmağa mezun olup da bunları nevi ve kemmiyet itibariyle hekim reçe
telerinin münderacatına mugayir olarak yapan kimse altı aydan bdr yıla kadar hapis ve onbin liradan elli
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 398. — Sıhhat için mazarratı olmayıp ancak tabiî olmayan bir maddei gıdaiyeyi tabiî diye sa
tılığa çıkaran kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden biri hata veya kayıtsızlık veya meslek ve sanatta tec
rübesizlik veya nizam ve emir ve tarifata riayetsizlik neticesi olarak yapılmış ise faili 394 üncü maddede 
beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan iki seneye kadar hapis onbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ve 395 inci maddede beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin li
radan ellibin liraya kadar ağır para cezası ve 396 ve 397 nci maddelerde yazılı fiillerden dolayı iki aydan 
altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 
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MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 400 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 400, — 395, 396, 398 inci maddelerde beyan olunan fiillerden birinin mürtekibi hekim ve 
eczacı veya ammenin sıhhatini muhafaza için icrası resmî mezuniyet istihsaline bağlı bulunan bir meslek 
ve sanat sahibi olup da hu fiili meslek ve sanatını suiistimal sureti ile yapmış ise 395 inci maddede yazılı fiil
lerden dolayı iki seneden on seneye kadar ağır hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbih liraya kadar ağır 
para cezası ve 396 ncı maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmi bin liradan 
yüzelli bin liraya kadar ağır para cezası ve 398 inci maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve yirmi bin liradan yetmişbeş bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 401. — I - Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin ve 
benzerleri gıda maddelerinin; 

II - Halkın ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli madde ve eşyalarla her türlü yakıtın; 
III - Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyasal madde, alet ve diğer şeylerin; 
IV - inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları Hükümet veya diğer yetkili mercilerce tes

pit ve ilan edilen eşya ve maddelerin; 
V - Kamu için gerekliliği nedeniyle veya Devletin şenel iktisadî ve malî politikası gereği olarak, fiyatları 

Hükümet tarafından tespit ve ilan edilen, mal, eşya, araç, ıgereç ve her türlü maddelerin; 
İmali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne biçimde olursa olsun ticaretiyle uğraşan ya da böyle 

bir uğraşı olmadığı halde bunlardan kazanç amacı güden herhangi bir faaliyette bulunan kimse bu erzak, 
madde, eşya ve malların satışından kaçınır, saklar, kaçırır, satılmadığı halde satılmış gibi gösterir veya faz
la fiyatla satarsa iki yıldan on yıla kadar hapis ve yetmışbeş bin liradan ikiyüz bin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Suç konusu bu mal ve eşyanın zor alımına da karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak, madde, eşya ve malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin ola
rak Hükümetçe çıkarılan kararlara aykırı hareket eden ya da gerçeğe aykırı (beyanda bulunan kimse, fiil 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbeş bin li
radan yetmişbeş bin liraya kadar ağır para cezası verilir, bildirim dışı bırakılan malların zor alımına da 
karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan eylem ve davranışlar ikiden fazla kimse tarafından veya kurulu bir şir
ketin faaliyeti sonucu vuku bulursa birinci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fıkradaki halde 
bir yıldan az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar ya
rısına, çok az ise üçte birine indirilir. Mükerrır olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın, gerektiğinde 
satışına ve satışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşunca yapılmasına soruşturmanın her safhasında 
ilgili hâkim veya mahkemece karar verilir. Satış bedeli mahkûmiyet halinde zor alımına karar verilmek 
üzere dava sonuna kadar muhafaza edilir. 

Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak ve duyurmak veya Ibaşka hileler kullanmak su
retiyle birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fiyatlarının artmasına se
bep olursa eylemi daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar ha
pis ve yetmişbeş bin liradan ikiyüz bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip oluna
cak ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ta
tiline ve aynı süre ile işyerinin kapatılmasına da hükmolunur. İşyerini kapatma cezası iki yıldan fazla ola
maz. Ancak, işyeri, bulunduğu mahal için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar veril
mez. 
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Bu maddenin uygulandığı hallerde, veıilip kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle, 
kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, karar özeti, mahkemece Cumhuriyet Savcılı
ğına bildirilir ve masrafı bilahare hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı 
yüz binin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan yerel bir gazete
de derhal ilan edilir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2 . 5 . 1983 

Başbakan 
Bülend Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

7,. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

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

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A, Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 363. — Bir kimse ticaret ettiği sırada müş terisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere diğer bir 
şey yahut menşe ve evsafı ve miktarı beyan veyahut mukavele olunan surette mugayir olarak bir şey ita 
ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taalluk ederse fiilin duçar olacağı ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi-
bin liradan yetmişbeş'bin liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

MADDE 2. — »Türk Ceza Kanununun 394 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve alelıtlak yiyeceği ve içeceği şeylere zehir katarak ve sair suretle 
bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse beş seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile ce
zalandırılır.» 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştir. 

«Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya parasız verilmeye mahsus bilumum yenilecek ve içilecek şeyleri 
veya ilaçları - bunları yiyen'veya içenin sıhhatini hafif veya ağır surette ihlal etmesine badi olacak veçhile -
tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve sıhhate mu
zır olduğunu bildiği halde satılmak üzere mağaza veya dükkânında bulunduran ve gıdaları ve ilaçları bu su
retle tağşişe ve taklit ve tağyire yarayan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bilerek satan veya tedariki
ne delalet eden kimseler bir yıldan beş yıla kadar hapse ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur ve bu gibi maddelerin kâffesi müsadere ve imha olunur.» 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 396 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 396. — Her kim taklit veya tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde haddi zatında umumun 
sıhhati için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«•Madde 397. — Tıbbî mevaddı satmaya mezun olup da bunları nevi ve kemmiyet itibariyle hekim re
çetelerinin münderacatına mugayir olarak yapan kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve oribin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci mad desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 398. — Sıhhat için mazarratı olmayıp ancak tabiî olmayan bir'maddei gıdaiyeyi tabiî diye sa
tılığa çıkaran kimse üç aydan bir yıla kadar hapis ve 'beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden biri hata veya kayıtsızlık veya meslek ve sanatta tec
rübesizlik veya nizam ve emir ve tarif ata riayetsizlik neticesi olarak yapılmış ise faili 394 üncü maddede beyan 
olunan fiillerden dolayı altı aydan iki seneye kadar hapis, oribin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ve 395 inci maddede 'beyan olunan fiiller den dolayı altı aydan bir yıla kadar hapis ve oribin lira
dan ellibin liraya kadar ağır para cezası ve 396 ve 397 nci maddelerde yazılı fiillerden dolayı iki aydan altı 
aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 363. — Bir kimse ticaret yaptığı sırada müşterisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere diğer bir 
şey veya menşe ve evsafı ve miktarı beyan veya mukaveleye aykırı olarak bir şey verirse altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağırpara cezasına mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taallûk ederse faile verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibin 
liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 394 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve yiyeceği veya içeceği her çeşit şeylere zehir katarak ve sair su
retle bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse beş yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci maddesi aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir. 

Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya parasız verilmeye mahsus her nevi yenilecek veya içilecek şeyleri 
veya ilaçları - bunları yiyen veya içenin sıhhatini hafif veya ağır surette bozmaya sebep olacak şekilde - tağşiş 
veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve sıhhate zararlı oldu
ğunu bildiği halde satılmak üzere mağaza veya dükkânında bulunduran ve gıdaları ve ilaçları bu suretle tağ
şişe, taklit veya tağyire yarıyan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bilerek satan veya tedarikine yol 
gösteren veya yardım eden kimseler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm olur ve bu gibi maddelerin tamamı müsadere ve imha olunur. 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 396 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 396. — Her kim taklit veya tağyir veya tağşiş edilmemiş olduğu halde aslında umumun sıhhati 
için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 397. — Tıbbî maddeleri satmaya yetkili olup da bunları nevi ve miktar itibariyle hekim reçete
lerinin münderecatına aykırı olarak yapan kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 398. — Sıhhat için zararlı olmayıp ancak tabiî olmayan bir gıda maddesini tabiî diye satılığa çı
karan kimse üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden biri hataen veya kayıtsızlık veya meslek ve sanatta 
tecrübesizlik veya nizam ve emir ve tariflere uymama sonucu olarak yapılmış ise faili 394 üncü maddede 
beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan iki yıla kadar hapis, onbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ve 395 inci maddede beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin li
radan ellibin liraya kadar ağır para cezası ve 396 ve 397 nci maddelerde yazılı fiillerden dolayı iki aydan 
altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 400 üncü maddesi aşağıdaki; şekilde değiştirilmiştiE. 

«Madde 400. — 395, 396, 398 inci maddelerde beyan olunan fiillerden birinin mürtekibi hekim ve eczacı 
veya ammenin sıhhatini muhafaza için icrası resmî mezuniyet istihsaline bağlı bulunan bir meslek ve sanat 
sahibi olup da bu fiilî meslek ve sanatını suiistimal sureti ile yapmış ise 395 inci maddede, yazılı fiillerden 
dolayı iki seneden on seneye kadar ağır hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya, kadar ağır para. ee* 
zası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 401. — Gıda maddeleri veya kamuya gerekli şeylerden : 

a), Halkın beslenmesi için gerekliet, ekmek» un, süt, tuz, şeker, yağ,.peynir, zeytin, veya.benzeri g*da> mad* 
delerinin; 

t>) Halkın ısınması, temizliği veya aydınlanması için gerekli madde veya eşyalarla her türlü yakıtın; 
c) Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevî madde, alet ve diğer şeylerin; 
d) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları Hükümet ve diğer yetkili mercilerce tespit ve 

ilan edilen eşya veya maddelerin; 
e) Kamu için gerekliliği sebebiyle veya Devletin genel iktisadî ve malî siyaseti gereği olarak, fiyatları 

Hükümet tarafından tespit ve ilan edilen mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin; 
îmali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya herhangi bir 

surette kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan kimse, bu erzak, madde* eşya veya mallann satışından ka
çınır, bunları saklar, kaçırır, satılmadığı halde satılmış gibi gösterir veya fazla fiyatla satarsa iki yıldan on 
yıla kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca suç 
konusu mal veya eşyanın müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak* madde, eşya veya malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin olarak 
Hükümetçe çıkarılan kararlara aykırı hareket eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse, fiil daha, ağır 
cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği taktirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve oribeşjbin liradan yetmiş
beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca bildirim dışı bırakılan malların müsaderesine 
de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiil ve hareketler ikiden fazla kimse tarafından veya kurulu bir teşekkülün 
faaliyeti sonucu vukubulursa birinci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci; fıkradaki halde bir yıldan 
az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar ya
rısına, çok az ise üçte birine indirilir. 

Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki suç konusu erzak, madde, mal veya. eşyanın gerektiğinde sa

tışına ve satışın en yakın belediye veya kamu kuruluşunca yapılmasına soruşturmanın her safhasında yetkili 
hâkim veya mahkemece karar verilir. 

Satış bedeli mahkûmiyet halinde müsaderesine karar verilmek üzere dava sonuna kadar muhafaza edilir. 
Bir kimse her ne şekilde olursa, olsun yalan haber yaymak, duyurmak veya başka: hileler kullanmak sure

tiyle birinci fıkradaki erzak* madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fiyatlarının artmasına- se
bep olursa, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar hapis ve 
yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 
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MADDE 8. — Türk Ceza. Kanununun 400 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 400. — 395, 396» 398i inci maddelerdeki fi Menden birinin faili hekim veya- eczacı veya umumun 
sıhhatini korumak için yapılması resmî izin alınmasına bağlı bulunan bir meslek ve sanat sahibi olup da, bu. 
fiili meslek ve sanaüm suiistimal sureti ile-yapmış ise 395 inci maddede yazılı fiillerden dolayı- iki yıldan on 
yıla kadar ağır hapis ve yetmisbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ve 396 ncı maddede 
yazıllı fiillerden dolayı bir yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmıilbin Miradan yüzelibin liraya kıadar ağır para 
cezaisi, ve 398 inci maddede yazuh fiberden dolayı bir yuHdan ilk* yja kadar hapis ve yınmıibın lıradaa: yetmiş-
begbin taya kadar ağır para. cezası ile, cezalamdiıata. 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanumıumıuın 401 inci maddesi aşağı'dalM şekilde değjşMmliştlir, 

Madde 401. — Gida maddeleri veya kaımuiya gerekli şeylerden : 

a) Halûkun beslenmesi için gerekli et, dklmökv un, süt, taZy 9dker, yağ,, pteynir, zeyitiın veya benzeri gıda 
miad'del'erinıin; 

b) Halkın nsınıması, temıizllliğü veya aydıımlanımajsı için gere'kli madlde veya eşyalarla her türlü yalkaltın; 
c) Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıbda kulland'an ilaç, kimyevi ırıadde, aflıett ve diğer şeylerin; 
d) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlıklar ve diğer 

yetikilıi mercilerce tespit ve ilan edilen eşya veya maddelerin; 
e) Kamıu için gerekliliği sebebiyle veya Devletin genel ikltisadî ve malî siyaseti gereği olarak, fiyattan 

Balkanlar Kumulu veya ilgili bakanlılklar tarafından tespit ve Man ödlilen mal, eşya, araç, gereç ve her türlü 
maddelerin; 

İmali, satımı, dağjitmmı, depolanması veya her ne şekilde olursa olsum ticardtiyle uğraşan veya herhangi 
bir -suretle kazanç amacı gülden bir faaliyete bulunan 'kimse, bu erzalk, madde, eşya veya mallarım satışın
dan kaçınır, bunları saiklar, kaçırar, satıflrnadağı halde 'Salfciilknış gibi götelterir veya bunlardan satış fiyatları 
Balkanlar Kurulu, ilgili bakanliklar veya yetkili mercilerce tespit ddliflenileri fazla fiyatla satar veya satışa 
arz eiderse ilki yıldan on yıla kadar haplis ve yetmişlbeşbim liradan ilkiyüızlbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Ayrıca suç konusu mal veya eşyamın müsaideresine de karar verilir. 

Yıulkarndaki fılkrada yer aillam erzak, madde, eşya vdya malların resmî mercilere bMrilmıesiine ilişkin otan 
ralk Balkanılıar Kurulu veya ilgili baikıanık'klarca çıkarılan kararlara aykırı hareket eden veya gerçeğe aykırı 
beyanda bulunan kimse, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil dtmediği talkdıirde altı aydan ilki yıla ka
dar hapis ve onlbeşlbin liradan ydtmişbeşlbim liraya kadar ağır para cezaisıyla cezalandırılır. Ayrıca bildirim 
dışa bırakılan mıallarm müsaderesine de karar verür. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiil ve hareketler ikiden fazla kiımlse tarafından mülşiterdken veya herhangi 
bir şirket veya teşekkül namına işlenirse birinci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fıkradaki hal
de bir yıldan az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal Veya eşyanın değeri az ise yulkaridaki fikraiara göre verilecek cezalar ya
rısına, çok az ise üçte birine indirilir. Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Soruşturmanın her safhasında 'bu maddede belirtilen ve suç konıulsu erzak, madde, mal veya eşyanın ge
rektiğinde saltışıma ve satışın en yakım belediye veya kamıu kuruluşunca yapılmasına yetkili hâkimi veya 
mahkemece karar verilir. Satış bedel, mahkûmiyet halinde mülsadieresine karar verilmek üzere dava sonuna 
kadar muhafaza edilir. 

Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak, duyurmak veya başka hileler küiamîmak su-
rdtîyle birinci fikradaki erzak, madlde, mal veya eşyanım azalmasına, darlığımla veya fiyaltlarımum arıtmasına 
sdbep olursa, fiili daha ağır cezaiyi gerektiren bir suç teşkil ötmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar ha
pis ve ydtaişlbeşbin liradan ilkilyüfcfbim liraya kadar ağırpara cezalsıma ma'hkûm ediir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S; Sayısı : 670) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip oluna
cak ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatiline 
ve aynı süre ile işyerinin kapatılmasına da hükmolunur. İşyerini kapatma cezası iki yıldan fazla olamaz. 

Ancak, işyeri, bulunduğu mahal için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar veril
mez. 

Bu maddenin uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle, 
kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca karar özeti, mahkemece Cumhuriyet Savcılığı
na bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı 
yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrı ca varsa suç yerinde yayınlanan mahallî bir gaze
tede derhal ilan edilir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 670) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10, — Türk Ceza Kanunun 402 ncli maddesi aşağıdaki sekide değigıtirilimilstir. 

Madlde 402. — Geçen madldeferde yazıl! cürümlerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip olunacak 
ağır hapis veya hapis cezası mülddletine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatiline 
ve fiilin işleniş şekli veya niteliğine göre yedi günden altı aya kadar iş yerinin kapatılmasına da hülkimolıu-
nur. Ancak, işyeri bulunduğu mahal için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar veril
mez. 

Bu maddenin uygulandığı halterde, verilip kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle 
ve kapatana süresi kadar kalmak üzere kapaMan işyerinin göze çarpan bir yerine yapııştırıllır. Ayrıca karar öze
ti mahkemece Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve masrafı bfahara hıükümlülden alıınmak üzere Ankara, İs
tanbul, îzmirVlIe yayınlanan ve tirajı yüzbinıkı üzerinde 'butluna*! bir veya ilki gazetede ve ayrıca varsa suç ye
rimde yayınlanan mahallî bir gazetede derhal ilan edilir, 

MADDE 11. — Bu Kanun yayrau tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 12. — Bu Kanun Hüfcülmfctrisni Bakanlar Kurulu yorlültlür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 670) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 669 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Mad
desine 1 7 . 3 . 1982 Tarih ve 2638 Sayılı Kanunla Eklenen İkinci 
Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet 

Komisyonu Raporu. D. Meclisi : 1/645; M. G. Konseyi : 1/588) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 384) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Eylül 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-3504 (1/654) 4069 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 6 Eylül 1983 tarihli 157 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 sa
yılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KK.T.D. 18/101-950/01853 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.3.1983 tarihinde kararlaştırı
lan «647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 sayılı Ka
nunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Askerî mahkemelerce tultouklamian samıkliar hakkımda, diğer mçlarıındam dolayı adliye miaJıkemelerimce veri
len hürriyeti* bağlayıcı cezalanın infaza-, uımuimî cezaevlerinde öncelikle yapılması gerekmektedir. 

Bu duruım uygulamada güçlükler doğurmakta, çoğu örgült üyesi ollan ye aak'erî cezaevinde tutuklu bulu
nan sanıklar, hakkımdaki ceza ilamlarınım infazı için uımıuımî cezaevlerine konulmakta, tutuklu bıiıundukları 
işlerden dolayı sıkıyönetimi askerî mahkemelerine getirtip götürülmekte, bu nakil sırasımda başita firar ol
mak üzere bazı olaylar meydana gelmektedir. 

Bu mahzurları gidermek için, 17.3.1982 tarih ve 2638 sayılıı Kanunla 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kımda Kamunun ek birimci maddesin© 'bir fıkra ekilenımıiş ve herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde hü
kümlü ve tutuklu bulunıan kişiler hakkında adliye mahkemelerince verilen hürriyeti 'bağlayıcı cezaların infa
zı, bu kişıülerin askerî cezaevinde infazı gereken hükümlülük ve tultukluluk halerimin siona ermesine kadar ge
ri brrakıllımasa sağlanımıışıtıır. 

Bumdan ayrı olarak aynı gerekçelerle, Gemelkurrnay Sıtoyönietilm Koordinaisyon toplanitaısıınida; «2638 sayılı 
Yasanın amacıma uıygun olarak tatlblilkıi için, askerî mahkemece verilen ve Askerî Gaza Kanunumun 39 uncu 
maddesi gereğlimce umumî cezaevlerinde infazı gerektiren cezalanın yerine getirilmesinin geri bırakılmasını 
sağlayan bir düzenleme yapılması!» isıtenıilmıişıtıir. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunumun 39 uncu maddesiınim 3 numaralı fıkrasında askerî mahkemelerce ve
rilmiş cezalardan umumî cezaevlerinde infaz olunacaklar sayılmakta vie siviller hakkimda askerî mahkeme
lerce verilen cazla hükümleri bunlar arasımda gösterilmektedir. 

Bu durumda yukarında açıklamam sakımealar, askerî mahkemelerce halklarımda hürriyeti bağlayıcı ceza ve
rilen küslerim cezalarınım infazımın umumî cezaevlerirıda yapıilmaısıı halinde de ortaya çıkmaktadır. 

Ancak stiıvûl cevaevleriınıde yapılacak cezaların infazıımn askerî cezaevlerindeki tutukluluk halimim soma er
mesine kadar geri bırakimıası, baza durumlarda mahzurlar ortaya çıkarmaktadır. 

Şöyle ki; 
Türk Ceza Kanunuınıun 40 inci maddesinin birinci fıkrasında, «Hüküm katiyet keslbeltmeden evvel vuku-

bulam mıavkufıiıyeıt ceza mahkûmiyetlerinden indirilir» hükmü yer aknaktadıır. 
Tutuklumun, tutuklandığı suçtan beraat etmesi veya ıbu suçum af ve zamanaşımı gilbi özel sebeplerle orta

dan kalkması muhtemeldir. Ortadan kalkan bir suçtan dolayı tutuklu kalınan güllülerin, başka suçtan kesin
leşmiş hürriyeti bağlayıcı cezadan mahsubu her zaman mümkün olmayabilir. Bu bakımdan hürriyeti bağ
layıcı cezamın mevcudiyeti halimde tedbirden ibaret bulunan tulttulklaıma mlüzekkeresiınlin değil, hürriyeti bağ
layıcı cezanın öncelikle infazı gerekir. Esasen hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine getirilmesiyle tutuklamadan 
beklenen gaye kendiliğinden yerime gelmiş oılur. 

Askerî mahkemece tutuklanan kişinin, mevcut hürriyeti bağlayıcı cezaisııınım infazımın geri bırakılarak tu
tuklama müzekkeresinin yerine getirilmesi için askerî cezaevine gönderilmesi durumunda, tutuklandığı suç
tan beraat etime ihtimali vardır. Bu halde, cezanın infazı geri bırakıldığı içim, tlultulklu kaldığı günlerim ceza-
sıındam malhsulbu imkânı ortadan kalkmaktadır. 

Tasıarı ile; sayılan sakıncalar gidlerilknekte ve herhangi bir suçtan askerî ceza ve tdtulk'evimde bulunan kişi
ler hakkımda adliye veya askerî mahkemelerince verilen hürrilyeitü bağlayıcı cezaların infaızınıın, umumî ceza
evleri yerime askerî cezaevlerinde yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 669) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 21 Eylül 1983 

Esas No. : 1/588 
Karar No. : 119 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi tarafından kabul olunan «647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ek 1 inci mad
desine 17.3.1982 tarih ve 2638 sayılı Kanunla eklenen 2 nci fıkranın değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ko
misyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle incelenerek tasarının tümü benimsen
dikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesine bağlı olarak tasarının ismi redaksiyona tabi tutulmuş ve tasarının 1 
inci maddesi tasarı gerekçesinde belirtildiği üzere uygulamada görülen boşluğu gidermek ve sakmcaları ber
taraf etmek üzere düzenlenmiş bulunduğu, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi
ne 17.3.1982 tarihli ve 2638 sayılı Kanunla eklenen 2 nci fıkranın ekleniş amacını değiştirmediği ancak, yuka
rıda da açıklandığı üzere uygulamadaki boşluğun giderilmesine çalışıldığı bu ek fıkra kapsamına giren tutuk
luların askerî ceza ve tutukevlerinde tutuklu olarak bulundukları süre içerisinde yerine getirilmesi gereken 
başka bir suçtan dolayı hükümlü oldukları cezaların infazının yapılacağı bu infazın tutukluluk hali durdu
rulmak suretiyle askerî ceza ve tutukevinde yapılacağının hükme bağlandığı görülmüş ve bu madde hükümet 
tasarısında olduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının yürürlük ve yürütmeyle ilgili 2 ve 3 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Mıillî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürü 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 669) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayılı Kanun
la Ekleneır İkinci Fıkranın Değiş iirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 tarih ve 
2638 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye mahkemelerince 
verilen veya askerî mahkemelerce verilip de Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca umumî ce
zaevlerinde İnfazı gereken, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağ
layıcı cezaların infazı, bu kişilerin tutukluluk hali durdurulmak suretiyle askerî ceza ve tutukevlerinde ya
pılır. Hükümlü, tutukluluk halinin sona ermesi durumunda, cezasının infazı bitmemiş ise umumî cezaevine 
gönderilir. Cezaları askerî ceza ve tutukevlerinde bu suretle infaz edilenler hakkında 19 uncu madde ile 
Ek 2 nci madde hükümleri de uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14.3.1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

İçişleri Bakanı 
5". Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Gümrük ve Tekel Balkanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
İ. /Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Balkanı 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 
Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayılı 
Kanunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 tarih 
ve 2638 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, başka bir suçtan 
adliye mahkemelerince verilen veya askerî mahkeme
lerce verilip de Askerî Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesi uyarınca umumî cezaevlerinde infazı gere
ken, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından 
çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infa
zı, bu kişilerin tutukluluk hali durdurulmak suretiy
le askerî ceza ve tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, 
tutukluluk halinin sona ermesi durumunda, cezasının 
infazı bitmemiş ise umumî cezaevine gönderilir. Ce
zaları askerî ceza ve tutukevlerinde bu suretle infaz 
edilenler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 19 ve Ek 2 nci Madde hükümleri 
de uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin İkinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Ek Birinci Maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye mahkeme
lerince verilen veya askerî mahkemelerce verilip de 
Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarın
ca umumî cezaevlerinde infazı gereken hürriyeti bağ
layıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan 
hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin tu
tukluluk hali durdurulmak suretiyle askerî ceza ve 
tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, tutukluluk halinin 
sona ermesi durumunda, cezasının infazı bitmemiş 
ise umumî cezaevine gönderilir. Cezaları askerî ceza 
ve tutukevlerinde bu suretle infaz edilenler hak
kında 19 uncu madde ile Ek 2 nci madde hüküm
leri de uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 668 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/655; M. G. Konseyi : 1/570) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 541) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 18 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3534 (1/655) 4117 

Konu : Kamum Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLtK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Ağustos 1983 tarihli 148 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 22 Mart 1983 

Başkanlığı 
Sayı : K. K. T. D, 
18(101-1385/03479 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MÜH Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkan ağınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

/ 
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GENEL GEREKÇE 

Devletin sembolü olan bayrak, belirli renk ve ölçüde kumaş veya diğer rriaddeler üzerinde belirli bir şekil 
ihtiva eder. 

Türk Bayrağı, Anayasanın 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere beyaz ayyıldızlı al bayraktır. Anayasa bayra
ğın şeklini kanuna bırakmıştır. Ancak, bu konuda halen yürürlükte bulunan 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 
sayılı Türk Bayrağı Kanunu, dilinin eskiliği yanında ihtiyaçlara yeter derecede cevap verememiş ve zaman 
zaman kamuoyunda eleştirilere konu olmuştur. 

Gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap veremeyen Türk Bayrağı Kanunu ile ilgili eleştirilerin gün geçtik
çe arttığı gözlenmiş ve duyulan ihtiyaca göre bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarıda, bayrağın şekli hangi kumaş ya da maddelerden yapılacağı, bayrak çekilecek yerler bayrağın çe
kilmesi ve indirilmesi, bayrak töreni, bayrağın selamlanması, bayrağın ör'tülebileceği yerler gibi konular ayrı 
maddeler halinde ele alınarak, açık olarak belirginleştirilmiş, tereddüde mahal verebilecek konular mümkün 
olduğunca ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Türk Bayrağı Kanunu ile bağdaşmayan hal ve durumlar, yasaklar başlığı altında ayrı b'ir madde ile dü
zenlenmiştir. Tasarının 8 inci maddesinde ele alınan men edici hususlar, Türk Bayrağına karşı, istenmeden 
de olsa yapıldığında, saygısızlık sonucu doğuran tutum ve davranışlar önlenmek istenmiştir. 

Ancak, bu konuların hepsinin Kanun içinde yeterli ölçüde düzenlenmesi detaylara inerek kanun tekniğimi 
zedeleyebileceği düşüncesini doğurduğundan, Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirt
mek üzere ayrı bir tüzük hazırlanması uygun görülmüştür. 

Sonuç olarak, Türk Milletinin Bayrağına olan tutkusu, saygısı, örf, adet ve gelenekleri ile Millî duygu
larından kaynaklanan davranışlarının bağdaştırılması esas alınmak suretiyle söz konusu Tasarı hazırlanmış
tır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasanın 3 üncü maddesinde, Türk Bayrağının beyaz ay - yıldızlı al bayrak olduğu be
lirtilerek, Bayrağın şekli kanuna bırakılmıştır. Türk Bayrağı Kanun Tasarısının amacı; Bayrağın şekli, ya
pısı, kullanımı ve korunması ile bunlara ilişkin diğer esas ve usûllerin belirlenmesidir. 

Madde 2. — Bu maddede, Türk Bayrağının şekli ve yapımı ele alınmıştır. Tasarıya ek bir cetvel hazır
lanarak burada Bayrağın şekil ve oranları gösterilmiş ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldızlı olan' Bayrağı
mızın bu şekle uygun oranlarda olabileceği zorunluluğu getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Bayrağın yapımından söz edilmiş, Bayrağın hangi standartlarda olacağı hususu 
tüzüğe bırakılmıştır. 

29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 1 inci maddesinde, Bayrağın yerli şalî ya da 
uygun kumaşlardan yapılabileceği belirtilmiştir. Bunun gerekçesi, Bayrağın kullanıldığı yer ve sürelerin farklı
lığıdır. Bayrağın, özellikle daimî olarak kullanıldığı yerler ile ortam bakımından daha çabuk yıpranmaya el
verişli yerlerde kolayca yıpranmasını önlemek için, kumaşının içine bazı maddeler katılmakta ya da sadece bu 
maddelerden imal edilmektedir. Böylelikle, Bayrağın daha uzun süreli kullanımı gerçekleşmektedir. 2994 sayılı 
kanunda yer alan hüküm burada da korunmuş, Bayrağın kumaş ya da uygun maddelerden yapılacağı be
lirtilerek bunların cinsleri tüzüğe bırakılmıştır. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesinde, Bayrak çekilecek yerler sıralanmıştır. Buradaki Bayrak kelimesiyle 
Türk Bayrağı ile bayrağın sembol olarak nerelerde ve ne şekilde kullanılacağı ifade edilmek istenmiştir. Bay
rak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine ve bu yerlerde görevli amir
lerin otolarına, kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekileceği hükme bağlanmıştır. Bayrak çekilecek 
yer ve araçlar ile ilgili düzenlemeler tüzüğe bırakılmıştır. 
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Tasarının üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında önce, Bayrağın hergün çekilmesi ele alınmış ve Bayrağın her-
gün çekileceği yahut çekili kalacağı yerlerin sıralanması tüzüğe bırakılmıştır. 

Bayrak, kapalı yerlere de çekilebilir, fon olarak kullanılabilir. Keza, kapalı ya da açık yerlerde iki ucundan 
asılmak suretiyle de kullanılabilir. Bayrağın göndere çekilmesi dışındaki bu farklı kullanımları ile ilgili hu
susların, birinci fıkrada yer alan Bayrak çekilecek yerlerle birlikte, tüzükle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesinde, Türk Bayrağının, resmî tatil başlangıcında çekileceği ve tatilin 
bittiği günün bitiminde indirileceği ve indirilirken tören yapılacağı, buna dair usul ve esasların tüzükte belir
leneceği ifade edilmiştir. Tasanda, Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından törenin yapılacağı ma
haldeki yetkili amirlerin sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Burada, yetkili amirler tek tek sayılmamıştır. Bunlar; 
ilde vali, ilçede kaymakam, bucakta bucak müdürü, köyde muhtar ve askerî birliklerde garnizon komutanı gibi 
yetkililerdir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birlikleri ile Türk Bandıralı ticaret gemileri ve diğer mahallerde Bayrak 
çekme ve indirme zamanlarının tüzükle belirleneceği ifade edilmiştir. Burada, teker teker sıralanması müm
kün olmayan ya da kanun tekniği ile pek bağdaşmayacak hususlar «diğer mahaller» deyimi ile ifade edil
miştir. 

Maddenin son fıkrasında, Türk Bayrağının yas alameti olarak kullanılması ele alınmış ve bunun belirgin 
örneği olarak 10 KASIM gösterilmiştir. Bunun haricinde Bayrağın yarıya kadar çekilmesi gerektiği hususuna 
Başbakanlıkça ilan olunacağı, belirtilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile Bayrak törenlerinde, Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi sırasında ve 
tören kıtalarının, geçişlerinde ya da denetlenmelerinde, Bayrağın cephe alınmak suretiyle selamlanacağı açık
lanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesinde Bayrağın örtü olarak kullanılabilmesinin son derece sınırlı ol
duğu vurgulanarak bu yerler tek tek sıralanmıştır. Bayrak, sadece cenaze törenlerinde, şehitlerin ya da tüzükle 
belirlenecek asker ve sivil vatandaşların tabutlarına, yemin törenlerinde masalara ya da ancak, ATATÜRK 
anıtlarının açılış törenlerinde, ATATÜRK heykellerine örtülebilir. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesinde yasaklanan hu suslar, «yasaklar» başlığıyla ele alınmıştır. Buna göre; 
Türk Bayrağının, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk bir halde kullanılamayacağı belirtilmiş ve sayılan 
haller dışında kalan yasaklar için «layık olduğu manevî değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde» ibaresi kul
lanılmıştır. 

Öncelikle son zamanlarda giderek artan eleştirilere konu olan bir uygulamayı önlemek için Türk Bayrağı
nın masalara, kürsülere örtü olarak serilemeyeceği hükmü getirilmiş ve bunun tek istisnasının resmî yemin tö
renleri olabileceği belirtilmiştir. Böylelikle, Türk Bayrağının çeşitli brifing, toplantı ve konferanslarda masa 
ve kürsülere örtü gibi serilmesi hatta üzerine, sürahi, bardak, mikrofon, dosya konması gibi Türk Bayrağının 
manevî değeri ile bağdaşmayacak uygulamalar önlenmek istenmiştir. 

Aynı maddede daha sonra Türk Bayrağının oturulan veya ayakta basılan yerlere konulamayacağı, bu yer
lere Bayrağın şekli ya da ay - yıldızlı sembolünün yapılamayacağı, belirtilmiştir. 

7 nci maddenin aynı fıkrasında, Türk Bayrağının elbise ya da üniforma şeklinde giyilmek suretiyle kul
lanılamayacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi birinci fıkrasında son olarak Türk Bayrağının, herhangi bir parti, siyasî teşekkül, 
dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun; amblemlerine, flamalarına ya da o kuruluşu sembolize eden bir şeyin 
ön ya da diğer yüzünde esas ya da fon teşkil edecek şekilde kullanılması yasaklanmıştır. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasında, Türk Bayrağına herhangi bir şekilde hakaret edilmesi yasaklanmıştır. 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında Türk Bayrağı Kanunu ile Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırla

nacak tüzüğe aykırı eylemlerin yetkili amirlerce derhal önleneceği ve failler hakkında gereken soruşturma ve 
koğuşturmanın yapılacağı belirtilmiştir. 

Türk Bayrağı dle ilgili bu maddede yer alan tüm yasaklar bayrağın sembol olarak yapılması, kullanılması 
için de geçerlidir. 
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Madde 8. — Tasarının bu maddesinin birinci fıkrasında bu Kanun ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak 
bayrak yapılması, satılması ve kullanılması yasaklanmış ve bu Kanunda belirtilen standartlara uymaksızın ya
pılan, satılan ya da kullanılan bayrakların o mahaldeki yetkili amirlerce derhal toplanacağı hükme bağlan
mıştır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanların işledikleri suçun 
daha ağır bir cezayı gerektirmemesi halinde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılma
ları emredici hüküm olarak yer almıştır. Fıkradan da anlaşılacağı gibi fail ya da faillere işledikleri fiile göre 
verilebilecek daha ağır cezalar saklı tutulmuştur. Burada kastedilen Türk Ceza Kanununda yer alan özel hüküm
lerdir. örneğin T.C.K. 145 inci maddesinde Türk Bayrağına hakaret düzenlenmiştir. İşlenen fiil T.C.K.'da ay
rıca düzenlenmiş ise fail ya da faillere T.C.K. nun 145 inci maddesinin yerine daha hafif cezayı öngören 526 
ncı maddesinin uygulanması mümkün değildir. 

Maddenin son fıkrasında verilen hapis cezalarının para cezasına çevrilemeyeceği ya da tecil edilemeyeceği 
belirtilerek cezanın caydırıcılığı ilkesinden hareketle bayrağa saygının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesiyle Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların çıkarılacak tüzükle 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bunlar; 

Kanunda geçen bazı terimlerin tanımları; Bayrak kumaşı ve bayrağın yapılacağı diğer maddelerin stan
dartları; Bayrak direği ve göndere ilişkin şekil ve esaslar; Bayrağa saygı esasları, Bayrak çekilecek yerler; Bay
rağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usûller; Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların 
yapılışı, şekilleri, ebatları ile bunların nerelerde ve nasıl kullanılacağı; yıpranan bayrakların imha şekli ile 
bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlardır. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Mayıs 1936 gün ve 
2994 sayılı Türk Bayrağı Kanununun yürürlükten kaldırılacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. — Yürürlükle ilgili olup bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gireceği ifade 
edilirken bu süre zarfında Kanunun uygulanmasına ilişkin tüzük hazırlanarak Kanun ile birlikte yürürlüğe 
konup uygulamada sakıncalar doğurabilecek herhangi bir boşluğa meydan verilmemek istenmiştir. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesi yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Konusyoau Rapora 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 21 Eylül 1983 
Esas No. : 1J570 
Karar No. : 67 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisince 18.8.1983 tarihli 148 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen «Türk 
Bayrağı Kanunu Tasarısı» ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü Danışma Meclisinden geçen şekliyle benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

1 inci madde redaksiyona tabi tutularak benimsenmiştir. 
2 nci madde, Türk Bayrağı dışında kalan ve evvelce 2994 «ayılı Kanunla düzenlenen özel bayraklar «sem

bolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors» getirilen: tasarıda yer almadıkları ve bu maddede de dü
zenlenmezlerse mesnetsiz kalacakları düşünülerek mad de metnine ithal ed'ibnliş ancak standartlan ve diğer 
özellikleri bakımından tüzükle düzenleme hükmü ge tirilerek bunların izin alınarak yapılabilmesi ve kontrol
leri gibi imkânlar yaratılmıştır. 

2994 sayılı Kanunun 2 nci maddesi de dikkate alına rak tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri birleştirilerek bir 
madde haline getirilmiş, Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında kalan yerlerdeki Bayrak çekmeye ilişkin tasa
rıdaki boşluk giderilmeye çalışılarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Yas alâmeti olarak Bayrağın yarıya çekileceği haller 4 üncü madde olarak, 5 indi madde ise yeniden dü
zenlenmiştir. 

Bayrağın örtülebileceği yerlere ilişkin 6 nci madde, redaksiyona tabi tutularak benimsenmiş, 
Yasaklara ilişkin 7 nci madde, uygulama zorluğu ya çatacak unsurlardan arındırılmaya ve kamu kurum ve 

kuruluşlarınca örneğin PTT'ce uzun yıllardır uygulanmakta olan Bayrağın amblemde fon olarak kullanılma
sında imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Cezalara ilişkin 8 inci madde, yasağa aykırı olarak yapılan Bayrakların toplattırılacağına işaret edilerek 
ve verilen hapis cezalarının paraya çevrilemeyeceğine ve tecil edilemeyeceğine ilişkin hüküm maddeden çıka
rılarak, yeniden düzenlenmiştir. 

Tüzüğe ilişkin 9 uncu ve yürürlükten kaldırılan kanuna ilişkin 10 uncu maddeler yeniden düzenlenmiş ve 
11 ve 12 nci maddeler ise aynen benimsenmiştir. 

Tasarı, gerekçesi ve raporumuz saygıyla arz olunur. 

Üye Üye 
İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Kd. Albay . Hâk. Albay 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tümgeneral 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 668) 



— 6 — 

HÜKÜMETİN TEKLtFI 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayrağının şekli, yapımı, kullanılması ve korunması ile ilgili 

esas ve usulleri belirlemektir. 

Bayrağın şekli ve yapımı 
MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu (Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla al 

zemin üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır., 
Bayrak ile sembolik bayrakların standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükle belirlenir. 

Bayrak çekilecek yerler 

İMADDE 3. — Bayrak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine ve 
yetkililerin araçlarına, < kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrağın, nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelerde fon olarak ya da 
asılmak suretiyle kullanılacağı tüzükte belirlenir. 

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 

MADDE 4. — Türk Bayrağı, resmî tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği günbatımında indirilir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde ve diğer mahallerde bay
rak çekme ve indirme zamanları tüzükte gösterilir. 

Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahal
deki yetkili amirler sorumludur. 

Türk Bayrağının, yas alameti olarak 10 KASİM haricinde yarıya kadar çekileceği haller ve zaman 
Başbakanlıkça ilan edilir. 

Bayrağın selamlanmast 

MADDE 5. — Bayrak çekilir ve indirilirken; tören kıtalarının geçişlerinde veya denetlemelerinde cephe 
alınarak selamlanır. 

Bayrağın kullanılacağı yerler 
MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirtilecek asker 

ve sivil vatandaşların cezane törenlerinde bunların tabutlarına; açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine 
veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir. 

Ayrıca; millî örf ve âdetler de göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri de tüzükte be
lirlenir. 

Yasaklar 
MADDE 7. — Türk Bayrağı; yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, huruşuk ya da lâyık olduğu manevî değeri 

zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında,her ne maksatla olursa olsun, 
masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve 
benzeri eşyaya, Bayrağın şekli veya ay-yıldızlı sembolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 
Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin 
ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz 

Türk Bayrağına; sözle, yazıyla, hareketle ya da herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunu
lamaz, yırtılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı eylemler yetkili amirlerce derhal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuş
turma ve soruşturma yapılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 668) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Cezalar 

IMADDE 8. — IBu Kanun ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve kullanılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatı
lır. v 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır. 

Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez ve tecil edilemez. 

Tüzük 

MADDE 9. — IBayrak kumaşı ve yapılacağı diğer maddelerin standartları; Bayrak direği ve göndere iliş
kin şekil ve esaslar; Bayrak çekilecek yerler, Bayrağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usuller; 
Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların yapılışı, şekilleri, ebatları ile bunların nerelerde ve nasıl 
kullanılacağı; yıpranmış bayrakların imha şekli ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar çı
karılacak tüzükle belirlenir. 

Yürürlükten kalkma 

MADDE 10. — IBu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 iMayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

IMADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

İMADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 

11.3.1983 
Barbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. İ. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 
• Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

S. R. Pasin R. Bayazıt Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve .Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı traar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sı Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayrağının şekli, yapımı, kullanılması ve korunması ile ilgili 
esas ve usulleri belirlemektir. 

Bayrağın şekli ve yapımı 

MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz 
ay - yıldızlı al bayraktır. 

Bayrak ile sembolik bayrakların standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı /tüzükle belirlenir. 

Bayrak çekilecek yerler 

MADDE 3. — Bayrak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine, 
yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına, kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrağın nerelerde daimî olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelerde fon olarak ya da 
asılmak suretiyle kullanılacağı tüzükte belirlenir. 

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 

MADDE 4. — Türk Bayrağı, resmî tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği günbatımında indirilir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde ve diğer mahallerde bay
rak çekme ve indirme zamanları tüzükte gösterilir. 

Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahal
deki yetkili amirler sorumludur. 

Türk Bayrağının, yas alameti olarak 10 KASIM haricinde yarıya kadar çekileceği haller ve zaman Baş
bakanlıkça ilan edilir. 

Bayrağın selamlanması 

MADDE 5. — Bayrak, çekilir ve indirilirken, tören kıtalarının geçişlerinde veya denetlenmelerinde, cephe 
alınarak selamlanır. 

Bayrağın kullanılacağı yerler 

MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker 
ve sivil vatandaşların cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine 
veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir. 

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri de tüzükte be
lirlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 668) 
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MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Bayrağı Kamımı Tasansı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayrağının şekii, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usul
leri belirlemektir. 

Bayrağın şekli ve yapımı 

MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla be
yaz ay - yıldızlı albayraktır. 

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi ku
maş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir. 

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 

MADDE 3. — Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine, yurt içinde ve yurt dı
şında yetkililerin araçlarına, kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerim deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o ma
haldeki yetkili amirler sorumludur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı, Ulusal Bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlangıcın
da çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indirilir. 

Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere kdnulacağı, nerelere fon olarak takılaca
ğı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silah
lı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları 
ile Bayrak çekilirken ve İndirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir. 

Bayrağın yarıya çekilmesi 

MADDE 4. — Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üze
re Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir, 

Bayrağın selamlanması 

MADDE 5. — Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selam
lanır. 

Bayrağın örtülebileceği yerler 

ıMADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek as
ker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine 
veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir. 

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gös
terilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk ya da layık olduğu manevî değeri 
zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, 
masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve 
benzeri eşyaya, Bayrağın şekli veya ay-yıldızlı sembolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 
Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin 
ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. 

(Türk Bayrağına sözle, yazıyla, hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunu
lamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuşturma ve 
soruşturma yapılır. 

Cezalar 

MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve kullanılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır. 

Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez ve tecil edilemez. 

Tüzük 

MADDE 9. — Bayrak kumaşı ve yapılacağı diğer maddelerin standartları; Bayrak direği ve göndere iliş
kin şekil ve esaslar; Bayrak çekilecek yerler, Bayrağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usuller; 
Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların yapılışı, şekilleri, ebadı ile bunların nerelerde ve nasıl 
kullanılacağı; yıpranmış bayrakların imha şekli ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükle belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Bu Kanun, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu ma
nevî değeri zedeleyecek (herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla 
olursa olsun, masalara, kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu 
yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 

Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında ka
lan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon 
teşkil edecek şekilde kullanılamaz. 

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi ıbir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulu
nulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. 

Cezalar 

MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak 
yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
Türk Ceza, Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır. 

Tüzük 

MADDE 9. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uy
gulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte 
.gösterilir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 10. — 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 say ıh Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar KuruHu yiürüıtıür. 
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HÜKÜMET TASARISINA VE DANIŞMA MECLtStNtN KABUL ETTtĞt METNE BAĞLI CETVEL, 

I TÜRK BAYRAĞI 
3 YAPRAKLI 

1/10 

G 
A 
B 
C 
D 

E 

F 
L 
M 

Genişlik 
Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 
Ayın dış dairesi kutru 
Ayın iç, dış merkezleri arası 
Ayın iç dairesinin kutru 
Yıldız dairesinin ayın ic dairesinden olan 
mesafesi 

Yıldız dairesi kutru 
Boy 
Uçkurluk genişliği 

1/2 G 
1/2 G 

0.0625 G 
0.4 G 

1/3 G 

MU G 
1 1/2 G 
1/30 G 

Not : Yaprak genişliği 50 santimetredir. 
Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez. 
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M.G.K. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

TÜRK BAYRAĞI 

|~Ğ 
1A 
B 
C 
D 

E 

F 

1 L 
|M 

Genişlik 
Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 
Ayın dış dairesi kutru 
Ayın iç, dış merkezleri arası 
Ayın iç dairesinin kutru 
Yıldız dairesinin ayın ic dairesinden olan 
mesafesi 

Yıldız dairesi kutru 
Boy 
Uçkurluk genişliği 

1/2 G 1 
1/2 G 

0.0625 G 1 
0.4 G 

1/3 G 

1/4 G I 
1 1/2 G 
1/30 G 

Not : Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez. 

*mm 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 662 

26 . 10 . 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri 
ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/593, 1/618; M. G. Konseyi: 1/591) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 378) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 8 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3273 (1/618) 3720 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Eylül 1983 tarihli 158 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, İkinci Maddesine Bir Bent ile Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ekte 
sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4 Ocak 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 -1268/05095 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı »ile gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2642 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi 
ile en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, li
sansüstü öğrenim yapılmış ise 35 yaşından 'büyük olmayan kadınların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp 
okullarında yetiştiremediği veya yeterince yetiştiremediği sınıflarda, talepte bulunulması halinde muvazzaf 
subaylığa nasbedilebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Yine 14 üncü maddede, en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip, Silahlı Kuvvetlerde ye
dek subaylık hizmetine başlayan ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 
yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından büyük olmayan yedek subaylardan 
istekte bulunanların muvazzaf subaylığa geçirileceklerini hükme bağlamıştır. 

Ancak, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. 
357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda, kadınların askerî hâkim olmaları hususunda hüküm bulunmadığı 

gibi yedek subaylıktan askerî hâkimliğe geçecek kişilerin de yedek subay okuluna girişlerinde 27 yaşını ta
mamlamamış olmaları hükmü bulunmaktadır. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 2642 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu arasında parelellik kurma za
rureti doğmuştur. Halen kadınların adlî ve idarî yargı mercilerinde başarı ile hâkimlik ve savcılık görevleri
ni ifa ettikleri dikkate alınarak, tasarı ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda değişiklik yapılarak, ka
dınlara da askerî hâkim olma imkânı yaratılmaktadır. Askerî hâkim sınıfı mensuplarının da harp okulların
da yetişmediği ve yardımcı sınıf subay oldukları malumdur. Ayrıca, tasarı ile yedek subaylıktan askerî hâ
kimliğe geçecek yedek subayların yaş tıaddi 27'den, 30'a eğer lisansüstü öğrenim yapılmışsa 35'e yükseltilmiş
tir. Tasarı ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ara
sında paralellik kurulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinde askerî hâkim ve savcı kaynakları gös
terilmiştir. Burada kadınların askerî hâkim olabilecekleri hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
Tasan ile maddede değişiklik yapılarak, kadınların da askerî hâkim olabilmeleri imkânı yaratılmıştır. Keza, 
30 Mart 1982 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 2642 sayılı Kanun kadınların da muvazzaf subaylığa alınabilecek
lerini hükme bağlamıştır. 2642 sayılı Kanun, 357 sayılı Kanun hükümlerini saklı tuttuğundan 2 nci maddeye 
eklenen (E) bendi iki kanun arasındaki paralelliği sağlamaktadır. 

Madde 2. — Tasarı ile, ,8 inci maddenin birinci fıkrası değiştirilerek, yedek subaylıktan askerî hâkimliğe 
geçecek yedek subayların yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, li
sansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda 35 yaşından büyük olmama koşulu getirilmektedir. Halen yürürlük
te bulunan kanuna göre, yedek subaylıktan askerî hâkimliğe geçecek yedek subayların, yedek subay okulu
na girişlerinde 27 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçecek yedek su
bayların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenim yapılmış ise 35 yaşından büyük ol
maması hükme bağlanmıştır. Tasarı ile, 8 inci rrjaddenin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklik 926 sayılı Kanun 
ile 357 sayılı Kanun arasında paralelliği sağlamaktadır. 

Madde 3. — Tasarı ile, 10 uncu maddenin (B) bendinde değişiklik yapılarak, adaylık sonunda başarılı ola
mayan, askerî öğrencilikten yetişme askerî hâkim adayları ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş askerî hâkim adayı 
yedek subay ye kadınların istifa etmiş sayılacakları hükme bağlanmıştır, Kadınlara da askerî hâkim olabilme 
imkânı yaratıldığından 10 uncu maddenin (B) bendinde de değişiklik yapma zarureti doğmuştur. 

Madde 4. — Tasarı ile, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa ek 7 nci madde eklenmiştir. Bu maddenin 
1 inci fıkrasına göre, hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzeltil
memiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından büyük ol
mayanlar,, kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul edilebileceklerdir. 
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2 nci fıkraya göre, hukuk fakültesini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar 
arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla askerî hâ
kim adayı alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Üçüncü fıkraya göre, askeri hâkimliğe alınan kadınların, muvazzaf subaylığa geçirilmelerinin, kıdem ve ka
deme ilerlemelerinin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde yürürlük maddesi olup, Kanun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe gire
cektir. 

Madde 6. — Bu madde yürütme maddesi olup, Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 27 Ocak 1983 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1421/01009 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen hâkim subay mevcudu, artan hizmet ihtiyacını karşılamaktan uzak olup, 
kadro oranına göre % 55 ile hizmetin yürütülmesine çalışılmaktadır. 357 sayılı Kanunun öngördüğü hâkim 
subay yetiştirme kaynakları da bugün için yeterince işletilememekte ve mevcudun hizmet ihtiyacını karşılaya
cak düzeye getirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca bugün için muvazzaf subayların ve askerî öğ
rencilerin okutulması ve bunlardan yararlanma en erken 1988'de mümkün olabilecektir. 

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının 143 üncü maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasını ve bu mahkemelerde a,skerî hâkimlerin görev almasını hükme bağlamış bulunmaktadır. Bu mah
kemeler için öngörülen hâkim subay ihtiyacı ile 1983 ve devamı yıllarda ayrılacaklar da göz önünde tutuldu
ğunda askerî adlî işlerin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşılacak ve bozulan askerî disiplinin süratle iadesi 
güçleşecektir. 

Hâkim subay mevcudunu mümkün olan en üst düzeye çıkartmak ve görevin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak ve Kanun kapsamına girmeyen kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren Harp Okulu mezunu su
baylardan istekli olanlardan da faydalanmak için 357 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
19.1.1981 tarih ve 2372 sayılı Kanunla değişik (D) bendi kapsamının değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 
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MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — 357 saytliıı Aslkdrî Hâkiilmlller Kanununum 2 rucii mtaldddSilniiln Milimdi fılkraısıinia 19.1.1981 tlaırlihli 
ve 2372 siayili Kamumla dklemem «O» ibendlimıdekli kısıtlayıcı hülküJm ıklaîdıırılarialk, üsteğmen ve yüzlbaşı rüitbe-
'Sİİlnide 'bulunan Harp Okullu mıezunuı sulbaylaurfdan kfandii besaibıırta ıhuikuk fakülltdleıtini 'bStiiıreıntoddn u'ısitelkllli ofan-
l!aminı aiskerî nâklim 'sıiıuıitaa geçiiniillmiesli olanağı sıağllammııiştıır., 

2 neti ve 3 üncü mialdidalar yürürlük ve yürütlmie ile ıi|lg!i)llildJr« 

Millî Savunıma Komisyonunun Raporu 

Millî Güvenlik Konseyi 
Millî Savunma Komisyonu 21 Eylül 1983 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 65 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışımla Mleüİsiilnce 7 Eylül1 1983 tfaırlilhılıi 158 lilndi Bkfeşlilmlde gö'iiülşlüjlletnök liışardt oyu i e kialbuil eldlilen 
«26 Elkilm 1963 Tarlilhılli ve 357 Sayıfflı Askerî Hâlkliırrfer Kaınum/unıulm Bazı MaldddJaılilrtiln Değişjtiirlillmöslilrte 2 nc'i 
Malddds'iine Blif Berid l e Kianıulnia Bliır Bk Mialdde Elkllıenmds'İrte İlişkim Kamum Tasarısı» idlgiHi Bakamlljılk Telmıslil-
dislînlim ide üşltlkfalkilyle Komlilsiyomıufmıuzda götrü^üfaülşitü'r., 

Tasarımım tlüimü, Danışıma MıeolMlndlen geçen sekiliyle 'bemliimisdrtdlilfcten sönırla maddeillerljınîın görüşüllmıesiiıne 
geçillmişltıir, 

Taşanının 1 inci malddesi i e 357 sıayılllı Askerî Hâklimlllör KalnuMulnuln değliışltjilralmidsıi 'İstenilen 2 udi miaidde-
slinliln (D) tendi; 926 ısialyiıflıı Türk Siamliı KuVVetlerli Feris'ondl Klanuınuinuın 30 ulnou mıladdeslİnde düzlemılletıen rüt
be belklelmie ü̂ınöliörıilnldıen ülsteğmıe'nıllilk vie yüztaşiılk rültbdleriiniln 'bdklllame söndlerli 26.3.1982 faınMIt ve 2642 sa
yılı K'anuirtl'a ıdeğiiışlirlilerdk Iher rütlbe içlin altı yıl öliairak ibeililrlllenimlilşltliır. Değü'şlilklllilküen önce üç yıll üsteğmen ve 
üç yıfllda yüBbaşı rü'tfböl'örfilnlde olimlalk üKere (topllalm altı yıll 'içıiln bu imkân mevcutken 2642 sayılı Yasa ite vaki 
değllşlilkllilkltein sionra allfcı yıl üsteğmen Ve üç yıl dla ylüz'baişı rötlbelDerlinldie oilimiajk üzierie bu imkân dokuz yılla 
çıklmaiş IbuHu'nlmialkltlaldıir., 

Bu ndddrtie yetnilden sünenin uaaltimlalsiınnn hiiizlmıöt gerdkllleırliine üytmlaiyaldağı atndalk, 2642 siaiyılı Yalsia yürürlü
ğe gimdiğli tariih'te Tüırlk Süıllalhlı KulVVdttoimlde görevli offian yüzlbaşiJainm artıil'aln kanuinlla getlürilefn dleğlişlilklİklten 
yararlanaMmıdlIarli 'iç/in aynıca kanıma <bk elk geçiicıi madde •Javesiiinlim uygun olacağı düşünülllmüş ve (D) bendi 
tasarı miatıfliindan çikarJarak miadde butta ıgöıre düzenllertmlişıllir. 

Taisarıınaın 2 ve 3 üncü maddeleri rddalklsliyonia tabi tutularak alynen beniimisidnımıişjcir. 
Tasarmın 4 ündü miaddasilyllle gdtfMiltem dk mialddle 7'riim son fıkrasınla açılkllılk gdairiiıllm'dk iç-iin «naısıptarı» fce-

iilmidsii İlave ddimliş 2642 saıyıllı Yaıslaniıın yürürlüğe glirdliği tiaralhte yüzlbaşm rültibes'inidle olanlar, üsiteğmeınlğü üç 
y i yapimıış öldulkîairılnidlan bunflaiının dla altı semle ülslteğmeMiilk yaplaın suıbaylair gilbi dokuz sdne süre lille Aslkerî 
Hâildim sınıfımla geçdbitoelieîlM ve dolllayıısııiyilla Kamıumlıann genellliği ve eşiiltllliğü 'illkeslimli siağllaımlalk aımlacryfe ta-

• siarıiya 'dk geçiidi 1 Snoi maddıe dkllânlmlşitiir. 
Yürürlük Ve yüirüfimidye illliışlklim 5 ve 6 ncı mlalddeler 6 ve 7 ndi mıaidd'e ollaralk beniümseneıiş'tlir. 
Taisarı,. gerdkçesii ve rapoınulmıuz ıslaıyıp ile arz olDuımur. 

Başlkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alto. 
Üye 

M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Bnb. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Değiştirilmesine ve Bu 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (E) 
bendi eklenmiştir. 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren kadınlardan istemde bulunanlar.» 
MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 
«Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilme

miş nüfus kaydına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından bü
yük olmayan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek subay
lık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvzzaf subaylığa geçirilmiş yedek subay
lar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar kanunî faiz
leri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzel

tilmemiş nüfus kaydına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan kadınlar staj görmek üzere adaylığa" kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, ihti
yaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z.ı Baykara 
Devlet Bakanı 

S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel iBakanı V. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

20.12.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan K. Cantürk 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. tikel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkırasımn (D) 
Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına 2372 sayılı Kanunla eklenen (D) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«D) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan Harp Okulu mezunu olup kendi hesabına hukuk fa
kültesini bitiren subaylardan istemde bulunanlar. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönetme
likle belirlenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20.1.1983 
Başbakan 

B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam 

Z. Baykara Prof. Dr. 1. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakam 
S. R. Pasın C. Menteş Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. MaliyeBakanı Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 
Ü. H. Bayülken A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakam tmar ve tskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İkinci 
Maddesine Bir Bent ile Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının 19.1.1981 Tarihli 
ve 2372 sayılı Kanunla değişik «D» bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki «E» ben
di eklenmiştir. 

«D) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan Harp Okulu mezunu olup, kendi hesabına Hukuk jga-
kültesini bitiren subaylardan istemde bulunanlar. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönet
melikle belirlenir.» 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren kadınlardan istemde bulunanlar.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 27.7.1972 tarihli ve 1611 sayılı Kanunla değişik 8 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş tir. 

«Hukuk Fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilme
miş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek 
subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 27.7.1972 tarih ve 1611 sayılı Kanunla değişik 10 
uncu maddesinin üçüncü fıkrasının «B» bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subaylar 
ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleri 
ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Hukuk fakültelerini pekiyi ve ya "iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzeltil

memiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, ih
tiyaç bu suretle karşılanamadığı taktirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (E) 
bendi eklenmiştir. 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren kadınlardan istemde bulunanlar» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilme
miş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek su
baylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subaylar 
ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanunî faiz
leri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek 7 nci madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzeltil

memiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, ihti
yaç bu suretle karşılanmadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, nasıpları, kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 5. —• 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek geçici 39 ve ek 
geçici 47 nci maddeleri kapsamına giren yüzbaşılar hakkında, bu Kanunun 2 nci madde «D» bendindeki 
«yüzbaşılığın ilk üç yılında bulunan» ibaresi «yüzbaşılığın ilk altı yılında bulunan» şeklinde uygulanır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 662) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 666 

22 . 4 . 1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumîyesi 
Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/739; 

M G. Konseyi : 1/582) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 505) 

T.C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 5 Eylül 1983 
Kanunim Müdürlüğü : 06-4041 (1/739) 4866 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETTERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarihli 156 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, 22.4.1341 Tarihli ve 657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

T, C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 28 Haziran 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1548/05413 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «22.4.1341 Tarihli ve 657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adınm Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Harita Genel Müdürlüğü, 22.4.1341 tarih ve 657 sayılı Kanun ile Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak 
«Harita Müdiriyeti Umumiyesi» adı altında kurulmuştur. 

Harita Genel Müdürlüğünün görevleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, 
a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve planların, . 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük için lüzumlu ha

ritaların, 
c) Bütün Bakanlıklar ile diğer resmî dairelerin lüzum göstereceği haritaların, altıncı maddede gösterilen 

kurulca (Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu) tespit edilen evsaf, zaman ve 
miktarda, 

Alımı ve basımı ile mükelleftir şeklinde belirtilmiştir. 
Görüldüğü üzere Harita Genel Müdürlüğü, «Harita» konusunda, sadece askerî hizmetlere yönelik olarak de

ğil, tüm kamu kuruluşlarının bu husustaki ihtiyaçlarına da cevap verecek biçimde görevlendirilmiştir. 
Ancak bu kuruluş, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde de yazıldığı gibi Millî Savunma Bakanlığına 

bağlıdır. Genel Müdürlük kadrosu «Korgeneral» olup, atanması da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümlerine göre yapılmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü emir ve komutasında, bütünüyle askerî kuruluşlar 
olan, Harita Uçuş Birlik Komutanlığı, Destek Kıtaları Komutanlığı, Özel Destek Taburu ve 1983 yılı iş hac
mine göre teşkil edilen 18 adet Harita Arazi Birliği bulunmaktadır. Bunlar dışında, kuruluşunda «Müdürlük» 
şeklinde nitelendirilen hiçbir alt kuruluş yoktur. 

Genelkurmay Başkanlığının Müşterek Askerî Terimler sözlüğünde (MT. : 7) Komutanlık kelimesi, «Silahlı 
Kuvvetlere mensup bir şahsa askerî kuvvetlerin yönetim faaliyetlerimin koordÜnesi ve kontrolü için verilmiş yet
ki» ve «Bir şahsın komutası altında bulunan birlik, kurum veya bölge» olarak tanımlanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı gibi, Harita Genel Müdürlüğü kadro ve kuruluşu- itibariyle bu tanımla tam bir para
lellik arz etmektedir. Bu bakımdan, asker bir kişinin emir ve komutası altında bulunan ve kadrosu ile askerî 
statüde yer alan bir kuruluşun «Genel Müdürlük» şeklinde adlandırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı 
ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

ıBu nedenle yürürlükteki 657 sayılı Kanunun adının ve buna bağlı olarak bu Kanun ve diğer kanunlarda 
yer alan Harita Müdiriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibarelerinin «Harita Genel Komu
tanlığı» şeklinde değiştirilmesinin gerekeceği düşüncesiyle bu tasarı hazırlanmıştır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtildiği üzere, Harita Genel Müdürlüğü ibaresi, kuruluşun yapısına uy
gun bulunmamaktadır. Tasarı kanunlaştığı ahvalde Harita Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, şek
line dönüşecektir. Bu durumda Kanunun adının eski halini muhafaza etmesi anlaşmazlıklara yol açacaktır. 
Bu nedenle kuruluşun ad değiştirmesine bağlı olarak kanunun adının da değişmesi gerektiği düşünülmüştün 

Madde 2. — 657 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 2.1.1961 tarih ve .203 sayılı Kanun metinlerin
de, gerek kuruluşu gerekse kuruluşun başkanını belirten, «Harita Müdiriyeti Umumiyesi - Harita Müdiri 
Umumisi», «Harita Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürü» ve «Müdiriyet» ibareleri kullanılmıştır. Bu 
ibarelerin, kuruluşun askerî yapısı nazara alındığında Türk 'Silahlı Kuvvetlerinin ilkeleriyle bağdaşmadığı 
görüldüğünden Harita Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanı şeklinde değiştirilmesi uygun bulun-
•muştur., 

Madde 3. — 657 sayılı Kanunun kapsamı ve bu kanunla kurulan Harita Genel Müdürlüğünün görev
leri nazara alındığında, bu kuruluşun bir çok kamu kurumu ile bağlantılı olduğu görülmektedir. IBu yüzden 
o kamu kurumlarını ilgilendiren Kanunlarda, Harita Genel Müdürlüğü ibaresinin yer alması mutlaktır. 
Ancak bu kanunları tek tek belirtmek eksikliklere sebep olabilecektir. Bu nedenle genel bir ifade kullanıl
ması zorunlu ve uygun addedilmiştir. 

Madde 4. — Kanunun yürüdük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 5. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine işaret edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 666) 
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(Millî Güvenlik Konseyi) 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 21 Eylül 1983 
Esas No. : 1/582 
Karar No. : 66 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarihli 156 ncı Birleşiminde işaret oyu ile kabul edilen 
22.4.1341 Tarihli ve 657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ilgili temsilcilerin iştirakiyle komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Kanun tasarısının tümü Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Edip GÜLTEKİN Sema ÜLTAN Enis KARAKIŞ 

Hâk. Kd. Alb. Harita Müh. Alb. Hv. Hâk. Yzb. 
Harita Gnl. Md. M. S.B. Kan. ve Kar. D. Bşk. 

Plan Eğt. tsth. D. Bşk. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 666) 
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HÜKÜMETİN TEKUİFl 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun adı Harita Ge< 
nel Komutanlığı Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — '657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanunu ile 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 2.1.1961 ta
rih ve 203 sayılı Kanunda geçen, Harita Müdiriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibareleri 
«Harita Genel Komutanlığı», Müdİriyet veya Müdürü ibareleri «'Komutanlık veya Komutanı» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

MADDE 3. — Diğer Kanunlar ile ek ve değişikliklerinde yer alan Harita 'Müdiriyeti Umumiyesi veya 
Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Genel Komutanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Bülend Ulusu 

21.6.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
&, R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof., Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/.: Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof, Dr. M, Aysan M. Turgut F. İlkel 

İmar ve tskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A, Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 666) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdhiyeti Umuımiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesiine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.4.1341 tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyet'i Umumiyesi Kanununun adı Harita 
Genel Komutanlığı Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 657 Sayılı Harita Müdiriyetİ Umumiyesi Kanunu ile 657 Sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı Mad
delerinin Değiş'tirilimesine ve Bu Kanuna Üç Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 2.1.1961 tarih ve 
203 Sayılı Kanunda geçen, Harita Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Ge
nel Komutanlığı», Müdiriyet veya Müdürü ibareleri «Komutanlık veya Komutanı» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Diğer Kanunlar ile ek ve değişikliklerinde yer alan Harita Müd'iriyeti Umumiyesi veya 
Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Genel Komutanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 666) 
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(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umutmiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesline Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclîsi metninin 1 in ci maddesi aynen 'ka'bul edilm&ştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul e'dilmliştir. 

• •» • ^ > • - < — ı • • -
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 

31 . 8 . 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi: 2 /71 , 2 /60 ,2 /62; M. G. Konseyi: 2 /127) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 390) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2829 (2\71) 2940 26 Mayıs 1983 
Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Mayıs 1983 tarihli 107 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam Y. 

NOT : Bu Kanun Teklifi. Genel Kurulun 18, 25 Mayıs 1983 tarihli 104 ve 107 nci Birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

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 Zekâi BAYER 
Dr. Hayati GÜRTAN ve arkadaşları 

Necmettin NARLIOĞLU Selçuk KANTARCIOGLU Dr. Orhan BAYSAL 

Yavuz ALTO? Muzaffer SAĞIŞMAN Dr. Mehmet AKDEMİR 

Nazmi ÖNDER Fuat AZGUR Dr. Tandoğan TOKGÖZ 

Erdoğan BAYIK 
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6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 7-12 NCt 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 kaibul 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
susta bir yönetmelik çıkartılması hükmünü getirmiştir. Ne yazık 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 tan 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 100*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. 
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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
zı 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 îl 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
nın biran önce sonuçlanmasını engellemektedir. Bu nedenle ekİpli 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 nci fıkradaki «ekiplerin ta

biri ekip kuruluşu kaldırılarak komisyon kuruluşu şekline dönüldüğünden «komisyonların» şeklinde değişti
rilmesi uygun görülmüş'tür. 

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
nine yeni bir düzenleme getirilmesi zorunlu görülmüştür. 

11 inci maddedeki değişiklik gerekçesi : 
Orman sınırlamasında iki kademeli çalışma kaldırıldığından ekip tabiri madde metninden çıkarılmış ve 

itirazların doğrudan mahkemelere yapılması dolayısıyla tebligatında mahkemece yapılması ve komisyon ça
lışmalarının çeşitli 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 gösterilmektedir. Orman Bakanlığı 3204 sayılı Yasa ile kuru
lan ve tüzelkişiliği olan Orman Genel Müdürlüğünden ayrı ve tüzelkişiliğe sahiptir. Devlet tüzelkişiliği 
içinde olup yargı organlarında hazine tarafından temsil olunmaktadır. Orman Bakanlığı davalı gösterilmek 
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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 çıkmakta, vatandaş iki kamu kuruluşu arasında 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. 

Uygulamada, 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 bir 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 bulunması 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 dönüşmektedir. Bu husus Anayasanın Devlet ormanlarını mülki
yeti özel kişilere devrolunamaz, orman sınırları daraltılamaz anahü'kmüne aykırı düşmektedir. 

Bu nedenle dolaylı veya dolaysız orman varlığının kaybını önlemek için maddeye iki fıkra eklenmiştir. 
12 inci maddenin değişiklik gerekçesi : 

Bu Kanun teklifinde Orman Kadastro ekipleri kaldırılmış ve çalışmalar Komisyon bünyesine inhisar et
tirilmiş olduğundan madde metninden «Kadastro ekipleri» tabiri 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. Ancak 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 z;or 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 gibi bu maddede tazminat esası getirilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİ MUHSİN ZEKÂİ BAYER, HAYATİ GÜRTAN ve 10 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 Sayılı Orman Kanununun 7 - 1 2 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 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 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. 

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. 

İlan 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. 

İlan 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. İşgal 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. — İlan 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. 
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Tutanaklar her belde ve koy 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 mahkemelerinde 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 vuku bulmaz ise 

komisyon kararları kesinleşir. 
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. 

İtiraza 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 ilişkin 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. 
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DANIŞMA MECLİSİ 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 TAM AK 

M. Talât SARAÇOĞLU 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 1744 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK MUVAKKAT 1 İNCİ 
MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNİN 

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 (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 zorunluluğunda olmakla beraber bu mütalaa ile 
bağlı kılınmamışlardır. 

6831 sayılı Ofman 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 Damştaya 
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 maddt 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 kurullan 
teşekkül ettirilemediği için işler askıda kalmaktadır. 
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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 yıh 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 
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. 

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 INCÎ MADDENİN YÜR ÜRLÜKTEN KALDIRILMA GEREKÇESİ 

Genel gerekçede belirtilen hususlara, madde gerekçesinde de aynen iştirak edilmesi uygun görülmektedir. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESl NURETTİN ÂYANÖĞLU VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 Sayıh Orman Kanununun 1744 Sayıh 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. 

çeşitli 
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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. 

Recep MERİÇ 

Abbas GÖKÇE 

Nurettin ÂYANOĞLU 

M. Ali öztürk TEKELİ 

Turgut ORAL 

Lütfullah TOSYALI 

İsmail ŞENGÜN 

Feridun GÜRAY 

Halil AKAYDIN 

Enis MURAT OĞLU 

Şener AKYOL 

Mümin KAV ALALI 

Osman YAVUZ 

Adli ONMUŞ 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Nazmi ÖNDER 

Lûmi SÜNGÜ 

Necmettin NARLIOĞLU 

Hilmi SABUNCU 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Halil Erdoğan GÜREL 

Nuri ÖZGÖKER 

Muhsin Zekâi BAYER 

Erdoğan BAYIK 

İbrahim GÖKTEPE 

Nihat KUBİLAY 

Fehmi KUZUOĞLU 

İbrahim ŞENOCAK 

Doğan GÜRBÜZ 

İhsan GÖKSEL 

Dr. Mehmet AKDEMİR 

Fikri DEVRİMSEL 

Ali DİKMEN 

31.8.1956 TARİHLÎ 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 değiştirilmemesi 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 kanunlarm yerine ikame edilen 6831 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 anakurahna aykırı olan bu durumun düzeltilmesi, gerekse 169 ve 170 inci 
maddelerdeki ormanlarla ilgili anakurallara uygunluk ve işlerlik sağlanması bir zaruret olarak ortaya çıkmış
tır, 
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Yürürlükteki kanun hükümleri ile kadastro işlerinin yürütülmesi, cezaların yetersizliğinden her sene artaü 
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, cezalan 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 ıgerçekleştirmek, Orköy 
çalışmalarını başarılı hale getirmek gayesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun işlemeyen, ihtilat 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. ıBu '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. 

(G) bendi: Bu bentte de yer alan «Sahipli arazi»ibaresinden neyin kastedildiğinin açıklığa kavuşması 
için bent metnine «Tapu ile» ibaresi ilave edilmiştir. 

(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 harnuplukları orman sayılmamakta
dır. 

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

Esasen bu gibi sahalar, 334 sayılı Anayasanın yürürlüğe girdiği 15.110.1961 tarihine kadar Devlet Or
manlarından tefrik edilmiş, isteklilerine tevzi olunmuş imar edenlere temlik edilmiştir. 

Anayasanın yürürlük tarihinden sonra (t) bendi ve bu bendin matufu 1528, 3573 ve 6777 sayılı kanunlar, 
Anayasanın, «Orman sınıflarında 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 (t) 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. 
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2 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu 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 ©der» 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 mevcut 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 ıgöre 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. ' 

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 kadostro 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. 
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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. 

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
ra Orman Bakanlığı, 2384 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı teşkil 
olunduğundan bu Bakanlık hasım gösterilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 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 
maihallî mahkemeler ve Yargıtay bunu 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 
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mülkiyet belgesine dayanmadan elinde bulunması 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 daraltılamaz ana hükmüne aykırı düşmektedir. 

iBu 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 kalkındırılmaİan mümkün görülenlere kredi 

verilmesini, kredi verilmesinin, kredi şartlarının kim tarafından nasıl düzenleneceğini, (B) bendi, bulundukları 
yerlerde kalkındırılmaİan 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 
683Ü 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. 
•22 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi ı 
Madde metnine «Kışlak» sözcüğü eklenmiştir. 
25 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metnine orman-insan ilişkilerini geliştirecek ve sevdirecek unsurlardan olan Tabiat Parkları dahil 

edilmiş ayrıca Tabiat Anıtları ye Tabiatı Koruma sahaları için ayırma esası getirilmiştir. 
26 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yine Orman-însan ilişkilerini göz önünde tutmak ve amenejman planlarından çok taraf h 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 aynca kontrol bakımından da hiç bir yarar sağlamayacağından yürürlük
teki maddenin birinci fıkrasında bu mahzurun ortadan kaldırılması için değişiklik yapılması öngörülmüştür. 
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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 kuruluşlarım 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. - TL.'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. 

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 31, 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. Bu 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. 
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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 ihtiyaçlarım alacaklardır. Metreküpü 10 000 liraya satılan tomruk 
1 000 - 1 500 liraya verilecektir. Bu bedel 1938'de satış gelirinin 1/10'u 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 sınırlarına 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. Bu 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 3 f 
inci madde kapsamına alınabilecektir. 

33 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu madde ana hatlarıyla muhafaza edilmiş olup, göçmenlerle yurt içinde yerleri değiştirileceklere ve sı

nırları içinde Devlet Ormanı bulunan köylerdeki feilaketzedelere 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. 

Tuğla, kiremit ve Kireç ocakları gibi inşaat malzemesi üreteceklere yakacak odun ile tomruk veya keres
te verilmesini içeren 2 nci fıkra inşaat malzemesi üretilmemesi halinde bunların Devlet Orman İşletmelerince 
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 aftan ürün çeşitleri sayılmak suretiyle bunların 

dışında kalan orman ürünlerinin tarife bedeli ödenmek şartıyla üretimine izin verilebileceği açıklığa kavuş
turulmuştur. 
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Yürürlükteki 2 nci fıkra, bugüne kadar hiç uygulanmadığı ve bundan sonra uygulansa bile maliyeti artırı
cı ve satış fiyatım 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 ıgüvence altına almak için madde yeniden düzenlen
miştir. 

59 uncu Madede'ki 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 fîdan verilirken özel hukuk tüzel hukuk tüzelki

şisi olan orman köy kooperatiflerine bu madde ile bedelsiz fidan verilmesi ve fidanların ağaçlama sahasına 
kadar nakledilmesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunmuş ve bu nedenle yürürlükten kaldırılması uy
gun görülmüştür. 

71 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yangın söndürülürken sakatlananlara, sakatlık derecesine 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. 
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184 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
84 üncü maddenin uygulanmasında, yakalanan emvalin yediemin teslim ve yer tayininde ve 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 ihlbar eden yakalayanlara 
Jcramiye olarak verilmektedir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa göre polislere kanunda yazılı şartların tahakkukunda 
iki maaş kadar ikramiye verilmektedir. 

IBütün 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 nci Maddelerdeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu 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. 

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 Yargıtayın 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. 
100 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki cezalandırma konuşunda 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 «IBu 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 kararlan 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 cezalan yeniden düzenlenmiştir. 
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109 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Ormanlarla ilgili damga, numara, işaret ve levhaları bozan, kıran ve kaldıranlara ceza verilmesini öngö

ren madde 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 ncı 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 ncı Madde'deki Değişiklik Gerekçesi 
Madde, Orman Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççık

lardan sahiplerinin yararlanma esaslarını düzenlemektedir. 

Madde, sahiplerinin gerek 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, alınmış 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 şaftın bağlaltıası 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 İ/'IO tarife ile hizmet görme
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 savunulamarnaktadır. 

Madde yürürlükten kaldırıldığından tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi orman davalarının taraf şe
killeri arasında eşitlik sağlanacağı gibi sanığın dolaylı himayesi de ortadan kalkacak orman idaresinin tüm 
işletmelerinde avukat istihdamı kolaylaşacak ve sonuçta orman suçlarının takibinde rnüesseriyet 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. 
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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 ıgöre 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 dokuz yıl içinde bu hükümle getirilen hususta uygulamaya 
kolaylık getirmemiş ve devletin emek, para ve zaman kaybına neden olduğu gibi yine davaların uzanmasına 
neden olmuştur. 

'Mahkemelerce Tarım ve X3rman Bakanlığından istenilen gerekçeli mütalaa adedinin yıllık ortalaması 
40-50 bin civarındadır. Orman Bakanlığına gelen müzekkereler Orman Genel Müdürlüğü Ka'dastro 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. Bazen İncele
me Kurulları teşekkül ettirilemediği için işler askıda kalmaktadır., 

Merkeze gönderilen raporlarda noksanlık görüldüğü takdirde, tekrar İnceleme Kurullarına belgeler nok
sanlığın tamamlanması için iade edilmektedir. 

Mahkemeleri bağlayan bu gerekçeli mütalaalar gördükleri işlem nedeni ile asgari bir yıldan önce mahkeme
lere gönderilmemekte bazen 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. 
Esasen mahkemelerin bugünkü ormanı saptama yöntemi Yargıtay Kararları 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 gerekçeli mütalaa ile ilgili 6831 sayılı Orman 
Kanununun geçici 1 inci maddesinin kaldırılması, mahkemelerin daha süratli karar verebilmelerini 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. 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 13 Eylül 1983 
Esas No. : 2/127 
Karar No. : 148 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 32 arkadaşı tarafından verilen ve Danışma Meclisi Genel 
Kurulunun 25 MAYIS 1983 tarihli 107 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen «6831 sayılı Orman Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi», Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Teklifi ile getirilmek istenen değişiklikler; Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin Anayasa hü
kümlerine uygun olarak belirlenmesini, Orman Kadastro Komisyonlarının teşkil tarzının ve çalışma esaslarının, 
ormanların kadastrosunun doğru ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekle dönüştürülmesini, Orman 
içi köyler halkının kalkındırılması veya nakillerinin yine Anayasa hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilebil
mesini, Orman içi ve 'bitişiğinde bulunan köylülere orman ürünlerinden yararlanmaları konusunda tanınmış bu
lunan haklarda ormanların korunması ve muhafazası bakımından zorunlu görülen kısıtlamalar getirilirken, or
manların işletilmesinde devletle bu köyler halkının işbirliği yapmalarını teşvik edici, iş ve çalışma imkânla
rını genişletici tedbirlere yer verilmesini ve etkinliğini tamamen kaybetmiş durumda olan ceza hükümlerine 
etkinlik sağlanmasını, öngörmektedir. 

Yapılan çalışma ve incelemeler sonucunda, Kanun Teklifinin öngördüğü hususlar Komisyonumuzca da 
olumlu bulunmuş, Danışma Meclisince kabul edilen metin genel olarak benimsenmekle birlikte madde ba
zında belirtilen gerekçelerle 'bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunul
muştur. 

Raporda geçen «Teklif» kelimesinden kasıt Danışma Meclisince kabul edilen metin, «Kanun» kelimesinden 
kasıt ise 6831 sayılı Orman Kanunudur. 

1. Teklifin 1 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 1 inci maddesi ikinci fıkra (F) ve (G) bentlerine; ev
velce orman niteliğinde veya ormanın devamı görünen arazilere ait fakat çok eski tarihlerde ve değişik usul
lerle verilmiş bulunan mülkiyet belgeleri geçersiz kabul edilerek bu arazilerde orman rejimine dahil edilmiş ve 
devletleştirilmiş bulunduğundan, «Geçerli» kelimesi ilave edilmiş, (G) bendindeki cümle yanlış anlaşılmayı ön
leyecek şekilde ifade edilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 2 nci maddesi; Anayasanın 169 ve 170 inci madde 
hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesi ile düzenlenen Kanunun 7 nci madde üçüncü fıkrasına, komisyon başkanı
nın yokluğunda, orman teknikerinin vekâlet etme durumunun önlenmesi için «mühendis olan» ibaresi eklen
miş, çalışma ve karar almaya ilişkin hüküm ilgisi nedeniyle bu maddeye alınmış ve başkanve'kilinin oyunun 
tek oy sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

4. Teklifin 4 üncü maddesi ile düzenlenen, Kanunun 8 inci madde ikinci fıkrasındaki ilanla ilgili süre, Ko
misyon başkanlığınca yapılacak ilanla ilgili süre ile ça kısmamasını temin bakımından îki aya çıkarılmış, üçüncü 
fıkra olarak; ilanın birer örneğinin ilgili idarelere de verilmesi hükmü ilave edilmiştir. 

5. Teklifin 5 ve 6 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
6. Teklifin 7 nci maddesi ile düzenlenen Kanunun 11 inci madde birinci fıkrasının sonuna, yürürlükteki 

maddede de bulunan «Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir» hükmü ilave edilmiş
tir. 

7- Teklifin 8 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 12 nci maddesi, halen yürürlükte bulunan maddeye 
bir değişiklik getirmemektedir. Bütçe kanunlarında yan ödemeye yer verilmediğinden, bu madde işlememek
tedir. Esasen özelliği bulunan görevler için, belirli prensipler dahilinde farklı ödemeler, her yıl Bakanlar Ku
rulunca çıkarılmakta olan Yanödeme Kararnamesi ile düzenlenmektedir. Orman Kadastro Komisyonlarında 
görev alan başkan ve üyeler için halen uygulanan Kararnamede farklı ödeme imkânı verilmiş bulunmakta-
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dır. Ayrıca, ilgili mevzuatı mevcut iken, özel kanunlarda bu ve buna benzer hükümlere yer verilmesinin 
sakıncaları da göz önünde bulundurularak, yanödemeye ilişkin hükümlerin maddeden çıkarılması uygun mü
talaa edilmiştir. 

8. Teklifin 9 uncu maddesi ile düzenlenen, Kanunun 13 üncü maddesi; bulundukları yerlerde kalkındırıl-
maları mümkün görülenlerin orman köyleri halkının kalkındırılması amacıyla kurulmuş bulunan fondan önce
likle yararlandırılmalarını sağlamak, nakillerine karar verilen köylerin nakillerinin yapılacağı yerleri Anayasa 
hükümlerine uygun olarak belirlemek için ve nakil, yerleştirme ve arazilerinin Devlet eliyle ihyasına iliş
kin esasların ayrı bir kanunla düzenlenme ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yeniden düzenlenmesi uygun 
görülmüştür. / 

9. Kanunun 17 nci madde üçüncü fıkrası, ormanlarda ne maksatla bina ve tesis yapılabileceğini, bun
lara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebileceğini hükme bağlamaktadır- Kanunun 115 inci maddesi ise; 
Devlet ormanları üzerinde herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisinin, Maliye ve Tarım ve Orman bakanlık
larının tasvibi ile olabileceğine amirdir. Mahiyeti itibariyle aynı olan bu iki maddede paralellik sağlamak, 
izin ve intifa işlemlerini süre ile sınırlandırmak ve bazı şartlarla intifa hakkı verilmesini temin bakımından, bu 
fıkranın değiştirilmesi uygun görülmüş ve Komisyonun teklif ettiği metnin 10 uncu maddesi olarak tensiple
rine sunulmuştur. 

10. Teklifin 10 uncu maddesi ile düzenlenen, Kanunun 18 inci maddesinde; açılması izine bağlı ocaklar
dan bulunduğu yer ve işletilmesi bakımından ormana zarar vermeyecek nitelikte olanların ayrı tutulması uy
gun görülmüş, 11 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

11. Teklifin 11 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 19 uncu maddesi; orman içi köyler ve mülkî 
hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların, orman idaresince belirlenecek şart
larla ormanlarda otlatılmasına izin verilecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve 12 nci madde olarak tensiplerine 
sunulmuştur. 

12. Teklifin 12, 13, 14, 15, 16 nci maddeleri, Komisyonumuzca teklif edilen metnin 13, 14, 15, 16 ve 
17 nci maddeleri olarak aynen benimsenmiştir. 

13. Tekljfin 17 nci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 30 uncu maddesi, «Kalite» kelimesi yerine «vasıf», 
«Resmî daire, müessese ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri» yerine «Kamu kurum ve kuruluşları» yazılmak ve pi
yasa fiyatı üzerinden pazarlıkla satış mümkün olamayacağından «pazarlıkla» yerine «tahsisen» kelimesine 
yer verilmek suretiyle benimsenmiş ve 18 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

14. Teklifin 18 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 31 inci maddesindeki 4 üncü fıkranın; uygula
mada gerçek ihtiyaç sahiplerinin zatî ihtiyaçlarının maliyet bedeli üzerinden karşılanmasını öngörmesi ve 
maddedeki tarife bedeli üzerinden yararlanmayla ilgili hükümleri işlemez hale getirmesi nedeniyle bu fıkra
nın madde metninden çıkarılması uygun mütalaa edilmiş ve 19 uncu madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

15- Teklifin 19 uncu maddesi ile düzenlenen, Kanunun 32 nci maddesine; nüfusu 2 500 den az kasaba
lar halkından muhtaç olanlarının zatî ihtiyaçlarının maliyet bedeli üzerinden karşılanması amaçlanarak «muh
taç» kelimesinin ilavesi uygun görülmüş ve 20 nci madde olarak arz edilmiştir. 

16. Teklifin 20 nci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 3!3 üncü maddesi hükmünden, zorunlu sebeplerle 
düzenleme ve toplulaştırmaya tabi tutulacak (köylülerin de yararlanması amaçlanmış ve bu ilave ile 21 inci 
madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

17. Teklifin 25 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 40 inci maddesine eklenen fıkra Komisyonu
muzca da benimsenmiş, ancak doğrudan Kanunun 34 üncü maddesi ile ilgili olduğundan, bu maddenin ikinci 
fıkrası değişikliği olarak Komisyonumuz metninin 22 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

18. Teklifin 21 inci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 35 inci maddesinde; çıkarılacak yönetmelik içi-n 
süre belirlenmesi ve Resmî Gazetede yayımlanacağı hükmü ilave edilmiş, 23 üncü madde olarak tensipleri
ne sunulmuştur. 

19. Teklifin 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, Komisyonumuzca teklif edilen metnin 24, 25, 26 ve 27 
nci maddeleri olarak aynen benimsenmiştir, 
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20. Teklifin 26 ncı maddesi ile düzenlenen, Kanunun 57 nci maddesi; ağaçlandırma yapılacak alanlarda 
sahiplerinin talebi veya muvafakatlerinin alınması, devlet ormanı açıklıklarında yapılacak ağaçlandırma
lar için orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine öncelik tanınması bakımından yapılan ilavelerle, 28 inci 
madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

21. Teklifin 27 nci maddesi ile düzenlenen, Kanunun 59 uncu maddesinde; Kanunun değişmeyen mad
delerinde geçen tabirlere sadık kalınması, kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyenlerin fidan ihtiyaç
larının şartlı olarak parasız karşılanması hükmü getirilmesi uygun görülmüş ve bu değişikliklerle 29 uncu 
madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

22. Teklifin 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeleri, Komisyonumuzca teklif edilen metnin 30, 31, 32, 33 
ve 34 üncü maddeleri olarak aynen benimsenmiştir. 

23. Teklifin 33 üncü maddesi ile düzenlenen, Kanunun 84 üncü maddesi; orman suçlarından dolayı 
zaptolunan mallardan çürüyecek, bozulacak veya muhafazası müşkül ve masraflı 'bulunanların satılmasından 
önce, suç delillerinin tespiti ve keşfine imkân sağlamak 'bakımından Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilip on-
beş gün 'beklenmesinde ve canlı nakil vasıtalarımın bakım ve muhafazasında güçlük çekileceğinden bekletme 
suresinin azaltılmasında yarar görüldüğünden, yapılan değişikliklerle 35 inci madde olarak tensiplerine sunul
muştur. 

24. Teklifim 34 üncü maddeden 52 nci maddeye kadar olan 'bölümünde, Kanunun ilgili maddelerinde 
mevcut hapis ve para cezalarının miktarları artırılmaktadır. Komisyonumuz, bu maddelerde değiştirilen ceza 
hükümlerinde, özellikle para cezalarının alt ve üst sınırlarımın belirlenmesi bakımımdan değişiklik yapılma
sının, uygun olacağını değerlendirmiş ve bu değişikliklerle, Komisyonumuzca teklif edilen metnin 36 - 53 ün
cü maddeleri olarak tensiplerime sunulmuştur. 

25. Teklifin 52 nci maddesiyle düzenlenen, Kanunun 112 nci maddesi ikinci fıkrasında gerçek zararın 
hesaplanmasında genel esaslar belirlenmiş, müteakip fıkralarda ise hesaba konu olan emval için hesaplama 
biçimi düzenlenmiştir. İkinci fıkra uygulayıcı bdr hüküm ihtiva etmediğinden, madde metninden çıkarılma
sı uygun görülmüştür. Dördüncü fıkrada fidanlar için gerçek zararın hesaibı anlaşılması zor ve pratik olma
yan bir yöntemle düzenlendiğinden, daha kolay ve pratik bir yöntem geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülmüş 
ve bu fıkra yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu değişikliklerle 54 üncü madde olarak tensiplerine arz edil
miştir. 

26. Teklifin 53 üncü maddesiyle düzenlenen, Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası mahallî ra
yiç bedelinin tespitini düzenlemektedir. Komisyonumuzca, buna göre rayiç bedelin tespiti pratik ve uygu
lanabilir 'bulunmadığından, bu fıkra yeniden düzenlenmiş^ve 55 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

27. Teklifin 54 üncü maddesiyle düzenlenen, Kanunun 114 üncü maddesi aynen benimsenmiş, ancak 
ağaçlandırma masrafının hesabında, Orman İdaresince her yıl yayınlanacak olan tazminata esas birim bedel
lerinin esas alınmasını sağlayacak hüküm ilave edilmiş ve 56 ncı madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

28. Teklifin 55 inci maddesi ile düzenlenen Kanunun 115 inci maddesinde; Devlet Ormanlarında tesis 
edilecek irtifak hakkının kamu yararı olmak kaydıyla tesis edilebilmesi bakımından değişiklik yapılması uy
gun mütalaa edilmiş ve 57 nci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

29. Teklifin 56 ve 58 inci maddeleri, Komisyonumuzca teklif edilen metnin 58 ve 59 uncu maddeleri 
olarak aynen benimsenmiştir. 

30. Teklifin 57 nci maddesiyle düzenlenerek Kanuna eklenen Ek Madde 1, Komisyonumuz metninin 60 
ncı maddesinde Ek Madde 5 olarak değiştirilerek düzenlenmiştir, 

31. Teklifin 59 uncu maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun 38 inci, Ek Madde 1, Muvakkat 
Madde 1 ve Geçici 6 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüş, komisyonumuzca teklif edilen 
metnin 61 inci maddesi olarak tensiplerine sunulmuştur. 

32. Komisyonumuz, 38 inci madde hükmünden bugüne kadar yararlanmış olanların bu haklarından ya
rarlanmalarına devam etmelerini uygun mütalaa etmiş, Geçici 1 inci madde de düzenlenen şekliyle tensiple
rine sunulmuştur. 
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33. Daha önce yapılmasına başlanmış fakat tamamlanamamış kadastro çalışmalarının değerlendirilme
sine imkân sağlamak, yürürlükteki maddeye göre açılması izine bağlı olmayan fabrikalar ile ocakların yer 
ve faaliyetlerinin orman idaresince bilinmesini temin etmek üzere Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeler düzen
lenmiş, bu Kanunla eklenen madde gereğince hazırlanacak yönetmeliklerin hazırlanma süresi Geçici 4 üncü 
maddede düzenlenerek, tensiplerine sunulmuştur. 

34. Teklifin 60 ve 61 inci maddeleri, Komisyonumuzca teklif edilen metn'in 62 ve 63 üncü maddeleri 
olarak düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
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thti. Kom. D. Bşk. 

Üye 
Ömer ÖZEN 

)rman Genel Müdürü 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alb. 
D. Bşk. Yrd. 

Üye 
Halim ÇORBALI 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü 

Üye 
Yaşar EMRE 

Kur. Bnb. 
Proje Sb. 

Üye 
Lemi ÖZ AT AKAN 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ RECEP MERİÇ VE 32 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

31 . 8 . 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının D, F, G, 1 bentleri aşa
ğıdaki 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 sahipli 
arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 

1) 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 Kanunda 
tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar, 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 31 . 12 . 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kay
betmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan; 
Tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanı haline gelmiş 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 Müdürlüğü 
ve Maliye Bakanlığının mahallî birimlerine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde taşın
mazın bulunduğu yerdeki adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine iptal davası açılabilir. 

Bu madde hükümleri; yanan orman sahalarında, muhafaza ormanlarında, Millî Farklarda, izin ve irtifak 
hakkı tesis edilen ormanlarda, orman olarak kamulaştırılan yerlerde ve orman rejimi içerisine alınan yerler
de hiçbir suretle uygulanamaz. 

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 dı

şında kalmış ormanların, hükmî şahsiyete haiz amme müesselerine 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 Kadastrosu Komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak Orman Kadastro işlerinde ça
lışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühen
disinin başkanlığında; bir orman yüksek mühendisi veya en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye; 

bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş ziraat 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. 
Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar kurulları ta-
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ı (Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

rafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlanılır. Bunların yerine ve gününde hazır bulunmamaları 
halinde komisyonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulunduru
labilir. 

MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. Orman kadastrosunun yapılacağı ile 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 mutat vasıtalarla en az beşer gün 
ara ile ikişer defa ilan olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırlan 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 köylerin 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 taşın

maz malların sahiplerinin veya kanunî mümessillerinin veya vekillerinin, sınırlama sırasında hazır bulunmaları, 
hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

İlan 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. İşgal ve faydalandıkları taşınmaz 
malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — İlan 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, 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 metotlarına 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 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve köye ait tutanak, ölçü karneleri, fotoğraf vesair 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 
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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 komis
yon ormancı üyesi ve ziraatçı üyesi tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanınca teknik yönden 
kontrol edilerek tasdik olunur. 

MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Orman kadastrosu komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı ilgililere şah

sen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl için
de görevli ve yetkili Adliye mahkemelerine 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 vukubulmaz ise 

komisyon kararları kesinleşir. 

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 itiraz 
konusu yeri başkalarına temlik etmiş olmaları veya ölmüş olmaları veyahut gaipliğine karar verilmiş olma
ları halinde temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır. 

İtiraza konu yer içeren tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız 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 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 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 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 memur ay
lığının brüt tutarının % 50'si (Yüzde elli) oranında ayrıca tazminat, Orman Genel Müdürlüğünce başkaca hiç
bir .işlem, emir ve yetkiye lüzum kalmaksızın ödenir. 

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile her mrlj 
giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Qrman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca bu Kanunun 
yayımından itibaren dört ay içinde hazırlanıp Ba.kd ar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte belin lu 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanunumın ık-ncı bölüm başlığı ile 13 üncü mad «esi aşağıdaki şek ie 
değiştirilmiştir. 

Orman köylerinin kaldırılması : 
Madde 13. — Devlet Ormanları içinde veya kenarında bulunan köylerde ve dağınık evlerde oturanlar

dan, toprağın korunması, tabiî ve (biyolojik dengenin sağlanması, yurt ve yöre gereği bulundukları yerlerden 
kaldırılmaları zorunlu olanlarla, bulundukları yerlerde kaldırılmalarına imkân olmayacağı anlaşılanların da
ha üretken hale getirilmeleri amacı ile başka yere kaldırılmalarına Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları taşınmazlar orman mefhumuna 
girer. Bu malların genel hükümler çerçevesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve yer
leştirilmeleri iskân ve toprak kanunları hükümlerine göre yapılır. 

Bu iç İskân işi, Köy İşleri ve Kooperatifler ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek plana göre yapılır. 
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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; iBir kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şe< 
rit kurulması, taş, kireç, kömür, trebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin iznine 
bağlıdır. îzin işlemleri ile ilgili mevzuat Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelik ile düzenle
nir. Ruhsatname istihsali ve rüsum hakkındaki ahkâm mahfuzdur. 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı kanunla 'değiştirilen 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. 
Ancak fevkalâde hallerde; ormancılık tekniği imkân verdiği takdirde, devlet ormanlarına zarar vermeye

cek şekilde geçici olarak, bu ormanlarda hayvan otlatılmasına, Tarım 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, 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup 

otlatılması tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. 
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman İşletme (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 İslahı 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 

ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, tabiatı mu
hafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik 
hareketlere imkân vermek maksadıyla Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma 
sahaları ayırır ve düzenler. 

Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhaf?.za ormanları hükümlerine göre tatbik olunur. 

MADDE 15. — 6831 sayılı Orman 'Kanununun 26ncı maddesi .aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman İnsan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, or

mancılıkta ve amenejman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet or
manlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve ame
nejman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 inci madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir. 

MADDE 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet Ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangile
rinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp, damgalanacağına orman mahsulleri
nin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil ve istif etme ve ölçme işlerine ve nakliye 
tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. 

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 uygun 
partiler halinde ayarlanması mecburîdir. 
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Resmî daire ve müessese ve kamu iktisadî 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 emvali 
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 3ll 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 nevi 
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 ıtamiratı için gerekli yapacak emval en yakın istif veya satış istif yerinden 
maliyet bedeli ile verilir. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları yakacak odun verimi bulunan bu ormanlardan ve verim gücü nispe
tinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif yerle
rinden karşılanması halinde kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır. 

Mülkî hudutları içinde tahammülü müsait Devlet Ormanı bulunmasına rağmen yapacağa elverişli emval 
üretilmemesi veya amenejman 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 nis
petler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 

Bu maddeye müteniden yapacak ve yakacak emval verilebilmesi için köylerde mevcut ve kurulu haneler 
bu kanunun 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 hükmünden 
istifade edemezler: Ancak bunların yapacak ihtiyaçları (bir defaya mahsus olmak üzere ve yakacak 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 idaresinden izin almadan imal edilmek gaye
siyle 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 hardket edenler 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 ihtiyaçları

na devrine orman idaresince izin verilebilir. 

MADDE 19. — 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 32. — Mülkî hudutları içinde tahammülsün Devlet Ormanı bulunan köylerde; köy 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 yapacakları 
ev, ahır, samanlık, ambar ihtiyaçlarıyla masrafları, köy veya belediye bütçesinden karşılanan cami ve köy yo
lu köprüsü ihtiyaçları için en yalkın istif veya satış istif yerlerinden maliyet ıbedeli ile bir defaya mahsus ya
pacak emval verilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif veya satış istifi yerlerinden maliyet be
deli ile karşılanabilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 



— 29 — 

(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyenlerin 
ihtiyaçları piyasa satış bedeli ile istif veya satış istif yerlerinden karşılanabilir. 

MADDE 20. — 6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket 

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 yüzün
den felâkete uğrayan muhtaç köylülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus ol
mak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, 
taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerdeki felâketzede ihtiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere maliyet bedeli 
ile karşılanabilir. 

31 inci maddenin 5 inci ve 7 nci fıkralarındaki hükümler, 32 nci ve 33 üncü maddeler hakkında da tat
bik olunur. 

MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 35 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 İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönet
melikte 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 alıma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek kriterlere 
göre muhtaçlık durumları her sene Orman Bölge Şefinin iştirakiyle Köy İhtiyar Kurulunca ormanın verimi 
ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir. 

Köy müşterek ihtiyaçlarına 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 

bildirilir. 
Maliyet bedeli ile zati yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı kurul tarafından mahal

linde tespit edilir. 
Verilen yapacalk ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaran

ları Köy Muhtarı orman dairesine bildirmekle 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, kâğıtlık 

odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk yakacak odun, teçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim progra
mına alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi o* man ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve sü
reler içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelikle 40 mcı maddede belirlenen kooperatiflere veya iş yerindeki 
veya civarındaki köylülere, ilânen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilebilir. 

Bu yerlerdeki kooperatiflerin veya iş yerinde veya civarındaki köylülerin bu işe istekli olmadıklarının 
veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasını tespit ve tevsiki halinde; ıbu ürünlerin diğer isteklilerce üretimine 
aynı şartlarla izin verilebilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve köylüler ile diğer orman zararlı
larının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak orman
dan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para 
alınmaz. 
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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. 

MADDE 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapma, kesme, toplama taşıma imâl gi

bi orman işleri öncelikle iş yerindeki veya civarındaki, sınırlan içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba
larda 34 üncü maddedeki şartlarla ve orman işleriyle de uğraşmak üzere kurulan ve işe ehil olan koopera
tiflere 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 aşın fiyat iistemeleri 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 sayılan işin mahiyet ve miktarına göre tespit edilen teknik eleman çalış
tırmaları ve malî yeterlik belgesi istenir. 

MADDE 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadıyla orman sınırları içinde yangın ve çeşitli ne

denlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait olup 
yetişme muhiti şartları elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde orman idares'ince ağaçlandırma
lar yapılır. 

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 kuru

luşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman
lara müteallik hükümleri tatbik olunur. 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilere, sahipleri tarafından talep edildiği tak
tirde; plan, proje yapımında ve bunların uygulamalarında orman idaresince tekrfik yardım yapılabilir. Bunlar 
hakkında hususî ormanlara müteallik hükümler tatbik olunur. 

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 kava'k, okaliptüs 
ve kızılağaç ağaçlıkları tesis edecek hususî şahıslara veya hükmî şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım ve Orman 
Bakanlığının izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için 15 yıl 
müddetle Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine miktarı 50 000 0ÖO liradan aşağı olmamak şartıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Barikası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Tarım 
ve Orman ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir. 

MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 66 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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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 kal

mak üzere yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre orman idaresince ayrıca 15 000 lira
dan 60 000 liraya kadar, ölenlerin ise kanunî mirasçılarına 150 000 lira para verilir. 

Devlet memuru, olup da sakatlanan veya ölenlerin hakkında umumî ahkam tatlbik olunur. Ayrıca bu me
murlar birinci fıkra hükmünden de istifade ederler. 

iş bu tediyeler mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata mahsup edilmez. 
Yaralanan ve hastalananların hastahanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet 

hastahanelerinde parasız tedavi edilir. 

MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Orman Memurları orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabit 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 ve sair mahsuller 

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 yediemin 
senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye ve köy yetkililerine bu teslim edilen mallar en kısa zamanda be-
hemahal orman depolarına naklettirilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül 
ve masraflı bulunanlar Orman İşletme Müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca mahallinde 
veya pazar yerlerinde ilan edilmelk suretiyle derhal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu 
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 
vasıtasını satın alan üçüncü şahısların hüsnüniyet iddiaları nazarı itibara alınmaz. Bu nakil 
vasıtaları sahiplerinin talebi üzerine 1 inci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilerek 
rayiç değeri karşılığında kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil gösterdiklerinde dava netice
sinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade etmek kaydıyla sahibine iade edilir. Zaptolunan nakil 
vasıtasının müsaderesine 'karar verilip infaz edilinceye kadar aynı vasıta ile yeniden orman suçu işlendiği tak
dirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya Banka teminatı verilmesi zorunludur, 
bu durumda mahkemeler vasıta için alınmış teminat irad kaydına karar verirler. 

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 edilmiş 
değeri sahibinden ya da kefilinden tahsil edilir. 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin zorunluluk olmadıkça yediemine teslim olunamaz. Bir ay zarfında 
teminat karşılığında sahibine iade veya satış işlemi yapılır. 

Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya sahibince istenmeyen veya sahibi 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 
mahsûller, 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 müsa
dere hükmü kesinleşmiş olup orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtalarının orman idaresinin yazılı 
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istemi 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 ta'kdirde arada'ki 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 
olunur. 

Müsaderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 
Evvelce satılıp parası emanete alınan veya 'bilahare satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin 

% 50'si, hüküm 'kesinleştikten sonra kaçağı haber veronlere, yakalayıp za'bt edenlere ikramiye olarak veri
lir. 

Polis ve Jandarma ile Köy Muhtarı ve İhtiyar Meclisi Azalarının kaçak emvali ve varsa nakil vasıtasını 
y akalam alan ve orman idaresine teslim etmeleri halinde bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin % 5Q'sinin % 20'si muhbire, geri kalanı (bilfiil yakala
yanlara verilir. 

Kaçakçılığın muhbiri yoksa buna ait hisse de bilfiil yakalayanlara verilir. 
Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin baıkiye % 50'si ve malların satış bedeli Orman Genel Mü

dürlüğü hesabına irad kaydedilir. 

MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9L — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval veren ağaç

ları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin 'beher metre küpü için bin lira ağır para 
cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu cezalar 'bir mıisli artırılarak 
hükmolunur. Ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir katı artırılarak 
hükmiolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) 'bentleriyle yasak edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçlan 
keserek odun veya 'kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve odunun beher kentali için üç yüz li
ra, kömürün beher kentali için de bln'beşyüz 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, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar 
beş misli artırılarak hükmolunur. Bu maddenin uygulaınmasında fidandan maksat sekiz santimetre ve daha 
az orta kutıırlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırp ılık, çubukluk saf lalarındaki halidir.-

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edil-n ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri 
işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve yapacak ise metre küpü bin lira, yakacak ise kentali üçyüz lira 
olmak üzere para cezasıyla cezalandırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bu kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise yapı
lan 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 sureti'yle yetiştirilecek ormanların sahip
leri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir mıisli 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 

idarece kapatılır. 
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Suçlular hakkında yirmibin liradan ellibdn liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzin 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 idaresince işletilmekten men edilir. 

MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri ika edenler, izne bağlı işleri izinsiz 

yapanlar dört aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. İşgal ve faydalanma yeniden tarla aç
mak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına taalluk ettiği takdirde bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasıyla cezalandırılır. 

Her nevi mahsûl ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan mahsûller satılarak bedeli Or
man Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihti
yaç görüldüğü takdirde ormancılık ıkamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince 
yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye 
yardım 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 Kanununun 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 
ortbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de ımene-
dilir. / 

MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz hayvan sokanlar bir aydan altı aya 
kadar hafif hapis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için elli lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için yir
mibeş lira, küçükbaş hayvanların beheri için onbeş lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası beşyüz liradan aşağı olamaz. 

MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 96. — Bu Kanunun 20 ve 21 inci maddesinde yazılı hükümlere muhalif hareket edenler beşyüz 

liradan ikibdn liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 noi maddesinin 1 inoi fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet çekici ile damgalanan ağaçları 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 zati 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 
kabul edenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 



— 34 — 

(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

İhtiyaç 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 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenler 

beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır-

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 nak

ledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılırlar. 
Nakliye teskeresini değiştirmeksizin ağaç. odun, kömür vesair orman mahsullerini taşıyanların malları ka

çak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakli
yesinin yenilenmediği tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. 
Nakliye teskeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan yapılacak dam

gaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenler beşyüz liradan ikibin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların 
hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahipleri beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 46- — 6831 sayılı Orman Kanununun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, 
genişletilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşarelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gös
terilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sa
hiplerinden beşyüz liradan üçbin liraya kadar hafif para cezası alınır. 

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 
heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici 
olmak 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 de
ğiştirilmiştir. 

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 şe
kilde değiştirilmiştir. 

69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için selahiyetli memurlar ve or
man teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağ-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 



— 35 — 

(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

men orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapma
yanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 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 şe
kilde 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 uğraşanlar
la, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline dönüş
türdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde bir seneden beş seneye kadar hapis ve beş bin liradan 
onbeş bin 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 getiren
ler, yerlerini değiştirenler ile 116 ncı maddeye aykırı hareket edenler, bir aydan bir seneye kadar hafif hapis 
ve bin liradan beş bin 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 ha

linde 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 kâ
rı 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 ke
sim sürütme, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasından sonra tespit olunacak birim fiyat üzerinden gerçek za
rar hesap edilir. 

Suç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden isti
fade 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 de
ğerlerini her yılın 2 noı ayının yirminci gününe kadar bir cetvel hal'inde tespit ve tanzim ederek bağlı 'bulun
duğu Orman Bölge Başmüdürlüğüne tastik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde belediyeler va
sıtasıyla ilan ettirip derhal birer nüshalarını mıntıkasındafci Cumhuriyet savcılıklarıyla Sulh ve Asiliye Ceza 
ve Hukuk malhkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Tazminat nniıktarının 
tayin ve tespitinde tüm yargı organları bu cetvellerle 'bağlıdırlar. Hükmedilecek tazminat isteği geçmeyece
ği gibi cetvellerdeki miktardan da az olamaz. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına ka
dar geçerli sayılır. 
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MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş'türilmişıtir. 
Madde 113. — Bu Kanunla yasak edilen fiilin ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş 

olsa daıhi talep halinde hükmolunacak tazminat mahallî rayice göre hesaplanır. 
Mahallî rayiç; 112 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki esaslara göre, kesim, sürütme, taşıma ve istif gider

leri düşülmeden bulunacak ortalama hinim 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 noi maddenin son fıkrası hükmü hu madde içinde aynen uygulanır. 

MADDE 55, — 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştürilmiştir. 
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 ıbirim saha ağaçlama gideri esas tutularak ağaç
lama masrafına da hükmolunur. 

Bu mdde ile 112 nci ve 113 üncü maddelerin uygulanmasına ilişkin uisul ve esaslar Orman Genel Mü
dürlüğünce çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiirilrniştir. 
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve 

Orman 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 

meyvalı ağaç ve ağaççıklarla kapalı yerlerden (Fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) sahipleri her 
türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilir
ler. 

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 
satışları için yapacakları kesimler keşif, damga ve nakliye muamelelerine tabi olup, bu yerlerden pazar sa
tışları için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu muamelelerih şe
kil ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunur, 

Bu hükme muhalif hareket edenler, bu Kanunun 1Q9 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber 
emval müsadere olunur. 

MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1444 sayılı Kanunla eklenmiş ek madde 1 inci hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayili Kanunla eklenen ve 1906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Elk 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 hak
larına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri yle özel hukuk tüzelkişilerine©; kâr gayesi bulunmak
sızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisine proje 
toplam bedelinden orman sahasına isabet eden Ikısmııın % 51i oranında alınacak hisseden; 

d) Her yıl genel bütçenin binde beşinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımdan; 

MADDE 60. — 6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1 'inci ve geçici 6 ncı maddeleri hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 61. — Bu Kanunun 50 nci ve 51 inci maddeleri ile değiştirilen 112 ve 113 üncü madde hüküm
leri yayımı tarihini takip eden yıl başından diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 62. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman 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, İ bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan kadim mezarlıklardaki ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler, 

FJ Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu kaydına dayanarak, orman sınırları veya bitişik alanlar 
dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kul
lanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli yerler, 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan ve tapu ile sahipli 
arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 

İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edil
miş ve imar, islah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 27.2.1960 tarih ve 7457 
sayılı ve 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunlarda tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve har-
nupluklar. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş 
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, 
Orman sınırları dışına çıkarılır, bu şekilde orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden tapulu olanlar kişiler 

adına, tapusuz olanlar ise Hazine adına tescil edilir. 
Sınırlaması evvelce yapılmış yerlerde yukarıdaki fıkra hükümlerine göre sınırlamaların düzeltilmesi iş ve 

işlemleri, yönetmeliğinde belirlenen şekilde Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme işlemleri; 
Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının mahallî birimlerine komisyonlarca yazılı 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 aleyhine iptal davası açılabilir. 

İlk defa yapılacak orman kadastrosunda sınırlama 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 yerlerde ise nite
liklerinin devamı süresince uygulanmaz. 

Tüzelkişiliği haiz kamu müesseselerine ait veya özel mülkiyetteki ormanlarda bu madde hükmünün uygu
lanmasında orman sınırları dışına 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 sınırlama yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları 

dışında kalmış ormanların, tüzelkişiliğe sahip amme müesseselerine ait ormanların ve özel ormanların ka
dastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınır
larının tayin ve tespiti, Orman Kadastro komisyonları tarafından yapılır. 
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M. G.K. İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

31 • 8 . 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bâ ı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

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

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarliklardaki 
ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler, 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde geçerli tapu kjaydına dayanarak, orman sınırları veya bitişik 
alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ijle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi ola
rak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki; her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli 
yerler, 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, geçerli tapu ile sahipli arazi üzerindeki yüzölçümü üç hektardan 
yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edil
miş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 9 . 7 . 1956 tarih ve 
6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayülı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Aşağıda belirtilen durum ve şartlara uyan yerler; Devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya 
tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi veya bu amaçla değerlendirilmesi maksadıyla, orman sı
nırları dışına çıkarılır. 

A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31 . 12 . 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım! alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim sahaları. 

Bu yerler dışında, orman sınırlarında hiçbir surette daraltjma yapılamaz. : 

Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Devlet ormanı ise* Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme mü
esseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına tescil edilir. 

Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri yönetmeliğimde belirtilen esaslar dahilinde Orman Kadastro 
Komisyonlarınca yapılır. Bu işlemler; Orman Genel Müdürlümü ve Maliye Bakanlığının mahallî birimlerine 
komisyonlarca yazılı olarak bildirilir ve mahallinde askı suıfetiyle ilan edilir. Bu bildirim ve ilandan itibaren 
altmış gün içinde taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı ile varsa bu iş
lemden lehine hak doğmuş kişiler aleyhine iptal davası açılabilir. İptal davası kişiler tarafından açıldığı takdir
de husumet Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de tevcih olunur. 

İlk defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sınırlatı dışına çıkarma işlemi, sınırlama ile birlikte 
yapılır. 

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

MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınırlama yapılıjnış olupta herhangi bir nedenle orman sınırları 

dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların ve hususî ormanların 
kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek 
sınırlarının tayin ve tespiti, orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Millî Güvenlik Konseyi ; (S. Sayısı : 651) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Orman Kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde ça
lışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisi 
veya orman mühendisinin başkanlığında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların 
bulunmaması halinde en az on yıl hizmet görmüş or man teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya 
ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az on yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye ile 
beldelerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar heyetince 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 heyetleri ta

rafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlanırlar. Bunların gelmemeleri halinde, Komisyonlar gerekli 
gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulundurulabi
lir. 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, Tarım ve 

Ormıan 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 çıkmayan yerlerde dse 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 çalışılacak 
belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerde en az bir ay önce, bu belde ve köylerin uygun yerlerine 
asılacak ilan kâğıdı ile duyurulur ve durum bir tutanakla tespit 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 ve hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

İlan 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. İşgal ettikleri ve faydalandık
ları taşınmaz malların sınıflarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

MADDE 5, — 6831 Sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — İlan işleri tamamlaman belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komis

yonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür veya hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tev
sik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, müllkiyet ve diğer 
aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gös
terilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak 
şekilde düzenlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalış
mış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisi veya 
orman mühendisinin başkanlığında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bu
lunmaması halinde en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya zi
raat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az on yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye ile bel
delerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar heye tince aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde mühendis olan ormancı üye başkana vekâlet eder. Komisyonlar 
en az üç üye ile de çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış olur. Baş
kana vekâlet eden üyenin oyu daima tek oy sayılır. 

Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Komisyonlar, arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar heyetleri tara

fından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlamrlar. Bunların gelememeleri halinde, komisyonlar gerekli 
gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulunduru
labilir. 

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 belirlenir. 
Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az iki ay önce Radyo, Televizyon ve Resmî Gazetede, il

gili il ve varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer günlük gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mutat va
sıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. 

ilanın birer örneği, mahallin en büyük malmemurluğuna, tapulama müdürlüğüne, tapu idaresine ve Va
kıflar idaresine imza karşılığı verilir. İlgili belde veya köyün daha evvel tapulaması yapılmış ise buna ait ka
yıt, belge ve planlar istenir. 

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, en az bir ay 
önce çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kâğıdı ile il
gililere duyurulur ve durum bir tutanakla tespit 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 bulunma
ları ve hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırları

nın tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ettikleri ve fayda
landıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları, sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komis

yonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tev
sik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer 
ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gös
terilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri iTe ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak 
şekilde düzenlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 



— 42 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Tutanaklar; her 'belde ve köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır ve orman kadastro komisyon 
başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sa
hibi olanlar ile işgal edenler veya kanunî mümessilleri veya vekilleri tarafından irnza 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 gerekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakanlığınca ya
pılır veya yaptırılır. 

Ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. 
Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sı

nır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriliştir. 
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 müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığının mahallî kuruluşuna bir 
yazı ile gönderilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edeoekleri belgeler-. 
le tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında 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 şah

sen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine 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 olmaz ise komis

yon kararları kesinleşir. 
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 iti
raz konusu yeri başkalarına temlik etmiş, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde temlik, 
ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır: 

İtiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan dava
larda 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 gere
ken sahalar dikenli tel içine alınır. 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman kadastro 'komisyonunda bilfiil çalışan başkan, üye ve teknik elemanlarla diğer gö

revlilere verilecek yan ödemelerde Bütçe Kanunları üe tespit edilecek miktarların azamî hadleri üzerinden 
ödeme yapılır. 

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

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 noi Bölüm Başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki seki
de değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 651) 
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Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır ve orman kadastro komisyon 
'başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sa
hibi olanlar ile işgal edenler veya kanunî mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakanlığınca ya
pılır veya yaptırılır. 

Ölçme metodlarma ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. 
Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıiklarla tespit edilir. Tespit edilen sı

nır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi 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 uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tuıtanak örnekleri ilgili or
man işletme müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığının mahallî kuruluşuna aynı gün bir yazı ile gönderilir. 

Asılma tarihi; 'beldelerde belediye encümenlerinim, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belge
lerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında 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 şah

sen yapılan tebliğ hükmündediır. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. Bu müddet içinde 
itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. 

ilan tutanaklarında, bu tutanak ve kararlara karşı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. 
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 iti
raz konusu yeri başkalarına temlik etmiş, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları hallinde temlik, 
ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır. 

İtiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan dava
larda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya katılmaları İçin 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 gere
ken sahalar dikenli tel içine alınır. 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 12 ncl maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevllerıin Ikanunî yollukla

rı ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci Bölüm ©aşlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 
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Orman köylerinin nakledilmesi 

Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya (bitişiğinde bulunan köylerde veya dağınık evlerde oturanlar
dan; bulundukları yerlerde kaikındırılmaüarına dmlkân olmayacağı anlaşılanlarla, ormanın bütünlüğü, toprak 
ve su muhafazası ve 'biyolojik dengenin korunması bakımından, bulundukları yerlerden nakledilmelerine lü
zum görülenlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının müşterek teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca nakline karar verilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları taşınmazlar, Devlet or
manı sayılır. Bu yerlerle diğer taşınmazların genel hükümler çerçevesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine 
peşin ödenir. Nakil ve yerleştirmeler 2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Bu ıiç iskân işi, Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerine göre orman dışına çıkarılacak yerlerde yapıla
cak ise, Köy işleri ve Kooperatifler ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak plana göre yü
rütülür. 

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; Dev

let Ormanları hudutları içinde veya ormanlara dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit kurulması 
ve taş, kum, toprak, kireç, kömür, terebentin, katran ve benzeri ocakların açılması, balık üretmek üzere te
sis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki hü
kümler 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 aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Ormanlara her türlü hayvanın sokulması yasaktır. 
Ancak, fevkalade hallerde ormancılık tekniği dmlkân verdiği takdirde, Devlet ormanlarına zarar verme

yecek şekilde ve geçici olarak, bu ormanlarda hayvan otlatılmasına Tarım ve Orman Bakanlığınca izin ve-
riiebilir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir surette hayvan 
otlatılamaz. 
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n 
Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Nakledilmesi 

Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturan
lardan : 

A) Bulundukları yerlerde kalkmdırimaları mümkün görülenler, bu Kanunun ek 3 üncü majddesinde be
lirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda 'bulunulur. 

B) Yerinde kalkımdırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından bulundukları 
yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halikımın kısmen veya tamamen öncelikle bu 
Kanununun 2 nci madde birinci fikra (A) bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu 
mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
nın görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Balkanlar Kurulunca karar verilir. Nak
ledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

«Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan devlet ormanlarında; kamu yararına olan hertürlü bina 
ve tesisler ile orman hâsılatı işleyeceklerin yapacakları bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere Maliye Ba
kanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, intifa için kullanım bedeli karşılığında izin verilebi
lir. Bu izin üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün bina ve 
tesisler bedelsiz ve eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmelerin başarılı olduğu, konusuyla ilgili 
bakanlıkça belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca; yer, bina ve tesislerin ra
yiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye 
devir işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Bu suretle yapılmasına izin verilen bina ve tesislerin amaç dışı 
kullanılması yasaktır.» 

«Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman
larda veya hususî ormanlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü alınmaksızın Tarım 
ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. ıBu takdirde, kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri 
gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit olunur.» 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci madldesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18. — Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; 

Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve 
toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hizar, şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sa
kız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması 
Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup,- ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında 
birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez. 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkalede haller nede
niyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sı
nırları içerisinde bulunan köyler ve mülkî hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanla
rın orman idaresince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar verme
yecek şekilde otlatılmasına izin verilir. 

Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanı ve 
süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surette hayvan 
otlatılamaz. 
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MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 21 inoi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü hallinde hayvan sokulup 

otlatılması tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine 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 ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 14. — 6831 «ayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve or

man rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun gü
zelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkân ver
mek maksadıyla, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yer
leri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir. 

MADDE 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanımia değerlerinin esas tutulması, or

mancılıkta ve amenejman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet orman
larından yapılaoalk istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenejman 
planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 inci madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir. 

MADDE 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangileri
nin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsulleri
nin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkereleri
nin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. 

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 zorunludur. 

Resmî daire, müessese ve kamu iktisadî teşebbüslerinin ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele 
olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman emvali piyasa fiyatı üzerinden pazarlıkla satı
labilir^ 

Bu maddede yazılı satışların şaftları ve sekileri, takanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 18. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna ka

yıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, sa
manlık ve ambar ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşılanan cami ve 
köy yolu köprüsü, köy konağı inşaatları için yapacak emval, bu ormanların verim gücü nispetinde ve üreti
len 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 olmak üzere, bunların gerekli tami
ratı için ise, en yakın istif veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. Tamir ihtiyacının verildiği tarih
ten itibaren en az beş yıl geçmedikçe, tekrar tamir için ihtiyaç verilemez. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak odun verimi bulunan bu ormanlardan verim gücü nispe
tinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif yerlerin
den karşılanması halinde kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır. 
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MADDE 13. — ı683'l sayılı Orman Kanununun 21 indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup 

otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. 
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur. 

MADDE 14. — 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 ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 15. — 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 istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağ
lamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkân vermek maksa
dıyla, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anutları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, 
düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir. 

MADDE 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, 'kullanma değerlerinin esas tutulması, or

mancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmelc maksadıyla; Devlet ormanla
rından yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman plan
larına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 inci madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir. 

MADDE 17. — 6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin 
diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, 
imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim 
ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. 

MADDE 18. — 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 vasıf itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun 
partiler halinde ayarlanması zorunludur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını 
gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir. 

Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 19. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet Ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı 

ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine, köyde barınmaları için yapacakları, ev, ahır, samanlık 
ve ambar ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşılanan cami ve köy yolu 
köprüsü, köy konağı inşaatları 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, ta
şıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere, bunların gerekli tamiratı için ise» 
en yakın istif veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. Yeni ev ihtiyacının verildiği tarihten itibaren 
en az on yıl, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az beş yıl geçmedikçe, tekrar tamir için ih
tiyaç verilemez. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak odun verimi bulunan bu ormanlardan verim gücü nispetinde 
tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif yerlerinden kar
şılanması halinde kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır, 
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Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunmasına rağmen yapacağa elverişli emval üretil-
memesi veya amenajman planları kesim düzeni gereği olarak bu ormanlardan her sene üretim yapılmaması 
halinde, zatî yapacak, yakacak ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve nispetler da
hilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 

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 artışı veya aile teşkili gibi sebeplerle yapacak ve yakacak talebinde bulunanlar, bu mad
de hükmünden istifade edemezler. Ancak bunların yapacak ihtiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere ve ya
kacak talepleri ise, her yıl maliyet bedeli ile karşılanabilir. 

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 gayesiyle de 
olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde elden çıkarılması, bun
ların 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 ihtiyaçla

rına 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 nüfu

suna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan ve 
nüfusu 2 500'den aşağı kasabalar halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakları ev, ahır, sa
manlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masrafları köy veya belediye bütçesinden karşılanan cami, köy yolu köprüsü ve 
köy konağı ihtiyaçları için, en yakın istif veya satış istif yerlerinden 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 
bedeli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyenlerin 
ihtiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya satış istif yerlerinden karşılanabilir. 

MADDE 20. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket 

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 defaya mahsus olmak üzere 
Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları kar
şılığında yapacak emval verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerdeki felaketzede ihtiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere maliyet bedeli 
ile karşılanabilir. 

31 inci maddenin 5, 6 ve 7 nci fıkralarındaki hükümler, 32 nci ve 33 üncü maddeler hakkında da tat
bik olunur. 
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Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet Ormanı bulunmasına rağmen yapacağa elverişli emval 
üretilmemesi veya amenajman planları kesim düzeni gereği olarak bu ormanlardan her sene üretim yapılma
ması halinde, zati yapacak, yakacak ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve nispetler 
dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üre tilen emvalden 'karşılanabilir. 

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 gayesiyle de 
olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde köy hudutları dışına elden 
çıkarılması, bunların her ne suretle olursa olsun alınması veya satılması yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar, 'bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler. 
Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bun ların enkazı ve yapacak emval haczedilemez. . 
Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gibi ihtiyaçlarına 

devredilmesine orman idaresince izin verilebilir. 

MADDE 20, — 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli olmayan Devlet ormanı bulunan köylerde; köy nüfu

suna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan ve 
nüfusu 2 500'den aşağı kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakları 
ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masrafları köy veya belediye bütçesinden karşılanan cami, köy 
yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, en yakın istif veya satış istif yerlerinden 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 ba
deli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyenlerin ih
tiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya satış istif yerlerinden karşılanabilir. 

31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket 

içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve 
köy hudutları içinde yapılacak düzenleme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın, heye
lan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere; yapacakları ev, 
ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif 
veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir. 

31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur, 
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MADDE 21. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak 

için yapacak orman emvali alanların, bu husustaki yönetmelikte tespit olunacak yapı sistemlerine göre inşaat 
yapmaları zorunludur. 

Bu maddenin uygulama şekli ve şartları; İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönet
melikte 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 ya

pacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara 
göre muhtaçlık durumları, her sene Orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyetince ormanın 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. 
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine bil

dirilir. 
Maliyet bedeli ile zatî yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahallin

de tespit edilir. 
Verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranları, 

köy muhtarı orman idaresine bildirmekle 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, kâğıtlık 

odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine sığla yağı çıra ve şimşir gibi yıllık üretim progra
mına 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 işyerin
deki veya civarındaki köylülere, ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilebilir. 

Bu yerlerdeki kooperatiflerin veya işyerinde veya civarındaki köylülerin bu işe istekli olmadıklarının ve
ya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürünlerin diğer isteklilerce toplanıp çıka
rılmasına aynı şartlarla izin verilebilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman zararlıla
rının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıka
rılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alın
maz. 
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MADDE 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2655 sayılı Kanunla değişik 34 üncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en az 
yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi ku
ruluşu bulunanların birim fiyat (vahidî fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk
ların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde, bu sanayi kuruluş
larında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. Uygun sanayi tesisine sa
hip olmamaları nedeniyle % 25 oranındaki kerestelik tomruk ve sanayi odunu hakkından yararlanamayan 
kooperatiflerle, bu nitelikte sanayi tesisine sahip olup da belirtilen hakkını mal olarak almak istemeyen koor 
peratiflere birim fiyat (vahidî fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk ve sanayi 
odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili Orman İşletmesinin işin bittiği yıl içerisin
deki, kerestelik tomruk ve sanayi odunlarına ait açık artırmalı satışlar genel ortalaması ile maliyet bedelleri 
genel ortalaması arasındaki fark, orman idaresince ertesi yılın en geç Nisan ayı içinde nakden ödenir. 

MADDE 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için 

yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan yapı sistemlerine uygun inşaat yapmaları zorun
ludur. 

Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; imar ve İskân Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur. 

MADDE 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 36 nci 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 bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Mü
dürlüğünce belirlenecek esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar 
heyetince ormanın 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. 
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine bil

dirilir. 
Maliyet bedelli ile zatî yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahal

linde tespit edilir. 
Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun 

elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle yükümlüdür. 
MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, 

liif - yonga ddunu, sırık, çübuik, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yılık üretim programı
na alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler 
içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 inci maddede belirlenen Orman Köylerini Kalkın
dırma Kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife be
delini ödemeleri şartıyla izin verilir. 

Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunma
masının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla 
izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının, 
orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması 
için isteklilere izin verilebilir Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz. 
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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. 

MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Devlet Ormanlarında ağaçlarına, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal 

gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülkî hudut ve orman teşkilatı hudutları içeri
sinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerine veya işyerinde veya civarındaki orman işlerinde 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 olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi 
mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkın
dırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. 

'Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları 
istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden malî yeterlik belgesi istenir. 

'Bu Kanunun 34 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinde uy
gun sanayi tesisine sahip olmamaları nedeniyle bahsi geçen maddedeki % 25 oranında kerestelik tomruk 
ve sanayi odunu hakkından yararlanamayan kooperatif lerle, bu nitelikte sanayi tesisine sahip olup da belirtilen 
hakkını mal olarak almak istemeyen kooperatiflere birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine 
taşıdıkları kerestelik tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili orman 
işletmesinin işin bittiği yıl içerisindeki, kerestelik tomruk ve sanayi odunlarına ait açık artırmalı satışlar genel 
ortalaması ile maliyet bedelleri genel ortalaması arasın daki fark, orman idaresince ertesi yılın en geç Nisan ayı 
içinde nakden ödenir. 

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 ne

denlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait olup 
yetişme yeri şartları elverişli olan ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandırma
lar yapılır. 

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 bu kuruluşlarca korunup 
bakılma'k şartı ile ağaçlandırmalar yapılabilir. 

"Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet Ormanı açıklıklarında ağaçlandırma yapmak isteyen
lere, Orman idaresince yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu 
yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma bilgisine ait her türlü yardımlar parasız 
yapılabilir. Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. Mül
kiyeti Hazinede kalmak ve devam etmek üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek orman örtüsünden 
faydalanmaları hakkında bu Kanunun dördüncü faslında yer alan Hususî Ormanlara müteallik hükümleri uy
gulanır. Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe 'konu
lacak yönetmelikte gösterilir. 
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MADDE 26. — 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. 

MADDE 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi 

orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülkî hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde 
kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve 
işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde 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 olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi müm
kün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındır
ma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. 

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları iste
nilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden malî yeterlilik belgesi istenir. 

MADDE 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli ne

denlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait olup 
yetişme yeri şartları elverişli olan ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandır
malar yapılır. 

Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında devlete veya diğer kamu tüzel 
kişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatten 
alındığı takdirde, örnek nitelikte olmak ve bu kuruluşlarca korunup bakılmak şartı ile orman idaresince ağaç
landırmalar yapılabilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülerek Devlet ormanı açıklıklarında ağaçlandırma yapmak iste
yen, tercihan bu Kanunun 34 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerine ve diğer kişilere, Orman İdaresince yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman Bakanlığın
ca izin verilebilir. Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planlan ve ağaçlandırma bilgisine ait her 
türlü yardımlar parasız yapılabilir. Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin 
hakları geri alınır. Bu yerlerde herhangi bir bina ve tesis kurulamaz. Mül'kiyeti Hazinede kalmak ve devam 
etmeik üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek orman örtüsünden faydalanma hakkında bu Kanunun 
dardüncü faslında yer alan hususi ormanlara müteallik hükümler uygulanır. Bu maddemin uygulanma ulsul ve 
esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 
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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 kuru

luşlarına teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun tüzelkişiliği haiz kamu müesseselerine ait ormanlara 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişilere, sahipleri tarafından talep edildiği 
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 kuru luşları ile gerçek ve 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 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekjlde değiştirilmiştir. 
Madde 64. — Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği ağaç 

türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki arazide veya Orman Genel Müdürlüğün ce uygun görülecek Devlet ormanı açıklıklarında bir 
hektardan aşağı olmamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs, kızılağaç ve ibreli ağaçlıkları tesis 
edecek gerçek ve tüzelkişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
kuruluş kredisi verilir. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Tarım 
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 kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman idaresi tarafından 

bedelsiz verilebilir. Dikim işi orman memurlarının göze timi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları orman idare
sinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınma
sı sağlanır., 

MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak 

üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre orman idaresince olay tarihindeki dev
let memurunun birinci derece son kademe brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise kanunî mirasçılarına bu 
miktarın üç misli para, tazminat olarak verilir. 

Devlet memuru olupta sakatlanan veya ölenlerin hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca bu me
murlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. 

Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata mahsup edilmez. 
Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet 

hastanesinde parasız tedavi edilir. 

MADDE 32. — 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. Sahipleri tarafından 
tohum ve fidandan yetiştirilen hususî ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu ku

ruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman
lara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilere, sahipleri tara
fından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapımında ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik 
yardım yapılabilir, plan ve projeleri Orman Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları 
parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler uygulanır. 

MADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 60. — Orman İdaresi ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin orman 

ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sa
haya yetecek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar, Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilir. 

MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 64. — Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği ağaç 

türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki arazide veya Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet Ormanı açıklıklarında 
bir hektardan aşağı olmamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs, kızılağaç ve ibreli ağaçlık
ları tesis edecek gerçek veya özel hukuk tüzelkişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca kuruluş kredisi verilir. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir. 

MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 66. — Orman yetiştirecek Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, Or

man İdaresi tarafından bedelsiz verilebilir. Dikim işi ilgili orman memurlarının gözetimi altında yaptırılır. 
Bu ağaçlama sahaları Orman İdaresinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişip yetiş
mesi için lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır. 

MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak 

üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre Orman İdaresince, olay tarihindeki dev
let memurunun birinci derece son kademe brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise kanunî mirasçılarına bu 
miktarın üç misli para, tazminat olarak verilir. 

Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca bu me
murlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. 

Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata mahsup edilmez. 
Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet 

ve kamu kuruluşlarına ait hastanelerde parasız tedavi edilir. 

MADDE 34. — 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. Sahipleri tarafından 
tohum ve fidandan yetiştirilen hususî ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır.» 
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MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptölunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak vesair mahsuller 

ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, 
orman deposu yoksa ve suç mahalli belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise 
o köy muhtarına, yokluğunda vekiline onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi 
mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman 
depolarına naklettirilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bu
lunanlar, bir mahkeme kararına gerök olmaksızın orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış 
komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır. 

Zaptölunan nakil vasıtaları orman idaresince veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu 
trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman su
çundan zapt edilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı ta
şıyan nakil vasıtalarını satın alan üçüncü şahısların iyi, niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu nakil vasıtaları sa
hiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç de
ğerleri karşılığında, kanunun muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri halinde dava neti
cesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir, v 

Zaptölunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi 
için nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı verilmesi zorunludur. 

Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satışın 
mümkün olamaması halinde alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zapt sırasında tespit edil
miş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil 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 
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 uygun görülecek her
hangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle satılır. 

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mahsul
ler, suçta kulanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra 
emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. 

Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zapt edildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mahke
melerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş olması hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil 
vasıtalarının, orman idaresinin yazılı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik görevlileri ve 
belediye zabıtası, bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile 
görevli ve yükümlüdürler. 

Müsaderesine hükmölunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edilerek 
teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya 
sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir. 

Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmİş emval mevcut ise derhal veya satılmış ise bedeli aynen 
iade olunur. 

Müsaderesine Ikarar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 
Evvelce satılıp parası emanete alınan veya bilahare satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin 

% 50'si, hüküm kesinleştikten sonra kaçağı haber verenlerle yakalayıp- zaptedenlere ikramiye olarak verilir. 
Polis ve jandarma ile köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinin suç aletleri ve nakil vasıtasını yakalamaları 

ve orman idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Nakil va
sıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin % 10'u muhbire, % 40'ı ise bilfiil yakalayanlara verilir. 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller ile 

suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, 
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 se
nedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda 
orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve 
masraflı bulunanlar, Cumhuriyet Savcılığına yazılı bilgi verilip oribeş gün beklendikten sonra herhangi bir mah
keme kararına gerek olmaksızın orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, ma
hallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu 
trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman su
çundan zaptedilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı taşıyan 
nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu nakil vasıtaları; sahiple
rinin talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri 
karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsa
deresine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine teslim edilir. 

Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi için 
nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı verilmesi zorunludur. 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim edilemez. Sahibi tarafından 
belirtilen esaslara uygun olara'k alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş 
gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca 
mahallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, 
idarece uygun görülecek herhangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle satılır. 

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mahsuller, 
suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet 
olarak harikaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir. 

Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zaptedil dikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mahkemelerce 
verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş olması hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıta
larının, orman idaresinin yazılı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik görevlileri ve bele
diye zabıtası, bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile gö
revli ve yükümlüdürler. 

Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 
Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış ise bedeli 

aynen iade olunur. 
Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edilerek 

teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sa
hibinden yahut kefillerinden tahsil edilir. 

Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satışm 
mümkün olamaması halinde alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zabt sarasında tespit edilmiş 
değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir. 

Hüküm kesinleştikten sonra, evvelce satılıp parası emanete alınan veya bilahara satılan nakil vasıtası ve 
suç aletlerinin satış bedelinin % lO'u kaçağı haber verenlere, % 40'ı ise yakalayıp zaptedenlere ikramiye olarak 
verilir. 

Polis, jandarma, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç aletleri ve nakil vasıtasını yakalamaları ve 
orman idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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'Kaçakçılığın muhbiri yoksa buna ait hisse de bilfiil yakalayanlara verilir. 
Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50'si orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman 

Genel 'Müdürlüğü hesa'bına irat kaydedilir. 

MADDE 34. — 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 

ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metre küpü için yedibinbeş
yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşa
ğı olanlar için bu cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. Ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kullanıla
rak yapılmış ise asıl cezalar bir katı artırılarak hükmolunur, 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçlan keserek 
odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve odunun beher kentali için binbeşyüz liradan, 
kömürün beher kentali için de beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu su
retle verilecek ceza üçbin liradan aşağı olamaz. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim saha
larını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk, pedevra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek ce
zalar 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 yedibinbeşyüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasıyla cezalandırılır. 

'Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise yapı
lan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar hapis ve onbin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

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
rılıp 

MADDE 3'5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 92. — Bu Kanunun 16 nci maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocakları 

idarece kapatılır. 
Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzin alarak bu 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 idaresince işletilmekten men edilir. 

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 izin

siz yapanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis cezasıile cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bu
lunduğu veya kesinleşmiş orman sınırîarı içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur, 
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(M. G. K.) 
(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50'si, orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman Ge
nel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

MADDE 36. — 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 ağaç

ları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metre küpü için 'beşbin liradan yirmibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu ceza
lar bir misli artırılarak 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 bin lira, kömürün beher 
kentali için de beşbin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek para cezası üçbin lira
dan aşağı olamaz. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl ceza
lar bir misli artırılarak hükmolunur. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmıiş fidanları kesmek, sökmek, ekim saha
larını bozmak, ağaçlan boğmak, bunlardan yalamuk, pedevı'a, hartama çıkarmak fiilleri iç'in verilecek ce
zalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu maddeniin uygulanmasında fidandan malksat sekiz santimetreden 
daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpıhk, çubukluk saf halanndaki halidir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan filleri 
işleyenler blir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazıllı MTerî işleyenler üçbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para ce
zasıyla cezalandınlır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine mulhaliif hareket edenler orman sahipleri ise ya
pılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar bapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasıyla cezalandırılır. 

Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahip
leri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir mtislıi artı
rılır. 

14 üncü maddedeki suçlan, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve füilen bu köyde oturanlar 
dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki cezalar tikli misli artırılır. 

MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 92. — Bu Kanunun 16 nci maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocakları İda

rece kapatılır. 
Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir, izin alarak bu 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 idaresince işletilmekten men edilir. 

MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya 'izne bağlı işleri izin

siz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bu
lunduğu veya kesıinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar 
Hapis cezasına hükmolunur. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçümünün 
beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkrada yazılı ceza yarı oranında artırılır. 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Or
man Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihti
yaç görüldüğü takdirde, ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman 
idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur, idarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvet
leri 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, ikatran, sakız, taş, kum, toprak ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar 
otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de men edi
lir, 

MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. — Fıkra 1 ve 2 : Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre ormanlara izinsiz hayvan sokanlar 
bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için ikiyüz liradan, diğer bü
yükbaş hayvanların beheri için yüz liradan, küçükbaş hayvanların beheri için elli liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan aşağı olamaz. 

MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddesinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler beş-

bin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 97. — Fıkra 1 - Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince 
tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksek
ten kesenler, kesilen ağaçların miktarı göz önünde bulundurularak, beşbin liradan aşağı olmamak üzere ha
fif para cezası ile cezalandırılır. 

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 müş

terek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaran
lar, 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 itibaren 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 üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı, suç konusu emvalin rayiç değeri
nin iki misli tazminat olarak alınır. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçümü
nün beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır. 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli 
Orman Genel Müdürlüğünce iraid kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce 
ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir, Aksi takdirde ilgili or
man lidaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. lidarenİn bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuv
vetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 

17 nci maddenin üçüncü fıkfalsındaki yerleri almaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin ve
renler 'bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 39. — 6831 sayılı Ormıan Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Maldde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde belertilen ve yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve 

şeritlerle, kireç, kömür, 'terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve buna 'benzer ocaklar ile balık üretme 
tesislerini izinsiz kuranlar, otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunla
rın işletilmesi de men edilir. 'Bu tesisler Devlet ormanlar! içinde kurulmuş ise müsadere olunur. 

MADDE 4Q. — 6831i Sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve 3 üncü' fıkra eklenmiştir. 

<<Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlar bir aydan 
aşağı olmamak üzere hafif hapis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için ikiyüz lira, diğer büyükbaş hayvan
ların beheri! için yüz lira, küçükbaş hayvanların beheri için elli lira olmak üzere hafif para cezası ile ceza
landırılırlar.» 

«Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan aşağı olamaz». 
«Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içti köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu 

köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde, yukarıdaki cezalar iki misli artırılır.» 

MADDE 41. — 6831 sayılı Ormıan Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci nladdelerin'de yazılı hükümlere aykırı hareket edenler, üçbin 

liradan onbeş bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılın 

MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde dip 
kütükte bırakmayanlarla damlgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen her 
ağaç için bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir, 
Madde 98. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy 

müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıka
ranlar, bunları verliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nedeniyle izin 
almaidan yakanlar orman idaresinden 'izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, 
kullandıktan- sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar veya ya
pacak emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde 35 inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat 
yapmayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu maddede belirt'ien her türlü emvali her ne surette olursa ol
sun alan Veya kalbul edenler, iki aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan elBbin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada yazık eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı, suç konusu emvalin rayiç değeri
nin iki misli tazminat olarak alınır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenler 

beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 100. — 41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nakle

denler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür vesair orman mahsullerini taşıyanların malları 

kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonur. Kaçak olmadığı ve 
nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi ve
rilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tâbi or

man emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenler, beşbin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Fıkra 1 ve 2 - «Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci 
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususî orman sahipleri, yirmibeşbin liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise, otuz-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 102. — Fıkra 1 - «51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenejman 
planlarında ormanın imarı, genişletilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi 
gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbir
leri almayan orman sahipleri onbeşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenler 3 bin liradan aşağı olmamak üzere; 

Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile düşük, devrik ve 
heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak ya da, satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici 
olmak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya gir
mesi suretiyle zarara, sebebiyet verenler; beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 104. — Fıkra 1 - 68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler, bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1Ö5. — Fıkra 1 ve 2 - 69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek 
için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya ma
hallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya 
gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından beşbin lira para 
cezası verilir. 
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MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenler 

üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 100. — 41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nak

ledenler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve diğer orman mahsullerim taşıyanların mal

ları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olma
dığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar ^derhal taşıyana teslim edilerek nakli
yesi verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi 

orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenler, beşbin lirdan oribeş'bin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandı rılur. 

MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içirikle 50 nci maddede yazılı işaretlerle orman
ların hudutlarını belli etmeyen hususî orman sahipleri, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para ceza
sıyla cezailandırılır.ı» 

«Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine 'bu mükellefiyeti ifa etmezler ise, otuz-
bin liradan yüztbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 47. — 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, 
geliştirilmesi, 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
leri onbeşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler üçbin liradan onbin liraya kadar; Dev
let veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan 
gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak 
kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi 
suretiyle zarara sebebiyet verenler; beşbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 50. — 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 yetkili memurlar ve orman 
teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine 
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından beşbin lira para cezası verilir.» 
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. Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililer mahallî Sulh Ceza Mahkemesine iti
razda 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 tedbirlere riayet etmeyenler, beşbin liradan aşağı olmamak 

üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 108. — Fıkra 1 ve 2 - Orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplan
dığını bildiği halde taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bu
lunduranlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin lira ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci 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 
dönüştükten sonra satanlar, tarafından işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzellibin lira 
ağır para cezası ile cezalandırılır. ' , 

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 kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton 
kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale ge
tirenler, yerlerini değiştirenler ile 116 ncı maddeye aykırı hareket edenler, bir aydan bir seneye kadar hafif 
hapis ve beşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan fullerin işlenmesi yüzünden husule gelen zarar için istek halinde 

ayrıca gerçek zarar esası üzerinden tazminata da hükmedilir. 
Gerçek zarar, rayiç değer dışında kalan hallerde suç işlenmesi yüzünden idarenin uğradığı tüm zararla

rı içerecek ve ormanların korunması ve idaresi için teşkilat masraflarını, halin icaplarına göre mahrum kalı
nan 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 yerin
de, suç konusu orman mahsulü emvalin 'bir evvelki yıla ait ıbilanço döneminde yapılan açık artırmalıı satış
larda aynı cins ve türdeki emval için 'beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış 
kesim, sürütme, taşıma ve istif giderlerinıin çıkarılmasından sonra tespit olunacak birim fiyat üzerinden ger
çek zarar hesap edilir. 

Suç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden istifa
de etmek veya fidan yaşını esas tutmak suretiyle bulunan 'birim miktarı, yukarıdaki fıkraya göre tespit edi
len tomruk satış fiyatı ile çarpılarak gerçek zarar bulunur. 

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvali, gerçek zarar 
birim fiyatı ise, ikinci fıkra esaslarına göre hesaplanır. 

Orman İşletme 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 ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip ıbağlı bu
lunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili 'bulundukları ilçelerde belediyeler 
vasıtasıyla ilan ettirip, derhal toirer nüshalarını mıntılkasındaki Cumhuriyet savcılııklarıyla ceza ve hukuk mah
kemelerine ve hu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayı
nın son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Yargı organları, bu cetvelleri göz önünde bulundurarak tazmi
nata hükmederler^ 
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«Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililer mahallî sulh ceza mahkemesine itiraz
da bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir.» 

MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenler, beşbin liradan yirmibin liraya 

kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği 
halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulunduranlar bir 
aydan bir seneye kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

«Birinci 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 
dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzellibin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 53. — 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 kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton 
kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale geti
renler, yerlerini değiştirenler bir aydan bir seneye kadar hafif hapis ve bin liradan onbin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
IMadde 112. — Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle 

meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek zarar üzerinden tazminata hükmolunur. 
Gerçek zarar; 
A) Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; suçun işlendiği yere en yakın orman idaresi 

satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı sa
tışlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapıl
mış kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir. 

B) Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlanması 
için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamı bir 
misli fazlasıyla tazmin ettirilir. 

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek 
zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen 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 ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetveİ halinde tespit ve tanzim edip bağlı bu
lunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde (Belediyeler 
vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet Savcılıklarıyla ceza ve hukuk 
mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. 'Bu cetveller ertesi yılın ikinci 
ayının son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Yargı organları, bu cetvellere göre tazminata hükmederler. 
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MADDE 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan filin ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş 

olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahallî rayice göre hesaplanır. 
Mahallî rayiç; 112 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslara göre, kesim, sürütme, taşıma ve istif gi

derleri düşülmeden bulunacak ortalama birim değerine, bu malın en yakın ilçe veya il merkezindeki satış 
yerine kadar nakilleri için yapılması gerekli masraf ile, 'bu yerlerddki satıcı kârının eklenmesi suretiyle elde 
edilecek bedeldir. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır. 

MADDE 54. — 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 cinsine göre cari yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gideri esas 
tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmoilunur. 

MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarımı ve 

Orman bakanlıklarının iznine bağlıdır. 

MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 116 nci maddesi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, sa

hipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar : 
A) (Ç ve E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki her 

nevi mey vah ağaç ve ağaçcık'larla örtülü yerlerden, (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) sahipleri 
her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabi
lirler. 

B) (F ve G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içerisin
deki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları ve palamut meşeliklerimden sahiplerinin zatî ihtiyaçları 
ve pazar satışları için yapacakları kesimler; keşif, damga ve nakliye muamelelerine tabi olup, bu yerlerden 
pazar satışları için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu mua
melelerin şekil ve esasları, Tarım ve Orman Bakanlığınca 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 aşağıdaki Ek Madde 1 eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tes
pit ve tahsili ile madde hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esasları tespit etmek üzere, 6831 
sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 115 inci maddeleri 
için Tarım ve Orman Bakanlığınca, 18/2, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 112, 113, 114, 116 nci maddeleri için de 
Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelikler yürürlüğe konulur. 

Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır. 

MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı Kanunla Eklenen ve 1906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Ek 3 üncü maddesinin A fıkrasının c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 3. — A - c) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak hak
larına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişıilerince kâr gayesi bulunmak
sızın ve kamu yararına hizmetlerde küllanı'lmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje 
toplam bedellinden orman sahasına isabet eden kısmının % 3'ü oranında alınacak hisseden; 
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MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 113. — Bu /Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsade

re edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır. 
Mahallî rayiç; suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde, suç konusu orman mahsulü emva

lin bir evvelki yık ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için 
beliren satışlar ortalamasıdır. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir. 

MADDE 56. — 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 cinsine göre carî yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gideri esas 
tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır. 

MADDE 57. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için her hangi 

bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznime bağlıdır. 

MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 116 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 116 .— Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççık

lardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: 
A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki her 

nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri 
her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabi
lirler. 

B) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içerisin
deki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları ve palamut meşeliklerinden sahiplerinin zati ihtiyaçla
rı ve pazar satışları için yapacakları kesimler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabi olup, bu yerlerden 
pazar satıştan için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu işlem
lerin usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber em
val müsadere olunur. 

MADDE 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı Kanunla Eklenen ve 1906 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ek 3 üncü maddenin (A) fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) «6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Dev
let ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk ve tüzelkişilerce kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına 
hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman 
sahasına isabet eden kısmının % 3'ü oranında alınacak hisseden;» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 59. — 6831 sayılı Orman Kanununun 38 inci, Ek Madde 1 ve Muvakkat 1 inci ve Geçici 6 
ncı madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 60. — Bu Kanunun 52 nci ve 53 üncü maddeleııi ite değiştirilen 112 noi ve 113 üncü madde 
hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 61. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütürs 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 60. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki'Ek Madde 5 eklenmiştir. 

Yönetmelik 

BK MADDE 5. — Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 ncı maddelerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esaslar 
ile orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin 
hususlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe konulur-

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 61. — 6831 sayılı Orman Kanununun; 38 inci, Bk Madde 1, Muvakkat Madde 1, Geçici 6 ncı 
madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden bu Kanunun yayımı tari
hine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır. Ancak, köy tüzelkişiliği tarafından bu ormanların 
korunmasına devam olunmadığı veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği an
laşıldığı takdirde Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak 
tamamlanamamış orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili 
madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen fab
rikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı Orman Kanununun bu Kanunla değiştirilen 18 
inci maddede belirlenen yeni mesafelere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile 
ocakların sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri 
ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en yakın orman idaresine bildirmekle zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 60 inci maddesiyle dklenen Ek Madde 5 gereğince hazırlanacak 
yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yayımlanır. 

Yürürlük 

MADDE 62. — Bu Kanunun 54, 55, 56 ncı madde hükümleri 1 MART 1984 tarihinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 63. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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