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İçindekiler 
Sayfa I 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 670:671 
3. — Yoklama 671,695 
4. — Görüşülen işler 671 
1. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu

nuna ek 5127 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ile Ga-zianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel ve Niğde Mebusu Asım Doğanay'm, 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununa ek 
5127 sayılı Kanunun birinci maddesimn 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/460,2/449) * 671:670 

2. — Türkiye - Almanya Federal Cum
huriyeti Ticaret Anlaşmasına göre* tanzim 
olunacak menşe şahadetnameleri metnrnde 
«Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli» 
ibaresinin kullanılması için teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun lâyi
hası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/449) . 673,677,680,685,727:730 

3. — Türkiye ile Amercka Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ticaret Anlaş-
KKpsraın. yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun lâyihası ve Dışişleri-ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/451) 673:674,677, 

•680,685,731:734 

Sayfa 
4. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme 

Anlaşmalariyle Ek Protokol ve buna mel-
fuf mektupların 15 Haziran 1952 tarihin
den itibaren üç aylık bcr devre için uzatıl
ması hakkında teati olunan mektupların 
onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışiş
leri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/452) 674,677,680,685,735:738 

5. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ö d e 
me Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarih
li Ek Protokol ve buna melfuf mektupla
rın yürürlük sürelerinin 15 Eylül 1952 ta
rihînden itibaren altı aylık yeni bir devre 
için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 tari
hinde mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın onanması hakkında kanun lâyi
hası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/468) 674:675,677,680,685,739:742 

6. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Teknik Ziraat 
ve Teknik Bahçıvanlık okulları Kanunu
nun 3 ncü ve 16 ncı maddelerinin yürür
lükten «kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Tarım ve Geçici Adalet komisyonları 
raporları (2/426), 675 

7. -— Türkiye ile Fransa arasında 31 
Ağustos 1946 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli 



Sarf* 
Protokol ile eklerinin onanması hakkın
da kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/472) 675:676,677, 

680,682,685,743:746 
8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Müte

vekkili Yemen Kırallığı arasında akdedi
len Dostluk Andlaşmasmm onanması hak
kında kanun lâyihası ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/496) 676,677,680,682, 

686,747:750 
9. — Müzelerle ören yerlerini ziyaret 

edenlerden ?dınaca<k ücret hakkındaki 
3340 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) 676:677 

10. — İstanbul Mebusu Andre Vahram. 
Bayar'ın, Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umumi İdaresi Memurları 
Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye, Ulaşr 
tırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/256) 677:678 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit ika
met, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelena
mesine merbut Türkiye Gümrük Taviz 
Listesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun lâyihası ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/453) 678,681,682,686,751:754 

12. — Türkiye ile Fransa arasında 
imzalanan Kültür Anlaşmasının onanması 
hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/541) 678 .-679,681,682,686,755:758 

13. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 ; 
tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uza- i 
turnası hususunda teati olunan mektup
ların onanmasına dair -kanun lâyihası ve 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/497) 679,681,686,759:762 

14. — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmayı tadil eden 3 sayılı Ek Protokolün 
onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) 680, 

681,687,763:766 | 

15. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'-
in, Erzurum'un Mehtiefendi Mahallesinden 
îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/105) 680:681 

16. — îstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
kanun lâyihası ve içişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/622) 681,684,687,767:770 

17. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/136, 297, 348, 378, 413) 681 

18. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 
4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «genel 
meclis» tâbirlerinin «belediye meclisi» ola
rak düzeltilmesine dair kanun teklifi 
(2/267) 682:684,685:686,686:687 

19. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 2 arkadaşının, Memurin Ka
nununun 4 ncü maddesinin, «Z» fıkrasiyle 
6 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu raporu (2/421) 687:690 

20. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kar
gı Kazasının Çorum Vilâyetine bağlanma
sı hakkında kanun lâyihası ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/368) 690:695 

21. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 
ve 34 arkadaşının, şeker fabrikalarına bah-
şolunan imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 
601 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Ekonomi, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/512) 695:696,710,710, 

715,771:774 
22. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel ve 23 arkadaşının, Namıkkemal Ma
hallesindeki memur konutlarının satış su
retiyle tasfiyesi, Burdur Mebusu Mehmet 
özbey'in, Ankara Namıkkemal Mahallesin
deki binaların Devlet dairesi olarak kulla
nılması, Çankırı Mebusu Kenan Çığman'm, 
Namıkkemal Mahallesindeki «D» tipi blok 
evlerin verem mücadelesinde kullanılmak 



Sayfa 
üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
emrine verilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/50, 123, 129) 696:709 

23. — Mardin Mebusu Kemal Türkoğ-
lu 'nun, Reisicumhur tahsisatı hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/442) 709:710 

24. —• Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
ın, subay ve memurların protokolün, tesbit 
ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğur
lamalarda bulunamıyacaklarına dair ka
nun teklifi ve içişleri Komisyonu ile Geçi
ci Komisyon raporları (6/462) 710 

25. — Orman kanunu lâyihası ve tek
lifleri hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe 
komisyonu raporları (1/170, 2/170, 200, 
224, 254, 275, 276, 1/179) 710:723 

Sayfa 
723 
723 

5. — Sorular ve cevaplar 
A — Yazılı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, Trabzon limanını şehre bağlıyacak 
olan yolun yapılması hakkında ne düşünüldü
ğüne, hava meydanı inşaatının ne zman 
tamamlanacağına, verem hastanesiyle hid-
ro - elektrik santraline ve Maçka Kazası 
Köylerinden bâzılarının başka yerlere 
naklinin mevzuubahis olup olmadığına 
dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1078) 723:725 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon'da bir balık yağı ve balık 
unu fabrikası kurulması hususunda yapı
lan tetkikatm neticelerine ve ne zaman tat
bikata geçileceğine dair sorusuna, Ekonomi 
ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş'ın yazılı 
cevabı (6/1137) 725:726 

mmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Amasya Mebusa Cevdet Topçu'nun, öldü
ğüne dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve ayak
ta iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, Çankırı, 
Kastamonu ve Bolu havalisinde 1951 yılmda vu
kua gelen yer depreminde evleri yıkılan veya 
oturulanılyacak hale gelen vatandaşlara yardım 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin gündeme 
alınmasına dair önergesi reddedildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve taşan
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergesi kabul olundu. 

İstanbul ve îzmir'de birer ceza evi yapılması 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişil
mesine; 

Îstanbuİ Adalet binası inşası için gelecek 
yıllara geçici yüklenmeler^ girişilmesi hakkın
daki 5038„, sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına; 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesine; 

Jandarma Efradı Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanunlar kabul olundu. 

Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanununa bir 
madde eklenmesine ve 5127 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun lâyihasının birinci mad
desi dikkate alman önerge ile birlikte Bütçe 
Komisyonuna verildi. 

15. VII. 1953 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 

M. Kurbarioğlu 

Kâtip 
Îstanbuİ Mebusu 

F. Tekil 

Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgu 



Öoruİar 
Yazılı soru 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, tıp, eczacı 
dişçi, sağlık, hemşire ve ebe okullarına geçen se
nelere nazaran daha fazla talebe alınması huşu-

Lâyihalar I 
1. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası (1/640) (Tarım | 
ve Bütçe komisyonlarına); i 

2. — Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna I 
ek kanun lâyihası (1/641) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

3. — Şehir ve Kasabalarda mahalle ve muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Ka- | 
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki 6010 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/645) (İçişle
ri Komisyonuna); 

4. — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü | 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası (1/642) (İçişleri ve Bütçe | 
komisyonlarına); I 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesine bir fıkra ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihası (1/643) (Millî Savunma, Maliye. 
ve Bütçe komisyonlarına); 

6. — Umumi hayata müessir âfetlerden önce 
ve sonra alınacak tedbirlere dair kanun lâyihası 
(1/644) (İçişleri, Bayındırlık, Adalet, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

Raporlar 
7. — İtalya'daki Alman ihtira--beratları hak

kında Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakı
mızın tasdikına dair kanun lâyihası ve Dışişleri 
ve t icaret komisyonları raporları (1/561) (Gün
deme) ; 

8. — Köy Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve 46 neı maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5672 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil I 

sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim 
vekâletlerine gönderilmiştir. (6/1147) 

edilen geçici maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/639) (Gündeme); 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin kabulü hakkında ka* 
nun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/583) (Gündeme); 

10. — Türkiye ile Belçika - Lüksem'burg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması 
süresinin uzatılmasına dair teati edilen mektup
ların onanması hakkında kanun lâyihası ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1/546) 
(Gündeme); 

11. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması 
müddetinin uzatılmasına dair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası vr 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/598) (Gündeme). 

12. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı 
Kanunun ek birinci maddesinin tadili ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
6010 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası İçişleri Komis
yonu raporu (1/645) (Gündeme). 

13. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin ve 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Dışişleri Vekâleti kısımlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/629) (Gündeme). 

14. — Sürekli görevle yabancı memleketler
de bulunan memurların aylıkları hakkındaki 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 670 — 
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kanunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/638) (Gündeme). 

15. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırmaları için borç para verilmesine dair olan 
5054 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 

fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/637) (Gündeme). 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası ve 
Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/465) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,08 

BEİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgu (Bize) 

«•» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Afyon Karahisar mebuslarından Kastamonu 

mebuslarına kadar yoklama yapıldı). 
REİS — Birleşimi açıyorum. 
Gündemle ilgili takrirler var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

arz ve teklif ederim. Çoruh 
Zihni Ural 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

REİS — Aynı mahiyette olan takrirleri oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞUŞR 

1. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
ek 5127 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun layihası üe Gazianteb 
Mebusu Süleyman Kuranel ve Niğde Mebusu 
Asım Doğanay'ın, Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununa ek 5127 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Buyındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/460, 2/449) 

REİS — Yeğlikle görüşülmesine karar veri
len işlerden Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunun 
tadilâtına geçiyoruz. 

Bu kanun lâyihasının birinci maddesi komis
yona gitmişti. Komisyondan gelmiştir. Müzake
reye devam ediyoruz. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa bir mad
de eklenmesine ve 5127 sayılı Kanunun kaldırıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. - - 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununa aşağıdaki madde eklenmiş
tir : 

Ek madde — Bayındırlık Vekâletince lüzum 
görülecek liman, su, kanalizasyon, elektrik, Dev
let demir ve Karayolları tesislerinin, şehirlerin 
münakale sistemlerine ait. nâzım plânların, aynı 
şekilde lüzum görülecek yapılarla bedii ve tek
nik hususiyetleri haiz güzel sanatlara mütaallik 
işlerin ve aynı ehemmiyette şehir harita ve imar 
plânlarının etüd ve projelerini müsabaka ile 
veya bunları fennî liyakatleri ve iktidarları U-

— «n'— 
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gili vekâletçe kabul edilmiş yerli veya yaban
cı uzman ve firmalar arasında pazarlıkla yaptır
maya ve lüzumu halinde yukarda yazılı işlerin 
kontrolünü aynı şekilde bu firma veya uzman
lara pazarlıkla vermeye alâkalı vekil yetkilidir. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Burhanettin Bey. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen

dim, dün de arizü amik arzettim, böyle fazla 
çetrefilli dille yazılmış bir kanun maddesi çok 
defa ihtilâflar tevlit eder, tefsirlere yol açar, 
soruşturmalara yol açar. Onun için müsaade bu
yurursanız ben, bu ek maddeyi maksada uygun 
gördüğüm şekilde kısalttım, önergemi arzediyo-
rum. Bu şekilde kabulünün münasip olacağını 
tahmin ederim. Heyeti aliye de bu neticeye va
rırsa, bu şekilde kabulünü istirham ederim. 

RE IS — Madde ile ilgili önergeyi okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 2490 

sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununa ek-
lennu •" teklif edilen maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini Meclisin yüksek tasvibine ar-
zederim : 

Ek madde — Lüzumlu hallerde her türlü 
imar ve inşa işlerine ait harita, etüd, plân ve 
projelerle bunların kontrolünü hususi firma ve 
uzmanlara pazarlık suretiyle vermeye Bayındır
lık Vekili salahiyetlidir. 

Antalya Mebusu 
Dr. Burhanettin Onat 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim dün lâyi

hada mevcut olan «önemli ve mühim büyük su 
işleriyle çok önemli inşaat» tâbirlerinin, bunla
rın takdiri hususu Bayındırlık Vekâletine ait 
olması dolayısiyle Burhanettin Onat arkadaşı
mız bir takrir vermişler (Bayındırlık Vekâle
tince lüzum görülecek su işleri) şeklinde değiş
tirilmesi maksadı temin eder, demişlerdi. Bu se
bepten ilk maddeyi komisyona aldık, kendileri
nin bu görüşüne iştirak ettik ve maddeyi «Ba
yındırlık Vekâletince lüzum görülecek su işle
riyle yapı iş1 eri» diye tâdil ederek Yüksek He
yetinize sunduk. Şimdi aynı arkadaş onu da 
kâfi görmüyor, maddeyi şu şekilde yapalım diyor. 
Mahiyeti mevcut takrirle nedir, ne dereceye ka-
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I dar kabili teliftir, hangi noktaları içine alıyor, 

hangi noktalan almıyor, bunu derhal ifade ede
bilecek durumda değiliz. Bu takdirde bendeniz 
ısrar ediyorum, madde sarihtir, esaesn salahi
yetli Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarından 
geçmiştir, iltibasa mahal verecek kelimeler de 
kaldırılmıştır, binaenaleyh bunu olduğu gibi 
kabul edilmesini rica etmekteyim.* 

REİS — Bayındırlık Komisyonu adına Sü
leyman Kuranel. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU REİSİ SÜ
LEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Burha
nettin Beyin takririndeki imar ve inşa kelimesi 
bizi teknik sahada tatmin etmemektedir. Çünkü 

I kanunun metninde sulama gibi işler de vardır. 
I Bunlar ne imardır, ne de inşadır, başlıbaşına 
I hususiyet arzetmektedir. Yalnız imar kelimesini 

kabul edecek olursak yalnız imar işine taallûk 
I etmektedir, diğerleri açıkta kalmaktadır, Bina-
I enaleyh ben de komisyon olarak bu takririn red

dini rica etmekteyim. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen

dim; sulama işlerinin imar çerçivesi dâhiline 
girmiyeceği hakkındaki muhterem Komisyon Söz
cüsünün mütalâası beni tatmin etmedi. Bilmem 

I sizleri tatmin etti mi? (Etti, sesleri). 
Ben meseleyi basite irca etmek istedim. Dün 

de arzettim, meselenin esası şudur: Bayındırlık 
Vekâletinin elinde bir teşkilât var, bu teşkilât 
bugünkü ihtiyaçları karşılayacak mahiyette de
ğildir ve vekâlet ihtiyaçların tazyiki altındadır, 
yetişemiyor. 

Bir hastane var; üç, dört hekimi mevcut, has-
r taneye hasta tehacümü de var, hekimler kâfi 

gelmiyor. Bu sefer ücretle dışardan hekim tu
tar, fazla hastalara baktırır. Bunun gibi Vekâ
let kendi teşkilâtiyle bu plân, proje ve daire 
işleri dışardaki müstakil firmalara v& uzman
lara tevdi edebilmesi için Meclisten bir kanun 
istiyor. Artık bunun için köprü, sulama fa
lan diye. saymaya ne lüzum vardır. Nçktai na-
zarımca imar çerçevesi içine girmiyen hiçbir 
bayındırlık mevzuu yoktur. tcabederse sulama 
işini de koysunlar, fakat böyle köprü, yol dî  
ye uzun uzun kanun maddecinde tasrihe ben
deniz lüzum görmedim. Bun#n kanu% tekniği 
bakımından daha sade ve daha katiyetli ola
cağına kaniim. Karar Yüksek Meclisindir. 

I Nasıl arzu ederse o şekilde karar karardır. 
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RBÎS — Takriri tekrar okuyoruz, 
(Antalya Mebusu Burhanettin OnM'm Öner

gesi tekrar okundu.) 
(BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (îstanbul) — Her iki komisyon da 
iştirak etmiyor. 

'REÎS — Şimdi okunan takrire Bütçe ve 
Bayındırlık komisyonları iştirak etmemektedir. 
Takriri oyunuza arzediyorum. Dikkate alan
lar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

((Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — 5127 sayılı ve 3 . I X : 1947 ta
rihli Artırma, Eksiltme,ve îhale Kanununa ek 
kanun kaldırılmıştır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olunmuştur. 

iMADDE 3. — Bu kanım neşri tarihinden 
meriyefe girer. 

REÎS — Kabul edenler Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuma arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuş
tur. 

2. — Türkiye - Almanya Federal Cumhuri
yeti Ticaret Anlaşmasına göre tanzim olunacak 
menşe şahadetnameleri metninde «Almanya Fe
deral Cumhuriyeti menşeli* ibaresinin kullanıl
ması için teati olunan mektupların onanmasına 
âMr kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (î/449) [1] 

REÎS — Tasarının ikinci görüşülmesiddr, 
maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşim Tu-
tanağmdadtr. 
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Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Tica
ret Anlaşmasma göre tanzim olunacak menşe 
şahadetnameleri metninde «Almanya Federal 
Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması 
için teati olunan mektupların onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 16 Şubat 1952 tarihli Türki
ye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret An
laşması gereğince ticaret eşyasına terfik oluna
cak menşe şahadetnamelerindeki «Alman men
şeli» ibaresi yerine «Almanya Federal Cumhu
riyeti menşeli» (ibaresinin kullanılması husu
sunda Bonn Büyükelçimiz ile Alman Ticaret 
Heyeti Başkanı arasında 1 Ağustos 1952 tari
hinde Bonn'da, teati olunan mektuplar onan
mıştır. 

REİS — Madde üzerinde değiştirge yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

3. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun lâyihası 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/451) [1] 

REÎS — Tasarının ikinci görüşüim esidir. 
maddelere geçiyoruz. 

Türlüye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da 1 Nisan 1939 tarihinde İmzalanan Ticaret 
Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması hakkın

da Iflmfln 

MADDE 1. r - Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 1 Nisan 1939 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürür
lükten kaldırılması hususunda Amerika Birle-

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşim Tur 
tanağındadır. 

— 673 — 
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şik Devletleri Büyük Elçiliği ile Dışişleri Ve
kâleti arasında 5 Temmuz 1952 tarihinde An
kara 'da teati edilen mektuplar onanmıştır. 

REÎS — Madde üzerinde değiştirge yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

4. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme An-
laşmalariyle Ek Protokol ve buna melfuf mek
tupların 15 Haziran 1952 tarihinden itibaren üç 
aylık bir devre için uzatılması hakkında teati 
olunan mektupların onanmasına dair kanun lâ
yihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/452) [1] 

REÎS — Lâyihanın ikinci görüşmesidir. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve bu
na felfuf mektupların 15 Haziran 1952 den iti
baren üç aylık bir devre için uzatılmasına dair 
teati olunan mektupların onanması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den itiba
ren üç aylık bir devre için uzatılması hakkında 
14 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da Dışişleri 
Vekâleti ile isveç Elçiliği arasında teati olunan 
mektuplar onanmıştır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu-

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşim Tu-
tanağmdadır. 
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I nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 

5. — Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarihli ek pro
tokol ve buna melfuf mektupların yürürlük sü
relerinin 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren 
altı aylık yeni bir devre için uzatılmasına dair 
26Eylûl 1952 tarihinde mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları (1/468) [1] 

REÎS — Tasarının ikinci görüşülmeğidir. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve Ödeme An!aşmala-
riyle 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve 
buna melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 
15 Eylül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir 
devre için uzatılmasına dair teati olunan mek

tupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 15 Ey-

I lûl 1952 den itibaren altı aylık yeni bir devre 
için uzatılması hakkında 26 Eylül 1952 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Vekâletiyle îsveç. Elçi
liği arasında teati olunan mektuplar onanmış
tır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler..,,,Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı birleşim tu 
tanağındadtr. 
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REİS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. | 
Lâyiha açık oya arzedilmiştir. 

6. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve iki arkadaşının Teknik Ziraat ve Teknik 
Bahçıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 
ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Geçici Adalet 
komisyonları raporları (2/426) [1] 

REİS — Teklifin ikinci gyrüşülmesidir, bi
rinci maddeyi okuyoruz : | 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
Kanununun 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerinin de
ğiştirilmeme ve 15 ve 16 ncı maddelerinin 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 19 Temmuz 1943 tarihli ve 
4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları Kanununun 1, 2, 3 ve 4 ncü madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Tarım Vekâleti çeşitli ziraat iş
lerinin yapıcısı ve başarıcısı olarak bilgili ve 
amelî çiftçi ve bahçıvan yetiştirmek gayesiyle 
uygun göreceği yerlerde ve sayıda teknik zi
raat ve teknik bahçıvanlık okulları ile bu okul
lara bağlı küçük, orta ve büyük örnek öğretim 
işletmeleri kurar. 

Bu okullar parasız yatılıdır. 
REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Teknik ziraat okulları ile bu 
okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim 
işletmeleri Devlet çiftliklerinde, teknik bah
çıvanlık okulları ile bu okullara bağlı olarak 
kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet 
bahçe işletmelerinde kurulur. Bu okullarla ör
nek öğretim işletmelerinin kurulacağı yerlerde 
devlet çiftliği veya devlet bahçe işletmesi bu
lunmaz veyahut bulunup da maksada yetecek 
genişlikte - toprağı olmazsa bu gayeleri sağlamak 
üzere Tarım Vekilliğince arazi istimlâk olunabi
lir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

. [1] Tasarının birinci görüşülmesi (106) ncı 
"birleşim tutanağmdadır. I 
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ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı
vanlık okullarına, en az beş sınıflı ilkokul me
zunu olanlar kabul edilir, öğrenci alınırken köy
lü ve çiftçi çocukları tercih edilir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu okullarda yetiştirme müddeti 
iki yılı amelî tahsil ve bir yılı da staj olmak üze
re üç yıldır. 

Amelî tahsil, devlet çiftliklerinde ve bahçe 
işletmelerinde, staj ise okullara bağlı işletmeler
de veya köylerde kurulacak (örnek işletmeleri) 
nde veyahut da Tarım Vekilliğince seçilecek ay
nı mahiyetteki diğer işletmelerde yaptırılır. 

Tahsil ve stajını başarı ile bitirenlerden tek
nik ziraat okulları mezunlarına (Teknik çiftçi) 
ve teknik bahçıvanlık okulları mezunlarına da 
(Teknik bahçıvan) diploması verilir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 ve 16 ncı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin heyeti umumiyesîni oyunuza arze
diyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Teklifin 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

7. — Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 
1946 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasına 
ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol üe eklerinin 
onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/472) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşim tu-
tanağtndadtr. '*<?*#$• 
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REÎS — lâyihanın ikinci görüşülmesidir. 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ticaret 
Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Proto

kol ile eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türki
ye - Fransa Ticaret Anlaşmasına ek olarak 28 
Ağustos 1952 tarihinde Paris'te imzalanan Pro-
tkol ve ekleri onanmıştır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za arzcdiyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili 
Yemen Kırallığı arasında akdedilen Dostluk And-
laşmastnın onanması hakkında kanun lâyihası ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/496) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci görüşülmesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen 
Kırallığı arasında akdedilen Dostluk Andlaşma-

sının onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mü
tevekkili Yemen Kırallığı arasında 9 Ekim 1952 
tarihinde Kahire'de imzalanan Dostluk Andlaş-
ması onanmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

fi] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşim tu~ 
tanağtndadvr. 

7.1953 0 : 1 
I MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He

yeti yürütür. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 

9. — Müzelerle ören yerlerini ziyaret eden
lerden alınacak ücret hakkındaki 3340 soyut Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
ve Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/348) [1] 

REÎS — Efendim, gündemin birinci defa 
görüşülecek işler kısmında 8 nci madde ile il
gili bir takrir var. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 8 numarasmdakt müzelerden alı

nacak ücretlere ait lâyihanın diğer lâyihalara 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Hadi Hüsman 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Takrir hakkında mı! 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar ; gündemde aylardan beri duran sözlü so
rulardan başka kanunlar da vardır. İvedilikle. 
ivedilikle, ivedilikle çıkardığınız kanunlardan 
acaba o bekliyen kanunlar daha mı ehemmiyet
sizdir? Meselâ Namık Kemal mahallesi kanunu, 
Devlete hiç olmazsa senede on milyon lira ka
zandıracak bir kanun bu kanundan ehemmiyet
siz midir? Sorarım Maliye Vekiline niçin onu 
çıkarmıyorlar? Binaenaleyh, bir milletvekili sı-
fatiyle soruyorum, o tasarının aylardan beri 
böyle mühmel halde beklemesinin sebebi nedir? 
Tam ona sıra geliyor, ötekiler baş tarafa ge
çiyor, o kalıyor. Sebep nedir? 

Bütçe Komisyonu sözcüsünden de soruyo
rum, onu da çıkarsa ya. Devlet ondan büyük 
istifadeler temin edecektir. Daireler kira ile tu
tulan evlerde oturuyor. Daha pek yakında 4 
odalı bir evi bir daire 750 liraya tutmuştur. 

Arkadaşlar, kâfidir yeter artık, yahu böyle 
şey mi olur? 

[1] 203 sayılı oasmayazt tutanağın sonundadır. 
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REİS — Efendim, açık oya arzedilen Türki

ye - Almanya, Türkiye - Amerika, iki tane Türki
ye - isveç, Türkiye - Fransa, Türkiye - Yemen 
arasındaki anlaşmaların tasdiki hakkındaki lâyi- I 
halar üzerinde oylarını kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. 

Müsaade buyurun efendim. Birinci defa gö- f 
rüşülecek işlerden 8 nci maddedeki müzelerle il
gili lâyihanın diğer işlere takdimen görüşülmesi | 
hakkındaki Bütçe Komisyonu Sözcüsünün takriri j 
okundu. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Diğer işlere takdimen görüşülmesi ka
bul olunmuştur. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. Teklifte ivedilik de mevcuttur efen
dim. İvedilikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... İvedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun birinci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Müzelerle ören Yerlerini Zi
yaret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki 
3340 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Umuma açılmış olan müzelerle açık müze 
haline konmuş tarihî binaları ve düzenlenmiş 
ören yerlerini ve Millî sarayları ziyaret eden
lerden alınacak ücretleri, her mahal için uygun 
göreceği miktarda tesbite, lüzum gördüğü yer
leri parasız gezdirmeye İcra Vekilleri Heyeti 
yetkilidir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -̂ -! Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RMS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... -Kabul edilmiştir. 

Tümünü kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. I 

.1953 0 : 1 
10. — İstanbul Mebusu Andre Yahram Ba-

yar'm, Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı 
hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Maliye, Ulaştırma ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/256) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 9 ncu maddesindeki Devlet Demir

yolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Me
murları ve bunların Tekaüt Sandığı hakkındaki 
2454 sayılı Kanuna ek kanun, lâyihasının, kanun 
teklifinin diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Raportörü 

H. Hüsman 

REİS — Gündemin bu ikinci maddesinin di
ğer işlere takdimen görüşülmesi teklif edilmek
tedir. Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyla
rınıza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. Maddele
re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Teklifte ivedilik de mevcutur. İvedilikle gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkın
daki 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici bir madde eklenmiştir : 

iGeçici madde — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun geçici ikin
ci maddesi gereğince geçici olarak çalışmasına 
devam eden (Devlet .Çemiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü İşçileri Emekli San
dığı) na dâhil olanlar; sözü geçen kanunun 12 nci 
maddesinin (I) iaretli fıkrasında yazılı daire, 
kurum ve ortaklıkların aylık ücretli daimî 
kadrolarında geçen hizmetleriyle (bu kadro
larda tescil edilmeksizin geçen hizmetler dâhil) 

[1] 205 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r. 
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imtiyazlı demiryolu şirketlerinde yevmiye almak I 
suretiyle geçen ve 4640 sayılı Kanuna göre borç
lanma yoliyle emeklilikte sayılan hizmet müd
detlerinin en çok on yılını bir defaya mahsus ol
mak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde adı geçen Sandığa yazı 
ile müracaat etmek şartiyle aynı kanunun geçi
ci 66 ncı maddesinde yazılı esaslar dairesinde 
borçlandırılmalarını istiyebilirler. 

Şu kadar ki, kaldırılan çeşitli kanunlardaki 
hükümlere göre borçlanma suretiyle fiilî hizme
te eklenen müddetlerle bu kanun gereğince ek
lenecek müddetler toplamı on yılı geçemez. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. I 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul I 
edilmiştir. I 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Hükümeti arasında mündkit İkamet, Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelenamesine merbut Türkiye 1 
Gümrük Taviz Listesinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel ve Ticaret komisyonları raporları 
d/453) [1] 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir vardır. 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükü

meti arasında münakit İkamet, Ticaret ve Seyri
sefain Mukavelenamesine merbut Türkiye Güm
rük Taviz Listesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun lâyihasının gündemde bulunan 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

[1] 206 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

.1953 O : 1 
REİS — Birinci defa görüşülecek işlerden 10 

ncu maddenin diğer işlere takdimen görüşülme
si teklifi vardır. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. İvedilikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında Münakit İkamet, Ticaret ve Seyrisefa
in Mukavelenamesine merbut Türkiye Gümrük 
Taviz Listesinin yürürlükten kaldırılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 2335, 2666, 2909, 3141 ve 3966 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan ve 1758 sa
yılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan 30 Ekim 
1930 tarihli Türkiye - Yunanistan İkamet, Tica
ret ve Seyrisefain Mukavelenamesine bağlı Tür
kiye Gümrük Taviz Listesinin yürürlükten kal
dırılması onanmıştır. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mit. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

12. — Türkiye île Fransa arasında imza
lanan Kültür Anlaşmasının onanması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/541) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kül

tür Anlaşmasının onanması hakkında kanun 

[1] 219 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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lâyihasının gündemde bulunan diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

REİS — Lâyihan1 n yeğlikle, diğer işlere tâk-
dimen görüşülmesi teklif edilmektedir. Reyinize 
arzediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Yeğ
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de mevcuttur. Oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Fransa aranmda imzalanan Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa arasında 
17 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da imzala
nan Kültür Anlaşması onanmıştır. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabu*. edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu tcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 

13. — Türkiye • Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli 
Tütün Protokolü sürelerinin uzatılması hususun
da teati olunan mektupların onanmasına dair 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/497) [1] 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

[1] 223 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 

.1953 O : İ 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün 
Protokolü sürelerinin uzatılması hususunda tea
ti olunan mektupların onanmasına dair kanun 
lâyihasının gündemde bulunan diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

REİS — Gündemin 14 ncü maddesinin diğer 
işlere takdimen görüşülmesi teklif olunmaktadır. 
Teklifi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi mevcuttur. İvedilik
le görüşülmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Pro
tokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda tea
ti olunan mektupların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünün, 
30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatılmaları ve 
bu Anlaşmaların süre sonu tarihinden iki ay ev
vel haber verilerek feshedilmedikleri takdirde 
yıllık süreler için kendiliklerinden yenilenmeleri 
hususunda Prag Elçiliğimizle Çekoslovakya Ha
riciye nezareti arasında 12 Kasım 1952 tarihin
de Prag'da teati olunan mektuplar onanmıştır. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 
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14. — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulma

sı hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 3 sayılı Ek Protokolün onanmasına 
dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/543) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hak

kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden üç sayılı Ek Protokolün onanmasına dair 
kanun lâyihasının gündemde bulunan diğer işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

RE IS — Takrirde gündemin 20 nci maddesi
nin diğer işlere takdimen görüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Tasarının diğer işlere takdimen görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz 'istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ivedilikle görüşülmesi raporda 
teklif edilmektedir. Tasarının ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
3 sayılı Ek Protokolün onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 
30 Haziran 1952 tarihinden sonra devamını müm
kün kılmak maksadiyle, 5824 sayılı Kanunla 
onanmış olup 5971 sayılı Kanunla onanan 2 sa
yılı Ek Protokolle muaddel Avrupa Tediye Bir
liği Anlaşmasının bâzı hükümlerini tadil etmek 
için 11 Temmuz 1952 tarihinde Paris'te imzalan
mış bulunan «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma
yı tadil eden 3 sayılı Ek Protokol» onanmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. i 

[1] 261 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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| R E Î S — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He-
I yeti yürütür. 
I REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
I 1er.. Kabul edilmiştir. 
I Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 
I Açık oya arzedilmiş lâyihalardan birinci, 

ikinci, üçüncü, dördüncü, beş ve altıncısının 
I oylama muameleleri bitmiştir. 

I 15. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, 
I Erzurum'un Mehdiefendi Mahallesinden İbra-
I himoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden 
I aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Millî 
I Savunma ve Bütçe komisyonları raporları 

(2/105) [İ] 

I Yüksek Reisliğe 
I Erzurum'un Mehdiefendi Mahallesinden Ib-
I rahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet terti-
I binden aylıik bağlanmasına dair kanun teklifi

nin gündemde bulunan diğer işlere takdimen 
I öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
I «derim. 
I 'Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
I H. Hüsman 

I REÎS — Gündemin 19 ncu maddesinin di-
I ğer işlere takdimen görüşülmesi teklif ediliyor. 
I Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul olunmuştur. 
I Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 

mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul olunmuştur. 

Komisyonun raporunda ivedilik teklifi de 
mevcuttur. Onu da oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Erzurum'un Mehdiefendi Mahallesinden 1315 
doğumlu îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — Birinci Büyük Harbde Şark 
Cephesinde gönüllü olarak hizmet ederken .ma
luliyete duçar olan Erzurum'un Mehdiefendi 

[1] 18 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundad%r. 
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Mahallesinden 1315 doğumlu îbrahimoğlu Jiifat 
Topal'a vatani hizmet tertibinden 100 lira maaş 
tahsiıs edilmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.». Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun nesri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler^ Etmiyen
ler^. Madde kabul edilmiştİT. 

IMADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştİT. 

Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza arze-
* diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heyeti 

umumiyesi kabul olunmuştur. 

16. — İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında kanun 
lâyihası ve t çişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/622) [1] 

REÎS — Bir önerge var okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureti idaresi hakkındaki kanun lâyi
hasının gündemde bulunan diğer işlere takdi-
men yeğlikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

REİS — Gündemin 21 nci maddesindeki İs
tanbul Opera binası inşaatı hakkındaki Kanunun 
gündemde mevcut diğer tasarlara takdknen gö
rüşülmesi teklif olunmaktadır. Teklifi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde soz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

miyenler ... Maddelere geçilmiştir. 
Raporda ivedilik teklifi vardır; onu da re

yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Opera binan inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureli idaresi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Belediyesince inşa-

[1] 269 sayûı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I sına başlanılmış olan Opera binası inşaatmın ik

mali, idare ve işletmesi; sarfedeceği para nispe
tinde mülkiyetine hissedar olmak şartiyle Hazi
neye bırakılmıştır. 

REİS — Söz istiyen! Yok. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ope
ra binasının inşaatının ikmali için (10) milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere gir
meye Bayındırlık Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince giri
şilecek tahhütler, her yıl Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayın
dırlık Vekâleti kısmında açılacak hususi bir fas
la konulacak tahsisatla karşılanır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Türkiye ile Yunanistan, Türkiye - Fransa, 

Türkiye - Çekoslovakya anlaşmalariyle bir Av-
rupalılararası Tediye Birliği hakkındaki kanun 
tasarılarına oylarını kullanmıyanlar varsa lüt
fen kullansınlar. 

17. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında ka
nun tekliflerime Sağlık ve Sosyal Tardım ve 
Adalet^comisyonlart raporları (2/136, 297, 348, 
378,413) ' 

i REİS — Geçen birleşimde Heyeti Aliyenizin 
kararı üzerine müzakeresi Sağlık Vekilinin av
detine tehir edilmiş idi. Vekil yoktur, bu mad-

I deyi geçiyoruz, 
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18. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 

Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 
ve 4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 
sayılı Kanunda yazılı «Genel meclis» tâbirlerinin 
«Belediye meclisi» olarak düzeltilmesine dair ka
nun teklifi (2/267) [1] 

ÎÇtŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PER
TEV ARAT (izmir) — Arkadaşlar; Yüksek 
Heyetinizin hatırlıyacağı üzere, Hamdi Orhon 
arkadaşımızın bu teklifi, komisyondan zama
nında çıkmadığı için Meclis kararı ile günde
me alınmıştı. Bu itibarla gündemde olduğundan 
müzakeresi icabetmekte ise de, istanbul Vilâye
tinin Belediyeden ayrılması gibi mühim bir mev
zuun komisyonda müzakere ve tetkik edilmeden 
burada görüşülüp müzakere edilmesinin güç ol
duğunu zan ve tahmin ediyoruz. Bu itibarla bu 
teklifin komisyonda görüşülüp ikmal edilmesi 
için komisyona verilmesini rica ediyor ve bu 
hususta bir de takrir takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

RElS — Hamdi Orhon, buyurun. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; istanbul Belediyesi ile vilâyetinin 
ayrılması kanununun başından geçen uzun ma
cerayı Yüksek Meclisin üç ay evvelki oturumun
da izah etmiş uzun münakaşalardan sonra tek
lifim encümenin elinden alınarak ruznameye it
hali takarrür etmişti. 

Arkadaşlar; kanun teklif edileli iki sene ol
muştur. Bu kanun, Dahiliye Encümeninde iki 
yıla yakın bekledikten sonra Hükümet ile mu
tabakat halinde hâsıl olan Su Komisyonu rapo
runu Dahiliye Encümeninin Belediye Kanunu 
ile birleştirilmesi yoluna sapması suretiyle ka-
dük etme yolu aranmıştı. Mesele Meclise arzedil-
miş ve komisyondan içtüzük gereğince alın
masına karar verilmiş ve ruznameye alınmıştı. 
o zaman bunun ruznameye alınması hususunda 
Pertev Arat arkadaşım tezi müdafaa edenlerin 
başında gelmekte idi. Şimdi bakıyorum, yine ka
nunun çıkmaması, istanbul Vilâyetinden beledi
yenin ayrılmaması için bu sefer başka bir yola 
başvurulmak suretiyle encümenle ilgisi olmıyan 
bir hâdiseyi tekrar encümene istemesi cidden 
dikkatimi çekmiştir. 

Arkadaşlar, encümen bu kanunu müzakere 

[1] 166 sayılı basmayazı tutanağın sonundadu. 

etmek istememiş, çeşitli yollarla bunun kadüfc 
olmasını ve belediye kanunu ile birleştirilmesi 
yolunu aramıştır. Binaenaleyh, lütfetsinler Per
tev Arat arkadaşım, bu iş encümen işi olaydı, 
Meclisin ruznamesine alınmasında mahzur olay
dı o zaman bunu taleb ederler, o zaman imal yo
luna giderlerdi. 

Rica ederim, bu mevzuda olsun çetrefilli 
yollara sapmak suretiyle istanbul halkının be
lediyedeki iradesinin hâkimiyetine mâni olun
masın. Tasarının tamamı üç dört maddeden iba
rettir. Burada bu tasarı kanunlaştığı takdirde, 
tatile giderken Muhterem istanbul halkına iyi 
bir armağanı Yüksek Meclis vermiş olur. 

Aksi teklifler, aksi tedbirler, aksi hareketler 
asla doğru ve samimi değildir. 

Pertev Arat arkadaşımızın teklifine hakika
ten üzüldüm, kendileri bu teklifte asla samimî 
değildirler. Maksatları sırf ruznameden çıkarı
larak istanbul Belediyesinin Vilâyetten ayrıl
masını önlemek maksadından başka bir şey de
ğildir. 

Lütfedin, encümenle alâkası yoktur, encüme
nin noktai nazarını Yüksek heyetiniz reddet
miştir. Binaenaleyh Yüksek Meclisin bunu der
hal müzakere ederek bir karara bağlamasını 
hassaten rica ederim. 

Ben beklerdim ki Dahiliye Vekili arkadaşımız 
buraya çıksın, istanbul Vilâyeti belediyesine ait 
olan bu mevzu üzerinde mutabakat halinde bir 
metin hazırlanmıştır, bunun kabulü suretiyle is
tanbul halkının haklarını tatile gitmeden evvel 
verelim desin. Halbuki böyle olmadı, teklif baş
ka yollardan dolaşarak sözcünün eline verildi 
ve bu yoldan önlenmek istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, sözcünün tek1 ifini red
dediniz ve istanbul halkına lâyik olduğu mua
meleyi yapınız. (Sağdan, bravo sesleri). 

(RElS — 4, 5, 6 ve 7 nci olarak açık oya ar-
zedilmiş olan kanunlara ait rey kutuları kaldı
rılmıştır. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Pertev Arat, içişleri Komisyonu adına, 
lîÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA PERTEV 

ARAT (izmir) — Saym Hamdi Orhon, benim 
evvelki mütalâamla bugünkü talebimi ileri sü
rerek tenakuz içinde olduğumu ifade etmek 
istiyorlar. O zaman münakaşa meczuu olan bir 
tüzük maddesi idi. Bugün komisyon sözcüsü 
olarak Heyetinize bir teklif yapıyoruz. Arka
daşlar, istanbul Vilâyetinin belediyeden ayrıl-
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înagı kolay bir iş değildir, bunu biliyoruz. Sa
yın arkadaşımız yedi maddelik bir kanun tek
lif etmişlerdir. Filhakika Hükümet temsilcileri
nin huzuriyle İçişleri Komisyonundan teşkil 
edilen bir Su Komisyon çalışmış ve bu iki mad
deye mukabil 15 maddelik bir metin hazırla
mıştır. Fakat bu komisyonun hazırladığı me
tin Meclisin müzakeresine esas olamaz; çünkü 
komisyondan geçip buraya gelmiş olması lâ
zımdır. Halbuki içişleri Komisyonunun bu hu
susta bir karar ve mütalâası mevcut değildir. 
Eğer arkadaşımızın teklifi kabul edilir ve işin 
müzakeresine başlanırsa ancak yaptıkları yedi 
maddelik teklif üzerinde müzakere yapmak 
mümkündür. Bunun kifayetsiz olduğu ise1 Su 
Komisyonun yaptığı tetkikatla sabittir. Bu 
kadar mühim bir mevzuun bu kadar sıkışık 
olduğumuz bir zamanda çıkarılmasında büyük 
tehlike müşahede etmekteyiz. işin samimî ve
ya gayrisamimî tarafının takdirini Yüksek He
yetinize bırakıyoruz. Esaslı bir mevzuun esaslı 
bir surette halledilmesi lâzımdır. Esaslı bir 
şekilde halledilmesi için de teklifin komisyo
numuza iadesini istiyoruz. 

(Karar Yüksek Heyetindir, bizim söyliyece-
ğimiz başka söz yoktur. 

REÎS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (istanbul) — iç

işleri Komisyonu Sözcüsü arkadaşımın yerden 
göğe kadar hakkı vardır, istanbul'da vilâyetin 
belediyeden ayrılması işi, Hamdi Orhun'un zan
nettiği gdbi basit bir maddelik bir kanunla hal
ledilebilecek bir iş değildir. Arkadaşımızın gö
rüşü böyle olunca, bu kadar basit şekilde halli 
kabil olan bir mevzuda neden dolayı şimdiye 
kadar Hükümetçe kanun getirilmemiş olmasın
dan bdr milletvekili olarak ıstırap duydukları 
ve bundan dolayı da kendileri bir kanun teklif 
ettikleri anaşılıyıor. 

Hâdise böyle değildir. 
istanbul'da belediyenin vilâyetten ayrılma

sını sağlıyacak kanunun içine o kadar hususi 
hükümler ve mevzuların girmesi lâzımdır ki, 
eğer bunlar nazarı ddkkate alınmadan bu ka
nun yapılacak olursa istanbul'da vilâyetle be
lediyenin ayrılmasının başın vücuttan ayrılma
sı gibi bir parçalama olur, kabili hazım ve mü
dafaa bir iş olmaz. Bu itibarla Hükümetin te
mennisinde, içişleri Komisyonunun bu işi ince 
eleyip sık dokumak istemesinde yerden göğe 

7 . 1 9 6 3 Q : 1 
I kadar hakkı vardır. Bilhassa böyle hiçbir en-
I cümenden geçmemiş bir kanun tasarısının He-
I yeti Umumiyede müzakeresi suretiyle bu işdn 
I halledilmesine imkân yoktur. Zaten usul bakı-
I mından da teklif içişleri, Maliye, şu, bu komis-
I yonlara havale edilmiştir, içişleri Komosyonu-
I nun vaktinde mesaisini bitirememesi sebebiyle 
I bunun doğrudan doğruya Heyeti Umumiyede 
I müzakeresi usule aykırıdır, içişleri Komdsyo-
I nu 1,5 ayda, mesaisini bitiremeyince, ondan 
I sonraki komisyona havale edilmesi icabeder, 
I çünkü diğer komisyonların da hakları vardır. 
I Bu itibarla bu teklifin burada müzakeresine 
I imkân yoktur. Ben de içişleri Komisyonu Söz-
I cüsünün mütalâasına iştirak ederek teklifin tç-
I işleri Komisyonuna havalesini rica ederim. 

REÎS — Hamdi Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Orta müda-

I haleca hakem Suad, «Aziz arkadaşlar» diy« baş-
I layın, diyor. 
I Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Pertev 
I Arat'a cevap vermek isterim. Derler ki, mühim 
I bir mevzudur, mühim mevzuu gider ayak Yük-
I sek Mecliste müzakere imkânı güçtür. Bence 
I bu beyan Yüksek Meclisin yüzlerce kanun çı-
I "karma varlığını ret gibi bir şeydir. O kadar 
I mühim kanunlar müzakere edilmdştir ki, bu 
I onların yanında ufak hâdisedir. 
I İkincisi, «istanbul Belediyesiyle vilâyetinin 
I ayrılması girifttir, güçtür. Hamdi Orhon arka

daşımız iki maddelik bir kanun teklif etmiştir, 
kâfi değildir.» dediler. 

I Arkadaşlar, kısaca izahat vereyim: Denilen 
I doğru değildir. Yapılan hâdise şudur: Türkiye 
I Cumhuriyeti hudutları dâhilinde muhtar ida-
I reye sahip olmıyan tek belediye kalmamıştır. 
I Tutak Belediyesi halk tarafından idare edilir, 
I istanbul halkına bu hak verilmez ve verilme-
I mektedir. Ayrılmakla ne olacaktır? Ayırmakla 
I mevcut Belediye Kanunu hükümleri nasıl iz

mir'de tatbik ediliyorsa istanbul'da aynı şe-
I kilde tatbik edilecektir, Ankara'da nasıl tatbik 
I ediliyorsa istanbul'da da aynı şey tatbik edile-
I çektir. Bu bir usul kanunudur, iki yıl komis

yonda kalmıştır, şimdide sırf kadük olsun ve 
I geri alalım diye teklif yapılıyor. Kanun nedir : 

Kanun şudur; Muhterem CeRl Bayar ve ar-
I kadaşlarmm 1949 yılında yamış olduğu bu hu-
I sustaki teklifi arzedeyim. Bunu tekrar okumak 
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istemem. Bu muhterem zevat «istanbul Vilâ-
yetiyle Belediyesi ayrılsın» demişlerdi. Bu, İs
tanbul halkına bir vaitti. Benim de istediğim 
ve yaptığım teklif budur. Yeni hüküm, yeni 
karar ve yeni teklifler yoktur. Sırf burada ol
duğu gibi, yani Ankara Belediyesi ile Valiliği
nin ayrılması gibi bir muamele yapılacaktır. 

Pertev Arat şunu da diyor: Kendi teklifleri 
iki maddeden ibarettir. Su komisyon raporu 
burada görüşülemez. Müsaadenizle izah edece
ğim. Arkadaşlar; bendenizin yakmış olduğum 
teklifte iki müessesenin derhal ayrılarak seçime 
geçilmesi vardı. Bunun üzerinde Hükümetle uzun 
müzakerelerde bulunduk. O zamanın Dahiliye 
Vekili ile, ki şimdi içimizdedir, bir ay beraber 
çalıştık. İstanbul Mebusu Hamdi Başar arkada
şımla diğer İstanbul Mebuslarının bu toplantıya 
davet ederek kendileriyle görüştük. Bu görüşme
ler ve çalışmalar sonunda şu esasları kararlaştır
dık: 

1. İstanbul Vilâyeti ile Belediyesi ayrılacak; 
2. Memurların vaziyeti mahfuz kalacak; 
3. Seçime derhal gidilmiyecek. Bi?- intikal 

idaresi kurulacak ve bu idare 1954 yılma kadar 
iki müessesenin bütçe ve menkullerini ayıracak; 

4. Seçime gidilmiyecek. Seçim normal esas
lar dahilinde normal zamanında yapılacak. 

Bu kadar vazıh, bu kadar basit bir esası ka
rıştırıp şöyle böyle demek kanunun çıkmasını ar
zu etmemek demektir. Bunun başka türlü izahı 
yoktur. 

Burada, ruznameye alınması için muhterem 
Heyete vaziyeti arz ve izah ederken, şimdi tu
tanağı aynen okuyorum demiştim ki: «Su ko
misyonu raporunu tekabbül ediyorum. O met
nin müzakereye esas olmasını arz ve teklif 
ederim» Yüksek Meclisçe bu kabul edilmişti. Tu
tanaklar elimdedir. Bunu burada müzakere et
meyip de şu ve bu vesile ile geri bırakmaya lüt
fedin müsaade etmeyin. 

Bir sözüm daha var .- Hamdi Başar arkada
şımızı İstanbul seçmenlerine şikâyet ediyorum. 
Başka bir diyeceğim yoktur! (Gülüşmeler). 

REİS — Hamdi Başar. 
AHMET- HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, çok teşekkür ederim. Hamdi Orhon 
arkadaşım lütfetti, beni şikâyet ediyor. De
mek ki, beni destekliyor. Çünkü kendilerinin 
şikâyeti beni destekleme mahiyetinde olur. 

7.1953 O : 1 
| Efendim, mevzuubahis olan meselede usulü 

bıraktık, esasla geçtik. 
İnsanlar bâzı meseleleri çak kolay kabili hal 

zannederler. Çünkü işin içine girmemişlerdir. 
Hamdi Orhon arkadaşımrz İstanbul'da belediye 
ve vilâyetin fonksiyonları nelerdir, neden bun
lar için istisnai hüküm kabul edilmiştir ve ay
rılmak lâzımgeldiği takdirde nasıl ayrılması 
icabeder? İşin içine girmedikleri için hâdiseyi 
basit hallediyorlar. 1954 senesi başlarında İs
tanbul'da az çok bir idari şüriş yaratmak gibi 
bir gaye takip ettiklerini söylemek hatırıma 
gelmiyor. Arkadaşımız mevzuu iyi tetkik et
memişler, mevzuu hemen kabili hal addettikleri 
için bu yolda teşebbüste bulundular diyeceğim. 
Ben esasa girmiyorum, sadece diyorum ki, İs
tanbul'da vilâyetle belediyenin ayrılmasının 
nasıl mümkün olacağını tetkik etmek üzere 
1952 yılında İstanbul'da bir kongre toplan
mıştı. Kongre 4 ay çalıştı, mütehassıslar ra
porlar hazırladılar ve birtakım prensip kararı
na vardılar. Dediler ki, « bu işin içinden çık
mak için daha birtakım tetkiklerin yapılması 
ve bu işin tahakkuku için de şu şu noktaların 
da tetkiki ayrıca lâzımdır. » Hakikaten bu işin 
tetkikma mecburiyet vardır. 

İçişleri Komisyonu uzun boylu mevzuu tet
kik etmektedir. Onun için gider ayak böyle bir 
kanunun müzakeresine imkân yoktur. Kaldı ki, 
demin arzettiğim gibi, bu tasarı başka komisyon
lara da havale edilmiştir. İçişleri Komisyonu 
1,5 ay zarfında vazifesini ikmal etenemişse 
İçişleri Komisyonundan alınır, ondan sonra hava
le edilen komisyonda müzakere edilir. 

Bu itibarla bendeniz son söz olarak Hamdi 
Orhon arkadaşımdan şahsan rica edeyim. 

i Kendilerine Trabzon seçmenlerine şikâyet 
ederek, «İstanbul işlerine pek karışıyorlar, ken
di işleriyle meşgul olsun» diye kendilerine hitap 
etmiyeyim, Hamdi Orhon arkadaşımdan rica 
edeyim: Israr etmesinler, İçişleri Komisyonuna 

I havale edilsin, Kasım toplantısında komisyona 
kendileri de, biz de geliriz, tetkik ederiz, kendi
leri haklı iseler iltihak ederiz, biz haklı isek, 
isterlerse onlar da bize iltihak ederler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — İstanbul Operası hakkındaki tasarı

ya oy vermiyen lütfen versin. Açık oya arzedilen 
tasarıların neticelerini arzediyorum. 
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Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ti

caret Anlaşmasına göre tanzim olunacak men
şe şahadetnameleri metninde (Almanya Federal 
Cumhuriyeti menşeli) ibaresinin kaldırılması 
için teati olunan mektupların onanmasına dair 
Kanuna (275) oy verilmiştir. Ret, çekinser yok
tur, muamele tamamdır. Tasarı (275) oyla onan
mıştır. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 1 Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun lâyihasına (259) oy verilmiş, (259) 
oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmala-
riyle 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve bu
na melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den iti
baren üç aylık bir devre için uzatılması hakkın
da teati olunan mektupların onanmasına dair 
kanun lâyihasma (255) oy verilmiş, tasarı (255) 
oyla kabul olunmuştur. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmala-
riyle 14 Haziran 1951 tarihli ek protokol ve bu
na melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 
15 Eylül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir 
devre için uzatılmasına dair teati olunan mek
tupların onanması hakkındaki kanun lâyihasına 
(249) oy verilmiştir. Tasarı (249) oyla kabuı 
olunmuştur. 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ti
caret Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli 
Protokol ile eklerinin onanması hakkındaki Ka
nuna (251) rey verilmiştir. Kanun (251) reyle 
kabul edilmiştir. 

Lâyihaların oylama muameleleri bitmiştir. 
Buyurun Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, İstanbul Vilâyeti ile Belediye
sinin ayrılması hususundaki niyetimiz, iktidara 
gelmiş olduğumuz zamandan başlar. Bu mese
le, hakikaten halledilmesi lâzungelen ve sürün
cemede kalmasında büyük mahzurlar olan bir 
meseledir, istanbul'un durumu diğer vilâyet
lerimize nazaran bugün, bilhassa böyle bir ka
nuna ihtiyaç gösteren bir durumdadır. Gerçi 
Hamdi Orhon arkadaşımızın teklifi, İstanbul'
un durumuna tamamen kifayet edecek bir hal
de olmıyabilir. Ancak, esasen Hamdi Başar ar
kadaşımızın da komisyonlarda bir teklifi görü
şülmektedir. Fakat bunun teknik birçok husu-
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satı vardır, üzerinde çok işlemeye değer nokta
ları vardır. Maliyeyi alâkadar eden birçok hu
suslar vardır. O itibarla bendeniz diyorum ki, 
İstanbul'da diğer vilâyetlerimizde olduğu gibi 
belediye ve vilâyeti ayırmak yoluna gidelim, on
dan sonra hâsıl olan aksaklıkları görmek sure
tiyle ıslahen diğer kanunu yeniden getirip re
jimi tâyin edelim. Yoksa böyle bir meselenin 
sürüncemede kalması hakikaten İstanbul halkı
na ıstırap vermektedir. Ben de Hamdi Orhon'-
un teklifinin görüşülmesini teklif ediyorum ar
kadaşlar. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarım hunun 
ehemmiyetinden bahsettiler, acele olacak bir 
iş değildir dediler. Bu kadar mühim bir nevzu-
da, madem çok mühimdi, yıllarca Hükümet 
neye beklemiş. Arkadaşlar, doğruyu söylemek lâ-
zımgelirse bu politikayı bırakalım. Bugün bir 
milyonluk bir memlekette yalnız valilik, yalnız 
belediye reisliği değil politik birçok işler de 
yapıyor vali. Haricî siyasetle meşgul oluyor va
li. Sayın Başvekil aynı zamanda parti başka
nıdır da. Bunlardan birini bıraksalar daha iyi 
olur. (Gülüşmeler, konuşmalar) 

REİS — İstanbul Belediyesinin ayrılması 
kanunu üzerinde konuşuyoruz. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) ^ Münase
beti geldi. Umumi kongrede de bımuTi üzerin
de delegeler durdu. 

Muhterem arkadaşlar, birçok kanunlar mü
himdir, diye öne alınmakta ve hattâ ivedilikle 
görüşülmektedir. Sayın Tekelioğlu arkadaşımı
zın da dediği gibi bu daha mı az mühim bir ka
nundur. 

D. P. nin ilk grup toplantısında Saraçoğlu 
evleri hakkında karar verilmişti, ne oldu? 

REİS — Ali Fahri Bey, mevzu üzerinde ko
nuşunuz. 

^Lt FAHRİ İŞERİ (Devamla) — İstanbul 
gibi bir milyon nüfusu olan bir memlekette bir 
adama üç. vazife yüklenir mi? Yüklenirse nasıl 
idare edebilir? 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Kuvve
ti var, her kes bir olmaz, bir adam vardır bir 
beygir kuvvetindedir, bir adam vardır yüz bey
gir kuvvetindedir, 
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ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Halk 

Partisi candan diye bırakmadı, biz de maldan 
diye bırakmıyoruz. 

Rami evlerindeki suiistimali tek başına yük
lenmiş vaziyettedir. Bir milyonluk bir memle
kete değil bir vali, iki vali de az gelir. Biz aksi
ne bir adama üç vazife veriyoruz. 

Hamdi Orhon arkadaşımızın memleket men
faatine olan teklifine iştirak ediyorum, kabulü
nü rica ederim. 

REÎS — Bedri Nedim Göknil. (Reye reye, 
sesleri) 

BEDRÎ NEDÎM GÖKNÎL (îstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, bir îstanbul Milletvekili 
olmak sıfatiyle zahiren bu kadar cazip görünen 
bir teklife iştirak etmemek mümkün değildir. 
Fakat teklifin zahiren cazip olduğunu ifade et
mekle de ne demek istediğimi takdir buyurur
sunuz. 

Hamdi Orhon arkadaşımız buyurdular ki, 
bu kanunun çıkmasını istemiyorsunuz. Tasav
vur buyurulur mu ki, İstanbul'un mukaddera-
tiyle en az kendileri kadar alâkadar olan 27, îs
tanbul Milletvekili, İstanbul'un hayati ehem
miyeti haiz bir mevzuu üzerinde kendileri ka
dar hassasiyet göstermesinler. Bunu böyle te
lâkki etmek.cidden îstanbul milletvekillerinin 
memleket hizmetlerine karşı olan hassasiyet ve 
alâkalarına hürmetsizlik olur kanaatindeyim. 

Biz İstanbul'u ne Tutak Belediyesine, ne hat
tâ Ankara Belediyesine teşbih edemeyiz, istan
bul'un yıllardan beri iç içe girmiş bir müşterek 
idaresi vardır. Bu idareyi tek bir kanun madde
siyle söküp atmak büyük mahaarlar tevl'it ede-
eek bir mevzu olabilir. Ama, İstanbul müstakil 
bir belediyeye kavuşmıyacak mıdır? Elbette o da 
îstanbul için lüzumlu ve faydalı bir hareket, bir 
teşebbüstür. Bunu da biz uzun uzun düşünmüş 
tetkik etmiş ve üzerinde imali fikretmişizdir. 
Kendilerine teşekkür ederiz ki, bu fikrimizi bu 
kürsüden açıkça izah etmek fırsatım bize bah
şettiler. Biz İstanbul'un müstakil bir belediyeye 
kavuşmasına aleyhtar değiliz ama, kaş yapalım 
derken göz çıkarmamak taraftarıyız. Bunun 
üzerinde ehemmiyetle durmak, İstanbul'un asır-
dide hususiyetlerini iktisadi, içtimai ve kültürel 
kıymet ve ehemmiyetine lâyık bîr şekli idareye 
kavuşturulması elbette hepimizin arzu ve gayesi
dir. O itibarladır ki, bu işin alelfevr, derhal bir 
maddei kanuniye ile halledilmesine imkân olma-
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dığı ve üzerinde esaslı bir surette durulup çalı* 
şılması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bütün İstan
bul milletvekillerinin hissiyatına tercüman oldu
ğumu zannederek biraz evvel konuşan Hamdi 
Başar arkadaşımın noktai nazarına tamamiyle 
iştirak ediyoruz ve bu teklifin İçişleri Komisyo
nuna havale edilmesini ve bugünkü müzakeresin
den feragat edilmesini, mevzuun ehemmiyetine 
binaen, lüzumlu ve zaruri buluyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. (Reye sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun. Oylama muame
lelerinin neticelerini veriyorum : Türkiye Cum
huriyeti ile Mütevekkili Yemen Kırallığı arasın
da aktedilen Dostluk Andlaşmasımn onanmasına 
dair tasarıya (248) kişi oy vermiş, (248) oyla 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükü
meti arasında münakit ikamet, Ticaret ve Seyri-
sefain Mukavelenamesine merbut Türkiye Güm
rük Taviz listesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun lâyihasına (247) kişd iştirak 
etmiş, (247) reyle kabul edilmiştir. 

îTürkiye ile Fransa arasında imzalanan Kül
tür Anlaşmasının onanması hakkındaki ka
nun lâyihasına (250) arkadaş iştirak etmiştir. 
Lâyihanın kanunluğu (250) oyla kabul edilmiş 
tir. 

(Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün 
Protokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda 
teati olunan mektupların onanmasına dair ka
nun lâyihasına (252) arkadaş iştirak etmiştir. 
(252) oyla kabul edilmiştir. 

REİS — Hamdi Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Huzurunu

zu iki dakika almak zarureti hâsıl oldu. tş 
olduğundan fazla ifade edilerek karışık bir yo
la sokulmak istenilmektedir. Tekrar ettim ve 
yine tekrar ediyorum, iş çok mutğlaktır, diyor
lar. Bu doğru değildir. Size, 1949 yılında sa
yın Celâl Bayar, Adnan Adıvar, Fuad Hulusi 
Demirelli, Cihad Baban ve Fuad Köprülü'nün 
beyanlarını okuyacağım. Başka bir şey ilâve 
etmîyeceğim. Bu muhterem arkadaşlar diyor
lar k? : «İstanbul Belediyesini Belediye Kanu
nu sistemimize intibak ettirmek gibi kolay 
bir işi ne zaman yapacaksınız?!» Bakınız, işi ga
yet sade ve basit tutmuşlardır. Muğlak bir şey 
yoktur. İstediğim, muhterem İstanbul halkı-
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•hat iradesinin belediyeye hâkim kılınmasıdır. 
Samimî teklif budur. İstanbul mebuslarının, 
bunu istiyecektik, istemiyecekti'k, İstanbul me
busları söyle oldu, böyle oldu demeleri samimî 
olraıyan beyanlardır: İstanbul mebuslarını seç
menleriyle karşı karşıya bırakıyorum. 

REÎS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz: 

(Yüksek Başkanlığa 
(Müzakere kâfidir, önergenin reye vaz'uıı di

lerini. 
Afyon Karahisar [Mebusu 

(Kemal özçoban 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifa
yeti kabul olunmuştur. 

(Tasarı ile alâkalı takrirler vardır, onları 
okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle tekli

fin İçişleri, Malîye ve* Bütçe komisyonlarına ha
valesini teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hamdi Başar 

Başkanlığa 
Arzolunan sebeplerle İstanbul. Belediyesinin 

vilâyetten ayrılması hakkındaki kanun teklifinin 
İçişleri Komisyonuna verilmesini rica ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
İzmir Mebusu 

Pertev Arat 

REİS — Efendim r bu takrirlerden en aykı
rısı Ahmet Hamdi Başar'ındır. 

Teklifin İçişleri, MaHiye ve ^ t ç e komisyonla
rına havalesini istemektedir. 

Takriri reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul olunmuştur. 

Gündemde bulunan Hamdi Orhon'un teklifi, 
Maliye, İçişleri ve Bütçe komisyonlarına havale 
olunmuştur. 

Bir Avrupa Tediye Birliği J^u lmas ı hak
kındaki 19 -Eylül 1950 tarihli i A&I^mayı tadil 
eden 3 sayılı ek protokolün ;onasım*Bina dair ka
nun lâyihasına (245) oy verilmiştir. Kanun (245) 
oyla kabul edilmiştir. 
\ İstanbul Opera Binası İnşasın*» Hazinece İk

mali ve sureti idaresi hakkındaki kanun lâyihası
nın oylamasına iştirak (253) tttrv (252) kabul, 

(1) ret reyi vardır. Kanun (252) oyla kabul edil
miştir. 

19. — Trabzon Mebusu Faik Ahmet Barutçu 
ve 2 arkadaşının, Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesinin, (Z)fikrasiyle 6 net maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakk4nda kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/421) [1] 

RBİS — Gündemle alâkalı bir takyir vardır 
okuyoruz : 

Başkanlığa 
Gündemin bir defa örüşülecek işler meyanın-

da bulunan Memurin Kanununun 4 ve 6 ncı 
maddelerinin tadili hakkındaki teklifin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini teklif ederim. 

• İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Pertev Arat 

REİS — Efendim, gündemin bir defa görü
şülecek işleri kısmındaki 6 numaralı teklifin di
ğer işlere takdimen görüşülmesi komisyon tara
fından teklif olunmaktadır. Oyunuza' arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
muştur. 

Teklifin heyeti umumiyesi üzerinde söz îstiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi de var. Onu 
da oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (Z) fık
rası ile 6 ncı maddesinin yürürlükten kaldırıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 18 Mart 1926 tarihli ve 788 
sayılı Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
(Z) fıkrası ile 6 ncı maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

REİS — Madde hakkında bir önerge vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Memurların ecnebiler ile evli olmamalarını 

şart koşan ve ecnebilerle evlenen memurların müs
tafi addedilmelerini emreden 18 Mart 1926 tarihli 
ve 788 sayılı Memurin Kanunun 4 neü maddesi
nin (Z) fıkrasiyle 6 ncı maddesinin yürürlükten 

[1] 176 sayılı basmayazt fulmtfm sonundadır* 
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kaldırılması hakkında yapılan teklifin istinat etti
rildiği mucip sebeplerle mezkûr teklifi kabul et
miş olan içişleri Komisyonunun dermeyan ettiği 
ve bilhassa însan Hakları Beyannamesi muhte
vasına dayanan müspet mütalâaya göre bir va
tandaşın bir ecnebi ile evlenmesi keyfiyeti o va
tandaşın memur olmasına bir mâni teşkil etmeme
lidir. 

Yüksek Meclisinice malûm olduğu üzere Hâ
kimler Kanununun 3 ncü maddesinin 5 nci fık
rası mucibince bir vatandaşın hâkim namzetliğine 
kabul olunabilmesi için yabancı ile evli olmaması 
icabeder. 

Bâzı mahrem işleri görmesi melhuz dlan me
murlar hakkında mevcut memnuiyetin kaldırıl
ması cihetine gidildiğine göre vazifelerini aleni 
bir surette ifa eden hâkimler hakkındaki memnu
iyetin ipkası caiz olmadığı kanaatindeyim. 

Bu itibarla memurların ecnebilerle evlenme
leri memnuiyetini kaldıran kanun teklifinin hâ
kimlere teşmili icabetmektedir. Kanun teklifimin 
baslığı ile birinci maddesinin ilişik kâğıtta yazılı 
şekildo tadilini teklif ederim. 

istanbul Mebusu 
Salamon Adato 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (Z) fık-
rasiyle 6 ncı maddesinin ve Hâkimler Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının yürürlük

ten kaldırılması hakkında 

Madde 1. — 18 Mart 1926 tarihli ve 788 sa
yılı Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (Z) 
fıkrası ile 6 ncı maddesi ve 4 Temmuz 1934 ta
rihli Hâkimler Kanununun 3 ncü maddesinin 
5 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ usule taallûk eden bir 
sözle sözüme başlıyacağım. Karşımıza Memurin 
Kanununun 4 ncü maddesinin D fıkrasındaki 
hükmün kaldırılması hakkında bir kanun geliyor. 
6 000 küsur kanun içinde ben bu 4 ncü maddenin 
D fıkrasının ne olduğunu tetkik etmeden nasıl 
bilirim?. Bilhassa kanunların birbiri peşi sıra, 
ekspres gibi gittiği bir sırada nasıl ayırt edebili
rim arkadaşlar?. Onun için bu kanun gelirken, 
yahut hiç olmazsa okunurken bu bendin, bu fık
ranın neye ait olduğu izah edilsin. 

îkinci meseleye, esasa geliyorum. Arkadaşlar, 
en son söyliyeceğimi en evvel söylüyorum. Bu 
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I teklif edilen madde, bu kanun çok sakattır. (Al

kışlar) Dünyanın, bugünkü nakil vasıtalarının 
yardımı ile hudutları çok küçülmüş, daralmıştır. 
İnsanlar arasında ihtilâtlar, münasebetler ço
ğalmış neticede muhtelif milletler arasında ev
lenmeler de artmıştır. Fakat bir gün gelecek biz
de de tatbik edilecektir ama bugün zamanı de
ğildir arkadaşlar. Bugün dünya ufukları fırtı
nalı, elektrik dolu bulutlarla kaplanmış iken, 
her an bir dünya harbinin çıkması ihtimali mev
cut iken ve resmî ve gayriresmî bütün sırların 
yatak odalarında çıktığı muhakkak iken biz böy
le bir kanunu kabul edemeyiz arkadaşlar (Bra
vo sesleri) 

REİS — Burhanetin Onat arkadaşımızın be-
I yanları üzerine vaziyeti tavzih ediyorum. 
I Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki 
I arkadaşının, Memurin Kanununun 4 ncü mad

desinin «Z» fıkrasi ile 6 ncı maddesinin yürür-
I lükten kaldırılması hakkındaki teklifi 24 Nisan 

1953 tarihinde tabı ve tevzi edilmiştir. 
I Rifat özdeş, buyurun. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu kanunun mütalâasında kanaatim-

I ce ekstrem düşünmek yanlıştır. Bâzı meslekler 
I vardır ki, hakikaten ihtiva ettikleri sırlar bakı-
I mmdan bu kanunun şümulü içine girmez. Fakat 
I bir kısmı mühimmi, ekseriyeti teşkil eden bâzı 
I branşlar vardır ki, hakikaten kanunun metninde 

yazıldığı veçhile insan şahsi haklarına tecavüz 
t eden, tahdit eden kısımları ihtiva eder. Binaen-
I aleyh bu müzakere edilirken kül olarak mütalâa 
I edilmemesi kanaatindeyim. Meselâ; ingiltere'de 
I harbden evvel muvazzaf subaylara ecnebi kadm-
I larla evlenme müsaadesi verilmiş olduğu halde 
I ikinci Cihan Harbi içerisinde bu müsaade bir 
I kanunla tamamen kaldırılmıştır. Binaenaleyh, 
I bunu kül olarak mütalâa etmemeliyiz. 
I Beri tarafta Bayındırlıkta çalışan bir arkadaşı-
I mızdan, ecnebi bir kadınla evlendi diye Devlet ka

pısında beraber çalışmak hakkını almak da yah-
I lıştır. Binaenaleyh, bunu kül olarak mütalâa et

tiğimiz takdirde ya tamamen eski zihniyete av-
I det etmiş oluruz veya kül olarak kabul ettiğimi/ 
I takdirde lüzumundan fazla müsamahakâr hare-
I ket etmiş oluruz. 
I Binaenaleyh, bu kanunun şümullü bir şekil

de tetkiki bakımından komisyona iadesi ile bir 
I daha müzakeresini arz ve teklif ediyorum. 
I REİS — Pertev Arat. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PER

TEV ARAT (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
bu teklif komisyonumuzda Hükümet temsilci
leri hazır olduğu halde müzakere ve mütalâa 
edildi, iş tahmin edeceğiniz gdbi, enine, boyu
na incelenmiştir. Ve binnetiee bu kanunun ka
bulü komisyonumuzca kabul edilmiş oldu. 

Bu hususta konuşmuş olan Dr. Burhanettin 
Onat arkadaşımız - şahsi fikirleridir, hürmet et
mek lâzımdır - bu teklifin zamanı olmadığını 
beyan ettiler. Ben açık olarak arzediyorum, 
Burhanettin Beyin bu zamanda, bu telâkkisini 
biraz hayretle karşılamaktayım. 

Sayın amiral arkadaşımız bu işin umumi ol
duğunu söylediler, halbuki subaylar bundan 
müstesnadır. Hattâ Hariciye Vekâleti memur
ları Teşkilât kanunlariyle ayrı bir statükoya 
tâbi tutulmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde memurlara 
esasen bu tatbik edilmez. Şu halde kala kala 
Memurin Kanununa tâbi diğer memurlar buna 
tâbi olmaktadır. Bunun maksadı vaz'ı 1926 se
nesinde Mdllî Mücadeleden yeni çıkılmış, siyasi 
şartlar o gün belki bu şekilde evlenmelere mâ
ni idi. O günden bugüne zamanın ve şartların 
değişmiş olması icabeder. Bunun mâni sebebi 
olsa olsa bu evlenmeler dolayısiyle Devlet sır
larının ecnebi devletlere satılması olabilir. Bir 
kimse Devlet sırrım satmak isterse bunun ye
gâne yolu evlenmeler değildir. Metres tutar, 
teşkilât kurar, nişanlanır ve yine bu işleri ya
par. 

Bilhassa şuna da işaret etmek isterini; biz 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyanname
sine imza koymuş bir devletiz. Bu beyanname
nin bir maddesinde : «Irk, cins, mezhep, mil
liyet dolayısiyle insanların birbirleriyle evlen
melerine mâni olunamıyacağma» dair bir hü
küm vardır. Bu beyannamenin altında bizim 
imzamız vardır. Bu itibarladır ki aleyhte ser-
dedilen mütalâaları varit görmüyoruz. Yanlız 
Adato arkadaşımız tarafından verilen takrirde 
olduğu gibi hakikaten hâkimler bu hükümden 
istisna edileceklerdir. Bunun maddeye ilâve
sinde mutabık olduğumuzu arzederim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, mühim kanunlar diye başla
dık, işte bu da mühim kanunlardan... Sözlü so
ruların yanında bu, mühim kanun diye ele alı
nıyor. 
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Hükümet ve Devlet işlerinde ordu işleri ka

dar mühim yerler ve vazifeler yok mudur? Or
duda kullanmıyoruz da niçin Devlet idaresinde 
kullanıyoruz? Bu memlekette süt gibi Türk ve 
Müslüman kızları dururken niçin ecnebi kadın
larla evlenmeye izin veriliyor? 

Hatırımda kaldığına göre, bundan on beş 
gün kadar evvel İstanbul matbuatında Hürri
yet Gazetesi bu işi ele aldı, demokraside açık
lık vardır, serbest konuşacağız, bizim Sayın 
Meclis Başkanımızın oğlu ecnebi bir kadınla ev-
leniyormuş veya evlenmiş.. Doğru mu? Bunu 
izah etsinler.. (Kapak gürültüleri). («Şahsiyata 
girme» sesleri). («Sözünü geri al» sesleri). 

REİS — Ali Fahri Bey, teşrif edin, lütfen. 
Buyurun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Varsa 
böyle bir şey, izah etsinler, efkârı umumiye te
nevvür etsin. 

REİS — Ali Fahri Bey, müsaade buyurun. 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde görüşülü
yor. Şahıslarla meşgul olmaya hakkınız yoktur. 
Bu itibarla şahıs meselesini mevzuubahs ede
mezsiniz. Bu sözü geri almanızı riea ederim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Alırım. 
REİS — Geri alınmıştır. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Yalnız 

iki söz ilâve edeceğim. Matbuat bunu yazdı, ef
kârı umumiyeye yaydı. Burada izah etsinler 
ki, efkârı umumiye tenevvür etsin. 

REİS — Geriye almış bulunuyorsunuz. 
Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, dikkat ediyorsanız Halk Partisi kendi 
koyduğu kanunları şimdi kendisi değiştirmek 
sevdasına düşmüştür. Bunun kabahatini de si
zin üzerinize yüklemek istiyor. Ama, benim 
kendi kanaatime göre bu kanunun sırası değil
dir. Ben.de Burhanettin Onat arkadaşımızın 
söylediği fikre iştirak ederek bunu arzediyorum. 
Meselâ, bir kaymakam; bir valinin bir ecnebi 
kadınla evlenmesi doğru olur mu? Bunu niçin 
yapmışlardır? İnsan haklarından bahsediyoruz. 
Bundan evvelki insanlarda hiç insan hakları dü
şüncesi yok muydu? Birçok kötü hakikatlarla 
karşılaştığı için diğer hükümetler gifei biz de 
memurlarımızın sır verecek olanlarının diğer 
Devlet tebaalariyle evlenmelerine mâni hüküm
ler koymuşuz. Şimdi ivedilikle görüşülmesi iste-
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nilen şu kanun ivedilikle görüşülür de çıkarılır 
mı, çıkarılamaz mı? Ben bunu bir türlü hallü 
fasledemedim. Binaenaleyh, biz Halk Partisi
nin yapmış olduğu antidemokratik kanunları 
şu sıkışık zamanda müzakere etmeyi kabul et-
miyelim, bunun sırası değildir. Tekrar komis
yona havale edilerek iyice tetkik edilmesi lâzım
dır. Çünkü memleketin etrafı çember içine alın
mıştır, yarın belki muharebe patılıyacaktır. Bu 
vaziyette de tehlike vardır. Bugün mü, yarın mı 
muharebe patlıyacak belli değildir. Bütün Çin 
ordusu Kore'de yukardan aşa-ğıya iniyir. Kore 
meselesi halledilince komünistler bütün dünyaya 
yürürlerse bu sırada memurlarımızın bu şekilde
ki hareketleri hoş görülür mü? Doğru olur mu, 
olmaz mı? 

REÎS — Müsaade buyurun. Burhanettin 
Onat, buyurun. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Vaz
geçtim. 

REÎS — Südi Mıhçıoğlu, buyurun. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, istatistiklerimiz tetkik edildiği za
man görülür ki bu memleketin birçok evlâtları 
halen bir yuva kuramamış durumdadırlar. Bi-' 
rer memleket çocuğu olarak, sırf bu memle
kete bir hizmette bulunmaları için tahsile gön
derilen vatan çocuklarının, yanlarında birer 
ecnebi eşle memlekete dönmeleri g'ibi acı ve 
cidden bu memleketin içtimai bünyesine zarar 
getiren bir şey daha tasavvur edilemez, (Bra
vo sesleri, alkışlar). Muhalefet Partisinin anti
demokratik telâkki ettikleri kanunları elerken 
daha önoe bu memleketin içtimai bünyesine 
faydalı olacak kısımları ele alması yerinde 
olurdu. Birçok kızlarımız vardır, yuva kura
mamışlardır. Devlet memuru, asker, hâkim, 
şu ve bu mevkilerde bulunan ve âmme hizme
tini takabbül eitmiş olan vatandaşlarımızın her 
şeyden evvel kendi karakter, anane, örf ve 
âdetlerine uygun şekilde Türk kızlarına iltifat 
etmeleri, diğerlerine ise asla iltifat etmeme
leri asıldır. Hal böyle ilken bendenizce bu ko
nunun burada, bu şekilde konuşulması dahi 
cidden ıstırap vericidir. Reddedilmesini talebe-
derim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Daha söz istemiş beş, altı arkadaş 
vardır. Bu arada gelmiş bir de kifayeti müza
kere takriri vardır, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

iMüzakere kâfidir. Kanunun reddini arz ve 
teklif ederiz. 

Zonguldak Mebusu Zonguldak Mebusu 
Suat Başo'l Ayni Yurda bayrak 

REİS — Teklifin müzakerenin yeterliğine 
ait olan kısmını reyinize arzediyoruım. Kabul 
edenler... EtmiyenLer... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Sualler 
vardır. 

REÎS — Yeterlik .suallere de şâmildir Enver 
Bey. 

Diğer takrirler var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun reddini arz ve teklif edem. 

Zonguldak Mebusu Zonguldak Mebusu 
Suat Başo'l Ayni' Yurdabayrak 

'Yüksek Reisliğe 
Memurin Kanununun 4 ve 6 ncı maddesi

nin kaldırılması hakkındaki kanun lâyihasının 
maddelere geçilmeden reddini teklif ederim. 

Antalya M. V. 
Burhanettin Onat 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle daha 

etraflı bir tarzda tetkik edilmek üzere komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
R. özdeş 

REÎS — Şimdi takrirlerin iki tanesi teklifin 
reddini tazammun etmektedir. En aykırı olanı 
bunlardır. Bu itibarla evvelâ bu kanun teklifi
nin reddini tazammun eden takrirleri oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler..'. Reddi tazammun eden takrir kabul olun
muş ve kanun teklifi reddolunmuştur. (Alkış
lar). 

20. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Ka
zasının Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında 
kanun lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/363) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerin-
de söz istiyen var mı? 

fil 168 sayüı basmayazr tutanağın sonundadır, 
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SAÎT KANTAREL (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar; kanuni formalitesi tamamlana
rak huzurunuza gelen, Kastamonu Vilâyetine 
bağlı Kargı Kazasının Çorum Vilâyetine bağ
lanması hakkındaki kanun lâyihası.. (Gürültü
ler, konuşmalar). 

RElS —Hatibin sözü işitilmiyor efendim. 
SAlT KANTAREL (Devamla) — Bu kanun 

lâyihası hazırlanırken o mahal sakinlerinin fi
kirleri alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifi, ma
hallinden birkaç kişinin isteği üzerine hazır
lanmış ve formalitesi ikmal edilerek huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. Gerek Meclis Baş
kanlığına ve gerekse doğrudan doğruya mil
letvekillerine mütaaddit tel ve istidalarla yapı
lan müracaatların tetkik edilmesini komisyon
lardan rica etti isek de komisyonlar, evrak 
tamamlanmış olduğu için, üzerinde durmak 
imkânını bulamadılar. Bugün 58 köyden 42 köy 
bu tetkikat yapılmadan bir karara varılma-
masmı istemektedirler. Evvelce de bu hususta 
mahallinde tetkikat yapılması istenmiş ve ma
lûmunuz üzere buraya gidecek arkadaşların har-
cirahları yüzünden bu teklifi Meclisi reddetmiş 
bulunuyordu. Bu kere bu hususta gelen teller 
Meclis salonunda Heyeti Celilenize arzedilmiş 
bulunmaktadır. 58 köyden 42 köy doğrudan 
doğruya Kastamonu Vilâyetine bağlanması istek 
ve arzusundadır. Bu iş üzerinde gerekli tetki-
katın yapılması için kanun teklifinin bugünkü 
gündemden alınarak içişleri Kamisyonuna ve
rilmesi ve bu tatil devresinde mahallince bir 
defa tahkikat yapıldıktan sonra eğer hakikaten 
böyle bir ihtiyaç varsa doğrudan doğruya Ço
rum'a bağlanması hususunda bizlerin de muta
bık olduğumuzu arzederim. 

Ancak içişleri Komisyonunda bu tasarı gö
rüşülürken birtakım tereddütler hâsıl olmuş, 
4 kişi muhalif, 4 kişi müstenkif kalmış ve 5 ki
şinin reyiyle tasarı buraya gelmiştir. Bu da gös
teriyor ki, bu iş üzerinde gerektiği gibi ince
leme yapılmamıştır. Bu tetkikatm tam mâna-
siyle yapılabilmesi için komisyona iadesini ten
sip buyurursanız gerek Bakanlığın yapacağı 
tetkikler, gerekse bizlerin mahallen yapacağımız 
tetkikat sonunda varılacak neticeye göre karara 
varmak yeni bir huzursuzluğun doğmasına im-
kşn. verecektir. Bunu arz ve rica ederim. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Corum) — Muhte* 

rem arkadaşlarım, Kastamonu'ya ait bir kazanın 
Çorum'a bağlanması hakkındaki kanun sebebiyle 
söz almış bulunuyorum. Beni konuşmaya sevk-
eden tek şey Kargılı vatandaşların âmme hiz
metlerini kolaylıkla görmek, onlara hizmet et
mek düşüncesidir, mücerret Çarum nüfusunun 
vo sahasının büyümesi gibi basit bir fikrin 
sahibi olmadığımı peşinen arzederim. 

Biraz evvel Sait Bey arkadaşımız burada 
Kargı'lı vatandaşların ekseriyetinin Kastamo
nu'ya bağlı kalmaları hususunda ısrar ve talepte 
bulunduklarını ve bu arzularını telle Meclise da
hi bildirdiklerini beyan ettiler. Bizim de bil
diğimiz bir hakikat vardır ve dosyasında da 
mevcuttur ki, kasaba ve köylerin hemen ekseri
yeti ve bilhansa mümssilleri olan muhtarlar aynı 
talebi Çorum lehinde yapmışlar, Kastamonu'ya 
bağlı kalmaktan usandıklarını ve Çorum'a bağ» 
lanmaları hususunu, mütaaddit resmî tellerle ve 
köylerden yapılan mazbatalarla istemişlerdir. 
Muhterem arkadaşlar; Kargı Kazasının arıza 
bakımından Kastamonu ile asla münasebeti yok
tur. İlgaz silsilesi ve onu takip eden iki dağ Kas
tamonu ile kaza arasında büyük mâniler teş
kil etmektedir. Kışın buraları daimî olarak kar
la kapalı bulunmaktadır. Bu itibarla kaza ile 
vilâyet arasında irtibat tamamen kesilmektedir. 
Kargı Kazası ile Çorum arasındaki arazi ise düz 
olduğu gibi muntazam Devlet yolu mevcut olup 
irtibatları daimîdir. Halbuki, Kastamonu ile 
bu kaza arassında böyle bir yol olmadığı gibi 
yapılacağı da yoktur. 

Saniyen, Kastamonu ile Kargı arası, mesafe 
itibariyle hayli uzundur. Buranın Kastamonu'ya 
olan mesafesi 156 kilometre olup, Çorum'a olan 
mesafesi ise 90 kilometreden ibarettir. Bu cihet 
esbabı mucibe lâyihasında da sarahaten yazılmış 
bulunmaktadır. Bundan başka vatandaşların ik
tisadi durumu da Çorum'a bağlıdır. Bilhassa 
istihsal ettikleri pirinç, bamya, yün, pamuk, 
tiftik ve sairelerini tamamen Çorum'a bu yol
dan da Samsun'a götürüp Samsun pazarlaraın-
da satmak mecburiyetindedir. 

Bu itibarla daimî olarak iktisadi bakmdan 
da Çorum'la alâkası mevcuttur. Kargı'nın Vi
lâyeti olan Kastamonu ile iktisaden hiçbir alâka 
ve münasebeti yoktur. 

Bundan başka yine resmî kayıtla sabittir ki 
Kargılıların hemen bütün hastalan Çorum has-
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tanelerine gelip orada yatmaktadırlar. Hastala
nan kimseler yaz kış yol olmadığı ve mesafe uzun 
olduğu, vesait bulunmadığı, Kastamonu'ya gi
dip muayene olmalarına ve oradaki hastaneye 
yatmalarına imkân bulamadıkları için Çorum'a 
gelip tedavilerini orada yaptırmaktadırlar. Bu 
hususta Dahiliye Encümeninde ve diğer komis
yonlarda birçok rakamlar dahi verilmiştir. 

Bundan başka arkadaşlarım, tamamen bita
raf olan Çorum ve Kastamonu idare heyetleri 
bu meseleyi tamamen objektif olarak tetkik et
miştir. Her iki vilâyet idare heyeti Hükümetin 
getirdiği tasarıya esas teşkil eden müspet karar
ları vermişlerdir. İdare heyetleri bu kararların
da Kargı'nın Kastamonu ile idtfri, coğrafi ve ik
tisadi bakımdan dahi bir alâkası mevcut olmadı
ğını ve Çorum'a bağlanması lüzumunda zaru
ret olduğunu tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Çorum Meclisi Umumisi Kargı'nın Çorum'a 
bağlanması hususuna karar vermiş olmasına mu
kabil Kastamonu Meclisi Umumisi bunu tama
men politik bir mevzu haline sokarak ve kendi
sinin siyasi kudretinin azalması gibi eski ve sa
kim bir zihniyete saplanarak Kargı'nın Kasta
monu'dan ayrılmaması hususuna karar vermiş
lerdir. Burada idare heyetlerinin objektif esas
lara göre verdikleri kararın mesnet ittihaz edil
mesi yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; ben ve diğer Çorumlu 
milletvekili arkadaşlarınız ve bütün Çorum'lu-
lar bu kazanın Çorum'a bağlanması ile bir şey 
kazanmış ve bağlanmamasiyle bir şey kaybet
miş olacağımıza kani değiliz. Üzerinde durdu
ğumuz asıl mesele Kargı'lı vatandaşların âmme 
hizmetlerini kolaylaştırmaktır. Ve bütün gay-
retlerimizdeki gaye de budur. Yoksa bu kazanın 
Kastamonu'ya bağlı kalması veya kalmaması 
arasında bizce bir fark yoktur. Bizim için va
tanın her sathı birdir, mukaddestir. Demin ar-
zettiğim gibi, vatandaşların âmme hizmetini ko
laylaştırmaktan başka bir endişemiz yoktur. 
Kastamonu Mebusu Sait Bey arkadaşımız bir 
plebisit ve mahallinde tetkikat yapılmasını iste
diler. Bu ciheti komisyonlarda da karar altına 
almışlardı. Fakat tüzük hükümleri bakımından 
yapılamadı. Gönül isterdi ki Meclisin Dahiliye 
Encümeninden gidecek bir heyet bunu mahallin
de olduğu gibi tesbit etsin ve heyetinize arzetsin. 
Fakat imkân olmadığı için bundan sarfı nazar 
edildi. Biz Kargı'dan gelen birçok heyetlerle 

7.1953 O : 1 
yaptığımız temaslardan anladık ki Kargılılar ve 
bütün köyler bunu arzu etmektedirler. Belki Ço
rum'a uzak olan üç dört köy bunu arzu etmiye-
bilir, ama 58 köyün ekseriyeti leh'indedir. Üç dört 
köy aleyhte olsa dahi bunlar yeni çıkacak Köy 
Kanunu ile halledilebilir ve bunların ilerde en 
yakın kazalara bağlanması da mümkündür. Bu 
itibarla bu kanunun kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

REÎS — Rıfat Taşkın. 
RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, 

bilhassa köylüler tarafından bize vâki olan mü
racaatlara nazaran bu meselenin iyice tetkik 
edilmediğini anlıyoruz. Yoksa işin esası hakkın
da bir itirazımız yoktur. Binaenaleyh halkın ar
zusu ve ihtiyacı nazarı dikkate alınmak üzere, 
Sait Beyin teklifi veçhile, bu işin İçişleri Komis
yonuna iadesini bendeniz rica ediyorum. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Kargı Kazasının Çorum Vilâye
tine bağlanması münasebetiyle bu hususun lehin
de ve aleyhinde bir fikir söylemek üzere huzuru
nuza gelmiş değilim. 

Yalnız Türkiye idari taksimatının bir keşme
keş içinde olduğunu arzetmek istiyorum. Türki-
yede mevcut vilâyet ve kaza adedlerinin ve nahi
yelerin bir tebeddüle ihtiyacı olup olmadığı hak
kında İçişleri Vekâletinin ve diğer vekâletlerin 
sahip oldukları b'ir fikir görülmemiştir. Hakika
ten Türkiye'de, yüz vilâyet mi lâzım, bin kazamı 
lâzım, bu fikir üzerinde esaslı tetkikler yapıla
rak bir neticeye varılmış değildir. Yalnız birçok 
yerlerde tazyikler, tesirler neticesinde filân na
hiye kaza olsun, falan kaza vilâyet olsun şeklin
de gelen cereyanların ve tazyiklerin önüne katı
larak B. M. M. karar vermek durumuna düşmek
tedir. 

Arkadaşlar, bunun birçok müspet ve menfi 
tesirlerini görmekteyiz. Kendi vilâyetimizde bu
na bizzat şahit olmuş insanlarız. B'ir kaza yap: 
tık, yanı başındaki nahiyenin «merkez kaza bi
zim nahiye olsun» şeklindeki iddiaları bizi çok 
hırpaladı. 

Ve nihayet şunu arzetmek istiyorum ki, bu 
meselelerde tamamiyle ilim adamları, idare 
adamları, teknisiyenler ve mütehassıslardan mü
teşekkil bir heyet teşekkül etmeli, haritamız üze
rinde tetkikat yapmalı, Türkiye'nin idari tak
simatı üzerinde bir karara varmalıdır. Ve bu 
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tatbik sahasına konmalıdır. Aksi takdirde Kargı 
Kazasının Kastamonu'dan alınıp Çorum'a bağ
lanması üzerinde Kastamonu Mebusu arkadaş
larımız çıkar mahzurlarından, Çorum Mebu
su arkadaşlarımız çıkar faydalarından bahseder, 
Yüksek Meclisin de bunu ne şekilde bir karara 
iktiran ettireceği de malûm değildir. Benim de 
görüşüm; Rifat Taşkın Bey arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, bu teklifin komisyona iadesiyle ora
da yeni baştan bir tetkika tâbi tutulmasıdır. Aksi 
halde tamamen politik merkezden, politik cereyan
lardan ileri gelen bu gibi meseleler karşısında 
Büyük Millet Meclisinin vereceği kararın isa
betine bendeniz kani değilim. 

Arkadaşlar, vaktiyle Enver Paşa Mucur'dan 
geçerken gecelemiş, Paşayı Mucur'da ağırlamış
lar. O zaman Mucur kaza değilmiş. Ne istersiniz 
demiş. Mucur'un kaza olmasını istiyoruz, de
mişler. Otomobiline binmiş : Gider ayak peki 
kaza olsun demiş, Mucur Kaza olmuş. Biz şim
di o devri yaşamıyoruz, iktisadi, içtimai mü
nasebetler idari zaruretler ve halkın ihtiyaçla
rı nazarı dikkate alınarak bir heyet teşekkül et
sin, memleketin idari taksimatı üzerinde nihai 
ve esaslı kararı alsın, ihtiyaçları belirtsin. Mec
lise o suretle gelsin. 

REİS — Şevki Gürses, buyurun. 
ŞEVKİ GÜRSES (Çorum) — Efendim, 

Kargı Kazasının Kastamonu'dan Çorum'a bağ
lanması muamelesi, 1950 senesinde mahallinin 
müracaatı üzerine Hükümete intikal etmiş ve 
1952 senesinde de Meclisi Âliye aksetmiştir. Kar
gı'nın Kastamonu'dan alınıp Çorum'a geçmesi 
için yaptığı müracaat nazarı itibara alınarak, 
vilâyetçe birçok hizmetler ihmal edilmiştir. Bu 
işin acilen çıkarılması zaruret halindedir. Esa
sen Kastamonu Milletvekili arkadaşlar bu işin 
esasına muhalif olmadıkları şeklinde bir vazi
yet ihdas etmek suretiyle mütemadiyen vakit 
geçirmek istiyorlar. Evvelce kendileri, gerek 
içişleri Komisyonunda ve gerekse Bütçe. Ko
misyonunda bunu iddia etmişlerdi. Encümenler
de iddiaları geniş bir şekilde dinlenmiş, gelen 
evrak tetkik edilmişti. Neticede yapılan tekli
fin mahallin arzusuna uygun olduğu ve Kasta
monu il idare Heyetinin de bü mevzu üzerinde 
müspet karar verdiği neticesine varılmıştı. Ta
sarı Heyeti Âliyenize Bütçe Komisyonunun it
tifak karariyle gelmiştir. Esasen yapılan müra
caat Kargı'nın % 80 ini temsil etmektedir; Bun-
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lara istinaden de kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
Kastamonu Mebusu arkadaşımızın halkın müra-
caati şeklinde gösterdikleri nihayet 10 - 15 ki
şiden ibarettir. Bugün Kastamonu ile Kargı ara
sında bir doğru yol da yoktur, ancak üç kaza
dan geçmek suretiyle Kargı'ya gelen bir yol 
mevcuttur. Kastamonu ' Meclisi Umumisinin 
aleyhte rey verirken gösterdikleri esbabı muci
be şudur : 1951 senesinde biz bu Kazanın yo
lunu yapacağız. Böyle dedikleri halde yola hâ
lâ başlamamışlardır. Esasında bu vait mevhum
dur. 

Şimdi, Kargı'nın . Kastamonu'dan ayrılma
masını söyliyen arkadaşlardan Sayın Rifat Taş
kın Mecliste, aynen şu şekilde ifade etmiştir, 
bendeniz işittim : Kargı'lılarm Kastamonu ile 
hiçbir münasebeti olmadıklarını, Çorum'la mü
nasebeti ve rabıtası bulunduğunu, binaenaleyh 
bizim müsaade etmemizi istemişlerdir. Ben bun
ları müşahit olarak arzediyorum; bu şekilde ifa
delerini dinlemiştim. 

Bir kazanın bir vilâyetten irtibatının kesile
rek diğer yere irtibatının temini için gelen ka
nunlardan Taşova'ya ait kanun, yalnız içişle
ri Komisyonundan geçtiği halde Kastamonu 
mebusu arkadaşlarımızın bu meselede fazla has
sasiyet gystermeleri üzerine Bütçe Komisyo
nuna da gönderilerek bu teklif orada da geniş 
bir surette münakaşa edilmiştir. Arkadaşları
mız şimdiki iddialarını orada da fazlasiyle mü
dafaa etmişlerdir. Bütçe Komisyonu, arkadaş
larımızın bu iddialarını dinledikten sonra, bun
ların hiçbir mesnedi olmadığı neticesine vara
rak kendilerinin müdafaalarını kabul etmemiş 
ve kanun lâyihası Hükümetten geldiği şekil
de ittifakla komisyondan çıkmıştır. 

Sonra, arkadaşlarımız bâzı köylerin alâkası-
,nm kesileceğinden bahsettiler. Kargı benim 
memleketimdir, hepsini bilirim. Alâkası kesi
lecek dedikleri köyler dağda birkaç köyden iba
rettir. Kargı'nın Kastamonu'dan ayrılıp ayrılma-
masiyle bunların alâkası yoktur. Binaenaleyh ya
pılan kanun teklifinin aynen kabulünü rica edi
yorum. 

İÇIŞLER! VEKILI ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; Arkada
şımız özdemir memleketin bütün mülki teşki
lâtının mütehassıs bir heyet tarafından incelen
mesini beyan ettiler. Bendeniz bu noktaya ce
vap vermek için söz aldım. Vekâletimizde mü-
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tehassıs bir fyeyet memleketim mülki teşkilâtı
nın umumi durumu hakkında tetkikat yapmak
ta ye halen bu mevzu üzerinde çalışmaktadır. 

REİS — Söz Pertev Arat'mdır. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PER

TEV ARAT (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; 
Savın Rifat Taşkın arkadaşımız bu işin incelen
mek üzere içişleri Komisyonuna gönderilmesini 
teklif •ettiler. Bu mevzu, komisyonumuzda ince
den inceye tetkik edilmiştir. Hattâ hatırlarsınız, 
Heyeti âliyeniz de elimizdeki evraklara kanaat 
getirilmiyerek bir defa da mahallinde tetkik ya
pılması teklif edilmiş, fakat İçtüzük müsait ol
madığından bu teklif o zaman kabul edilmemiş 
idi ve elde mevcut dokümanlara göre karar ve
rilmişti. 

Hülâsası şu, Kastamonu ve Çorum vilâyet
lerinin yetkili idare heyetleri bunu istiyorlar, 
bilhassa Kargı Kazası Çorum'a bağlanmasını is
tiyor. Çünkü Kargı'nın Kastamonu'ya muva
salası yoktur," 

Yol vaziyetini rakamla arzedeyim, Kargı 
Kazası Kastamonu'ya 156 kilometre, Çoruma ise 
90 kilometredir. Bu itibarla bu sebeplerden 
dolabı tasarının kabulünü rica ederim. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; mülki teşkilâtın değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifleri bir ihtiyacın mah
sulü- olarak Yüksek Meclisinize gelmektedir. 
Kargı'nın Çoruma bağlanması hususundaki ar
zu vekâletçe uzun uzadıya tetkik edilmiş, gerek 
idari bakımdan ve gerekse iktisadi ihtiyaçlar 
bakımından Kargı'nın Çoruma bağlanması va
tandaşların ıstırabını giderecektir, mülâhaza-
lariyler keyfiyet nazara alınmış ve kabul edil
miştir. 

Şimdi Umumi Heyetinize arzedilen bu mese
lede ne Kastamonu'nun ve ne de Çorum Vilâye
tinin menfaati gözetilmiş değildir. Yalnız Kar
gı Kazası halkının menfaatinin düşünülmesi lâ
zımdır. Kargı Kazasının menfaati şudur : 

önce bir vilâyetin ittisalini düşünmek lâ
zımdır, Kargın,'m Çorum'a düz vadi içinde gi
dilen yolları vardır. Halbuki1 Kastamonu 'ya 
gitmek için koca llgazları geçmek, iki misli me
safe katetmek lâzımdır. Coğrafi vaziyet itiba
riyle olduğu gibi iktisadi vaziyeti itibariyle de 
hakikaten Kargı, Çorum üzerinden Samsunla 
münasebeti olan bir kasabamızdır. 
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Şimdi burada biz yalnız Kargılıların menfa-

! atini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu incelen
miş, vekâletin de tetkiki neticesinde böyle bir 
kanun getirilmesi terviç edilmiştir. Şu halde 
artık üzerinde daha fazla münakaşa etmeye lü
zum yoktur. Kargı'nın Çorum'a bağlanması, 
vatandaşların İstıraplarını gidermek bakımından 
ve menfaatlerinin icabı olarak kanunun kabul 
edilmesini teklif ve rica ediyorum, sevgili arka
daşlarım. 

j REİS — Daha sfcz istiyen arkadaşlar var-
dır, müzakerenin kifayeti takriri de gelmiş bu
lunmaktadır. 

SAİT KANTAREL (Kastamonu) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

I REİS — Bu usule de şâmildir. Onun için 
okutuyorum, Heyeti Aliye nasıl tensip ederse ey
le olur. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, oya konulmasını arzederîm. 

Yozgad Mebusu 
Haşim Tatlıoğliu 

VASFİ MAHİR KOCOTÜRK (Gümüşane) — 
Takrir aleyhinde söz istiyorum. 

j REİS — Takrir aleyhinde, buyurun; Vasfi 
Mahir Bey. 

| VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) — 
j Efendim, müzakerenin kifayeti teklifi aleyhin-
i deyim. Mühim bir mevzudur, bunun ne kadar 
I mühim olduğunun delili, göz almış ve henüz ko-
| nuşamamış birçok arkadaşların bulunmasıdır. 

Mevzu cidden mühimdir arkadaşlar. Bir vilâ
yetin bir parçasının kesilip diğer bir vilâyete ve
rilmesinin memleketimizde halk üzerinde iktisa
di, idari olduğu kadar psikolojik büyük aksi te
sirleri olmaktadır. Binaenaleyh söz alan arka
daşların konuşması lâzımdır. Bunun emsali pek 
çoktur, bunun yalnız Kastamonu ile Çorum 
arasında kabul edilmemesi lâzımdır. 

REİS — Şimdi okunan kifayeti müzakere 
takririni reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Müzakerenin yeterliği îçabul 

j edilmiştir. 
| Bir takrir vardır, okutuyorum : 

'Yüksek Başkanlığa 
Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Kazası

nın Çorum Vilâyetine bağlanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında vâki mütaaddit müracaatları 
göz önüne alarak daha esaslı tetkikat yapıl* 



B : 10d 15. 
mak üzere İçişleri Komisyonuna iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

lKaaftamo.nu mebuslar t 
Hamdi Türe Şükrü Kerimzade Sait Kantarel 

Galip Denîa Hayrı Tosunoğlu 

REÎ1S — Lâyihanın komisyona iadesine dair 
•takrir okundu. Bu takrire İçişleri Komisyonu 
iştirak ediyor mu! 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADİNA PERTEV 
ARAT (İzmir) —• İştirak etmiyoruz. 

REİS — Komisyon iştirak etmemektedir. Bu 
takriri Heyeti Celîlenin reyine arzediyorum. 
(Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir, takrir raddolunmustur. 

'Heyeti umumiyesi üzerinde müzakerenin ki
fayeti takriri kabul olunduğuna göre şimdi 
maddelere geçilip geçilmemesini oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler..,. Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul olunmuştur. 

İvedilik hakkında bir takrir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Kazası

nın Çorum Vilâyetine bağlanması hakkındaki 
kanun lâyihasının ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
'E. Menderes 
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REİS — İvedilik teklifini' oyunuza arzediyö* 

ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı KaaaamıM 
Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında Kanuİ 

MADDE 1. — Kastamonu Vilâyetime ba£jt 
Kargı Kazası; Çorum Vilâyetine bağlaaımıştjr. 

REİS — Madde üzerinde söz- istiyen? Yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Bu kanun ne$ri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ki
raya îera Veikilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti unıumiyesini oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Bugün öğleden sonra saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 12,16 

Î K Î N O Î ÖTÜRÜM 
Açılma saati: 15,10 

REİS — Reisvekili Mehmet Şevki Yasman 
KATİPLER : tbrahim Kirasoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Oasianteb) 

KîStS — Yoklama yapacağız. 
(Ordu seçim çevresi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 
•Sabahki oturumda ittihaz olunan karar ge

reğince kanun teklif ve tasarılarının müzake
resine devam ediyoruz. 

21. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve 34 
arkadaşının, şeker fabrikalarına bah§olunan im-

tiyazat ve muafiyeti hakkındaki €01 aayıh Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel, kati
ye ve Bütçe komisyonları raporlun (2/5İ2) [1] 

REİS — Bu Jıususta bir teklif vardır. 

. Yüksek Reisliğe 
Şeker fabrikalarına balhşolunan imtiyazat ve 

[1] 274 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
ûtUfi 
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muafiyat hakkındaki Kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin gün
demde bulunan diğer işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Hadi Hüsman 

REÎS — Bu tasarının tabı ve tevziinden 48 
saat geçmemiştir. Evvelâ bunu reyinize arze-
dip bir karar almak lâzımgelir. 

Bu teklifin görüşülmesini kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Teklifin öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler lütfen işaret versinler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilikle görüşülmesini komisyon teklif et

mektedir. Bunu reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Şeker fabrikalanna bahşolunan imtiyazat ve 
mnafiyat hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Şeker fabrikalarına bahşolu
nan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 5 Nisan 
1341 tarihli ve 601 sayılı Kanunun ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Şeker fabrikaları ve müştemi
lâtının tesis ve tevsileri için işletmeler Vekâle
tince tasdik edilmiş projelerine göre hariçten 
getirilecek aşağıda yazılı maddeler, imtiyazla
rının devamı müddetinee, ithal sırasında Hazi
ne, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, harç ve bunların zamlarından muaf
tır : 

a) Her nevi inşaat malzemesi, 
b) Her nevi makineler ve aletler, 
c) Bu fabrikalara ait olarak vücuda getiri

lecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatına muktazi bil
cümle malzeme (inşaat malzemesi dâhil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike (Otomobil, 
kamyon, kamyonet ve otobüs gibi kara nakil 
vasıtaları hariç). 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
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J Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Halen inşa halinde 
bulunan şeker fabrikalarına ait olup da, bu ka
nunun neşri tarihine kadar memlekete ithal 
edilmiş olan maddeler hakkında da bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I GEÇÎCl MADDE 2. — Bu kanunla yapılan 
değişiklik, mevcut şeker fabrikalarının imtiyaz-
namelerine müstenit bugünkü durumlarına ha
lel getirmez. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel ve işletmeler vekilleri memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I Kanunun tümü açık oya arzolunmuştur. 

22. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 
ve 23 arkadaşının Namıkkemal Mahallesindeki 

I memur konutlarının satış suretiyle tasfiyesi, 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Ankara Na
mıkkemal Mahallesindeki binaların Devlet dairesi 
olarak kullanılması, Çankırı Mebusu Kenan Çığ-
man'ın, Namıkkemal Mahallesindeki (T)) tipi bolk 
evlerin verem mücadelesinde kullanılmak üzere 
Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâleti emrine veril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Bayındırlık, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/50, 
123, 129) [1] 

RElS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) -r- Sayın ar

kadaşlar; Ankara'da Demirtepe'de iki sene inşa
atı devam eden ve 1946 yılında 434 daire olarak 
bitirilen Saraçoğlu mahallesine 16 milyon lira 
sarf edil mistir. Aradan sekiz seneye yakın bir za
man geçtiği halde bu mahallenin hesapları henüz 

fi] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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tasfiye edilememiştir. Emlâk Bankasına daha 4 
milyon lira borcu vardır. 

Sayın arkadaşlar; bu mahalle Türkiye'de is
raf ve lüks yuvasıdır. Geliri giderini asla karşı-
lıyamamaktadır. Kömür, elektrik, su, bahçelerin 
bakımı, kalorifercisi ve kapıcılar, idare memur
larının maaşları ve saire topyekûn burası bir se-
fahet ve istismar yatağıdır. Yapılan hesaba göre 
koca bir vilâyet merkezî olarak Eskişehir'de bir 
senede yakılan kömür yalnız bu mahallede bir se
nede israf edilmektedir. Bu mahallenin 8 büyük 
santrali mevcut olup kaloriferlerle teshin edil
mekte her daire başına vasati 10 - 12 ton kömür 
sarf edilmektedir. Milletin parası su gibi hiç 
merhamet ve acı duymadan senelerce bu israf 
semtine akıtılmaktadır. Eski iktidar da buna 
mütemadiyen göz yummuştur. Buraya sarfedi-
len paranın kira karşılığı ile 10 - 15 senede itfa 
edilmesi icabederken, bugün toplanan kira ile 
masrafları korunamadığı gibi, bağlanan 16 mil
yon lira sermayenin amortisman karşılığı olarak 
bütçeye her yıl ayrıca 1 500 000 lira da tahmil 
etmektedir. 

Binalar yapıldığı zamandan bugüne kadar 
hiçbir tamir görmemiş, gayet hor bakılmış, başı
boş ve sahipsiz kalmıştır. Bugün esaslı bir ta
mir için iki milyon liraya ihtiyaç göstermektedir. 
Peki Devlete, millete her sene zararı milyonlara 
baliğ olan bu mahalleyi niçin ve neden yapmış
lardır? Sebep şu : Eski iktidar zamanında Dev
let hizmetinde çalışan az gelirli memurlara yar
dım maksadiyle burada beş yüze yakın daire 
kurulmuş, yerleşmeye başlandığı zaman da eski 
iktidarın her şeyin de olduğu gdbi orada da il
timas hâkim olmuş bu bin,alara az gelirli memur
lardan ziyade çok nüfuslu memurlar, umum mü
dürler, generaller, amiraller yerleşmişler ve çö
reklenmişlerdir. Zavallı küçük memurlar da J 
avuçlarını yalamışlar, aynı sıkıntı bugüne ka
dar çekip gelmiştir. 

Bu hal Ankara'daki memurlarımız arasmda 
ikilik yaratmakta, imtiyazlı ve iltimaslı olan
lar burada oturmaktadır. îşin en acı affedilmez I 
tarafı Ankara'da ev ve apartman sahibi olan 
büyük memurlar ve âmirlerin kendi evlerini 
150, 200, 300 lira gibi pahalı kiraya vererek 
burada kaloriferli dairelerde çok ucuza 60-90 a 
oturmakta oldukların1, hattâ içlerinde bâzıları
nın maalesef kiraladığı dairenin bir iki odasını ! 

pansiyon yaparak bu dairelerden ayrıca gayri-
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meşru kazançlar elde ettiklerini öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Bizim iktidarımız bu israf ve lâubaliliğin de
vam edip gitmesine katiyen müsaade ve müsa
maha edemez. Bugün Ankara'da ve memleket
te dedikodu mevzuu olan bu işi en isabetli ve 
hayırlı şekilde halletmemiz lâzımd v 

En hayırlı şekilde nasıl halledebiliriz? 
Sayın arkadaşlar, bugün Ankara'da artık ki

ralık ev bulma zorluğu devri kalmanrştır. An
kara'nın içinde üç binden fazla bomboş kiracı 
bekliyen daire, apartman ve evlerin mevcudiyeti 
bugün bir hakikattir. Buralarda oturan mmur-
lar binlerce bomboş duran bu evlere haline göre 
yerleşecekler, kendileri gibi kiralarda oturan 
binlerce memur arkadaşlarının yanlarına gide
ceklerdir. 

Peki, boşalacak bu mahalleyi ne yapalım? 
Sayın arkadaşlar Devlet dairelerinin çoğu yersiz
likten taşarak mahalle aralarına Ankara'nın 
içlerine, sokak içlerine kadar Hükümet daireleri 
yayılmış, parçalanmış, perişan bir haldedir. 
Üstelik mahalle aralarında Hükümet kiraladığı 
bu binalara her sene 1 800 000,— lira kira öde
mektedir, Hükümetin ve her bakanlığın mahalle 
aralarındaki bu kiralık bütün daireleri buralar
da vüsatine göre basit tadiller yapılarak toplana
bilir. Bu suretle hem Devlet, her sene kira ola
rak verdiği 1 800 000, — lirayı tasarruf etmiş olur 
ve hem de yine her sene Saraçoğlu Mahallesine 
sarfedilen ve zararma işliyen milyonluk masraf
lardan kurtulur. Bu suretle her sene Hazinece 
3 - 4 milyon lira tasarruf sağlanmış olur. 

Mahalle aralarındaki dağınık ve perişan da
irelerin burada toplanmasiyle vatandaşlar elle
rindeki daireden daireye havaleli kâğıtlarla so
kak sokak dolaşacakları yerde bu bakanlıklar 
yakınında olan dairelerden işlerini süratle çı
kartmak bakımından memnun olurlar. 

Saym arkadaşlar yalnız bir tek misal: 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğünde her sene 

kira olarak verilen 70 - 80 bin lira gibi muazzam 
paralarla şimdiye kadar oturduğu bu yerden da
ha muazzam bir binayı Devlet eliyle yapmak 
mümkün olurdu. Maateessüf eski iktidar dev
letçiliği mesken işletmeciliğine kadar götür
müştür. 

Şimdi de işitiyoruz, Bentderesi'nde yeni bir 
plâna göre; Emekli Sandığı Basın - Yayma 
milyonlar sarf ederek bir bina yapacakmış. Ge-
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îen bütün turistler, ecnebiler Bendderesi'ne gi
decekler, Basın - Yayındaki işlerini görecekler. 

Sayın arkadaşlar; bu sakat hareketlerden 
ve düşüncelerden vazgeçelim. En salim hayırlı 
yol, bu israf ve lüks yeri olan Saraçoğlu Ma
hallesinin hemen boşaltılması suretiyle buraya 
kirada bulunan bütün resmî Devlet dairelerinin 
yerleştirilmesi lâzımdır. Resmî dairelere elve
rişli olmıyan küçük evlerin de taksitle aynı 
vatandaşlara satışının yapılması, hem Hazine
nin menfaatine, hem de milletin menfaatine 
olacaktır. 

Komisyonların 'kabul ettiği bu kanun tekli
fimizin kabulünü siz arkadaşlarımdan rica ede
rim. 

REÎS — Şevki Ecevit. 
§EVKÎ EOEVtT (Sivas), — Muhterem ar

kadaşlar, 25 .V. 1928 tarih - 1352 sayılı ve 
18. VII. 1944 tarih - 4626 sayılı kanunlarla alı
nan salâhiyete istinaden Ankara'da vekâletler 
civarında bir memur mahallesi kurulmasına 
karar verilmişti. 

1944 yılında başlanıp 1946 da ikmal edilen 
»ekiz tipte 44 apartman halindeki 434 ev, Em
lâk Kredi Bankası vasıtasiyle 15,5 milyon lira
ya yaptırılmıştır. 

Maliye Bakanlığı tarafından inşaat bedeli
ne mahsuben beş yılda bütçesine konulan tah-
Biiatlarla 11 milyon 329 bin lira ödenmiş, ve
kâletin bankaya dört milyon 170 bin lira borcu 
(kalmıştır. 

înşaat bittikten sonra binaların tiplerine 
tgöre Millî Korunma ve1 Bina Vergisi kanun
ları hükümlerine uygun olarak tadilât komis
yonu tarafından gayrisafi iratları tâyin edi
lerek kira bedelleri, iki odalı A tipleri için 45 
lirad$»n .ljaşlıyarak H tipi beş odalılar için 90 
lira olmak üzere kira takdir olunmuştur. 

(Binall-nn yapılmasına dair olan 4626 sayılı 
Kanunun beşinci maddesine uyularak 3.1.1946 
tarihli îcra Vekilleri Heyeti Karariyle hazır
lanan yönetmeliğe göre bu evlerin işgal ve is-
kân şetyi tesbit olunarak her vekâlete muay
yen miktirdi ev tahsis edilmiştir. 

" « s • 

!Bu evlerde, bütün vekâletlere ait olmak 
üzere : 

1 nci dereceden 25, 
2 nci » 26, 
3 ncü » 82, 
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I 4 ncü 

5 nci 
6 nci 
7 nci 
8 nci 
9 ncu 
10 ncu 
11 nci 
12 nci 
13 ncü 

0 : 2 
dereceden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

52, 
42, 
49, 
45, 
57, 
25, 
17, 
6, 
4, 
3, 

14 ncü » 2 memur oturmaktadır. 
Bu evlerden 1946 - 1952 seneleri arasında 

2 milyon 169 bin lira gelir temin edilmiş, buna 
mukabil 2 milyon 121 bin lira masraf yapılmış, 
neticede 48 bin liralık hasılat elde olunmuştur. 

Emlâk Kredi Bankası eliyle yapılan bu bina
lara ait hesaplar bugüne kadar rüyet olunmamış 
ve bankanın dört milyonu tecavüz eden alacağı 
ödenmemiştir. İnşaatın ikmalinden bugüne kadar 
geçen yıllar için yapılan hesapların masrafa ait 
kısmında, binaların amortismanına dair bir ra
kama, diğer Devlet emvalinin idaresinde olduğu 
gibi, tesadüf edilmemektedir. 

Halen Ankara'da umumi muvazeneye dâhil 
on dokuz dairenin kirada bulunduğu, bedelleri
ni karşılamak üzere bütçeye bir milyon 150 bin 
lira tahsisat konulduğu kayden sabittir. 

Katma Bütçeli dairelerden yedi, Devlet Eko
nomi kurumlarından dokuz dairenin kirada ol
dukları, kira bedellerini karşılamak üzere Katma 
Bütçelere 506 bin, Ekonomi kurumları bütçeleri
ne ise 205 bin lira tahsisat konulup ceman 1 mil
yon 862 bin liranın kira karşılığı olarak tediye 
edildiği anlaşılmaktadır. Bu suretle kirada otur
makta bulunan dairelerin işgal ettikler binalar
dan başka yerlere nakillerinde mahzur bulunmı-
yanlar için ödenen kira bedeli yekûnu 493 000 
liradır. 

Muhterem arkadaşlar, hakkında kısaca izahat 
verdiğim bu binaların Devlet dairesi olarak kulT 
lamlması, hastane haline ifrağı veya satılarak 
tasfiye edilmesi" hususunda teklif yapan arkadaş
larımızın vâki tekliflerini inceliyen Bayındırlık, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları şöylece 
hulâsa edilebilir : 

Bayındırlık Komisyonu prensip olarak, bu 
binalardan, Maliye Bakanlığınca resmî daire ve
ya sıhhi müesseselere elverişli görülenler hariç 
tutularak, kalan kısmının Hazineye izafeten Em
lâk Kredi Bankası tarafından satışını kabul et-
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mistir. Maliye Komisyonu, bu binalardan Maliye 
Vekâletince resmî daire veya sıhhi müesseselere 
yarıyacak olanların altı ay içinde tâyin ve tahsis 
yapılarak satıştan hariç tutulması, mütebaki kıs
mın ise Maliyeye izafeten, Artırma ve Eksiltme 
ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine 
tâbi olmaksızın, Emlâk Kredi Bankası marife
tiyle satışını uygun bulmuştur. 

Bütçe Komisyonu ise; bu binalardan resmî 
dairelere elverişli olanlar hariç olmak üzere di
ğer binaların, 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ve takdiri bedel ile özel ve Katma Bütçeli 
dairelerle sermayesinin tamamı veya nısfı Dev
let tarafından ödenmiş olan banka ve müessese
ler ile İktisadi Devlet Teşekküllerine devir veya 
bilmüzayede satılması suretiyle tasfiyesine Mali
ye Vekilini salahiyetli kılmıştır. 

Burada Feridun Fikri Düşünsel arkadaşı
mız tarafından memleketin mahrumiyet bölgesi 
addedilecek mmtakalariyle lüzum görülen yer
lerde Hükümet tarafından memurlar için mes
ken yaptırılması lüzumunu derpiş eden bir ka
nun teklifi yaptığını ve bu teklifin Bayındırlık 
ve Maliye komisyonlarınca kabul edilerek Büt
çeye sevkedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Halen Bütçe Komisyonunda bulunan bu tek
lifin gerek Bayındırlık ve gerekse Bütçe Komis
yonundaki müzakereleri sırasında Hükümetin 
vâki teklifi benimsediğini ve ona iştirak eder 
halde olduğunu, görmekle memlekette memur ko
nutu yapmak üzere Hükümetin kararlı bulun
duğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca lüzum 
görülen ve ihtiyaç hâsıl olan yerlerde memur
lara mesken teminini sağlıyacak olan bu tekli
fin şümulü dâhilinde olduğu pek tabiî bulunan 
Namıkkemal Mahallesindeki memur konutla
rına ait bugün üzerinde konuştuğumuz teklif
lerin birlikte mütalâa edilmesi, kanaatimce, za
ruret halindedir. 

Bu ttibarla mevcut tekliflerin Bütçe Komis
yonuna iadesinin muvafık olacağı düşüncesiyle 
mâruzâtıma son vermekteyim. Takdir yüksek. 
heyetindir 

REİS — FeriAm Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Şevki Ecevit 
bendenizin söyliyeceklerimi söylemiş oldular, 
hattâ kürsüye çıkmam da zaittir. Fakat bu kür
sünün öyle b^r cazibesi var ki, insan bir kere 
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I kürsüye çıktıktan sonra buradan pek hoşnut

lukla inemiyor. Ben de bu tesir altında kalarak 
yüksek huzurunuzda bir iki söz söyliyeceğim. 

Arkadaşımızın kullandığı bir kelime var, ih
tiyaç kelimesi. Şunu samimiyetle arzedeyim ki 
bu mahalle 1944 senesinde, o zaman Mecliste 
büyük bir ihtiyaç ve feryat neticesinde, Anka
ra'da inşaatın durmasr üzerine yapılmış bir 
eserdir. O zaman Hükümette bulunan Saraç
oğlu'nu C. H. P. Meclis Grupu şiddetle muahe
ze ediyordu. Elinizi, kolunuzu bağlı tutuyorsu
nuz diyorlardı. İnşaat şimdiki gibi değildi. Bu-

. gün hangi tarafa giderseniz gidiniz, dünya ka
dar bina yapıldığını görürsünüz. O zaman kim
se çivi çakmıyordu, fevkalâde bir mahrumiyet 
çekiliyordu. Bu, bir zaruret olarak yapılmış bu
lunuyor. Bugün de büyük bir memur kitlesi 

l bundan müstefit olmaktadır. Pekâlâ biliyorsu
nuz ki, bugünkü iktidar da Barem Kanunu ge
tirmek suretiyle memurların hayatında bir is
tikrar husule getirmeye ve umumi bir ayarlama 
yapmaya çalışıyor Devleti idare eden büyük 
kademelerin, elemanlarının maaş vaziyetini açık
ça vicdan dairesinde sarahaten ifade etmek lâ-
zımgelir. Böyle bir şeyde birden bire şöyle ola
cak böyle olacak demek ve ortadan kaldırıver-
mek, sizi temin ederim ki, bugünkü iktidar için 
iyi bir hareket olmaz. Onun için bendenizin tek
lifimi zaten Hükümet de benimsemektedir. 

Mahrumiyet mıntakalarında kimi yerde bina 
vardır, kimi yerde yoktur. Mahrumiyet yerele-
rine gitmiyor, gençler son zamanda Enez'e 
gittim, bir doktor vardı, Allah rızası için beni 
Hani'ye, Diyarbakır'ın Hani'sine kaldırın dedi. 

Trakya'da Meriç gibi yerler vardır ki, mah
rumiyet bakımından bdzim Bingöl'le hemhizadır. 

İstediğim şudur; Namıkkemal Mahallesinin 
fîstikbali taayün etmesin, demiyorum, ıbunun üze
rinde bir işleme olsun; rantabilitesi falan hep 
bir formasyon içerisine girsin. Bendeniz Şevki 
Beyin mütalâalarına iştirak ediyorum. Pek kür
sünün cazibesine kapılmak da doğru değildir, 
tehlikelidir. İstirham ediyorum, komisyona ve
relim, ve dört başı mamur bir halde gelsin. 

REİS — Sinan. Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELÎÖĞLU (Seyhan) — Reis

ten sonra çıktığımdan dolayı memnunum. 
Arkadaşlar, eski reisimizin mütalâasına gö

re Saraçoğlu Mahallesinin tasfiyesi memurla-
I rın (memnuniyetsizliğini mucip olacakmış. Şimdi 

— e» — 



B : 109 15.7 
memurlar gayrimemnundur. Bir arkadaş aded-
lerini birer birer saydı. Aşağı dpğru indikçe 
miktar azaldı. Hattâ bire kadar düştü. Esasen 
az maaşlılar sürünmeye alışmışlardır. Yüksek 
dereceliler fazla lüks yaşamaya alışmış oldukları 
için onlara*bol bol büyük konforlu daireler lâ
zımdır. Eski reisim yine eski zihniyetine kapıla
rak yine o büyükleri kayırmak sevdasına düştü. 
Sayın reisim, büyükleri değil, 100 lira maaşlı, 
150 lira maaşlı ve 5 nüfuslu küçük memurları da 
düşün! Ne kadar olsa yine kayırrverdin, 

Kusura bakılmaz, hepimiz oradan geldik. Ama 
biz kavga, gürültü ile geldiğimiz için kavgayı, gü
rültüyü bırakmıyoruz. Kabahat orada değil, he
pimizde. Saraçoğlu Mahallesi memleket için ya
pılmış bir eserdir. 

Tevzi işine gelince, memleket için bir felâket
tir. Ankara 'daki bütün memurlar bu evlerin ar
kasına, düşmüşlerdir. «Demokrat Parti ne vakte 
kadar burada oturan büyükleri çıkaracaklardır» 
diyorlar. «Meskensizlere bu evler tevzi edilecek
ti, hâlâ müreffeh insanlar oturmaktadır. 200 li
ralık evde 50 liraya oturuyorlar» diyorlar. «Ge
neraller, orgeneraller, general müdürler, hattâ 
evleri apartmanları olanları bile oturtuyorsunuz» 
diyorlar. (Kanun var sesleri) Kanun var ama, 
tatbikat uymuyor. 

Arkadaşlar o mahalleden alman para ile ma
hallenin masrafları dahi karşılanamıyor. Diğer 
taraftan dizgini boş bırakılmış daireler var. Bil
hassa benim çok sevdiğim İktisadi Devlet Teşek
külleri, katma bütçeli daireler var. Meselâ et - ba
lık ilâvesi var. Et - Balık Umum Müdürlüğü kaç 
tane daire tutmuştur, kaçar bin liraya tutmuş
tur?. Allah aşkına gitsinler mebus arkadaşlar, 
görsünler. Danlmasmlar, tutulan bu binaların 
kimlere ait olduğunu, tetkik etsinler. Demokrat 
Parti iktidara geldiği günden beri yapılması lâ-
zımgelen işte bu kanundur. Bu kanunu çıkarır* 
sanız bu evlerde oturanlar çıkacak, onun için al
tı aylık mühleti de kabul etmiyelim. O daireden 
çıkarlarsa, öbür tarafa çıkarlarsa biraz da onlar 
istifade eder. Evin bu sıkıntılı zamanında elli li
raya oturuyorlardı. Et ve Balık. Umum Müdür
lüğünün tuttuğu dairelerin kira bedeli 75Ö lira
dır. Bunlar niçin kontrol edilmedi* Eğer bir yol
suzluk varsa Tekil ödesin. 750 liraya dört oda
lı daire olur mu?. îşte bu en mühim bir kanun
dur. Bütçe Komisyonu Sözcüsü neden bunun ive
dilikle müzakeresini istemiyor?. Onu anlamıyo-
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rum. Tekrar tekrar soruyorum, bunu niçin iste
miyorlar?. îşte asıl ivedilikle ve derhal çıkması 
lâzımgelen kanun budur. Bu kanun çıkarsa Dev
let senede beş milyon lira kazanacaktır. Yazık 
değil mi bu millete?. Nereye gidiyoruz?. Biz bu 
milletin parasının keyfemayeşa sarfedilmesini 
önlemek için gelmedik mi?. Onun için, Bütçe 
Komisyonu sözcüsü bu ivedilik teklifini vermi
yorsa siz verin bu teklifi ve kararı ki, bu kanun 
derhal çıksın. Milletin evleri tahliye edilsin, mil
let «de sizin alnınızdan öpsün! 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; Devlet memuruna bir yardım şeklinde 
ve onun hayat pahalılıkları karşısında geçimine 
biraz imkân vermek maksadiyle ve ilk ihdasında 
sırf memura bir aynı yardım mahiyetinde olan bu 
evlerden onları çıkarıp da evlerin başka işlere 
tahsisine bence hiç lüzum yoktur. (Alkışlar) 

Arkadaşlar;. Türkiye'de Devlet memuru ha
yatı boyunca üne gitmiş insandır, una gitmiş in
san değildir. Devlet namına hakkı hükümranisini 
kullanırken dürüst bir Devlet memurunun hayatı 
boyunca gösterdiği fedakârlık ve feragat cidden 
ulvidir ama, bu dairelerin kullanılışında, ida
resinde ve tarzı taksiminde bâzı yolsuzluklar, 
usulsüzlükler olmuşsa bunların tashihi cihetine 
gidilmesine hep beraber taraftarız. 

Arkadaşımız diyor ki, - kendisi de subaydır -
orgeneral, orgeneral. Bu.memlekette bir orge
neral kaç lira maaş alır? Bu memlekette bir vali 
kaç lira maaş alır? 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bize 
ne? 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Devlet me
murunun en büyüğünden en küçüğüne kadar 
bir refah içinde olduğunu düşünmek hatadır, 
(«Bu fakir millete göre çok bile» sesleri) Çok 
rica ederim, devlet memurunun aldığı maaş her 
devirde vasati hayatın altındadır. Devlet me
muruna verilen maaş bugünkü hayat pahalılığı 
karşısında çok azdır. Bu bakımdan devlet me
muruna aynî bir yardım mahiyetinde olan bu 
gibi evlerin değil ellerinden alınması, çoğaltılma
sı zaruridir. Devlet memurunu her veçhile no 
dereceye kadar tatmin ederâek, onu ne dere
ceye -kadar huzur ve' rahata kavuşturursak 
ondan o nispette randıman alınacaktır. Bu 
prensiplerle devlet memurlarını terfih etmek 
yolunu Yüksek Meclisin her vesile ile izhar etti-
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ğini bildiğimden bundan cesaret alarak arzedi-
yorum. Devlet memurlarına yapılan bu yardımın 
artırılması her bakımdan faydalıdır. Takdir si
zindir arkadaşlar. (Alkışlar) 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, birkaç mevzu birbirinin içine gir
miş bir halde düşünülmektedir. Evvel be evvel 
şurasını nazarı mütalâaya alalım : Saraçoğlu 
evlerinde hali hazırda oturmakta olan insanları 
oradan tedirgin etmek, mevcut olan mesken 
buhranını artırır mı, artırmaz mı? («nerede buh
ran, 3 000 ev boş» sesleri) öyle değil, mevzuu 
heyecan malzemesi yapmıyalım arkadaşlar; 
mevzuu olduğu gibi, haliyle ve işin varacağı 
noktaya göre esaslı şekilde teemmül ve mütalâa 
edelim. Bir arkadaşımız, ben buhrandan bahset
tiğim zaman, buhran yoktur, diyor. Arkadaşlar 
sekinetle ve itidal ile mevzuun her tarafını 
mütalâa edeli*n. Biz bir karara varacağız, bu ka
rar,. bir tefekkürün, teemmülün mahsulü olma
lıdır. Şimdi 400 tane aileyi her hangi bir vazi
yette sokağa atmak ve doğrudan doğruya piya
sanın istihlâk sahasının içine gömmek olur mu 
arkadaşlar? Bu işi esaslı şekilde mütalâa etmek 
lâzımdır. Mesken inşasına dair binalar yapılma
sı için teklifler yapılmaktadır. Vaziyet böyle 
durup dururken, vaziyeti bu şekilde mütalâa et
mek imkânı varken ve bunların bir zamanların 
ihtiyacı, mahsulü olduğu meydanda iken böyle 
fevrî olarak, efendim tasfiye • edelim denilmesi 
ve hattâ Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın (sabık 
reisine vaki tecelliyatı bir tarafa bırakarak) bu 
işin altı aya kadar bertaraf edilmesini istemesi, 
heyecan ve isticalle ele alınmış hazırlıksız bir 
hareketten başka bir şey olmaz. Fevrî mütalâa
lara nasıl tebaiyyet edebiliriz arkadaşlar? Rica 
ederim böyle bir şey olamaz. Bugün iktidarı 
elinde bulunduran, iktidara sahip olan Demok
rat Parti, memleketin her derdini her safhasiy-
le biletraf mütalâa etmekle mükelleftir. Bina
enaleyh, biz bunu yaparken her tarafını düşün
meden hareket edeceşiz, demiyorum. Saraçoğlu 
Mahallesi evlerinin ^mukadderatını bugünkü va-
ziyetiyle havaya bırakalım... Böyle bir şey ta
savvur olunamaz. Bunu esask bir şekilde bul
mak lâzımgelir. Binaenaleyn bugünkü vaziyet
te, buhran ve sıkıntı içinde olan memurların 
mukadderatı üzerinde düşünmemiz lâzımgelir. 

Arkadaşlar, devletimiz, milletimiz hali 
inkişaftadır. Bugün müstahsil müreffeh vaziye-
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I te doğru gitmektedir, Hakka hamdederiz. Bu

günkü iktidarın yüksek bir eseri olarak bunu 
şükranla karşılarız ve bundan dolayı saadet du
yarız, artmasını temenni ederiz. Ancak arka
daşlar, kabul edelim ki, bu tablonun eksik tara
fı memurların durumudur. Memurlar öteden be
ri münevver kitleyi temsil etmektedir. Bunların 
refah kademesi eskiden birinci iken bugün bel
ki de 3 ncü, 4 ncü bile değildir. Bundan servis, 
bundan hidematı âmme zarar eder. Biz devleti 
derinleştirmek, kuvvetlendirmek, taazzuv ettir
mek için çalışıyoruz. İptidailiğe doğru, gerili
ğe doğru gitmek istemiyoruz. Bugün devleti 
sevk ve idare eden memurlardır. Eğer memur 
bakımlı olmazsa Hükümet işleri iyi işler mi? 

Şimdi burada bu sözleri söylerken başka bir 
şey aklıma geldi, onu da arzedeceğim : 

Arkadaşlar; bugün bu memleketin eksikliği 
nedir, ben size söyliyeyim: İdare mekanizmasın
daki zaat Bugün mebusların repleri evrak ile 
dolu, mütemadiyen geliyor, her gün müracaat 
müracaat üstüne. Bunun sebebi nedir? İdare ma
kinesi zayıftır, idare mekanizmasını kuvvetlen
dirmek lâzımdır. Biz politikacılar gelir, geçer 
gideriz, millet bakidir ve millet idare ile daima 
karşı karşıyadır. Eğer idare zayıf olursa bütün 
yük üzerimize yüklenir. Arzettiğim gibi biz mu
vakkat adamlarız, geçip gideceğiz, eğer idare 
kuvvetli olursa Devlet işleri iyi yürür, millet ra
hat eder. 

Vicdanlarınızla karşı karşıya gelin ve şuna 
cevap verin, bize vâki olan müracaatların 
yüzde 98 i idarenin za'fmdan ileri gelen işler 
değil midir? Benim sözlerim yalnız hale ait de
ğildir, istikbale de muzaftır ve hattâ mazide de 
vardır. Yani açıkçası bir gün bizim tarihimiz 
yazılacak olursa biz idareyi kurmamişızdır, idare 
bizde zayıftır. Bunun vebali benim, senin, hepi
mizin boynunadır. (Gülüşmeler, «Senin boynu
na» sesleri). İsterseniz hepsini bana yükleyin. 
Yerden gb'ğe kadar hepsi benim boynuma, kabul. 
Ben vebal imtihanında değil, istikbal imtihaıiın-
dayim. Ekmek peynirle idare mekanizması yürü-

I mez. Mesken dâvası bugün en mühim bir dâva
dır. Bu işi hallederken esaslı düşünmelidir. Hü
kümet bütün mesuliyeti üzerine almalı ve bu işi 
bîr bütün olarak mütââa etmelidir. 

REİS — Bedri Nedim Göknil 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 

l Muhterem arkadaşlar, mevzu Saraçoğlu Ma-
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hailesinde oturan400 - 500 ailenin çıkarılması ve 
o binaların Devlet dairelerine tahsisi gibi basit 
bir adeseden, zaviyeden görülemez. Mesele ora
da oturan memurların yüksek maaşlı memurlar-
mış, birinci ikinci sınıf memurlarmış, binlerce kü
çük memur meskenden mahrum, müşkülât için
deymiş meselesi değildir ve bu gibi mütalâalar 
halen meskene kavuşmuş olan, bir kısım memur
ları o haktan mahrum etmeye sebep teşkil etmez. 

Demokrat Parti iktidarının gayesi bütün me
murları hatta bütün vatandaşları birer meskene 
sahip kılmaktır. Bu gayeye varmak için türlü 
tedbirler alınırken bugün şu veya bu şekilde bir 
barınağa sahip olmuş 400 - 500 dleyî... 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Bağışlıyahm mı? 
BEDRİ NEDÎM GÖKNÎL (Devamla) — Ba

ğışlamak değil. 
Dört yüz aileyi sokağa atmak hiç birimizin 

vicdanına uygun gelir hareket değildir. 
Muhterem arkadaşlar; dünyada en kolay şey 

kötüye doğru seviyelendirmektir; kötüye doğru 
sevîyelendirme hakikaten çok kolaydır Demokrat 
Partinin gayesi iyiye doğru seviyelendirmedir. 
Bu çok müşküldür, ama biz bu müşkülü iktiham 
edecek tedbirlerin bulunacağından ümitvanz. 

Bu itibarla bütün memurlarımıza mesken te
min edemiyoruz diye kendi başlarını sokacak yer 
bulmuş bir kısım memurları bugünkü hallerinden 
mahrum etmeye teşebbüs etmemiz asla bizim ga
ye ve emellerimizle kabili telif değildir. Binaen
aleyh ben de, benden evvel konuşan muhterem ar
kadaşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum ve bir 
arkadaşımın şimdi bana sitem oyluyle ihtar ettiği 
gibi bu binaları içinde bulunanlara hibe edelim 
demiyorum. Bu mahallenin mukadderatı hakkın
da en iyi şekilde bu binalardan nasıl istifade 
mümkün olacağı hakkında esaslı bir tetkik za
ruretinde olduğumuza kani bulunuyorum. Bu 
kanaatledir ki, mevzuun tekrar Bütçe Komisyo
nuna gönderilmesi ve diğer tekliflerle birlikte ve 
Yüksek Meclisin bugün tezahür eden temayül
lerinin de nazarı dikkate alınması suretiyle yeni
den bir tetkik mevzuu olmasını arz ve teklif ede
rim. . ... ... ";.'.'..' .. . , __""_' ' '.. 

REİS'—Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN T E K Ş İ Ö ^ 

daşlar, benden sonra konuşan arkadaşlar güya 
ben, memurların aleyhinde hareket ederek me
murları oturdukları evlerden dışarı çıkarın, 
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gibi bir mütalâa yürütmüşüm gibi konuştular. 
(«Tabiî öyle konuştun» sesleri). 

Hayır arkadaşlar, ben öyle konuşmadım. 
Şöyle dedim : Devletin bugün 375 000 memuru 
vardır, bu 375 000 memur içinden 300 tanesi
ni ayırmışız, yapmış olduğumuz Saraçoğlu Ma
hallesinde onlara bir imtiyaz vermişiz, oturtu-
yoruz orada. Ben demiyorum ki, memurları 
orada oturtmayın, oturtun. Fakat o memurlar
dan diğer yerlerdeki ev kiralarına mukabil ki
ra alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Her 
sene orası milyonlarca lira zarar ediyor. Me
murlara o zararı Devlet bütçesinden vermiş 
oluyorsunuz. Geri kalan 375 000 memurdan 
1 000 tanesini farzedelim 374 000 memuru bu 
haktan neden mahrum ediyorsunuz? Demok
rat Parti daima iyiye doğru gitmek istermiş; 
iyiye doğru gitmek de böyle zümreleri hima
ye etmekmiş. Demokrat Partinin tutmuş oldu
ğu yol - ben onun içinde yokum - bence tasvip 
edilmiş değildir. Demokrat Parti milletten ik
tidarı alırken bu memlekette yapılmış olan 
yolsuzlukları, adaletsizlikleri, suiistimalleri dü
zeltmeye memur edilmiştir. Arkadaşlar, 14 Ma
yısı bir düşünün : Demokrat Parti henüz teşki
lâtını ikmal etmemişti. Böyle olduğu halde ko
ca bir partiyi, milyarlarca serveti olan bir 
partiyi bütün teşkilâtı ile ayakta iken neden 
yıktı? Bu Türk Milleti onun bütün teşkilâtı 
ayakta iken yere neden serdi de sizi getirdi? 
(Saraçoğlu evlerini satmak için sesleri., gülüş
meler). îşte yolsuzlukları ıslah için arkadaş
lar. Onlar darılmazlar, çünkü biz de onlarda
nız. Binaenaleyh iktidar değişmiş olmakla bu 
memleketin iktidardan beklediği işi yapmak 
lâzımdır. Yok, orada oturanlar çıkarlarsa buh
ran olurmuş. Ya öteki zavallıları, bir odada 
beş çocuğiyle yatanları niçin düşünmüyorsu
nuz? (Feridun Fikri Düşünsel'e hitaben) saym 
reisim, «bunun vebali benim boynuma olsun» 
diyor. Yalnız senin değil, hepimizin boynunda 
dır. Bu evler yapılırken ben de burada meb
ustum, bu evler tevzi edilirken ben de bura
da idim. Ama şimdi görüyorum ki müthiş bir 
haksızlık, bir yolsuzluk var'. Devletin milyon
larca! liralık binası dururken dışarda dört oda
lı bir daireye 750 lira kira veriyoruz. Oradaki 
altı odalı daireyi de 50 liraya veriyoruz. Son
ra da dört odayı 750 liraya tutuyoruz. 
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ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Hangi da

ire burası? 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Onu 

bilmiyecek ne var? İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile katma bütçeli dairelerin vaziyetlerini 
lütfen tetkik ediniz. Bunların hangi bakanlık
lar olduğunu siz benden çok daha iyi bilirsiniz. 
Zatı âliniz çok eski memursunuz, bunları ya
kından bilirsiniz. Bana söyletmeyin. Acı söy
lerim. Darılırlar sonra. Buraları kiraya veren 
insanlar bir apartman daha yükseltiyorlar. Va
tandaşlara hizmet borçtur ama bu şekilde de
ğildir. Onun için arkadaşlar buradaki konuş
mam hiçbir zümrenin aleyhinde değildir. Sırf 
Devletin, sırf milletin ve sırf memurların hu
kukunu aramak kaydına matuftur. Biz neden 
Saraçoğlu Mahallesini satmak istiyoruz, başka 
bir yere vermek istiyoruz? Tabdî bunun komis
yonlarda müzakere ve münakaşası yapılarak 
buraya gelmiştir. Demek ki bu işi siz de mu
vafık bulmuşsunuz. Muvafık bulmıyan 3 - 5 
arkadaş vardır. Kim bilir onlar da ne düşü
nüyor, belki onlar da haklıdır. Çünkü herkes 
fikrini müdafaada serbesttir. Yalnız bendeniz 
Demokrat Parti listesinde seçildiğim, buraya 
gelirken Demokrat Partiye hizmet edeceğimi 
millete söz verdiğim için Demokrat Partiye hiz
met edebilir miyim diye konuşuyorum. Siz bi
lirsiniz, isterseniz yapmazsınız. Ben konuşu
rum, terlerim, bir bardak su içerim, rey ve ka
rar sizindir. Yüksek vicdanınızda tecelli eden 
Türk Milletinin varlığıdır. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, zannediyorum ki, mesele mihverini 
biraz kaybetmiş bulunuyor. Burada Devlet 
eliyle yapılmış bulunan ve faal hizmette bulu
nan Devlet memurlarına tahsis edilmiş olan 
binaların idare tarzını tesbit eden bir kanun 
üzerinde konuşuyoruz. Memurların hayat se
viyelerinin umumi seviyeye nispeti, memurların 
ikdar edilmesi suretiyle idari mekanizmanın ıs
lahı cihetine gidilmesi; o kadar azametli mev
zulardır ki, burada münakaşaya kalkarsak 
günlerimizi alabilir. Binaenaleyh, meseleyi bu 
bakımdan mütalâa etmek, zannederim ki, yanlış
tır. Belki neticesi itibariyle kanunun kabulün
den veya reddinden bu fikirler rol oynıyacaktır. 
Ama, böyle ivedilikle müzakeresine karar veri
len bir kanunun Umumi Heyette bütün bunlar 
nazarı itibara alınarak müzakeresinden müspet 
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netice elde edemeyiz. Devlet eliyle yapılmış bir 
kısım binalar var, bunların tarzı tevzii kötüdür 
denilebilir. Bu mümkündür. Bunun ıslahını ya
ni müteneffilerinin tertip tarzının ıslahını Hü
kümetten temenni edebiliriz. Bize eski iktidar
dan bu mahalledeki evler, bedelleri dahi öden
memiş olarak intikal etti ve bunun ne suretle 
ödeneceği de muallâktadır. Fakat bütün bunlar 
derin tetkikleri istilzamı eder. Acilen karar veri
lecek işlerden değildir. 

Mahallenin mukadderatını tâyin edecek olan 
kanun lâyihası önümüze gelmiştir. Fakat görü
yoruz ki, bû mesele lâyıkı veçhile işlenmiş de
ğildir. Komisyon, sözcüleri bizi ikna edecek ma
lûmat ve rakamlar vermiş değillerdir, iki komis
yon arasında bile ihtilâf vardır. 

Zannederim ki, müspet bir tarzı halli teinin 
için lâyihanın ivedilikle müzakeresinden sarfı 
nazar edip, teklifi Bütçe Encümenine iade et
mek doğru olur. (Bravo sesleri). Mesjele böyle 
bir hal tarzına bağlanırsa vâki olacak gecikme
nin büyük bir ehemmiyeti yoktur. Yalnız yapı
lacak yanlış bir hareketin telâfisi çok güç ola
caktır. 

REİS — Efendim, daha 10 arkadaşımız söz is
temiştir. Bir de müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır. Bir arkadaşa söz verdikten sonra 
bu takriri reyinize arzedeceğim. 

Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, Devlet eliyle yaptırılan bir kısım ev
lerin âkibeti hakkında benden evvel konuşan ar
kadaşlarım fikirlerini beyan ettiler. Hükümet 
bu mevzuun memleketşümul mâna taşımakta ol
ması itibariyle alelûmum memurları mesken sa
hibi etmek politikası içerisinde mütalâa gerek
tiğini ve bu itibarla bir kanun mevzuu üzerinde 
bunu da o geniş politika içerisinde tetkik ile 
hallü fasletmek lâzımgeleceği noktai nazarında-
dır. Lehe ve aleyhe konuşan arkadaşlarıma ayrı 
ayrı hak vermemek elden gelmiyor. Memurlar de
yince 150 lira asli maaşlı bir memurla 15 lira 
lira asli maaşlı bir memurun yaptıkları âmme 
hizmetinin mahiyeti yönünden fark olmamak 
lâzımgelir noktasından hareket ederek kıymeti 
içtimaiyelerinin aynı suretle mülâhaza edilmesini 
tabiî görürüz. Bu itibarla bu evlerde yüksek 
dereceli memur vatandaşlarımızın oturmalariyle 
daha aşağı dereccelerdeki memur vatandaş
larımızın oturmaları arasında bizi hissen ileri 
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derecede müteessir edecek bir cihet ben şahsan 
görmemekteyim. 

Memur, muhterem bir kimsedir. Binaenaleyh 
ona Devlet, Hükümet, mesken derdine deva bul
duğu nispette, faydalı olabildiği derecede yar
dım etmiş addedilir. Bu sureti umumiyede bir 
mütalâadır. Ancak Saraçoğlu evlerinin mem
leketimizde bir hususiyeti vardır. Hattâ, 1950 yı
lından beri Saracağlu evleri üzerinde muhterem 
fırkada şiar mı iz şahsan durmak lüzumunu duy
muşlar ve her zaman bu konu histen uzak ve her 
halde bir adaletsizlik mihrakı olaraktan bizleri il
gilendirmiştir. Bizlerle beraber efkârı umumiye-
yi de ilgilendirmektedir. Âmme vicdanında bu 
mevzu halledilmesi lâzımgelen bir program ola
rak hâlâ askıda durmaktadır. Bu kadar sene dur
duktan sonra bir müddet daha durulabilir mi? 
Durulabilir arkadaşlar. Fakat acaba huzura âli
nize kadar gelip de ivedilik kararı alman böyle 
bir konu (ivedilik yok sesleri). Alınmadı ise alın
ması muhtemel olan böyle bir konuyu halletmek 
vaziyetinde miyiz? Olgunluğu komisyonlardaki 
görüşmelerden mütehassıl olacak tasarı acaba ha
kikaten olgun vaziyette mi değil mi? Arkadaşlar; 
parprensip Meclise bu tasarı geldiğine göre bunu 
olgun bir halde gelmiştir addetmek icabeder. Ba
husus bâzı muhterem arkadaşlarım acele hareket 
etmiyelim buyurdular. Aşağı yukarı üç sene
den beri üzerinde işlenilen bir mevzudur; bilmem, 
acele bu ise yavaşi nasıl olur? 

Muhterem arkadaşlar; kanaatimce alelıtlak 
memuru mesken sahibi yapmak politikası başka
dır, Saraçoğlu evlerinin fiilen âmme vicdanında, 
l>e olursa olsun bir ıstırap mevzuu olan durumu 
nu hal ve fasletmek yine başkadır. Bunu birbi
rinden ayırmak her halde iyi alacaktır. Şunu 

'arbedeyim ki, filhal bu evlerde oturan memurlara 
sonsuz hürmetim vardır. Fakat muhterem arka
daşlar, öyle bir mevzu kî, zaman zaman diyo
ruz, falanca zat 125, 150 lira asli maaş, aldığı 
halde, küçük dereceli memurlara ayni yardım 
etmek üzere Devlet tarafından yaptırılıp takdim 
edilmiş bu evlerde oturmakta, binnetice küçük 
dereceli memurların hakkına taarruz vâki olmak
tadır. 

Bu gibi konuşmalarımız orada oturan 125 -
150 lira maaşı asliye yükselmiş muhterem zevatı 
rencide eder ve bana öyle geliyor ki, bu zevat şu 
ve DU zaruretlerle bu hali fiiliyi devam ettirmek
tedirler ama vicdanen muazzeptirler. Bu itibarla 
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zamanı gelmiş iken neşter vurmanın, (Mübalâğalı 
surette aksettirdikleri gibi) 400 İriisur aileyi bir
den bire sokağa atmak gibi feci bir vaziyet hâsıl 
edeceği mütalâasiyle katiyen alâkası yoktur. Neş
ter vurulursa bir formül de bulunur. Asla ora
da oturan memurlarımızı eviyle sokağa bırakmak 
gibi sakim bir düşüncenin zebunu olamayv/i. Hiç
bir vakit çoluğiyle çocuğiyle, malı ile sokakta 
kalamaz bu memurlar. Kanun vâzıı bunu halle-' 
derken her halde en güzel yolu bulur. Bu itibarla 
mübalâğalı görüşlerle kanunun gecikmesi doğru 
değildir. 

Arkadaşlar, içinde yaşadığımız hayat artık 
Ankara'da ev buhranının mevcut olmadığını gös
termektedir. Bu itibarla piyasada bol bol ev var
dır. Nihayet şu kadar müddet sonra çıkacak olan 
bu kanun muvacehesinde 400 küsur muhterem 
memurlarımız bu evleri terketmek mecburiyetin
de kalırlarsa, asla arkadaşlarımızın endişeleri ta
hakkuk etmiyecektir. Bu arkadaşlar muhakkak 
ki, ev bulabileceklerdir. Ankara buna cevap ve
rebilecek vaziyettedir bugün. 

Arkadaşlar; burada vicdanı üzen bir mesele 
vardır. Bir hali fiili devam edip gelmektedir. 
(Jaye şudur: Gaye, Ankara gibi öteden beri yur
dun diğer mmtakalarına nazaran pahalı olan mın-
takalarda küçük dereceli memurların ev sıkıntısı 
çekmemelerini, başlarını sokacak bir ev kurma
larını temin etmektir. Şimdi bu bakımdan işi 
tetkik edecek olursak, hakikaten bir intibaksızlık, 
bir huzursuzluk kendisini gösteriyor. Bunu örtbas 
etmek muhaldir. Hattâ burada bu kanunun le
hinde demiyeceğim, süratle değişmesini önliye-
cek fikirleri beyan eden muhterem arkadaşım 
dahi bu huzursuzluğun farkındadır. Ama belki 
kanunun çıkmasında idaresizlikten mütevellit bir 
hal'i hissinin hakikaten büyük müşkülâtı büyük 
endişeler yaratabileceği bir hali fiiliye inkılâp 
edeceğinden korkanlar da bu şekilde imsakli ko-
nuşamlar yapmışlardır. Muhterem arkadaşların 
bir kısmının şansı yaver olmuş, bir kısım memur
lar ev sahibi olmuşlar, bu ârii yardımdan fay
dalanmışlardır. Gönül diğer memurlarımızın da 
aynı refah derecesine ulaştırılmasını istemekte
dir. Ancak durum şudur: Bizde birçok dereceli 
memurlar, içinde bulundukları iktidarın imkân
ları yönünden, kendileri için hakikaten konfor-
tabl ve lüks olan bu evlerde oturmamalıdırlar. 
Bu yüzden bir muvazenesizlik vardır. Bu evle
rin şimdiki piyasada kira bedeli 150*200 lira 
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arasında olması lâzımgelir. Bunun karşısında , 
yirmi, yirmi beş, otuz lira asli maaşlı bir memu
ra 150, 160, 170, 180 veya 200 lira para verdiği
mize göre bu memurları bu evlerde oturtmak gay-
riiktisadidir. Bu bir seviye meselesidir. Aynı 
suretle maaş alıp da bu evlerde oturmak bahti
yarlığı ile karşılaşmıyan vatandaşla verecekleri 
para 40-50 lira arasındadır. Bunlar Feridun 
Fikri Bey arkadaşımızın söylediği gibi bir, iki 
odalı yerde oturmaktadırlar. 

Hükümetin elindeki dört yüz küsur evi ne 
yapalım işi kalıyor. Bu hususta yapılacak şey 
basittir : îşi buraya kadar getirince, biz memu
rumuza ne verebiliyoruz, piyasa rayici nedir, 
falan seviyeye ulaştırabildiğimiz memura nasıl 
bir ev temin etmeliyiz mevzuları üzerinde dü
şünürsek mesele kendiliğinden halledilmiş ola
caktır. Hakikaten bu evler, bizim memurlarımı
zın yaşayış tarzına uyacak evler değildir. Bun
lar bizim seviyemize göre çok fazla konforludur. 
Ne yapalım? Rasyonel hareket etmeye mecburuz. 
Parayı ustaca sarfetmek hükümetlerin yegâne 
başarısını temin eder. Bu evlerin şu veya bu 
şekilde elden çıkarılması ve ondan sonra bu para 
ile aynı maksadı sağlamak üzere yeni memur 
meskenleri inşa etmek imkânını bulursak, ki bu 
mümkündür, çok geniş çapta memurlarımızı ev 
sahibi yapmak imkânını temin etmiş oluruz. Ku
lağımıza aksedenlere göre bu evlerin gelirleri, 
mülkiyet kıymetleri milyonları filân aşıyormuş. 
On beş milyon lira ediyormuş. 

Arkadaşlar; 30, 40 veya 50 lira asli maaşlı 
memurlarımıza nihayet üç odalı olmak şartiyle 
bu şekilde 1.500 ev yaptırmak imkânı vardır, 
belki de daha fazla. Peki, gaye ortada iken bu 
evler bir ur halinde âmme vicdanında bir ada
letsizlik mevzuu olarak durmakta, biz de bu I 
mevzuu halledebilecek yetki sahibi iken ve ka
nunu da huzurumuza gelmiş iken, af buyurun 
un orada, yağ orada, şeker orada, niçin helva 
yapıp yemiyoruz, anlamak müşküldür. Oradaki 
memurların hukukunu ihlâl etmeden, onları 
açıkta bırakmadan bir formül bulmak, bu evle
rin gelirleriyle daha geniş mikyasta memur ar
kadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek; bun
dan daha ustaca hareket olmaz. Muhterem arka
daşlar işi birtakım müsamahalı görüşlerle mev
cut aşırı hislerin muvacehesinde kurtarmak ve 
biraz daha geriye atmak, zannediytjrum ki, ye
rinde değildir. Çünki Heyeti Umumiye bu mev- | 
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zuda daha haklı ve daha isabetli karar verebi
lecek ve dolayısiyle bu adaletsizliği ortadan kal
dırabilecek mevMdedir, (Alkışlar). 

REİS — Maliye Komisyonu Başkanı İzzet 
Akçal. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz hakkım mah
fuz olmasına rağmen şahsım adına konuşuyo
rum. Rapor üzerinde komisyon adına konuşa
cağım. 

Saraçoğlu Mahallesi 4626 sayılı Kanunla ya
pılmış olan bir mahalledir. Bu mahalle bize ve
rilen hesaba göre 17 milyon liraya mal olmuş
tur. Bu mahallenin idaresine ait yapılmış bir 
talimatname mevcuttur. Bu talimatname hü
kümleri ahiren bu sene çıkardığımız bir kanun
la yeniden tanzim edilmiştir. Bu mahalle, bâzı 
arkadaşlarımızın dediği gibi, mütemadiyen dev
lete yük tahmil etmemekte ve zarar getirmemek
tedir. Geçen sene komisyonda tetkik edildiği 
sıralarda, bize verilen rakamlara göre, o seneye 
tekaddüm eden yıllarda dahi 50 - 60 bin lira 
arasında bir gelir temin etmiş bulunmaktadır. 
Nihayet bu mahalle kâr getirmek için de ya
pılmış değildir. Bütün medeni memleketlerde 
devlet tarafından, memurlarını toplu bir halde 
bulundurmak ve onlara küçük bir yardım ya
pabilmek için evler yapılmaktadır. Şirketler 
dahi memur ve müstahdemlerine mesken yap
maktadır; ben bu konuya temas edecek değilim. 
Üzerinde fazla dedikodu yapıldığı ve bâzı me
murların haksızlıklara bu yoldan mâruz kaldık
ları iddia edildiği içindir ki, arkadaşlarımız bu 
konuyu ele almışlar ve Meclise kadar getirmiş
lerdi. Bu evlerin, satılmasına muhalefeti bu
lunmadığını Hükümet komisyona bildirdi. Ko
misyon olarak, tetkikatımızı derinleştirdik. Tek
liflerle istenen hususları üç noktada topladık. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, bu mahallede
ki evler satılmak suretiyle bu iş tasfiye edilsin, 
bir kısım arkadaşlarımız, verem mücadelesinde 
kullanmak üzere Sağlık Vekâleti emrine veril
sin, diyorlardı. Bir kısım arkadaşlarımız da; 
devlet dairesi olarak bu binalar kullanılsın ve 
devlet kira vermekten bu suretle kurtulmuş ol
sun. Tezini ele almışlardı. Komisyonda yapılan 
görüşmeler sırasında Bayındırlık Bakanlığı mü
messili; «Bu binalarda gereği gibi tetkikat yap
tık, bunların devlet dairesi olarak kullanılması
na karar verildiği takdirde yüzde kırk kısmın
dan istifade edilmek imkânı yoktur. Çünkü bun-
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lar mesken olarak yapılmıştır, birçok kısımla
rından istifade edilemez.» dediler. Bu takdirde 
bunların ancak yüzde altmışından istifade edi
lebileceğini ve yüzde kırkından da istifade edi-
lemiyeceğini katî bir lisanla ifade ettiler. 

Binaların devlet dairesi olarak kullanılabil
mesi için de ayrıca 200 bin lira gibi bir meblâğın 
sarfı lâzımdır ve bu takdirde kullanabilmele
ri mümkün olacaktır, dediler. 

Biz komisyon olarak arkadaşların bu yönden 
ileri sürdükleri, yani devlet dairesi olarak kulla
nalım, mealindeki mütalâalarına iştirak etmedik. 
Hastane olarak kullanılması için Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı emrine tahsis edilmesi key
fiyeti ise ayrı bir iştir. Bunun için de Bayın
dırlık Bakanlığı mümessili bir milyonun üs
tünde, bir milyon 100 bin lira gibi bir meblâ
ğın sarf edilmesi, lâzımdır, dediler. Buna da 
taraftar olmadık. Fakat şikâyetlerin pek fazla 
bulunduğunu, Heyeti Umumiyenin mutlaka bu 
mahalleyi tasfiye etmek temayülünde olduğunu 
nazarı itibara alan komisyonun ekseriyeti (Söz 
hakkımı mahfuz bulundurdum, sureti mutla-
kada buna da muhalifim) bu mahallenin satıl
ması suretiyle tamamiyle tasfiyesini kabul et
tiler. Bu karar bir farkla verilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlar, benim kanaatime göre 
bu mevzu, Bütçe Komisyonunda da esaslı suret
te tetkik edilmeye imkân bulunmadan bir ka
rarla huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. («Mu
halif olduğunuzdan bahsediyorsunuz» sesleri) 
Ben Maliye Komisyonu adına sözümü bitirece
ğim. Bütçe Komisyonunun raporunu okudum. 
Taleplerle komisyonun mukayyet bulunması 
lâzımdır. Memur meskenleri prensiplerine hâlâ 
devam ediyoruz. Memur evleri yaptırmak hu
susunda kararlar almakta, kanunlar çıkarmakta
yız. Yani prensip olarak bundan, Meclisçe vaz
geçmiş değiliz. Memurları ucuz mesken sahibi 
yapmak, yani memuru vazifesine işine bağla
mak için ne yapmak lâzımgelirse Meclis olarak, 
iktidar olarak yapmaktayız. Ameleye, teşekkülle
re bile ev yaptırmaktayız. Ama Bütçe Komis
yonu tadil masraflarını tetkik etmeden tahsis 
edilsin ve mütebakisi satılsın ve bu suretle bu 
dâva tasfiye edilsin, diyor. 

Arkadaşlar, Maliye Komisyonu olarak dahi 
bunun üzerinde fazla çalıştığımızı iddia edecek 
durumda değiliz. Bütçe Komisyonunun çok an-

iayışlı ve bu işlerde mümarese ve bilgi sahibi | 
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olan Sözcüsü tekrar bu teklifleri komisyona al
mak suretiyle tekrar tetkik imkânını elde eder 
ve bu suretle bizi âcil bir karar almaktan koru
muş olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KEÎS — Komisyondan sonra bir milletveki
line söz vermek zarureti hâsıl oldu. Sırada bu
lunan bir arkadaşımıza söz vereceğim. Buyurun 
Kasım Küfrevi. 

KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Aziz arkadaş
larım, Ankara'da memur arkadaşlarımıza tahsis 
edilmiş olan şu evler üzerinde cereyan eden mü
zakereleri dikkatle dinledim. Hemen söyliyeyim 
ki; Meclise geldiğimiz günden bugüne kadar mem
leketin cidden ıstırap teşkil eden mevzuları kar
şısında bir heyecan âbidesi olarak karşımıza di
kilen Adana'nm Paşası Sinan Tekelioğlu bu mev
zuda bir bardak su içerisinde okyanuslara lâyık 
fırtınalar koparmak endişesi ile karşımıza çıktı. 
Arkadaşımız hakikaten hassasiyet gösterilmesi 
icabeden mevzular üzerinde hassasiyetin bariz 
bir örneği halinde buradan hitabelerde bulunur
lar. Fakat zaman zaman kıymet biçilmiyecek pa
hada olan bir yorganı itlafı mümkün olan bir 
pire için yakmaktan asla tehaşi etmezler. Bu se
fer de işte huzurunuzda muazzam bir yorganı 
yakmak arzusu ile konuşmuş bulunmaktalar. 

Şuradaki memur evlerini kökünden kaldırıp 
atalım. Memleketin birçok dâvaları mı var, mem
leketin muazzam ıstırapları mı var?. Memleket
te senelerden beri devam edegelen iktidarı ma
lûm ıstıraplar dolayısiyle kökünden söküp atan 
millet asla şu tek ıstıraptan dolayı atmış değildir. 
Sayın arkadaşımıza nazaran bu ıstırapların men
şei Saraçoğlu evleridir. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hayır, 
hayır, hayır. Ben o kadar akılsız değilim. 

KASIM KÜFREVÎ (Devamla) — Zaten siz 
hayır dersiniz, şer demezsiniz. 

Şuradaki Saraçoğlu evleri, eski iktidarı ıskat 
eden Saraçoğlu evleri bugün bir tehdit sfenksi 
halinde karşımızda durmaktadır demek isterler. 
Şu Saraçoğlu'nu kaldıracak olursak mevcut ik
tidar bir kere daha iktidarı kaybetmiyecek de
recede ebedileşir. Ne kadar kolay siyaset Paşam! 
Sadece bu Saraçoğlu evleri dolayısiyle dâvayı 
halletmek mümkün ise, niçin bu kadar zahmet
lere katlanalım, hemen dediğiniz mesele hallolu-
nur, memleket de arzu ettiği refaha ve zevk se
viyesine erer. Buna imkân yoktur arkadaşlar. 
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Simli karşımızda bir memur meselesi var 
Ben bu meseleyi cüzi bir mesele olarak ve 
bir mahalle meselesi olarak mütalâa etmek taraf
tarı değilim. Mesele sadece Saraçoğlu Mahallesi 
meselesi değildir. Mesele; memura kendisinden 
arzu edilen vazifeyi ifa edebilmesi için lâzımge-
len meskenin temini meselesidir. Burada bu hu
susu arkadaşlarım belirtti. Memleketim mahru
miyet bölgeleri olduğu bir vakıadır. Mahrumiyet 
bölgelerimize, oradaki ıslahatı icra edecek liya
katte memur gönderememekten mütevellit ıstı
rap bu kürsüden ifade edilmiştir. Bu dâvayı, 
onu halletme y#olunda yürüyen bir iktidar olarak, 
ele aldığımız zaman mahrumiyeti ortadan kaldır
mak suretiyle herkesin ifayı vazife edebileceği 
bir muhiti meydana getirmek üzere harekete geç
tik. Mahrumiyeti ortadan kaldırmanın birinci 
şartı olarak Şark memleketlerinde, ve aynı mah
rumiyet karakteri arzeden diğer bölgelerde bi
rinci plânda memur evlerini yapmakayız. Memur
lara ev yaptırırken, o perdesini çakarken, karşı
sındaki evde perdesiz pencereden bakan halk, on
ların kendi elinden gasbedilen bir evde oturdu
ğuna kani olmuyor. Kendisine liyakatla hizmet 
edebilmesi için, içinde bulunduğu meskenden da
ha iyi meskene kavuşmaya muhtaç olduğuna ka
ni bulunuyor. Niçin bu vatandaşın bu duygusu ile 
hareket etmiyoruz?. Bir memura bir mesken faz
la görülecekse bunu bütün memlekete teşmil et
mek lâzımdır. îşte Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünün lojmanlarında oturan büyük sa
yıda memurlar, işte banka memurlarının lojman
larında oturan memurlar. Bunlara dokunmuyorum 
da Saraçoğlu Mahallesindeki oturan memurlara 
dokunuyoruz. Adalet bu mudur?. Bu doğru de
ğildir. Şayet burada oturan memurların diğer 
vatandaşlar gibi ev bulmasını arzu ediyorsak 
sokak, sokak dolaştıracaksak yine başka türlü 
hareket lâzımdır. Çevire çevire yalnız zenbere-
ği Saraçoğlu Mahallesinin üzerinde kurmıyalım. 
Şimdi Saraçoğlu Mahallesinin suiistimal edildiği, 
Saraçoğlu Mahallesindeki sakinlerin orada iskâna 
lâyık ve muhtaç vatandaşlar olmadığı burada 
söyleniyor, doğru olabilir; elbette ki; burada ko
nuşan arkadaşlarımın ıstırapları olmasa burada 
dile gelmezler, belki lâyık olmıyan bir iki vatan
daş vardır. îVkat bu hususta lâyık olan insana 
bu evleri vermek üzere o memurun bağlı olduğu 
bakanlıklara salâhiyet verilirse mesele kalmaz, 
kanunu bu şekilde tedvin ederiz. Ama yok, mu-
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I hakkak surette bir, iki naehil kimse girdi diye 

Saraçoğlu Mahallesinin altına bir bomba koymak 
isteniyorsa bu sizin şanınıza lâyık değildir arka
daşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri okutuyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bana 
bir sataşma vâki oldu. Söz istiyorum. 

REİS — Size bir sataşma olduğuna Riyaset 
kaand değildir. 

ISINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sataş
ma vardır. Kasım Küfrevi^bana sataştı. Dire
niyorum, söz istiyorum. Söz verilmesini lütfen 
reye koyun. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız, Ka
sım Küfrevi'nin kendisine sataştığım ileri sü
rerek söz istiyor. Kenddsine söz verilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. İndiriniz efendim. Söz veril
mesini kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Söz verilmesd kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; Kasım Küfrevi'yi ben çok severim, 
çünkü otuz yaşını doldurmadan mebus olduğu 
için sözlerini biraz gençliğine veririm. Otuz 
yaşını doldurmuştur diye karar verdiğimizden 
dolayı da müteessirim. 

Kasım Küfrevi Sinan Tekelioğlu'nu hâlâ 
Adana'nm paşası zannediyor. Ben, Adana'nm 
paşası değilim, ben, Seyhan Mebusu Sinan Te
kelioğlu'yum. Ben bir tarihte, hasbelkader cep
he kumandanı oldum, bana paşa dediler. Bu
gün paşalık zaten tarihe karıştı, gitti. 

Şimdi gelelim meseleye : Arkadaşlar, bu d§ 
I memur meselesi değildir. Bu iş memur mese-
I leşi olsaydı onun önüne evvelâ biz çıkardık. 

Çünkü memurların ıstırabını bilen ancak onla
rın içinden yetişen insanlardır. Askerlikte cep
he komutanlığı yapmış, mülkiye kaymakamlığı 
yapmış bu arkadaşınız ölçü ve ayarlarda sene-

I lerce amelelik etmiştir. Onun için memurların 
ıstırabını çok iyi bilir. Memur, memur diyen o 
genç. arkadaşım dşi mugalâtaya dökerek beni 
memur aleyhtarı göstermek istiyor. Halbuki 
memurlar 12 seneden beri onları Sinan Tekeli
oğlu'nun daima nasıl himaye ettiğini bilirler. 

Arkadaşlar, bu iş memur işi değildir, me
murlara vurulan bir darbedir. Bundan maada 

I Devlet Hazinesinden kira bedeli olarak şuraya, 
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buraya saçılan paraİann artık durdurulmasını 
temin etmek maksadına matuftur. Eğer memu
ra ev yapacaksak, Saraçoğlu Mahallesindeki 
evleri satalım, onun yerine Almanya'dan por
tatif evler getirelim, bunun parasiyle bu malıal- I 
lenin 20 misli büyüklükte bir mahalle kurmak 
mümkün olur. Bu getireceğimiz evler 2 - 3 bi- I 
ner liraya mal olacaktır. Halbuki Saraçoğlu 
Mahallesi evleri, hem de 1947 senesinde 17 mil
yon liraya çıkmıştır. (Yanlış söylüyorsun ses
leri), 17 milyon liraya •malolduğunu Maliye 
Komisyonu Reisi söyledi. Arkadaşlar, biz den
miyoruz, Bütçe Komisyonu diyor, bu binaları 
Devlet dairesi yapalım,, diyor. Şimdi memur
ları dışarı atacakmışız, sokağa atacakmışız, 
memurları sokak sokak süründürmek mi lazım
mış? Arkadaşlar, yalnız 300 memuru mu var 
bu memleketin? Ya ötekiler ne olacak? Za
vallının aldığı ayda 150 lira, bir tek odada beş 
kişi yatar, yatağı yok, yoırganı yok, tenceresi 
yok. Onları düşünmüyoruz, yalnız Saraçoğlu 
evlerinde oturan 300 kişiyi düşünüyoruz. Sara
çoğlu Mahallesi Devlet dairesi yapılınca için
dekiler sokağa atılacak diye burada bağırmak 
trlur mu? Biz böy bir şey düşünmüyoruz. Şah
sım itibariyle Bütçe Komisyonunun raporunun 
kabulünü istiyorum, bundan başka bir isteğim 
yoktur, rey ve karar sizindir, ne islerseniz onu 
yaparsınız. Ama bu tarafta 375 bin memur var 
iken yalnız 300 memuru düşünmek oimaz, 375 
•bin memuru düşüneceksiniz. 300 memura ne 
veriyorsanız, 375 bin memura da onu verecek
siniz Ve vermeniz lâaımıgelir. 

Devlet kendisi için 750 liraya daire tutar
ken kendi binasını 100 liraya verecek, her dai
rede 600 lira gibi bir zarar yapâcafctTr. (Gürül
tüler, «bunun sataşma ile alâkası yok» sesleri). 

REİS — Sinan Bey bu sözlerinizin sataşma 
ile ne alâkası vardır? Bu şekilde devam ede
cek olursanız sözünüzü keserim. 

ISINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sataş
maya ait bir şey yok mut 

AZİZ KOKSAL (içel) — Sen sataşıyorsun! 
.SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sen 

karşıma çıkma, hadi oradan, sersem! 
(Gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 
REİS — Kifayeti müzakere tahriri vardır. 
AZİZ KOKSAL (içel) — Bana (sersem) de

di, tarziye versin. ('Sözünü-geri alsın sesleri). I 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Söyle

diğim sözü geri aldım. 
REİS — Sözünü geri almıştır. 
AZİZ KOKSAL (İçel); — Kendisine bu sözü 

aynen iade ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iMüzakere kâfidir, vaziyet tebellür etmiştir, 

oya arzını rica ederim. 
Konya 

Saffet Gürol 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Teklifin esaslı bir tetki-

ka tâbi tutulmak üzere Bütçe Komisyonuna 
havalesini teklif ederim. 

İstanbul 
Bedri Nedim Oöknil 

REİS — Kifayet takriri aleyhinde Zeki Er-
ataman söz almıştır, buyurun. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar; bir hayli zamandan beri müza
kere edilmekte bulunan bu tasarıyı, bize niyabe-
ten vazife görmüş olan Bütçe Komisyonu, Ma
liye Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu tet
kik etmiş, bunu prensip olarak kabul etmiş ve 
huzurunuza getirmiştir. 

İşin en garip tarafı burada politik bir hava 
yaratılmak istenilmesidir. Halbuki dâva bu de
ğildir. Çok rica ediyorum, bu kifayeti reddedin, 
komisyon sözcüleri, başkanları ihzar ettikleri, 
kabuZ ettikleri bu teklifleri (müdafaa etsinler, 
artık bu işin sürüncemede kalmıya t£Öıammülü 
yoktur. Bir adaletsizlik vardır diye iktidara 
geldiğimiz zaman bu yaraya el koyduk, bugün 
yine komisyona gönderip uyutmak istemiyoruz, 
çok rica ediyoruz, bugün bu işi halledelim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştinr. Takrir
ler vardır, okutuyorum. 

(İstanbul Bedri Nedim Göknü'in önergesi 
'tekrar okundu). 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Namık-

bemal Mahallesindeki memur evlerinin satış ve 
resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfiyesi hak
kındaki kanun lâyihasının tekrar incelenmek 
4tetere Bayındırlık ve Bütçe komisyonlarına ia-

— ?» — 
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debini arz ve teklif «derim. 

Bingöl 
F;-Pikri 

Yılfaaek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte dlaoi kanun tasarısı ta-

men olgunlaçB»amîçtîr. Bu tasarısın dalış esaslı 
(bir müzakereye tâbi tu&ümak üzere komisyona 
iaderitti arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Suat Başjol 

Yüksek "Başkanlığa 
Namıkkemal Mahallesindeki evlerin satış su

retiyle tasfiyesi hakkındaki kanun taeklifimizin 
daha evvel Feridun Fikri Düşünsel tarafından 
aynı mevzu ile ügfti «la*ak yapılan ve balen Büt
çe koBSfcyoöttttda bttlnnsn teklifle bM«şfâribnfck 
üacte B&tçe Itaisyenana g^Mterikıesinl arz ve 
teldif edetim. 

Sivas' 
Şevki Eeevit • 

REİS — Efendim, takrirlerden en aykırısı 
Feridun Fikri Düşüusel 'indir. Bir daha okutup 
reyinize arz€ide<!eğim. 

(•Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in 
önergesi tekrar öku®âtı). 

FERİDUN FlKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bayındırlık Komisyontma ^giderilmesi teklifin
den vazgeçiyorum. 

REİS — Diğer takrirlerin mahiyeti hep aynı
dır. Bütçe Komisyonuna geri gönderilmesine dair
dir. Bu takrirleri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir; Teklif 
Bütçe Komisyonuna, geri verilmiştir; (Alkışlar). 

23. —̂  Mardin Mebusu Kemal TürkoğluSımn, 
Reisicumhur tahsisti* hakkında k&nun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/442) 
m. 

REİS — Tümü özerinde sö2 istiyen yoktur. 
Böz istiyen bulunmadığına göre* maddelere geçil
mesini reyinize arzediyoram. Kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonun ivedilik teklifi vardır, okuyoruz. 

15. VII . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin bir defa görüşülecek işjltr kısmm-

[1} 174 mythbasmayçm tittianoğm sanundadır. 
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da (5) sıra sayısındaki ReMcumİmr tahsisatı 
hakkındaki kanun teklifinin ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Mtçe Komisyonu Raportörü 
B&îf Htislnân 

REİS — İvedilikle görjişülHtesinî kabul eden
ler... Etmiyenier... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Reisicumhur Tahsisatı htakkında Kanun 

MADDE 1. — Reisicumhırra ayda (12 500) 
Hra - tahsisat verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

MADDEM — Bilinci maddede yazılı tahsi-
satisher ay, p.e*m olarak ©denir. ^ Ay içinde işe 
başlama halinde, seçim yapıldığı ay toAftSdSft 
ilibap*ıı ,tAh»i.saia hak kazanılır. 

Teşkilâtı ^Esâsiye Ka«uftttmm 33 neti Mad
desi, g«ıfeğtoe '̂RöiMötimhrtlrft vekâlet vd$ti Bti-
ŷfik Millet Möölisi'Ifefciftev^ Vel&leei' dolayı-
siyle ayrıca tahsisat verilmez. 

«-'REİS — Maddê * hakkındasüz istiyen yok. 
Maddeyi Jeabu^itJ^ttîer... :Bfmtiyttıtar... hafitti 
edilmiştir. 

MADDE 3, —, Birinci maddeye #öre verilen 
tahsisata 4178 sayılı Kanun gereğince mm ya
pılmaz 

. REİS — Madde hıkında. W)z istivan yok. 
Kabul edenler... I^y^fe*^K4^I>eâawiİ t i r . 

MADDE 4. — Bu kaHütt neşri tarihinde me
riyete&• er. 

îSBİS — Madd*1 hakkınca-^« Htiy*n y<)k. 
Kdatol «tenler... EtıriiySafc*... Kfc&öl edttBiîstir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya T?üyükl Millet Meclisi .memurdur* 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
İIÜSMAN (Istanbufl) — Muîrterem arkadaşlar, 
bu kanun şimdiye kadar Bütçe Kanunu *Ö6 yani 
Tahsisat Kanunu ile ödenmekte- oîâtf^eisîcum-
hura ait jMtftfbfekıh' bir kanunla fojeffîttesf bozu
mundan doğmuştur. Anayla, malûtttt afiniz, 
Reisicumhura verilecek tahsisat kamımı mahsus
la tâyin «dîlir demi? olduğa iç"hı î$bu kanun lâ
yihası Anayasanın bu hükmü yerim getirilmek 
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Suretiyle hazırlanmış ve Yüksek Heyetinize tev- | 
di edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan evvel kabul buyurduğunuz, vekillere 
ve Büyük Millet Meclisi Başkanına ait tahsi
sata mütedair kanunlar da bu Anayasa hükmü
nün yerine getirilmesi maksadından dolayı istih
sal edilmiş bulunuyordu. 

Bir noktayı da ilâveten arzedeyim: Tasarı
nın heyeti umumiyesi tasvibinize arzedilmeden 
evvel, Cumhurbaşkanları tahsisatı 1950 yılına 
kadar senelik 186 000 lira idi. 1951 yılında büt
çe tevazününü temin etmek maksadiyle bâzı 
tahsisatlardan tasarruf çareleri aranırken, ka
nuni imkân mevcut olduğu halde, kanunen bu 
tahsisatın tamam olarak ödenmesi lâzımgeldiği 
halde Eiyaseti Cumhur kendi arzusu ile. Kendi 
tahsisatından tazminat kısmını almaktan sarfı
nazar etmiştir. (Bravo sesleri alkışflar). Bu iti
barla fiilî tejliye senelik 150 000 lira olarak 
kalmıştır. 

Bu tasarıda bu tediye miktarı üzerinden ha
zırlanmış bulunuyor. Bu fazlaya ait olan hükmü 
bu madde ile kaldırmış bulunuyoruz. Bu vesile 
ile bu durumu Yüksek Heyetinize arzetmeyi bir 
vazife bildim. 

REİS — Şeker fabrikaları hakkındaki kanun 
teklifi için reylerini kullanmıyan arkadaşların 
reylerini kullanmalarını rica ederim. 

Beşinci maddenin kabulünü reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kesbi kanuniyet etmiştir. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

24. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocanhn, 
subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 
bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi ve İç
işleri Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(2/462) [1] 

REÎS —• Kanunun tümü üzerinde söz isti
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmişitr. 

[1] 122 ye ikinci ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 
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Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bu

lunamıyacaklarına dair kanun 

MADDE 1. — Umumi, hususi ve mülhak büt
çelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinden maaş 
veya ücret alan sivil ve asker bilcümle memur 
ve ücretliler bu kanuna istinaden düzenlene
cek protokol nizamnamesinin tesbit edeceği res
mî hallerden gayrı her hangi bir şekil ve yerde 
mesai saatleri içinde resmî şahsiyetlerin karşı
lama ve uğurlamalarda bulunamazlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Resmî seyahatlerinde namla
rına karşılama ve uğurlama yapılacak şahsiyet
lerle bunlara iştirak edecekleri belirtmek üzere 
altı ay içinde bir protokol nizamnamesi düzen
lenir. 

. REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Protokol nizamnamesine aykı
rı olarak karşılama ve uğurlamalara katılan bi
rinci maddede yazılı memur ve ücretlilere ilk 
defasında ihtar, tekerrüründe bir haftalık maaş 
veya ücret kat'ı cezası verilir. Israr edenlerin 
kıdemlerinden bir sene tenzil edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BADDE 5. — Bu kanunu îcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

25. — Orman kanunu lâyihası ve teklifleri 
hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu 
raporları (1/170, 2/170, 200, 224, 254, 275, 276 
1/179) [1] 

[1] 200 sayılı basmay azı tutanağın sonundadır. 

— 710 — 
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REÎS — Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen 

arkadaşların adlarını okuyorum: Kâmil Kozak, 
Lûtfi Ülkümen, Mehmet özbey, Ali Fahri îşeri. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

, REÎS — Buyurun. 
MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Arka-

daşlar, Orman Kanununun ehemmiyeti aşikâr
dır. Bu mevzula şimdiye kadar meşgul olmuş ar
kadaşların bir çokları Meclis dâhilinde görülme
mektedir. Müsaade buyurulursa kanunun müza
keresine başlamadan evvel bunun önümüzdeki 
açılış devresine bırakılmasını arz ve teklif et
mekteyim. Şimdi 150 maddelik kanun tasarısını 
müzakereye girişmek hiçbir şey ifade etmiyecek-
tir, yalnız başlamakla kalacaktır. . (Başlıyalım, 
başlıyalım sesleri) Esasen ekseriyet de yoktur 
arkadaşlar. 

(Var, var, sesleri) 
REÎS — Kâmil Kozak. 
KÂMÎL KOZAK (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; Meclisimizin teşkil ettiği Karma Komis
yonu üç. seneden beri devamlı bir mesai sarfına 
sevkeden ve hepimizi üç seneden beri meşgul 
eden Orman Kanunu, nihayet tatil yapmaya bir 
iki gün kala, kısa bir zamanda huzurunuza gel
miş bulunuyor. 

Demin usul hakkında söz alan arkadaşımın 
söylediği gibi, memleket çapmda bir dâvayı 
halletmek iddiasında bulunan böyle çok mühim 
bir kanunun kısa zamanda görüşülmesine başlan-. 
masının arkadaşlarımızı tereddüde düşüreceği 
muhakkaktır. 

Ancak bendenizin, Orman Kanunu üzerinde, 
üç seneden beri devam eden çalışmalardan sonra 
edindiğim kanaate göre, bu kanun üzerinde ar
tık Meclisimizce uzun boylu durmayı icabettire-
cek bir fevkalâdelik yoktur. Orman mevzuu-
muz o kadar eski ve üzerinde o kadar çok uğra
şılmış ve konuşulmuş bir mevzudur ki, bilmiyo
rum bunun üzerinde daha fazla söylenecek bir 
söz var mı? Sözlerime başlamadan evvel eğer 
sizleri sıkmıyacaksam bundan 42 - 43 sene kadar 
evvel 1327 senesi Meclisi Mebusan müzakerele
rinde geçmiş bâzı mebus ve nazırların ifadelerini 
burada tekrar etmek istiyorum'.' Bunlar, bizim 
hazırlamakta olduğumuz kanunda şimdiye kadar 
konuştuğumuz ve Heyeti Umumiye müzakeresin
de de gerek mebus ve gerekse Tarım Vekilinin 
söyliyecekleri sözlerin o zamanda düşünülmüş 
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olduğunu göstermesi bakımından faydalı ola
caktır. 16 Nisan 1327 senesi Meclisi Mebusanm 
Birinci Devre Üçüncü İçtima senesinin 87 nci 
toplantısına ait ve Ziraat Nezareti Bütçesinin 
müzakeresi dolayısiyle Kastamonu Mebusu Şük
rü Efendinin orman mevzuundaki mütalâasını 
okuyorum. Tabiî ben sadece bu işi alâkadar ede
cek, enteresan kısımları aidim, vakit kazanmak 
için mevzula ilgili kısımları okuyorum: 

«Evvelce Orman çoktu. Sonra azaldı ve azal
dığı nispette de acaba istifade edilecek surette 
mi azaldı? Yoksa heder mi oldu? Malûmu âlileri
dir ki, Orman Nezareti teşekkül etmezden mu
kaddem bu-ormanlar ahali tarafından korun
makla muhafaza olunagelmiştir. Orman Nezareti 
evvel emirde bu ahalinin ormanlarına müdaha
le etti- Fakat müdahalenin de bir derecesi var
dır; kimsenin baltalığını ayırmadan hususi or
manları tefrik etmeden öyle alelumya hapsine 
müdahale etti ve muhafaza da etmedi. Bunu gö
ren ahali ne yaptılar? Birbirine rağmen kendi
leri de bir taraftan tahribata başadılar. Sonra 
şikâyetler çoğaldı. Nihayet Orman Nezareti bu 
şikâyetlere göz yummaya muktedir olamadı.» 

Bugün zannediyorum bu sözler aynen tekrar
lanmaktadır. Hatip bundan sonra bunu ıslah 
için çarelerden bahsediyor ve bilhassa hususi 
ve baltalık ormanların tâyin ve tarifi 
için komisyonların çalışmalarına temas ettik
ten sonra ormanların tahribatının ikinci ve 
mühim unsurlarından bahsediyor, bir de harik 
meselesi vardır diyor. Bu harikm da ne gibi se
beplerden vücuda geldiğini anlatıyor ve üçüncü 
bir tahrif unsurundan bahsile : 

«Üçüncü derecede ormanların harap olma
sına sebep hayvanat için genç ağaçları telef et
mek gibi, genç ağaçları tamamiyle kesmek, hele 
kışı çok olan yerlerde hayvanlara yem olmak 
için bu ağaçları tamamiyle keserler;,-âdeta or
manı tarla haline koyarlar. Orman İdaresi bun
lara tabiî fevkalâde nezarette bulunamazdı. îş-
te bundan dolayı da tamamiyle ormanlar hara
be yüz tutmuştu.> diyor. 

Bugün de aynı şeyleri söylemekteyiz. Keçi 
otlatmak ormanı tahrip etmektedir; Bundan son
ra kendi görüşüne göre" imkânlar;nelerdir, onT 
lan söylüyor. 

Serfiçe Mebusu Buşo efendi orman tahdidin
den bahsediyor: «Bugün elyevm miri orman hu-
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dutları tamam mıdır, haritası meycut mudur? I 
Orman Nezaretinde olmadığı halde yapmak güç 
müdür? Tabiî Nazır beyefendi bunlara cevap 
verecektir, 237 bin lira para veriyoruz.» Bugün 
ay?» suali Tarım Bakanına sorarsak aynı şey
leri söyliyecektir. 

Konya Mebusu Mehmet Emin efendi zey
tinliklerden bahsediyor, «Sonra geçen sene Na
zır Beyefendiye arzetmiş idim, Antalya'da Mer
sin ve Kapaman havalisinde binlerce zeytinlik
ler vardır. Bunların vaktiyle imar ve ihya edil
diği yani vaktiyle mamur olduğu ve o suretle 
istifade edildiği ,elyevm içinde bulunan tâsir-
hanelerle meydandadır. Bu ormanlıkların havi 
olduğu sair eşcarı müsmire içinde birtakım 
aşair, kabail geziyor, hayvan ra 'yediyorlar, bu 
suretle tahrip ediyorlar. îşte bunun için istisna 
yok, eşcar mahvoluyor. Bunları taksim «tmek, 
aşılatmak suretiyle imar «tmek lâzımdır.» 

Aynı toplantıda Sivas Mebusu Şükrü efendi 
isminde bir zat ormanın muhafazasından bah-
sile : 

«Burada iki tarik var: Biri mevcudu muha
faza, diğeri de gayrimevcudu vücuda getirmek
tir. Biz mevcudumuzu muhafazaya çalışmadan, 
olmıyanlafi icada çalışıyoruz. Bugün ormanla
rımız tahrip olunuyor. Arkadaşımız Mustafa Ziya 
efendinin dediği gibi, eğer iki üç sene daha 
böyle devam edecek olursa Sivas Vilâyetinde 
orman kalmıyacaktır, ahali bundan sonra tezek 
yakacaktır» demektedir. 

Yine muhafaza ve iskân mevzuundan bahse
den Konya Mebusu Mehmet Emin efendi 
diyor ki : 

«Ormanların muhafazasına gelince : Esaslı 
düşünelim. Bijşim memleketimizi ikiye taksim 
edersek bir kısmı ovalık, bir kısmı dağlıktır. 
Biz tutmuşuz 25 tane muhaeiri ormanın orta
sında iskân etmdşiz. Heriflerin yiyeceği yok, 
tarlası* çayırı yok. Ancak ağaç kesecek, kasa
baya getirecek, onunla idare olacaktır. Eğer 
biz ormanı muhafaza etmek istersek Hükümet 
yine ovalarda olan yerleri tetkik ve tahkik et
sin. 15 haneli W köye fu fcadar.tarazi vep«e*ğiz 
dej&ı* O köyüoraâançıteınp aş$ği ovaya- in* 
4İ*fln, • O .koylftltf! ekdn *ktr,r biçer, bu; «uretle 
yaşarlar. Yoksa sen köylüyü orman ortasında 
bırak, etrafına kolcuları tâyin et, ne faydası 
vap? Açlıktan mı ölecek?» I 
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Kısaca arzettiğinı bu tenkidlere ertesi otu

rumda cevap veren o devrin Orman ve Ziraat 
Nazırı Mavro Kordato Efendi de şu beyanda 
bulunmuştur: 

«Ormanlara hiçbir şey yapılamıyor, orman
lar tahrip olunuyor, orman memurları bir şeye 
yaramıyor, orman memurları vazifelerini ifa 
etmedikleri gibi ahaliye de mazarrat veriyorlar, 
deniliyor. Bu sözleri tahlil etmek lâzımgelir. 
Bendeniz iyice düşündüm. Acaba ormanlar tah
rip olunuyor deniliyor, fakat ne vakit tahrip 
olunmuş, Meşrutiyetin ilânından evvel mi, 
yoksa sonra mı? (Hâlâ devam olunuyor ses
leri). Hâlâ devam olunuyor diyorlar. Bende
niz zannetmem. Teşkilât olan yerlerde orman
ların tahrip .olunduğu yoktur. 

Devri sabıkta ormanların muhafazasına bak
mıyorlar, ormanlardan yalnız varidat gelsin di
yorlardı. Halbuki bizim programımız bu de
ğildir. .Bizim tuttuğumuz yol bu değildir. Biz 
ormanlarımızı muhafaza etmek (istiyoruz. 

Ormanlarda birçok memurlar istihdam olu
nuyor. Tabiîdir ki, efendiler, ormanlara bekçi 
tâyin olunmazsa o orman nasıl muhafaza olu
nur. Bekçisiz bir orman muhafaza olunur mu? 
Hattâ Sivas Mebusu Ziya Efendinin dedikleri 
•gibi, kullandıkları bekçilerin adedi azdır.. Bu
gün her iki bin hektar için bir bekçi ne yapa
bilir?.» 

(Demek o vakit her iki bin hektara bir bek
çi tâyin ediliyormuş.) Hdçbir şey yapamaz. Ta
mamen ormanları muhafaza etmek için her bin 
hektara bir bekçi ister. Her beş bekçiye bir 
befeçibaşı ister. Bunu yapamıyoruz, çünkü pa
ramız yoktur, tahsisatımız yoktur, lâkin ge
lecek sene biz orman memurlarımıızı tezyit et
meye mecbur olacağız. 

Bir misli tezyit etmeye mecburuz. Başka 
türlü ormanlar muhafaza edilemez. Şimdi de
niliyor ki, ahalinin hukukuna tecavüz olunuyor. 
Bu suretle ahali şikâyet ediyor. Malûmu âliniz-
dir ki, efendiler bir ıslâhatın iptidasında daima 
şikâyet vukıtbulur. Şimdi ahalinin şikâyeti ne
dir? îdarei sabıkada ahali alışını? idi, bir tez
kere ite Arman»;-gidiyordu, istediği keresteyi ke
siyordu;. beğendiği ağact alıyordu; Bugün öy
le olmuyor ve tabiî bundan' ahali memnun ol
maz. Lâkin ahalimiz memnun olamryor diye 
ormanlarımızı muhafaza etmemeli miyiz? 

Diyorlar ki, ormanlar için bir harita yoktur, 

nt 
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ormanların hududu tâyin olunmamıştır. (Şim
di de öyle) doğrudur; Ormanların te^j^tı" 
için ilk yapılan kanun 1286 da yapılmıştı. Bu 
kanun mucibinee ahaliye baltalıik tefrik etmek 
lâzımgeliyordu. Ahali ormanların hudutlarını 
tâyin etmelidir. Halbuki şimdiye kadar onlar
dan hiç bir tanesi oldu mu? Şimdiye kadar ol
madı. işte bunları biz yapmak istiyoruz. Fa
kat bir sene zarfında bunların hepsi olabilir 
mi? 

Bir kere miri ormanları dediğimiz ormanla
rın hudutları malûm değil. "Hudutları malûm 
olmıyan miri ormanlarının nasıl hudutlarını ve 
haritalarını tâyin edebiliriz? îşte bu sebepten 
dolayıdır ki, meclisinize bir kanun takdim et
tik, «bu kanun kabul olunursa o vakit köylü
lere baltalık tefrik edeceğiz, hususi ormanları 
tasdik edeceğiz ve miri ormanlar hangileridir, 
bu hususta o vakit Hükümetin en muntazam 
haritalarla defterleri olacağı gibi bu ormanla
rın hudutları herkesçe malûm olacaktır. 

Arkadaşlar, sözlerime başlarken bu mevzu 
üzerinde üzün boylu^ konuşmaya ihtiyaç yok
tur. demiştim. Merak eden arkadaşlarımız 
1326 - 1327 tarihli Meclisi Mebusan müza'kera-
tını araştırırlarsa, hattâ benden sonra konuşa
cak arkadaşlarımızın dahi söyjliyecekrerini ora
da bulabilirler; Onun için tasarı üzerinde ko
nuşmaktan ziyade bence meseleyi kökünden tah
lil etmek icabediyor. Bununla beraber benim • 
söyliyece'klerim de yine kırk serteevvel söylyen-
mişlerden başka bir şey olmıyacaktır. 

Arkadaşlar; mevzua bihakkin nüfuz edebil
mek* için biz bir orman kanunu yapmaya 
niçin lüzum gördük? Yeni iktidar olarak bizi 
buna zorlıyan âmiller nelerdir, evvelâ bunları 
tesbit etmekliğimiz icabeder. 

Kanaatime göre bizim bu kanunu- yeniden 
ele almamızın başlıca âmili orman etrafında 
yaşıyan köy halkının ve ormana yakın kasab&la* J 
rm ormandan çektiği sıkıntıdır. Köylü yakaça-r 
ğı odunu istediği zaman ve yeter mîkfe&rda. ala-
mamaktan müşteki idi. Köylü- yapacağı bina
nın, samanlığın ihtiyaç gögtej^diği k e r t e y i 
lüzumu kadar ve zamanında.temin*f$emmek' I 
ten müşteki idi. -? 

Hayvan otlatması ve tarla meseleleri yüzün
den öteden beri orman idaresi ile köylü ara
sında gâh şiddetlenen, gah yavaşlıyan fakat | 
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daimî olarak sürüp giden bir ihtilâif var idi ve 
nerede armanla alâkalı bir köylü varsa daima 
orada bize intikal eden bir hâdise ile karşı kar
şıya gelirdik. Bununla beraber orman civarın
daki kasabalarda oturanlar hattâ orada bir ke
reste fabrikası bulunsa dahi, .tâbirimi mazur 
görün, bir mezar tahtası bulmaktan âeiz idiler 
ve bu yüzden de mühim bir huzursuzluk vardı. 
Bu kanunun sevkındaki birinci âmil bu huzur
suzluklardır. 

İkinci sebep de şudur : Devletin, memleke
tin heyeti umumiyesiyle üzerinde titreımeaniz 
lâzmügelen servetlerden birisinin, yani orman
ların bütün bu sıkıntılara rağmen harap olma
sını görmemiz bizi bu kanunu yapmaya sevket-
mekfce idi: 

Şimdi bu kanunu yapmaya sebep olan âmil
lerin bunlar olduğunu böylece tesbit ettikten 
sonra aoaba bu huzursuzluklar halen mer'i bu
lunan 3116 sayılı Kanun ve tadil ve eklerinin 
•kifayetsizliğinden mi ileri gelmektedir, bir de 
bunu araştırmamızda fayda vardır, genini ka
naatimce hayır. Bu kanun tatminkâr idi, çün
kü 3116 numaralı Kanunu tetkik edecek olur-
saik, bahsettiğim hâdiselerden, köylünün zâti 
ihtiyacının, köylünün mahrukat ihtiyacının 
kendisine yeter miktarda ve zamanında veril
mesi hüküm altına alınmıştı. Mera meselele
ri için birtakım hükümler konmuştur. Şehir 
İhtiyaçları için birtakım maddeler vaz'edil'miş-
ıti, halk ihtiyacını tatmin bakımından mümkün 
olanlar düşünülmüş olmakla" beıraber bilhassa 
ormanları muhafaza için eskilere nazaran çok 
daha üstün bir teşikilât, yani bugün karşımız
da bulunan Devlet Orman tşletmeleri teşkilâtı 
ıkuruLmuş ve muhafaza ile birlikte bütün or
man hizmetlerini içine alan eskilerden çok da-
ıha geniş bir müessese vücuda getirilmişti. Fa
kat biz, 1938 senesinden beri mevkii tatbikte 
bulunan bu kanuna . rağmen 1327 hattâ 19S5 
senesiinde mevcut olan dertleri hâlâ -karşımız
da görmekteyiz. Yukardan beri yaptığımız bu 
mukayese ve kısa bir tahlilden sonra şimdi söy-
liyebıliriz ki; memleketimizdeki ıstırap bir ka* 
nu« .^fy^teizj^i^e^'^^M^.iBkito bügiin^nni-
müz$ §$$mj§ b$$n>aa* ymn ksmm tasaran da;, be* 
ğeu*«ê i§İ!m% 3U$rmmi$i8faBjan^^ 
terbilrlerle karlımıza gelmiş bukynınıadıığrna! göre 
bu vakıaların karşısında huzursuzluk neden do
ğuyor ve nasıl bertaraf edilecek? Ben bu luu 

~_YÜP-_ 
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diseleri şu şekilde mütalâa ediyorum : Bizim bil
hassa köy hayatımızda ağacın ehemmiyeti bü
yüktür. Köylümüz dünyaya geldiği andan top
rağa avdet edeceği ana kadar hayatı ağaçla be
raber geçmektedir. Hattâ o kadar ki, bir ev ya
parken evinin kapısının rezesinden kilidine 
kadar ağaçtan yapılmaktadır. Çocuk doğarken 
evinde yanan ateş, ölünceye kadar sönmemekte
dir; Allah da söndürmesin...Fakat bütün bunlar 
ormana hitabeder, ve ormandan istiane eder. 
Orman idaresinden aldığımız bilgiye göre mem
leketimizde odun ve kereste olarak senede 25 
milyon metre küb hasep istihlâk edilmektedir. 
Buna mukabil ormanlarımızın fennî verimi se
nede 4,5 - 5 milyon metre küb arasındadır. Gö
rüyoruz ki, hâdise aydınlanmaya başlıyor. Bir 
servet ki, beş vermek kudretindedir. Biz ondan 
her sene 25 istihlâk ediyoruz. Biz bunu nasıl 
halledeceğiz? Bunu sadece Orman Kanunu ile 
düşünmemek icabeder. Kaldı ki, bu dert sadece 
köylümüzün ve şehirlimizin odun ve yapı ke
restesine inhisar etmiyor. Bir de hayvancılık 
tarzımız vardır. Türkiye kurulduğundan beri, 
bizim bu Anadolu Yaylasına yerleştiğimizden bu 
yana elimizde ne hayvan var idiyse bugün de 
halen odur. Köylümüz başının belâsı olan ke
çiyi başından atmak imkânını bulamamaktadır. 
Bunu ovada otlatamaz, çünkü mera yoktur. Köy 
civarında besliyemez, çünkü köyde keçinin gıda
sı yoktur. Mecburen bunu ormana sevketmekte, 
bu da ormanı mahvetmektedir. Bü husus ıslah 
edilmedikçe ve köylüye keçi yerine başka bir 
geçim vasıtası verilmedikçe bir Orman Kanu
nu yapmakla ben bu işin bertaraf edilebileceğine 
kani değilim. Bundan birkaç gün evvel dağıtıl
mış olan 1952 Yıllık istatistik cetvelinin son 
sayfalarını, arkadaşlarımın da bir defa tetkik 
etmelerini rica ederim, burada dünyadaki hay
van adedleri mukayesesi yapılmaktadır. Biz 
bu devletler arasında 17 milyon keçi ile başta 
gelmekteyiz. Birleşik Amerika'da 8 milyon, Bre
zilya'da* altı milyon, iki bine kadar inenler de 
vardır. Arkadaşlar keçinin ormanın tahribatın
da neler yaptığını burada izah ederek sizleri 
rahatsız etmek istemem. Esasen bunu pek çok arka
daşlar çok iyi bilirler. Binaenaleyh, hayvancılı
ğımız" ıslah /edilmeli, köylüye keçi • yerine tercih 
edeceği bir hayvan tanıtılmalı veya başka ge
çim yolları gösterilerek hem köylüyü ve hem de 
ormanları bu keçi azabından kurtarmalıdır. 

. 1953 O : 2 
Sonra arkadaşlar, bizim memleketimizde bir 

iskân politikası yoktur, Bu hakikati kabul etmek 
zarureti vardır. Karadeniz sahilindeki dağlık 
ve yoksul bölgedeki zavallı insanlar yerlerin
den kalktıkları zaman nihayet oturabilmek üze
re Allah'ın ormanını kendilerine bir melce ola
rak bulmakta seçtiği düzlükte yerleşmekte kendi 
iaşesini temin pahasına bizim gözbebeğimiz or
manı, tabiî cehaleti yüzünden yakıp yıkmakta
dır. 

Demin okudum; 43 sene evvel bir mebus 25 
aileyi iskân için orman kırılacaktır, diyor. Gö-
yorsunuz ki, ben de aynı şeyi tekrar ediyorum. 
Orman içinde yerleşen bir insanın geçim vası
tası olmazsa ne yapacak? Ormanı, ağaeı kese
cek, yıkacak, kendine saha açmaya çalışacaktır. 

Şu halde bütün bunları bu şekilde teşrih 
ettikten sonra acaba bu Orman Kanununu çı
karmakla biz aradığımız neticeye varacak mı
yız? Yani memleketin iki taraflı ıstırabını hal
ledebilecek miyiz? Bence hayır, arkadaşlar. Ha
yır derken bu kanunu kötülemiyeceğim. Demin 
de arzettim, bu kanun, yapabileceğimiz kanun
ların belki en iyisidir. Bundan daha iyi kanun 
belki düşünülemez. Bilmiyorum dünyadaki or-

' man kanunlarını ama, bu kadar senelik mesaiden 
ve bu kadar ihtisas sahiplerinin üzerine eğilip 
çalışmasından sonra bundan daha iyi bir kanun 
yapılacağı aklımızdan geçmez. Fakat maalesef 
orman dâvası sadece Tarım Vekâletine mevdu 
kaldığı müddetçe bu kanunun heyeti umumiye-
si orman dâvamızı halletmekten çok uzaktır. 
Çünkü arzettiğim gibi, biz hâlâ istanbul'da 
Taksim'deki apartmanlarda dahi odun yakar
sak, hâlâ evimizin kapısına, rezesine, kilidine 
varıncaya kadar ağaç kullanırsak, biz hâlâ or
man içinde keçi beslemekte devam edersek böy
le bir kanunla bu memleketin orman ıstrabmı 

.halledeceğimize ben inanmıyorum, bilmiyorum 
inanan arkadaşım olur mu? 

Benim kanaatim şudur : Bu memleketin 
orman dâvasını topyekûn ele almak lâzımgelir. 
Bu sadece Tarım Bakanlığı işi değildir. Bir 
Mahrukat Kanunumuz vardır, rafta toz içinde 
durmaktadır. Bu kanunla vaktiyle kömüre pi
yasa bulunması düşünülmüştür. Hattâ bu ka
nunun esbabı mucibesinde ormana hizmeti üçün
cü derecede bir hüküm olarak geçmiştir, işlet
meler Bakanlığının vazifesi mi olur, Ekonomi 
Bakanlığının vazifesi mi olur, mahrukat mesele-

— 714 — 
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miz halledilmelidir, hiç olmazsa şehirlerimizde I 
resmî müesseselerimizde kömür yakmaya başlan
malı ormandan talep peyderpey azalmalıdır. Çok 
uzun çalışmalara muhtaç olmakla beraber keçi 
neslini azaltacak hatta ortadan kaldıracak çare
leri Hükümet bulmalıdır. Bu Tarım Bakanlığı
nın kendi başına yapacağı bir iş değildir. 17 mil
yon hayvan köklünün elinden alınırsa ona keçi 
yerine geçim membaı olarak ne verilecektir? Ye
rine başka hayvan mı ikame olunacaktır, başka 
geçim sahalarına mı nakledilecektir, başka bîr 
iş sahası mı açılacaktır? Bunlar ayrı ayrı ele alı
nıp yerine göre tatbik olunmalıdır. 

Köy evlerini ıslah mecburiyetindeyiz. Bugün 
Anadolu'da bir köy evi için kullanılan kereste 
ile, bilhassa orman mmtakalarmda, Ankara'da 
6 daireli bir apartman yapılabilir. Buna memle
ket içinde ve bilhassa orman mıntakasmda gezen 
arkadaşlarımız şahit olmuşlardır. 

Ve nihayet arkadaşlar; bizim ormanlarımız 
içinde yaşayan nüfus, ne kadar gayret edilirse 
edilsin, orman sahamızın yaşatma hacminin çok 
üstündedir. Biz eğer vatanı olduğu için, bir tür
lü ayrılmak istemiyen köylüyü bir çare bulup ova
ya, ovada elverişli bir araziye indirip onları müs
tahsil, hattâ memlekete daha faydalı bir hale ge
tiremediğimiz takdirde ve onlar orman içinde kal
dığı müddetçe bu dâvanın yalnız bu kanımla hal
ledilebileceği düşünülemez. Malûmu âlinizi yaşa
mak istiyen bir adam kanunun karşısında dahi 
menedilen şeyleri yapacaktır. 

Hükümetten ricam, 43 seneden beri konuşu
lan bu memleket dâvasını bundan sonra bîr daha 
konuşulmıya lüzum bırakmıyacak şekilde hallet
mek istiyorsa bunu topyekûn bir Hükümet dâvası 
olarak ele alıp alâkalı bütün bakanlıklarla ve Ta
rım Bakanlığının üç umum müdürlüğü ile müş
terek bir mevzu haline getirsin. Bu Orman Ka
nunun arkasından mahrukat, iskân ve saire gibi 
yardımcı kanunları getirmek suretiyle meseleyi 
ele alırsa zannederim kî, dâva halledilecektir. 
Yoksa sadece bu Orman Kanunu ile kalacak olur
sak inanmıyorum ki, bu dâva bitmiş olsun. 

Eğer böyle kalırsa çok muhtemeldir ki, 43 se
ne sonra merak eden bir mebus çıkar benim bu 
ifade mi belki de bu kürsüden tekrar eder. I 

Maruzatım bu kadar dır arkadaşlar. Arzet-
tiğim gibi bu kanun benîm görüşümle iyidir ve I 
reyim beyaz olacaktır. (Alkışlar). | 
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REÎS — Efendim açık oyun neticesini arze-

diyorum. 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan Imtiyazat ve 

Muafiyat hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifine ((245) rey 
verilmiş, ret ve çekinser yoktur. Itanun (245) 
oyla kabul edilmiştir. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Usul hakkında. 
REÎS — Buyurun. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, Orman Kanunu gibi ehemmiyetli bir mev
zu Meclisin tatiline tekaddüm eden günlerde mü
zakere etmek asla doğru değildir. 

REÎS — Müzakereye başlanmıştır, birkaç ar
kadaş konuşmuştur, görüşmeye devam ediyoruz. 

Lûtfi Ülkümen. 
LÛTFÎ ÜLKÜMEN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; çözülmesi güç, bilhassa köylü 
ve orman münasebetleri bakımından birbirle-
riyle tezat halinde bulunan birçok meseleleriy
le, yurdumuzda iki başlı derin ıstıraplara yol 
açan büyük bir orman dâvası karşısındayız. 

Bir yanda, şiddetli orman tahribatı netice
sinde tahaddüs eden faciaların doğurduğu ıstı
raplar ve bunları önlemek için, bugün zaten 
sahaları pek ziyade darlaşmrş bulunan orman
larımızın korunmasındaki katî lüzum ve zaru
ret; 

öte yanda, ormanlık bölgelerde tekasüf et
miş olup, bugün toprak darlığı ve geçdm zor
luğu içerisinde bunalmış olan köylümüzün, 
mevcut kanunların baskısı altında çekmekte 
olduğu ıstıraplar ve bunların dindirilmesi için 
de bu köylülerin, ormana karşı mukavemet 
edilmesi imkânsız ihtiyaç tazyiklerimin karşı-
ianmasmdaki katî zaruret, ilk bakışta uzlaş
tırılması imkânsız gibi görünen meselelerin hal
li gibi çetin vazifeler üzenimize yüklenmiş bu
lunmaktadır. îşte, Yüksek Huzurlarınıza sunul
muş olan orman kanunu tasarısı, yurdumuzda 
bu iki başlı ıstırabı dindirmek, veyahut hiç ol
mazsa hafifletmek gayesiyle hazırlanmıştır. 
Fakat, hemen itiraf etmek lâzımdır ki, bunda 
muvaffak olunmamıştır, hattâ, bu ıstırapların 
daha ziyade artmasına ve şiddetlenmesine sebep 
olacak hükümler dhtiva etmektedir. Çünkü, 
iktidarımızın getirdiği yeni zihniyetin ve parti 
programının tesiri altında, mucip sebep lâyi
hasında bu istikâmette mütalâallar serdedilmiş 
olmasına, ve maddeleri içersinde bu görüş zâ-
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viyesinden işlenmiş mevzuata rastlanmasına 
rağmen, bilhassa orman ve köylü münasebetle
rini düzenliyen maddeler de 3116 sayılı Kanu
nun tedvinindeki zihniyet ve sistemler hâkim 
olmuş bulunmaktadır. Malûm olduğu veçhile 
3116 sayılı Kanun, tedvini esnasındaki şartla
rın tesiri altında kalarak, yani, o devirlerde 
ormanlarımızın rasyonel bir işletme sistemine 
tâbi tutulmadan cebeli mubah zihniyetiyle ka
yıtsızca kesilmesi, menfaat zümreleriyle aş bir
liği halinde çalışan büyük mütaahhitlerin, teş
kilâtın kontrolünü hükümsüz bırakan yağma 
işletmeciliği karşısında, ormanlarımızın muhafa
zası çaresini, umumi bir Devlet işletmeciliğin
de ve dolayısiyle sıkı bir Devlet muhafaza sis
teminde bularak tamamiyle Devletçi bir görüş
le hazırlanmıştı. Bu hazırlanışta, ormanların 
gerek maddi değerlerini ve gerek, bunun çok 
daha üstünde olarak, iklim, su ve toprak reji
mi bakımlarından yurda sağladıkları muazzam 
faydaları ve nihayet ormanların yurt içinde 
müstakbel hayatımızın ve gelişmemizin temina
tı olduğu hakikatini göz önünde tutarak, or
manların mutlak olarak muhafazasını her tür
lü mülâhazanın üstünde gören tek taraflı bir 
meslekî görüş de hâkim rolü oynamış bulun
maktaydı. 

Geçmişte, bu suretle ormanların mutlak ola
rak korunması iddiası ile o devirlerdeki totali
ter nizamların memleketimizde de akisler yap
maya başlı yan meşum zihniyetlerinin de tesiri 
altında kalarak, köylü ve fert hak ve ihtiyaç
larını hiç olmazsa ihmal eden ve bu yolda 
'başarıyı, halkı kuvvetli bir Hükümet vesayet 
sisteminin tabiî neticesi olan zecrî hükümlerin 
baskısı altında bulundurmada ariyan bir zihni
yetle! hazırlanmış olan bu 3116 sayılı Kanunda
ki zorlavifi hükümlerin, bu bölgeler halkının 
yasama insiyakının tepkisi karşısında hükümsüz 
kalması ve bu suretle durdurulmak istenen or
man zayiatının büsbütün tahripkâr bir hal al
mış bulunması, bizi, vaz'edeceğimiz yeni hüküm
lerde, ferdi haklara, köylünün içinde bulunduğu 
içtimai ve iktisadı şartlara daha ziyade kıymet 
veren bir zihniyetle hareket etmeye ve dolayı
sıyla daha geniş ve ferahlatıcı hükümlerle gel
mem sevketmesi icabederdi. 

Halbuki, tasarının ormanların tahdidi bölü-
ın-TT-lpki 12 nci maddesi, güçlük doğuracak ve 
ihtilâflara yol açacak mahiyetteki diğer hüküm-
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lerden ve yazılış şeklinden sarfınazar, 1936-1938 
tarihinden sonra, yani 16-18 seneden beri açıl
mış bulunan ormana sınır veya dağınık haldeki 
tapusuz tarlaları tahdit esnasında orman sınır
ları içine almayı âmir hükümleriyle, bugünkü 
toprak darlığının daha ziyade şiddetlenmesine, 
ıstırap ve feryatların dindirilemiyecek şekillerde 
yükselmesine meydan verecek bir tarzda tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. 3116 sayılı Kanunda bi
le mevcut olmıyan ve bilhassa günümüzün şart
ları içerisinde tatbiki imkânsız olan bu gibi hü
kümler, günün zaruretlerine ve iktidarın tema
yüllerine tasarı içerisinde yer verme mecburiye
tinden mülhem olarak tedvin edilmiş bulunan 
ve muayyen şartlarla toprak açmaya müsaade 
eden ikinci madde ile tezat teşkil eylediği gibi, 
bu maddeye ilâve edilen ve maddenin tatbikim 
zımni bir şekilde imkânsız kılan teknik kayıtla
rın mânasını bize açıklamaktadır. 

Bunun gibi, tasarının otlak ve mera işleri 
bölümündeki, maddelerinin, orman teşkilâtına, 
ohil olmadığı hukuki salâhiyetler tanımasından, 
bîr sürü müdahalelere ve ihtilâflara yol akacak 
bir mahiyette bulunmasından başka, ekserisi 
sarp dağlık arazide bulunan ve keçiden başka 
havvan beslemesi mümkün olmıyan orman köy
lerinde keçilerin, ormanlar bir yana, hattâ köy
lülerin hak sahibi oldukları orman içi meralara 
bile sokulmasını menederek orman köylülerini 
en mühim bir n-ecim kaynak1 arın dan. mahrum bı
rakması ve bunun istikbale muzaf ve zirai tek
nik bakımmdan gerçekleştirilmesi mümkün ol
mıyan tedhirWe bulanmasını p-ünümÜ7Ün rea-
b'tHorivio telif o imkân yoktur. Malûm olduğu 
üzere bir memlekette ormanlara karşı olan taz
yikin şiddeti, istihsal faaliyetinin, ziraat veya 
sanayi ve ticaret üzerinde temerküz etmiş bulun
masına göre değişmektedir. Türkiye gibi nü
fusunun kahir bir ekseriyeti çiftçi olan ve üste
lik büyük bir halk kitlesi de, geçmiş devirlerin 
fena idaresi yüzünden, emniyet ve sıhhat şart
ları bakımlarından daha müsait buldukları dağ
lık ve ormanlık yerlerde tekasüf etmiş bulunan 
ve henüz sınai ve ticari müesseseleri de bu yer
lerde üriyen fazla nüfusu çekecek derecelerde 
inkişaf etmemiş bulunan bir memlekette, orman
lara karşı gerek orman mahsulleri ve gerek top
rak ve yayla bakımlarından gün geçtikçe artan 
ve şiddetlenen ihtiyacın tazyikini, menedici 
şiddetli hükümlerle bertaraf etmeye uğraşmak, 
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bu görüş zaviyesinden şimdiye kadar çıkarılan 
kanunların tatbikatiyle gördüğümüz gibi, yine 
hüsranla neticelenmeye mahkûm olacaktır. 

Bunun içindir ki, orman mevzuatımızı ted
vin ederken, köylü ve orman menfaatleri karşı 
karşıya geldiği hallerde, prensip olarak mesele
yi köylü lehine halletmek zaruretini teslime ken
dimizi mecbur telâkki etmeliyiz. 

Tasarıdaki, orman köylülerinin yerlerinde 
kalkındırılmasına veyahut isteğe bağlı bir iç 
iskâna tâbi tutulmasına dair hükümler, dâvanın 
cezrî bir şekilde halline medar olacak istikbale 
matuf esaslı tedbirler olmakla beraber, bu, bizi, 
hiçbir zaman, günün hakiki ihtiyaçlarını ölçü 
olarak ele almak suretiyle hükümlerimizi vaz 'et
mek mecburiyetinden vareste kılamaz. Tasarının, 
köylünün orman mahsullerinden intifaı şekille
rine dair olan 33 - 40 ncı maddelerinin tedvi
ninde, yine 3116 sayılı Kanundaki sistem mu
hafaza edilmektedir. 

Bu sistemin köylüyü mübalâğalı isteklere sev-
kettiği, onun ormana karşı hırsını kamçıladığı, 
lafzi bir şekilde köylüye tahmil eylediği muha
faza mesuliyetini beşerin tabiî ve garizî tema
yüllerine bağlamadığı ve ihtiyaç beyannamesi 
vermek mevkiinde olan vatandaşların yarıdan 
fazlasının, yani Hükümetin beyanlarına göre 
sekiz yüz bine yakın ailenin ihtiyaçlarını karşı
lamaya imkân vermezken, bir kısım fena tema-
yüllü insanları kaçakçılığa sevkederek ahlâkî 
fesada yol açtığı şimdiye kadarki, tatbikatiyle 
anlaşılmış olduğu halde, bir sürü şikâyet ve 
suiistimallere sebep olan böyle bir sistem üze
rinde ısrar etmede, hattâ mücerret ormanların 
korunması bakımından da, bir fayda mülâhaza 
edilemez. 

Buna karşılık, tasarının bu husustaki hü
kümlerini, köylüyü günün ihtiyaçlarını orman
ların tahribinde değil, istikbalinin teminatını 
ormanların muhafazasında görmeye sevkedecek 
bir sisteme göre vaz'etmek, yalnız orman tahri
batının durdurulması bakımından değil, hattâ 
köylü tarafından ormanların geniş ölçülerde 
imar ve ihyasına imkân bahşetmesi bakımından 
da çok daha isabetli olurdu. 

Maddelerin müzakeresinde temas edeceğimiz 
veçhile, bu da, orman içi köylülerine, ihtiyaç
larına ve ormanın istitaatma göre bir kısım 
orman ayırarak intifa ve muhafazalarını, orman 

7.1953 O : 2 
j teşkilâtının murakabesi altında, amenajman 

plânlarına göre işletmek şartiyle. Onların me
suliyetti altına bırakmakla mümkün olurdu. 

3116 sayılı Kanunun neşrinden evvel, bu 
imkâna sahip bir kısım köylülerimizin, kendi 
tasarruflarında olduğunu bildikleri ve istikbal
lerini bağladıkları ormanları ne derece titizlik
le muhafaza ettiklerine ve ormanda devamlılık 
prensibine göre işlettiklerine dair vakıalar, böy
le bir sistemin, temel kültürü çok kuvvetli olan, 
mânevi ve maşerî değerler bakımından çok 
üstün bir seviyede bulunan halkımızın pisikolo-

I jisine ve ormanlarımızın korunması gaye ve 
maksadına ne derece uygun bulunduğunu bize 
gösteren ibret verici ve güzel misallerdir. 

Bu suretle, ormanların büyük bir kısmının 
köylü intifa ve muhafazasına terkedilmesi, or
man teşkilâtımıza, mesaisini geriye kalan Dev
let ormanlarında teksife imkân bahşetmek su
retiyle, ormanların gerek muhafazası ve gerek 
imar ve ihyası bakımlarından daha müspet ve 

i faydalı neticelerin istihsaline saik olacaktır. 
Bu mülâhazalarladır ki, biz, memleketimizin 

mâruz kalmış olduğu korkunç orman tahribatı
nın, gerçek ihtiyaçların tehvin edilmiş bulunma
sının tabiî bir neticesi olmaktan ziyade, memleket 
ihtiyaçlarına ve Millî bünyemize uymıyan kanun
ların ve idare sistemlerinin âmme vicdanında ya-

I ratmış oldukları aksülamellerin mahsulü olduğu
na kani, bulunmaktayız. 

Çoğu bu aksülamellerin neticesi olarak memle
ketimizde müstevli bir hal alan orman yangınla
rı nın yanında, büyük ölçülerdeki kaçakçılıkların 
ve nihayet istihsal ve murakabe salâhiyetlerini bir 
elde toplıyan orman işletmelerinin muayyen istih
sal hadlerine ulaşmak gayretiyle yapmış oldukları 
hesapsız ve usulsüz kesimlerin sebep oldukları 
müthiş tahribat meydanda dururken, ormanların 
korunması tedbirlerini, zararları bunlarla kıyas 
edildiği takdirde devede kulak kabilinden bile ol-
mıyan köylünün rızkı üzerinde teksif etmeye uğ
raşmakta elbette tam bir isabet yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; tasan, teknik bakım
dan mütalâa edildiği takdirde yine hatalı ve nok
sandır. 

Gerek ceza müeyyidelerinin ve gerek orman 
ve zirai kültür arasındaki münasebetlerin tâyi
ninde, muhtelif orman fonnasyoniarı arasında 

I lüzumlu farklar tam olarak gözetilmemiştir. 
I İkinci madde ile, gerek köyün artan ihtiyaçjla-
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rını karşılamak ve gerek yurt topraklarının Mîllî I 
ekonomi bakımından en verimli ve faideli bir şe
kilde kullanılmasına imkân bahşetmek mülâhaza-
lariyle, orman açmasını mümkün kılan hüküm 
vaz'edildiği halde, bu fedakârlığın devamlı bir 
fayda sağlamasına medar olacak kültür tedbirle
rinin alınmasını, yani, ormansızlaşmanın doğura
cağı mahzurları önlemeye hadım tesislerin yapıl
masını şart kılacak müeyyideler kanunda mevcut 
değildir. 

Hattâ, bu gibi tedbirlerin müstahsil tarafın
dan kendiliğinden alınması arzularını körletcek 
hükümler bile tasarıda yer bulmaktadır. Nitekim 
tasarının 12 nci maddesindeki mülk emniyeti
ni selbeden hükümler, toprak yıkanmalarını ön
lemek maksadiyle, uzun vadeli ıslahat işlerine 
girişilmesi, bu gibi yerlerde tasarıda kalkınma 
tedbirleri meyanmda zikredilen bağ - bahçe tesis
lerinin vücuda getirilmesi arzularını kıracak ma
hiyettedir. 

Tasarıda bir taraftan kalkınma tedbirlerinden 
bahsederek vaz'edilen hükümlerin ağırlığını tahfi
fe gayret ederken, öte yandan bugün için istihsal 
faaliyeti ziraat üzerinde temerküz eden bu köyle
rimizde zirai kalkınmanın temel şartı olan imar 
ve ihya işlerini güçleştirecek hükümlerin vazedil
mesi, kolay izah edilebilecek ve kavranacak me
selelerden değildir. 

Muhterem -arkadaşlar; tasarının böylece. 
zihniyet ve sistemler bakımından tezatlar arşe
den bir şekil almasında, mevcut onman rejimi
nin muhafazası gayretleri ile iktidarın görüş 
ve prensiplerine uymada hissedilen mecburiyet 
arasındaki çarpışmanın bir payı olduğu kabul1 

edilse bile asıl mesele, dâvanın fennî, içtimai, 
iktisadi ve siyasi veçheleri ile çok çetin ve ka
rışık bir mahiyet arzetmesindedir. Bunun için
dir ki, kendimizi tek taraflı görüşlerden, mes
lekî taassuplardan ve bilhassa geçmiş devirlere 
ait zihniyetlerin her birimiz üzerinde gayrişu-
uri bir şekilde bırakmış olduğu tesirlerden 
•kurtararak, dâvayı bütünü ile 'tahlil ve ter
kibe tâbi tutabildiğimiz nispette, günün ih
tiyaçlarına en uygun "hal şekillerine varmak im
kânı hâsıl olacaktır. 

Hiç şüphe edilemez ki, üç seneden beri de
vam eden bu çetin emek ve gayretlere, Yüksek 
Meclisin, her bir yurt meselesinin halimde şa
hidi olduğumuz, vatanperverlik hislerinin, sağ
duyusunun ve toplu memleket görüşünün, mah- j 

r. 1953 O : 2 
I eulü olan müspet çalışmaları da katıldıktan) sora

ra, memleket için en hayırlı neticelere ulaşıla
caktır. 

MEHMET ÖZBEıY (Burdur) — Sayın arka
daşlar, ormanların tabiatlın bir lûtfu olduğu 
kanaati çok eskidir. Sıhhi, iktisadi, bedii fay
daları düşünülmeden düzensiz iskân, gelişi
güzel kesimler, tarla açmalar ve tertipli, ka
sıtlı yangınlarla ormanlarımızın ç'oğu harap ol
muştur. 

13 sene evvel çıkarılan 3116 sayılı Kanun 
bu ihtiyaca katiyen cevap vermemiş, bu ka
nun halkın yaşayışına uymadığından tatbik 
kabiliyetini tamamen kaybetmiştir. Ormanla
rın içinde yaşıyam 6 milyon insanla birlikte bü
tün memleket bu kanunla alâkadardır. Çıkar
makta olduğumuz kanunda şu temennilerin yer 
almasını rica ederim : 

1. Kara keçiyi hemen ve birden menetmiye-
lim; 

2< Bir orman içinde tek ev ve 3 - 5 dönüm 
tarla varsa burasını Devlet istimlâk etsin. Çün
kü 1 ev, 3 ev, 5 ev, 10 ev oluyor, çoğalıyor. 
3 - 5 dönüm tarla kesile kesile 50 - 100 dönüm 
oluyor, orman azalıyor. Ormanda çok evler var
sa, 300 - 500 hane ise o ormanın muhafazasını 
o köye bırakalım ve o köyden faydalanalım; 

3. Orman için köylerinin iktisadi imkân
sızlıkları yüzünden orman kaçakçıları çoğal
mıştır. Bunların geçimelerinin sağlanması lâ
zımdır ; 

4. Verimsiz topraklar üzerinde yaşıyan bu 
köylülere geçim sahası bulmak şarttır. 

Orman işlerinde fazla uyanık olan mınta-
kalarda kereste fabrikaları açmak faydalı olur. 
Bu suretle ormandaki vatandaşlar iş bulmuş 
olur. 

Orman içindeki köyler ahalisini, bankadan 
fazla krediler verilerek hayvancılığı, el sanat
larını çoğaltarak birer müstahsil vatandaş ha
line getirmek lâzımdır. 

Bir misal vereceğim: Burdur'un Aziziye ve 
Dirmil köyleri var. Orman bölge şefi Aziziye 
köyü halkı için «Sen odununu 100 kilometre 
mesafeden Dirmil'den alacaksın» diyor. Dir
mil' de «Sen diyor ihtiyacını Aziziye'den temin 
edeceksin.» Bütün halk şikâyetçidir. Mademki 
kesime müsait, o halde yakından vermek lâzım-

j dır. Köylerin en büyük derdi ormana ait kırta» 
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siyecilik ve formaliteciliktir. Zatî ihtiyaç için 
iki sene olmuş, parasını vereli bir türlü keres
tesi verilmiyor. Bu sebeple kaçakçılığa mecbur 
oluyor. 

Evvelâ orman şefinin damgalaması lâzımdır, 
bir; orman şefi damgaladığı takdirde vilâyet 
bölge memurunun tasdik etmesi lâzımdır, iki; 
vilâyet bölge memuru tasdik edince başmüdü
rün tasdiki lâzımdır, üç; vilâyetin de tasdik et
mesi lâzımdır, dört. Bu suretle seneler geçiyor. 
Bu bakımdan köylü Hükümetten ve ormandan 
yaka silkiniştir; mecbur olmuştur kaçakçılığa. 

Tek nokta, tek çare, kırtasiyecilikten kur
tarmak ve menfaatlerine göre hareket etmek 
lâzımdır. 

Noktai nazarım budur. 
REÎS — Ali Fahri îşeri. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanun ne Türk milletini tatmin 
eder ve ne de suiistimalleri önler. Çünkü eskisi
nin bir kopyasından ibarettir. Devletçilik ve 
işletmecilik aynen bakidir. Hata buradadır. 

Bu husustaki kanaat ve görüşlerimi yüksek 
müsaadenizle izah etmek istiyorum. 

Orman idaresi ve işletmesi : 
Dünyanın her yerinde ormancılara düşen 

vazife ormanların yaşamasını, gelişmesini, ço
ğalmasını sağlamak ve işlenecek ormanları mu
rakabe etmektir. Bizdeki gibi ormancıları, or
man memurlarını tüccar yapmak dünyanın hiç
bir yerinde görülmemiş bir şeydir. 

Ormanları hüsnü muhafaza, ağaç, hastalıkla-
riyle mücadele, orman yollarının açılması gibi 
ormanların temizlettirilmesi, kaçakçılığa ve 
gayrifennî katiyata meydan verilmemesi, or
man yangınlarına karşı mücadele ve çok mü
him tedbirler alınması, yeni yeni orman sahaları 
meydana getirmek ve ağaçlandırmak, ormanla
rın amenajman plânlarını yaparak sinni kafa 
gelmiş ağaçları tesbit ve bunları işliyecek mü-
taahhitleri sıkı kontrol etmek, her türlü orman 
servetlerimizden istifade çarelerini hazırlamak... 
îşte ormancılarımıza, düşen vazifeyi bırakıp da 
orman ticareti ile vazifelendirdiğimiz gün or
mancılığa elveda ettiğimiz gündür. Nitekim; 10 
senelik işletme tecrübesi bize bu acı hakikati gös
termiştir, Devlet Orman işletmeciliği Halk Par
tisinin ortaya attığı iktisadi Devletçiliğin en fe
na netice veren ve hiç muvaffak olmıyan branşı 
Devlet Orman İşletmeciliği olmuştur. 

7 . 1 9 5 3 Ö : 2 
I Orman işletmek, bir fabrika veya demiryolu 

işletmesine benzemez. Bu, çok daha karışık ve ma
liyet hesabı çok seyyal, son derece suiistimale mü-

I sait bir işleme sahasıdır. Bunun için on senelik 
j tecrübe bize bu işletmenin hiç muvaffak olmadı

ğını ispat etmiş ve bütün ormancılığımız da son 
derece zarar görmüştür. Memurları hırsızlığa, 
halkı yolsuzluğa alıştırmıştır. Bunun, zararlarını 
ve mahzurlarını ve tatbikatta görülen usulsüz ve 
yolsuz hareketlerini yüksek müsaadenizle teba
rüz ettirmek isterim. 

Devlet Orman İşletmeciliği : 
Devlet Orman işletmesinde (amenajman) 

plânlarını yapan, işlenecek orman sahasını tesbit 
eden ve aynı zamanda işletmeyi yapan ve kendi 
kendini de kontrol eden teşkilât aynı teşkilâttır. 
Bununla beraber mahsurları meydandadır. Ni
tekim işletme idaresi ilk zamanlarda en verimli ve 
yollara yakın, nakliyatı kolay ormanları işleme
ye başlamıştır. Bilâhare işletme sahaları uzak
laştıkça ağır masraflara uğramıştır, zarar etme
ye başlamıştır. Maliyeti fazlalaşmış, randıman 
zayıflamış ve işte işletmeciliğin ilk hatası bura-

I dan başlamıştır. Bu da işletmede ayrıca bir mu
rakabe olmamasından ve plânları yapan teşkilât 
ile işletmeyi yapanın aynı idare olmasından doğ
muştur. Bu hal millî ormanlarımıza en büyük 
darbeyi vurmuştur. Mütaahhitler vasıtasiyle or
manlarımız işletilmiş olsaydı böyle bir hal olmaz
dı. Çünkü ormanlar işletme ihalesine verildikleri 
zaman uzaklığı göz önüne alınarak ona göre fiyat 
tesbit edilirdi. Devlet Orman İşletmesinde bu 

I esaslar ortadan kalktığı için on sene zarfında iş
letme âdeta bir çıkmaza girmiştir ve tek çareyi 
hariçten memlekete gümrüksüz kereste ithalinde 

I bulmuştur, işte yalnız bu nokta Devlet Orman 
I işletmesinin ne kadar işe yaramaz bir teşkilât ol-
I duğunu ispata kâfidir. 

. Bu müessese kurulurken ne tatlı vaitlerle ku-
I rulmuş idi, halka neler vadedilmiş idi: Ucuzluk, 

bolluk temin edileceği ve memlekette orman sa-
I nayiinde imar ve inşaatın kolaylaştırılacağı ilân 
I edilmişti. Malesef on senelik icraat tamamen ak

si netice vermiştir, işletme, ucuzluk ve bolluk 
şöyle dursun, ihtiyacı karşılıyacak durumu bile 
temin edememiştir. Yalnız bol bol suiistimallere 

I yol açmış, Devleti de, milleti de çok mutazarrır 
etmiştir. 

Ormanlar : Çünkü Devletçilik ve memur zih-
1 niyeti içinde bir türlü formalitelere bağlı olarak 
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çalışan bir teşkilât elbette böyle verimsiz ve kı
sır olur. 

Bu - teşkilâtın ne kadar verimsiz çalıştığını is
pat için bir tek misal vereceğim. Devlet İşletmesi. 
Devlet İşletmesi kurulmadan evvel en fennî te
sislere malik ve teknik esaslarla çalışan Zingal 
Şirketi senevi 150 bin metre mikâbı kereste istih
sal ederdi. Bunun bir kısmım da harice ihraç 
eder, memlekete döviz sağlamdı. Kibrit Şirketi gi
bi bu da Tekele geçince geliri iki milyondan 800 
bin liraya düşmüştü. Zingal Şirketinin aynı fen
nî tesisleri ile bu ormanı işleten Devlet Orman 
işletmesi burada ancak senevi yirmi bin metçe 
mikâbı kereste istihsal etmeye muvaffak olmuş 
ve bunu da eskisinden daha pahalıya maletmiştir. 
İşte Devlet İşletme işleri, işte şirket işleri. 

Ormanlar, memleket sağlığı için bir sıhhat ve 
Hükümet için mühim bir gelir kaynağı iken ni
tekim mütaahhitler vasıtasiyle işlenen ormanlar
dan Hazine her sene milyonlarca liralık istif ad o 
temin ederdi. Halbuki Devlet Orman İşletmesine 
geçince bütün bu gelirler ortadan kalkmış, bilâ
kis ormanlar Maliye için ağır bir yük olmuştur. 
işte bu noktada işletmenin memleket için ne de
rece zararlı olduğunu ispat etmektedir. 

Devlet orman işletmeciliği murakabesi tef
tişi gayet Zordur ve âdeta imkânsız ve son de
rece suiistimale müsait bir teşkilâttır. Geniş 
ormanlar içerisine maliyet hesaplarını sokmak 
çok güçtür. 

Meselâ bir orman mühendisi yüz kişi çalış
tırıp beş yüz kişilik bir bordro yapsa veya or
man içinde köylülerle kaçak kereste ve odun 
satsa veya yanlış nakliye bordroları tanzim et
se bütün bunları bulup çıkarmak imkânsızdır. 
Bu yüzden bu teşkilât, en namuslu memuru 
ile suizan altında kalmışlardır. 

İşte Devlete orman rüsumu verildiği halde 
maliyetimin eskisinden çok pahalıya malülması 
'bütün bu şüpheleri takviye etmektedir. 

İşletmenin başka kusurları da meselâ uğrak 
olmıyan ve nakliyesi güç plan yerlerdeki mamul 
veya tomruk keresteler satışa çıkarrldığı halde 
birçok defa bunlara müşteri bulunamamaktadır. 
Bu sebepten bu ağaçlar ormanlar içinde çürü
meye mahkûmdur. Halbuki bunların imal mas
rafları zarar olarak işletme tarafından yapıl
mıştır. Bu da yine bu işletmemin memlekete 
zararlar tahmil eden sakat taraflarından biri
dir. 

1.1953 O : 2 
I Bir de, mektepten yeni çıkmış tecrübesiz 
I gençlere vazifeler verildiğinden bu yüzden bir

çok hatalar yapılmaktadır. Aynı zamanda As
kerî Orman Muhafaza Teşkilâtı da iyi netice 
vermemiştir. Bu da işletmenin eksik taraf
larından birisidir. 

Orman İşletmesi : Kaçakçılığa da mâni ola
mamıştır. Hattâ memleketin hiçbir devrinde gö
rülmemiş bir şekilde kaçakçılık alıp yürümüş
tür. Bu yüzden birçok yerlerde ağaçlar gayri-
fennî kesilmiş, ormanlar harap olmuştur. 

Ormanları tahrip eden sebepler : 
Ormanları tahrip eden sebeplerin başında 

orman yangınları gelir. Bu yangınlar memle
ket için hakiki bir felâkettir, millî servetin 
imhasıdır. Zaman zaman gazetelerde, radyo
larda dinleriz, her hangi bir ormanda başlıyan 
bir yangın günlerce devam ediyor. Bu, millet 
ve memleket için bir faciadır. Orman dâvası 
ele alınırken yangın meselesi üzerinde ehemmi
yetle durmak lâzımdır. Dikkat edilirse bu yan
gınlar Devlet orman işletme devresinde pek 
fazla artmış, bu yüzden birçok ormanlarımız 
mahvolmuştur. Çok defa da yangının sebebi 
anlaşılamamıştır. Birçok yerlerde ormandan 
hiçbir istifade edemiyen köylüler tarafından 
kasten yangın yaptırıldığı görülmüştür. Fakat 
çok defa da failleri bulunamamıştır. Bâzan sui
istimalleri kapamak için yangınlar yapılmıştır, 
Edremit'in Zeytunlu Bucağında olduğu gibi. 
Binaenaleyh yangın ile mücadele meselesi tet
kik edilirken orman içinde yaşıyan köylülerin 
ormandan fennî bir şekilde ve Hükümetin mu
rakabesi altında istifade etmeleri göz önüne 
alınmalıdır. Yalnız kazanma, kırma, kesme, sat
ma yollarını düşünmüş, yangınlara karşı sön
dürme ve önleme tertibatı hiç düşünülmemiş, 
ormanlarda güzel kâşaneler ve orman serapla
rını hiç unutmamışlar, işte tedbirsizlik ve ter
tipsizlik yüzünden ormanlar yanmıştır. Bu da 
işletmenin en büyük hatalarındandır. 

Asıl işletmenin vazifesi; Türkiye'de yeni 
orman sahaları meydana getirmek ve memleke
tin orman servetini zenginleştirmek idi. Maale
sef kendisine kâr getirmiyen bu gibi mühim iş
lere elini bile uzatmamıştır. Halbuki bu mem
leketin iklim ve toprakları orman yetiştirmeye 
çok müsaittir, numuneleri meydandadır, izmir'
de KültürparVta yani fuarda on beş senede 

I muazzam bir orman yetiştirilmiş, yine Ankara'-
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da Orman Çiftliği ve Ankara'nın içi on beş se- i 
nelik bir iştir. İdare memlekete hizmet etsey
di ve o düşünce ile hareket etseydi bugün mu
azzam orman hazinelerine malik olurdu!. 

Ormanları yangından sonra tahrip eden ikin
ci sebep de, ormanların fennî b'ir şekilde işleme-
mesidir. Çünkü insanlarda ve diğer uzvi madde
lerde olduğu ,gibi ağaçların da bir ömrü tabiîsi 
vardır. Bunu ikmal eden ağaç çürürken hem 
kendini mahveder, hem de altındaki küçük ağaç
ları çürütür ve onları da imha eder; bu suretle 
bütün bir orman harap olmaya mahkûm olur. 

Bâzı ormancılarımız, ormanlarımız mahvolu
yor, kırılıyor, kesiliyor, bitiyor diyorlar. Evet 
zamanı gelince bir ağacı kesmek hata değildir. 
İnsanın bile saçı kesildikçe uzar ve daha gürle-
şir. İşte ağacı da zamanı gelince kesmemek ha
talıdır. İşte bizim memleketimizde henüz anla-
şılmıyan bir nokta da budur. Vakti gelmiş ağaç 
muhakkak kesilmelidir,-aksi iddialar bir muga
latadır. Yalnız dikkat edilecek nokta, ağacın ke
silme çağına gelmiş olması ve katiyatın fennî ya
pılmasıdır. Bu suretle hareket edilirse ormanlar 
'imha değil, ihya edilmiş olur. 

Bâzı ormancıların, ormanlarımızın muhafaza
sı için bu mmtakalarda yaşıyan köylülerin mem
leketin başka yerlerine naklini, yani mecburi 
tehcire tâbi tutulmasını istemektedirler. Bu ka
tiyen yanlıştır ve hataların en büyüğüdür. Yüz 
binlerce vatandaşı ecdatlarından kalma yurtla
rından zorla kaldırıp atmak, muhtelif yerlere 
dağıtmak sıhhatleri üzerinde çok büyük zararlar 
yapacak, Hükümeti de yüz milyonlarca lira mas
rafa sokacaktır. Böyle bir şey düşünmek bile ha
tadır. Dünyanın her bir tarafında ormanlar için
de ve civarında halk yaşar. Fakat onlara orman 
servetinden istifade, orman işlerinde çalıştırma 
'imkânları verilir. Bu iş iktisadi kaidelerle halle
dilir, yoksa tehcir ile değil. 

Ormanları harap eden sebeplerden birisi de 
ormanların mera olmasıdır, bilhassa keçi sürüle
rinin ormanlarda yayılmasıdır. Fakat bu da zan
nedildiği kadar ormanlara tahripkâr tesir yapa
maz kanaatindeyim. 

Şunu da düşünmek lâzımdır ki keçi köylünün 
en ucuz bir geçim vasıtasıdır, köylümüz keçiden 
çok istifade eder ve şehirli de etinden sütünden 
faydalanır. Bir koyun vasati olarak 35-40 kilo 
süt verirse keçi 100-120 kilo süt verir, bu da az 
masrafla olur. Esasen keçiler baltalık ormanlar- | 
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da yaşarlar, zannedildiği kadar ormanları harap 
etmez kanaatindeyim. Bunun üzerinde daha esas
lı tetkikler yapmak için bilgisi ve ihtisasları da
ha çok olan arkadaşların reylerine terkediyorum. 

Hulâsa ormanları mahveden en mühim âmil
ler yangınlar ve ormanları kendi haline bırak
maktır. 

Ormanlarda vâki kaçakçılık yüzünden çok de
fa orman muhafaza teşkilâtiyle kaçakçılar ara
sında, eski devir idareler zamanında olduğu gibi, 
silâhlı çarpışmalar olmuş birçok vatandaşlar öl
müş bunların aileleri ve yuvaları sönmüştür. Va
tandaşların bir kısmı da el'an mahkemelerde sü
rünmekte, koşum ve geçim hayvanları müsa
dere edilerek icra marifetiyle satılmakta, ocak
larını mahvetmektedir. Bu kadar şiddet kulla
nıldığı halde kaçakçılık da önlenememiş, büyük 
şehirlerde aleni olarak kaçak tomruklar satılmak
tadır. Herkes de bunu görmekte ve bilmektedir. 
Birçok yerlerde çam fıstığı ağaçları bile kesilerek 
şehirlerde serbest satılmaktadır. Çünkü ormanlar
dan fennî bir şekilde serbest teşebbüsün istifade 
edememesi ve işletmenin ihtiyacını temin edecek 
mamulât meydana getirememesi tabiî ve zaruri 
olarak bu kaçakçılığı meydana getirmektedir. Bu 
kadar geniş kaçakçılığa ormanlarda nasıl teves
sül edilebiliyor? Asıl üzerinde durulacak mühim 
nokta budur. İşin ucunda iş vardır. 

Edremit'in Horan Nahiyesinden Sabri öğüt 
45 yaşında bir vatandaş, Halkçı bir orman şefi
nin aleyhine veya ormancılar aleyhinde bulundu 
diye, çeşit iftiralarla ve orman memurlarından 
şahit gösterilmek suretiyle Edremit Mahkemesine 
veriliyor. 

Orman ile olan muhakeme tam 1946 senesin
den beri devam etmekte, tam 318 celse olduğu 
söylemektedir. Hattâ bu vatandaşla görüştüm, 
mahkeme salonlarında ismimi okutmaktan utanı
yorum, çok müteessir oluyorum dedi. Bilmezler, 
başkaları da beni hep ayrı ayrı muhakemeler 
için geldiğimi ve mütemadiyen mahkemeleri işgal 
ettiğimi sanıyorlar diyor. Bunu Balıkesir mil
letvekillerinden Yahya Pelvan da bilir. 

Arkadaşlar, ormanları yaşatmak kadar va-
vatandaşları da korumak mevkiinde ve mecburi
yetindeyiz. Ormanları koruyalım derken vatan
daşları mağdur etmiyelim. Fakir milletimiz yüz 
binlerce hattâ milyonlarca vatandaş ormandan 
geçinmektedir. 

— ^21 -
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Yeni gelen Bulgaristan muhacirleri ile bu 

mevzuda temas ettim. Orada nasıl orman yetişti
rildiğini ve nasıl kimsenin Devlet ormanlarına ih
tiyacı olmadığını öğrendim ve nak da verdim. 

Biz de serbest bırakırsak baltayı omuzuna 
alan doğru ormana! Fakat millet de haklı. Or
manda yaşar, soğuktan donar. Diğer taraftan 
Devlet işletir, Devlet keser, orman mühendisleri 
sefa sürer, zavallı millet cefa ve ıstırap çeker. 

Ne için bugüne kadar hiç olmazsa komşu olan 
Bulgaristan'dan bir mütehassıs getirmemişler 
veya oraya gidip bir şeyler öğrenmemişler? Ka
bahat bu teşekküldedir. Bugüne, hattâ bu sa-
ata kadar Orman İdaresi bu işleri yapmamıştır. 
Fayda yerine daima memleket ve millet bu idare
cilerden zarar görmüştür; böyle devam ederse 
daha da görecektir. Çünkü şahsi menfaatler dai
ma galebe çalıyor. Kendi istikballerini ve mev
kilerini sağlamak için bu kanunda da kaçamaklı 
maddeler ve kelimeler görüyorum, doğrusu itimat 
edemiyorum. 

Arkadaşlar; Devlet kim, halk kim? Birisi ba
ba, diğeri evlâdı. Fakat hakikatta ana da baba 
da millettir. Çünkü o, yetiştiricidir. Başına seç
tiği adamlar onu kendi malından ve kendi müb-
rem rızkından ihtiyacından mahrum ederse, es
kisi gibi bu şekilde kanunlar yapılırsa ve bu zihni
yette adamlar iş başında bulunursa bugün yine 
Hükümet lehine, millet aleyhine kanunlar ve ha
reketler görülecektir. Eski kanuna göre, yirmi 
sene evvel ormanlar daha iyi muhafaza ediliyor
du, daha çok Hükümete gelir temin ediyordu. Az 
adamla bu iş fevkalâde görülüyordu. Şimdi, ana 
ormanlar yarıya inmiş veyahut mahvolmuş. Yeni 
kanunlar ormanları korumak değil, kendilerini 
doyurmak için yapılmış kanunlaıdır. 

Ne için bugüne kadar bu milleti memnun ede
memişler ve ormanları da muhafaza edememiş
ler ve üretememişlerdir? Misali meydandadır. 
Memleketin her tarafı nehirler, dereler, çaylarla 
doludur. Bunlara belediyeler, köylüler, hudut
ları içinde kavaklık yetiştirsinler, bütçelerini 
bunların geliri île idare etsinler. 

Komşumuz olan Bulgaristan, sahip olduğu Ka
radeniz sahilindeki küçük bir orman parçasından 

'harbden evvel İstanbul'un % 70 kömür ihtiya-
.cmı temin ettiği gibi İspanya'ya kadar bütün 
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| Akdeniz limanlarına da Bulgar kömürü ihraç 

ediyordu. Bugün Bulgariistan demir perde içe
risine düştükten sonra bile bin türlü müşkül
lere rağmen hâlâ Türkiye'ye kömür ihraç et
meye çalışmaktadır. İşte bu misal bize kâfi
dir ve ne kadar acınacak bir durumda olduğu
muzu gösteriyor. Hâlâ kendi ihtiyacımızı bile 
temin etmekten âciziz. Daha kış gelmeden bu
gün bile İstanbul'da mangal kömürü buhranı 

vardır. Havalar bir kışlarsa halk çok sıkıntı çe
kecektir. İşte bu da devlet orman işletmecili
ğinin beceriksizliğidir. İstanbul'un birçok semt
lerinde fakir tabaka kışın daima mangal kömü
rü yakar; hem yemeğini pişirir, hem de odasını 
ısıtır. 

Arkadaşlar : orman hakkında mekteplerde 
orman zevkini tanıttırmak lâzımdır. Ormanın 
memleket için ne kadar faideli olduğu ve in
sanların serveti ve sıhhati üzerinde de ne dere
ce önemli olduğu, aynı zamanda orman ve fi
dancılık hakkındaki bilgi ve sevginin yurttaşa 
öğretilmesi ve tanıttırılması lâzımdır. Köylü 
olsun, şehirli olsun nasıl ki, bir küçük çocuk 

I büyüdükten sonra yaşlı başlı insan oluyor, mem-
I lekete ve beşeriyete ve züriyet için faideli olu

yorsa bir küçük çekirdekten çıkan fidan da ba
kılmak suretiyle kos kocaman bir ağaç oluyor. 
Meyva veren ağaç ise çeşitli meyvalarından, 
meyvasız ağaç ise getirdiği servetten, yeşil
liğinden güzelliğinden, gölgesinden her türlü 
sanayi işlerinde kullanılmasından, hattâ yeşil
liğinden, mezar tahtası olmasına kadar çok lü
zumludur. Hulâasa her bakıımdan çocukları
mıza bu ağaç sevgisi ve yetiştirilmesinin, on
ların da insanlar gibi tabiatin evlâtları oldu
ğunun öğretilmesi suretiyle ormanlarımız ve 
ormancılığımız üzerinde istikbal için çok fai
deli neticeler sağlanmış olur, kanaatindeyim. 
Bulgaristan Balkan orman memleketi olduğu 
halde bu suretle ormanları muhafaza ve idame 
ettirmiştir. Ne için bugüne kadar milletimiz bu 
bakımdan memnun edememişler ve ormanları 
da muhafaza edememişler? Memleketin her ta
rafı nehirler, dereler, çaylar, göllerle doludur. 
Belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri kendi hu-

j dutları içinde olanları, onun haricinde olanları 
da Orman İdaresi kavaklık, söğütlük hulâsa her 

I çeşit ağaçlık halinde yetiştirebilirlerdi ve yine 
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mümkündür. Bühassa ana yollarda, şoselerde 
çok"lâzımdır. Köy bütçelerinde çok faideli ola
caktır. 

REİS — Daha sekiz arkadaş söz almış bulu

nuyor. Vakit de geçmiş bulunduğundan 16 Tenv 
muz Perşembe günü saat 10 da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon Limanını şehre bağlıyacak olan yolun 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne, hava 
meydanı inşaatının ne zaman tamamlanacağı
na, verem hastanesiyle hidro - elektrik santra
line ve Maçka Kazası köylerinden bâzılarının 
başka yerlere naklinin mevzuubahis olup olma
dığına dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazûı cevabı (6/1078) 

23 . V . 1953 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Vekâle
tince yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

1. Yirmi küsur milyon lira sarfiyle meyda
na gelen Trabzon Limanının inşası bitmek üze
redir. Ne yazık ki, bu limanın şehre bağlantı 
yolu yoktur. Bağlantı yolunun belediyece ya
pılmasının icabedeceği yolunda mütalâalar mev
cut ise de limanı şehre bağlıyacak olan bu yo
lun, Vekâletinizce yapılmış olan tetkiklerden 
de anlaşılacağı üzere, ne maddi ve ne de malî 
bakımdan belediyenin yapabilmesine imkân mev
cut değildir. Çünkü : Tetkikleri yapılmış olan 
bağlantı yolunun yapılabilmesi ancak halen li
manda mevcut malzemenin vücudu ile mümkün 
olabilecektir. Belediyenin bu malzemeyi temini
ne imkân olamıyacağı aşikârdır. İşbu malzeme 
ise yakında Trabzon'dan Samsun'a gidecektir. 
Bu takdirde ise belediyenin parası olsa dahi bu 
yolu yaptırabilmesi mümkün değildir. Kaldı 
ki, bağlantı yolu güzergâhı, Karadeniz sahil 
şosesini» güzergâhı üzerindedir. Bütün bu açık 

hakikatlar karşısında limanı şehre bağlıyacak 
yolun Vekâletçe yapılması bir emrizaruri halini 
almış bulunmaktadır. Binaenaleyh tetkikatı Ve
kâletçe yapılmış olan mezkûr bağlantı yolu için 
ne düşünülmektedir? Ne yapılacaktır? 

2. Doğu Karadeniz bölgesinin bir hava mey
danına sahip olmaması sebebiyle uğradığı müş
külât cümlece malûmdur. Büyük bir bölgenin 
bu katî ihtiyacının karşılanabilmesi ise ancak 
Trabzon Hava Meydanının inşaatının ikmali 
ile mümkün olacaktır. Lâkin Trabzon Hava Mey
danının inşaatı da yıllardan beri devam edip 
gelmekte hiçbir ilerleme kaydedilmemekte ve 
biteceğine dair bir emare de belirmemektedir. Bu 
vaziyet karşısında Vekâlet katî bir teâbir alma
yı düşünmekte midir? Düşünüyorsa bu tedbiri 
ne zaman alacaktır? 

3. Trabzon bin yataklı verem hastanesinin 
inşaatı normal seyrini takip etmekte midir? İkin
ci blokun ihalesi yapıldı mı, veya ne zaman ya
pılacaktır? 

4. Trabzon'da Değirmendere üzerinde inşa 
edilecek Hidro - Elektrik Santralinin hazırlık
ları ne safhadadır? Ne zaman mahallinde faa
liyete geçilebilecektir? 

5. Maçka Kazasının Ayvasıl nam Pazar ma
hallini tehdit eden Değirmendere'nin set ve mah
muzlarının takviyesi işinin 1953 programına 
alındığı resmen bildirilmişti. İhale ve inşasına 
ne zaman başlanacaktır? 

6. Maçka Kazasının Soldoy, Zanoy, Olasa 
ve Prastiyos köylerinde Vekâletçe jeolojik tet-
kikat yaptırıldı mı? Yaptırılmışsa neticesi ne
dir? Bu köyler halkının başka yerlere nakli 
mevzuubahis midir? Mevzuubahis ise her hangi 
bir tedbir *iı**mıg nudırt 
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Bayındırlık Vekâleti 14 . VII . 1953 
Hususi Kalem 

Sayı : 415 

B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

26 . V . 1953 gün ve 6 - 9078/5353/11765 sa
yılı yazı karşılığıdır: 

Trazbon Limanını şehre bağlıyacak olan yo
lun yapılması hususunda ne düşünüldüğüne, ha
va meydanı inşaatının ne zaman tamamlanacağı
na, Verem hastanesi ile Hidro - elektrik santı-
ralma ve Maçka Kazası köylerinden bâzılarının 
başka yerlere naklinin mevzuubahis olup olma
dığına dair Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu, 
tarafından verilen yazılı soru önergesine hazır
lanan cevabın ilişik olarak gönderildiğini saygı
larımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Trabzon Limanını şehre bağlıyacak olan yo
lun yapılması hususunda ne düşünüldüğüne, 
hava meydanı inşaatının ne zaman tamamlana
cağına, verem hastanesi ile hidro - elektrik 
santraline ve Maçka Kazası köylerinden bâzıla
rının başka yerlere naklinin mevzuubahis olup 
olmadığına dair Trabzon Mebusu Mahmut Gol
oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır: 

1. Polathane - Trabzon - Rize ana yolunun 
Trabzon şehri içinden geçirilmiyerek sahili ta
kiben devam ettirilmesine ait güzergâh Vekâle
timiz Karayolları Genel Müdürlüğü, Demiryol-
lar ve Limanlar inşaat Reisliği ile Yapı ve îmar 
İşleri Reisliği mümessilerinden mürekkep bir 
komisyonda tetkik mevzuu olmuş, Şehir dâhilin
den geçirilecek yolların (50) metre genişliğinde 
yapılması esas olduğundan ve istimlâk bedelle
rinin çok olmasından dolayı güzergâhın sahili 
takiben deniz içinden geçirilmesi uygun görül
müş ve yolun deniz kısmına ait sahil «müdafaa 
tipleri de tesbit edilmiştir. 

Trabzon, liman inşaatında kullanılan maki
ne ve vasıtalar 5775 s'ayılı kanunla yaptırılacak 
Samsun Limanı inşaatında kullanılacağından ve 
bu limanın eksiltmesi de yapılmış bulunduğun
da^ sözü geçen makine ve vasıtaların bu yol mı 
inşasında kullanılmasına imkân görülememiştir. 
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Yolun inşası, sırası geldiğinde taahhüt voliyle 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapı
lacaktır. 

2. Trabzon - Maçka Kazasının Ayvasil nam 
Pazar mahallini tehdit eden derenin bu kısmı da 
zarar vermez hale getirilmesi için yap iması dü
şünülen Set ve mahmuzlar ve tahkimat işinin 
mahallen ihalesi yapılmak üzere projeleri Sam
sun Su İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

3. Trabzon Hava Alanı inşaatı müteahhidi
ne, inşaatı süresinde ikmal edilmediği için, iş 
mevsiminin başı olan, 15 Nisan 1953 gününde, 
inşaatın bu mevsim sonunda bitirilmesini sağla
mak üzere 15 gün mehil verilerek, kâfi eleman ve 
vasıta ile işe başlanması, aksi halde sözleşmesinin 
feshedilerek bakiye işin nam ve hesabına yeniden 
eksiltmeye konulacağı ihtar edilmişti. 

Bu ihtar üzerine, mütaahhitlikçe işe hız ve
rilmiş olup, pistin 800 metrelik kısmının tesvi
yesi, drenaj inşaatının % 80 i ve kagir inşaatın 
tamamı ikmal edilmiştir. Mahallinde yaptırılan 
incelemeye göre inşaat bu iş mevsiminin sonun
da ikmal edilecektir. 

Bu durum karşısında, sözleşmesi feshedile
rek, bakiye işin mütaahhit nam ve hesabına iha
leye çıkarılması halinde, yeni nıale için gere
ken müddet ve yeni mütaahhidin işe başlayıp 
tam randımanla çalışır hale gelmesi hususunda 
geçecek zaman, işin büsbütün gecikmesine sebep 
olacağından mukavelenin feshi cihetine gidil
memesi uygun görülmüştür. 

• 4. Trabzon Verem Hastanesi 1 nci blok in
şaatında yer teslimindeki gecikme dolayısiyle 
25 . 5 . 1953 tarihine kadar süre uzatımı veril
miştir. Iş-e % 20 dâhilinde devam edilmektedir. 

İkinci blokun ihalesi henüz yapılmamıştır. 
Proje ve keşfi hazırlanmakta olup ikmalinde 
eksiltmeye çıkarılacaktır. 

5. Maçka Kazasına bağlı Tonay, Olaysa, 
Prastiyas ve Soldoy köylerinin heyelan duru
mu 1952 yazında incelenmiştir. Heyelanların, 
ormanların tahrip edilmesinden ileri geldiği ne
ticesine varılmıştır. Solday Köyünün tamamen, 
Prostiyas Köyünün kısmen başka yerlere nakle
dilmelerinin lüzumlu olduğu, Olaysa ve Tanoy 
köylerinin ise, bâzı tedbirler alınmak ve orman 
bakiyeleri muhafaza edilmek şartiyle yerlerin
de bırakılmalarının mümkün olduğu tesbit edil
miştir. Vekâletimiz jeologunun bu hususta tan-
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zim ettiği raporları gereği yapılmak üzere içiş
leri Vekâletine, Trabzon Valiliğine, Toprak ve 
iskân işleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Bu konuda Vekâletimize tahmil edilen vazife 
teknik bir incelemeden ibaret olup bu husus da 
yerine getirilmiştir. 

Köylerin nakledilmesi işi Devlet Vekâleti 
Toprak ve iskân Umum Müdürlüğüne ait ol
duğundan Vekâletimizce bu konuda yapılacak 
başka bir muamele bulunmamaktadır. 

6. Vekâletimiz tarafından hazırlanmakta 
olan Değirmendere - Trabzon hidro - elektrik 
santral projesi tasdik edilmiş olup tahakkuk 
safhasına konmak üzere iller Bankasına gönde
rilmek üzeredir. 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'da bir balıkydğı ve balık unu fabrikası 
kurulması hususunda yapılan tetkikatın netice
lerine ve ne zaman tatbilcata geçileceğine dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelik-
baş'ın yazılı cevabı (6/1137) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret 

Vekâletince yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Topyekûn memleket iktisadiyatının inkişafın
da balıkçılığımızın kalkındırılmasının lüzumuna 
katiyetle inanmış olarak Hükümetimizin iktidara 
geldiği günden beri su mahsulleri mevzuunu 
ehemmiyetle ele almış olmasını şükran ve iftiharla 
karşılamaktayız. 

Bu meyanda Trabzon'da da bir balıkyağı ve 
unu fabrikası kurulması hususunda yetkili ma
kamlar ve ecnebi mütehassıslar tarafından tetki-
kat icra ettirilmiş bulunmaktadır. 

1. Bütün Trabzonluların dört gözle bekle
dikleri bu tetkikatın neticeleri alınmış mıdır? Va
rılan netice ve kararlar nedir, ne şekilde ve ne 
zaman tatbikata geçilebilecektir? 

2. Bu sınai tesislerin kurulması halinde ba
lık ununun hayvan gıdası olarak kullanılmasında 
sütçülük ve yumurtacılığın inkişafı gibi bir neti
ce de mevzuubahis midir? Bu hususta tenevvürü
müze medar olacak bilgi neden ibarettir? 
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T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı Ö z d : V 3 6 4 

' Genel : 40376 
15 . VII . 1953 

T. B. M. M. Reisliğine 
3 . V I I . 1953 gün ve 6/1137-5524/12254 sayılı 

yazıya cevaptır : 
Trabzon'da bir balık yağı ve balık unu fabri

kası kurulması hususunda yapılan tetkikatın ne
ticelerine ve ne zaman tatbikata geçileceğine dair 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi hakkındaki mütalâa
mız aşağıda arzolunmuştur : 

Balıkçılığımızın kalkındırılması gayesiyle ya
pılan teşebbüsler mey anında balık istihsalini ar
tırmak, istihsale mahreç bulmak maksadiyle lü
zumlu ekonomik ve teknik şartların imkân ver
diği yerlerde balık unu ve balık yağı fabrikaları 
kurulması hususu da yer almıştır. Bunu teminen, 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü nezdin-
de vazifelendirilmiş olan Birleşmiş Milletler 
F. A. O. (Gıda ve Tarım) Teşkilâtına mensup, 
balık miktarını tâyinde mütehassıs Amerikalı bir 
hidrobiyoloğla, balık av metodlarmda mütehassıs 
yine Amerikalı bir balıkçı ve bir de balık unu ve 
yağı mütehassısı Norveçli bir fen adamı tarafın
dan yapılan tetkikler neticesinde : 

1. Şimdilik senede 20 bin ton balık ve balık 
artığı işliyerek 4 bin ton balık unu ve takriben 
3 700 ton balık yağı istihsal edebilecek kapasite
de bir fabrikanın, lüzumlu şartlar bakımından 
en elverişli görülen Trabzon'da kurulmasının uy
gun olacağı tesb'it olunmuştur. 

Yukarda bahsedilen mütehassısların, mensup 
bulundukları F . A. O. Teşkilâtının Roma merke
zine tevdi ettikleri rapor, Roma'da ilgili ihtisas 
erbabı tarafından tetkik olunmuş, muhtacı tav
zih ve tahkik bâzı noktaların yerinde tetkiki için 
Roma'dan bir mütehassıs memleketimize gönde
rilmiştir. Bu mütehassısın müşahede ve raporun
dan sonra, F. A. O. Teşkilâtı bu teşebbüse ait 
teklifi tasvip ederek bunu Hükümetimize bildir
miştir. 

Mütehassısların tahminine göre bu fabrikanın 
heyeti umumiyesi 1 milyon 100 bin liraya mal-
olacaktır. Bunun 250 bin dolarlık yani 700 bin 
l'iralık kısmı, dış memleketlerden getirilmek lâ-
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zımgelen makine ve teçhizata aittir. Hükümetimiz 
makine ve teçhizatı bedeli olan 250 bin doların 
M. S. A. îdaresince, direkt yardım olarak veril
mesini temin etmiştir. 

Fabrikanın kurulmasına muktazi arsa, bina 
ve saire için lüzumlu 400 bin lira iç finansman
dan Et ve Balık Kurumu tarafından temin olu
nacaktır. 

(Makine ve teçhizatın siparişine geçebilmek 
üzere, mütehassıslarca hazırlanan şartnameler, 
yine M. S. A. ve F. A. O. idarelerinin tavsiye 
ettikleri Avrupa ve Amerikan imalât firmaları
na gönderilip teklif istenmiş ve bu tekliflerin 
10 Temmuz 1953 tarihinde Et ve Balık Kuru
mu Umum Müdürlüğüne tevdii şart koşulmuş
tur. Tekliflerin vürudunda yine mütehassıslar-
ca yapılacak .tarama sonunda siparişler, en uy
gun şart dermeyan eden müesseselere yapıla
caktır. Siparişlerin Eylül başlarında yapıl
ması umulmaktadır. 

Fabrikanın kurulmasına ait sair hazırlıklar 
bir taraftan kurumca yapılmaktadır. Kurumun 
tahminine göre, fabrika 1954 Eylülünden yani 
balık mevsiminden evvel işletmeye açılabilecek
tir. 

Balık avı metotlarının ıslahı ile istihsal ço
ğaldıkça, memleketin daha birkaç yerinde bu 
fabrikalardan kurulması lüzumlu olacak, bun-
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larda, Trabzon Makinden alınacak neticelerden 
istifade edilecektir. 

Fabrika projelerinin, müstakbel tevsie mü
sait olacak şekilde hazırlanmaları derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

2. Balık unu, ihtiva ettiği protein, kalsiyum 
ve fosfor dolayısiyle, süt inekleri, besi sığır
ları, koyun ve tavuklar için mükemmel bir 
protein ikmal gıdası teşkil eder. Bu sebeple 
memleketimizin bu sahada büyük bir ihtiyacı
nı giderecektir. 

Et kombinaları muhitlerinde Amerikalı mü
tehassıslarla birlikte ve Ziraat Vekâletinin ida
resinde tatbikına başlanan besi programında 
bu maddeden büyük ölçüde istifade sağlana
caktır. 

(Trabzon fabrikasının senelik un hasılatı, 
takriben 260 bin inek veya sığır veyahut 130 
bin tavuğun besisinde ikmal gıdası olarak kul
lanılabilecektir. Bu sebeple de etçiliğin, süt
çülüğün ve tavukçuluğun inkişafına hizmet 
edilmiş olacağı tabiîdir. 

Balık yağı ise sanayiin muhtelif branşların
da, sıhhi yemek yağlarının ikmalinde kullanı
labilecek, büyük bir ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Ekonomi ve Ticaret Vekili 

Fethi Çelikbaş 

« • » 

DÜZELTlŞLER 

Bu tutanak dergisine bağlı 219 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır. 

Sahife Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

8 tastikını mütaakıp tastiknamele-
muşttir 

beş yıllık bir süre için akdolunmuştur. 
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Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Andlaşmasına göre tanzim olunacak menşe şaha
detnameleri metninde «Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması için teati olu

nan mektupların onanmasına dair Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı : 487 
Hey verenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler ; 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 194 
Açık mebusluklar 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞEI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâttin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Bamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 'T 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

[Kabul 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay. 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Ytimnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 

edenler] 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bcdi Enüstüm 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığmam '" 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran ^ 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses s 

Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutka 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yancı 
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Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
AH Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Denker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 

Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Knn'tarel > 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Tsmail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
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Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Ayt'emiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalina 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğan ay 
Ferit Ecer 
Fahri Köskcroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Nasıt Fırat 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
îbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timııroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Feri d Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katilmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

ANKARA 
TTûmid Şevket înee 
(î.) * 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (1.) 

BURSA 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 
IOmal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Oünaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağırojılu 
Ziya Soylu (î.) 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜTVTÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(t) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 

Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (t.) 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(1.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket înce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (1.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

'RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
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Ahmet Morgil 
Zeki Hıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (t.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

B : 109 15. 
StîBD 

Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

[Açık 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Ahmet Gürkan 
Ham di Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

18 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (I.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oglu ( t ) 
Cemal Kıpçak 

busluklar] 
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Türkiye* ile* Amerika Birleşik Devletleri arasında Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş-

maaının yürürlükten kaldırılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı : 487 
Rey verenler 259 

Kafcul edenler- : £59[ 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 210 
Açık mebusluklar : 18 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed VesiröğlU 
Gani, Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen . 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 

[Kabul 
Mücteba Iştın, 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
tsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü .Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğla 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğhı 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Emin Kalafat 

edenler] 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Burain 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanpğlu 
Mustafa G.ülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslwğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazma» 
Hİmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğla 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

tÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

— fü — 
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İSPARTA 

Kemal Demiralay 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Cemal Eunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Jklehmet özdemir 

Yusuf Ziya Turgut 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen | 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadır Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süaîp 
Cemil Yardım | 

I SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
I Nâzım Ağacıkoğlu 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

I Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Ba$ol 
Rifat Sivişoğlu 

I Avni Yurdabayrak 
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[Reye katilmıyanlar) 

AFYON KARAHÎSAR I 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli * 

AĞRI I 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlû 
Osman .Talât llfekin 
Hâmid Şevket ince (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş | 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muharrem Tuncay 
Muzaffer Emiroğlu 

BİLDİK 
Talât Oran 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez ( O 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE | 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu I 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
| Cemal Gönenç 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

OAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

OÜMÜŞANE 
r Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah CİUİ 

I Abdürrahman Melek 

Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turprut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t.) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver , 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Rif at Taşkın 

Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
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Ahmet Kadoğlu 
Rem/i öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürfc 
Kemal Türkoğhı 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal II Ünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (î.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Ahşan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail İşın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (1.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

S E Y H A N 13X1 X O A H 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat BATH 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 

Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingöl 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştimar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

[Açtk mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
18 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu (îi) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Al*-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdün*hman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Inceakfmdar-
oğlu ( t ) 
Cemal Kıpçak 

« a » 
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Türkiye • &W$5Ticaret ve ödeme Anlaşntalaıiyle 14 Haziran 19Ü1 tarihli ek protokol ve buna mel-

yp fuf mektupların 15 Haüran 1952 den itibaren üç aylık bir devre için uaatüma«na dair teati olu
nan mektupların onannunı hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Verirdğrtt 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoflu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurhı 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren '' 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu l 

Hâmid Şevketine* :' ! 

Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyfeun * 
Cevdet Boydan 

ANTALYA 
Burhanettm Onat | 
Akif Sanoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Mend'eres 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ulkümen 

A za sayısı : 487 
Rey verenler : 255 

Kabul edenler : 25-5 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Rejfe katıbnıyanlar : 214 
Açık mebusluklar : 18 

{Kabul edenler] 
BALIKESÎfi 

Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştm 
Ali Fahri-İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yrrealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fftri Düşünsel 
Mustafa Nuri Ckeuoğkı 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDÜB 
Fethi Çelîkbas 
Mehmet Erkazancı 
OMehmfct özbey 

BURSA 
Selim Ragıp EDVIB 
Sadettin Karaeafajy 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmantar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşeioglu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural . 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginin 
Cemal Eöprülii 
Rükueddin Nasuiıioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah .Bemtrtaş 
Suphi Ergene / 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

« 

* 

Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğla 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tttfekcioflu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baymıra 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
TCeraal Yörükoğhı 
HalitZarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Şfcmt 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
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Andre Vanram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Oöknil 
Ilâdi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes * 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 

. Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğhı 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

B : 109 15. 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoglu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin nüdayioğlu 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

.1953 O : 2 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya D-ellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul. 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardrm 

SÎNOB 
Nuri Sertoglu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmty anlar] 

AFYON KARAKISAR 
Süleyman Eerman 
Ali îhsan Sâbis (î.) 
Salih Torfilli 

AÖRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Gûçbilmez (1.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Agâh Erozan 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman • 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

4 DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç / 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(t) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adak an 
Salamon Adato (1.) 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 

|. Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekü) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Ali Mühto 
(î.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t.) 
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MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Abdülkadir özbay (l.'y 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (t.) 
Hasan Fehmi Ustaoğju 

1 SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Şefik T.ürkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

1 Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

[Açtk mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1; 
2 
1. 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
18 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (1.) 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ergin 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu (t.) 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

» 
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Türkiye - tsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 14 Haziran 1951 tarihli ek Protokol ve buna; 
melfuf mektupların yürürlük sürelerini 15 Eylül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir devre için 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir. \ 
Aza sayısı : 487 

Rey verenler : 249 
Kabul edenler : 249 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 220 
Açık mebusluklar 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Rainiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhan ettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğla 

Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi.Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
nalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

| Şahap Tol 
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İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Haindi Başar 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet lncekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeeioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğkı 
Hamdi Türe 

KATSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
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KIRKLARELİ 

Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih KalemcioğTu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri O^a kemerin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hûdayioglu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

7.1953 O : 2 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arı baş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloglu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morcril 

SAMSUN 
Naei Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekel i oğlu 

SttRD 
Mehmet Daim Sualp 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Nuri Sertoglu 
Ali Şükrü Savlı 

SİVAS 
Nâzım Agacıkoğlu 
ibrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Gologlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Acanal 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat SivişojHu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kahlmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih .Terfilli 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înee (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Eme? 
Agâh Erozon 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat îyriboz 
Nusret Kirîşeioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabay 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekü) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taçkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin OaMt Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 

KAYSERİ 
Fikri Apfcydfe 
(Beis V.) 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kıhçkale 
ibrahim Kirasoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman B&lükb&şı 
Halil Sez»' Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(î.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
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fîikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce ( t ) 
Adnan Karaosm$noğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

B : 109 15 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal II Ünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (1 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (1.) 

. 7.1953 O : 2 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Ank 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil lmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

18 
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Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile 

eklerinin onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.} 

Âza sayın : 487 
Rey verenler : 251 

Kabul edenler 251 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 218 
Açık mebusluklar 18 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNOÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu| 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kamu Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

edenleri 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuran el 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Vanaca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
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Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Jemal Tünce 
Ekrem Ilayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Avtemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

. 1953 0 : 2 
MARDİN 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Saalp 
Cemil Yardrra 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 

Ali Şükrü Şavİı 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil lmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingöl 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakşı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Sâbis (t.) 
Avni Tan 
Salih Torfffli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif SarıoğUu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nurettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

thsan Karasioglu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akait 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (t.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

Mazhar Şener 
GÜMÜŞANE 

Kemal Yörükoğlu 
HAKKARİ 

Selim Seven (1.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökrasn 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırsat 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoghı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tpla 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adak an 
Salamon Adato (î.) 
thsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
(î.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(1.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif A I M t a 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkaran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçeeioğlu 
Şükrü Kerimzade (î.) 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıbçkale 
İbrahim Kirazofrlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu ( t ) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
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Mehmet Kulu (I.) 1 
Abdülkadir özbay (t.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket Inoe (î.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıbyer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remıi öksüz 
Mazhar özgoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Turkoğm 
Aziz Uras 

MÜÖLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 1 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (t.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (t.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 

| Reşad Güçlü 

[Açık me 
Ankara 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Mahmut Kibaroğlu ' 
Cezmi Türk 

SURD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan-

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 

boşluklar] 
Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 1 1S 

Hasan Saka (I.) 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (I.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

v 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkilî Yemen Kırallığı arasında aktediten Dostluk Anlaşmasının 

onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 248 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler : 
Çekinserler 

• Reye katılmıyanlar : 221 * 
Açık mebusluklar : 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özeoban 
*Ahmed Veziroğlu 
ffazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât VasfTöz 
Fuad Seyhan 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettm rOnat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
•Namık Gedik 
Nail Geveçi 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâha ttin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak. 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet JÖzbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

edenler] 
Nusret Kîrîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali ÇoJ)anöğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavasftöğlu 

EDİRNE 
Arif Altlhahtiaz 
Mehme^^pgjoün 
Cemal Köprülü • 
Rükneddm Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene * 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

-Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Tolatkan 
Abidin Potuöğlu 
Kemal Znytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsih İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfî Mahir Kocatürk 
naHs Tokdemir 
Kental Yorükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
HaUl Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Sfgtei Pemirelli 



Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMÖt 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

B : 109 15.' 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanöglu 
Nafiz KSrez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

. 1953 O : 2 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
namdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
nalil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel i oğlu 

StîRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardrm 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

Ali Şükrü Şavlı 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail nakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katilmıy anlar] 

AFYON- KARAHİSAR 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioglu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (t.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ihsan Karasioğlu 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sarıoğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Sai'd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
nüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vâhram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz ÇamlıbeJ 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer * 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Cemal Tunca (I.) 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(Vekil) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(I.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
nal i l Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
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tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdüikadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce (t.) 
Adnan Karaosraanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin liüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal II Ünal 

B, : 109 15. 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
tsmail Işın 
Tevfik îleri 
Şükrü Uluçay (î.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü . 
Mahmut Kibaroğlu 

Ankara 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

. 1953 O : 2 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKÎRDAO 
nüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Cürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

13 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Bcyacı-
giller 
Ali Rıza înceâlemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 

» • « 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasında MünaMt İkamet, Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesine merbut Türkiye Gümrük tâviz listesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 

KanufEt verilen reylerin sonuuu . 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 247 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 221 
Açık mebusluklar : 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğhı 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

[Kapul 
Ali Fahri îşeri I 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu | 

edenler] 
I Ömer Mart 

ÇANKİRİ 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha KolddŞg 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
I Fikret Başaran 
I Ali Çobafloğlu 
i Eyüp Şahin 

Refet Tavaslıoğlu 
EDİRNE 

I Arif Altın almaz 
Mehmet Enginün 

I Cemal Köprülü 
I Rükneddin Nasuhioğlu 
I Hasan Osma 

ELAZIĞ 
I Suphi Ergene 
I Mehmet Şevki Yazman 
I Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
I Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

I Rıfkı Salim Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zercn 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Ekrem Ccnani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap fol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Ilamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Gökııil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehm-et Ald'emir 
Pertev Arat 
Cihad Baban % 

Halil özyörük 
Oemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib I>eniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

B : 109 15. 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ilamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin ^ 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgejı 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

7.1953 O : 2 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ilamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yiısuf Ziya Ortaç 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekel io&lu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Cemil Yardım 
SİNOB 

Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyûz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
na lûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
nıd ı r Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Reşit Kemal Tinıuroğln 

YOZOAD 
Fuat Nizamoğlu 
nâşim Tatlı oğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARÂHîaAB 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis (t.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Ali Canip Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ '• 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Alî Fuad Ccbesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

I Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola -

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato (1.) 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 

I (î.) • 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t.) 

* Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Nazh Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ahidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırn Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pek kip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmçt Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı «edik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Abdülkadir özbay (I.) 
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Lûtfi Sayman 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket înce (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura s 

MUĞLA 
Cemal ITünal 
Nadir Nadi 

B : 109 15 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (1, 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Ank 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad O üçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk . 

. 7.1953 O : 2 
SİİRD 

Şefik Türkdoğan 
) | SİNOB 

Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (1.) 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokapl 
Trabzon 
Urfa. Y 
Zonguldak 

Cahid Zamangil 
URFA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
nasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

nüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza Incealemdar 
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

18 
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Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onanması hakkındaki Kanuna veri

len reylerin sonueu 

Âza sayısı 
Rey yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
487 
250 
250 

219 
18 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
töazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
.Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA • 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budak'oğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nuşrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
îhsan Gülez 
Kamu Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emoç, 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
ŞevM Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 

Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ooak 
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GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halil özyorük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Baradır 

Esat Oktay 
KASTAMONU 

Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Bir and 
Sıtkı Salim Burmak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Btesim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmilj Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekel ioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 

^Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoglu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali îhsan Sâbis (î.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Hâmid Şevket ince (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıdğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç ı 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Yarınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

Nihad Reşad Belger 
do 
Mithat Benker 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Öüseyin Cahit Yalçm 
(I.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
(I.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 

frntTTT.ARP.T.T 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

Fikret Fili* 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavateıoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
« 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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MAE AŞ 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav (î.) 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (1.) 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 

Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik îleri 4 

Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyûboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (î.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

18 
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Türkiye • Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlasmalariyle 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolü 
sürelerinin uzatılmalan hususunda teati olunan mektupların onanmasına dair Kanuna verilen 

reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AÖRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Bınerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedjkoğlu 
Seyfı, Kurtbek 
Talât Vasf i öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

Âza sayısı 
Hey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
. 252 

252 

217 
18 

[Kabul edenler] 
1 BALIKESİR 

Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Âli Fahri İşeri 
Arif Kahpjşızoğlu 

1 Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mejtımet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Xw! e m 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

1 İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Âli Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
AKmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif* Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 1 
Şemsettin Günaltay | 

1 Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Puad Hulusi Demirellı 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hûsman 
Salih Puad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Tank Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Cemal Eunca 
Zûhtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzûm 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

ıçTfrirj.AmgT.t 
Şefik Bakay 

Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin * 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâlıattin Hüdayioğlu 
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Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kula 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aleüı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılrmyanlar] 

AFYON KARAHlSAR I 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Osman Şevki Çiçekdag 
(Vekil) 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin ı 
Hâmid Şevket ince (I.) j 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman I 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Oüçbilmez (î.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbag (Vekil) 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmantar 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfî Mahir Kocatürk 

Ahmet Kemal Varınca 
(î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 

ı Andre Vahram Bayar 
(t> 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayımer 

I Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 

' Senihi Yürüten 
ly.ıvılff, 

I Halide Edip Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

| (Vekü) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âlı Mühto 
(t.) 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirozöğlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
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Abdülkadir özbay (I.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam-et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce ( t ) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 
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MUĞLA 

Cemal Hünal 
ı Zeyyat Mandalinci 

Nadir Nadi 
| NİĞDE 

Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (1.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
Tevfik Heri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

[Açık me\ 
Ankara 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Cezmi Türk 
SÎNOB 

Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 

busluklarf 
Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
18 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (î.) 
Cemal Kıpçak 
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Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması baklandaki 19 Eylül 1350 tarihli Anlaşmayı tadil eden 3 

yılı ek Protokolün onanman haMondaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey yerenler 245 

Kabul edenler 245 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 224 
Aşık mebusluklar ; 18 

AFYON KABAHİ8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Terfüli 
Ahmed Veziroğlu 

# Gazi Yiğitbaşı 
AĞRI 

Celâl Yardımcı 
AMASYA 

Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtf i Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin # 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS I 
Nusrettin Barut I 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen | 

tdenlerl 
I Halûk Şaman 

Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANÇIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecrt Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaaiıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

ÖAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Vanaca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Karnazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiraley 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Ilamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Tank Gürerk 
Necdet tneekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR 

Elvan Kaman 
liifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salfthattin Hüdayioğlu 
Nadim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

7.1953 O : 2 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mor eril 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekel i oğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Saalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Gologlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlr. 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
TTâşim Tathoğln 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
II amit Koray 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğiu 
Hâmid Şevket înce (î.) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Miieteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

Mesut Güney 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu ( t ) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuat Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
d.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Basman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Jemal Tünce 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyia Koçulu 
Tezer Taşkıran 

Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade ( 
Muzaffer Ali Mühto 
(I.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (î.) 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(î.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (I.) 
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Nadir Nadi I 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Haradi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

Osman Kavrakoğlıı 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Ank 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

. 1953 0 : 2 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezıni Türk 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Llamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Oahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

18 

[Açık mebusluklar] 
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AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özopban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğhı 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.^ 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
253 
252 

1 

216 
18 

[Kabul edenler] 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Aaena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğhı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yıreah 

BÎLEOlK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLÎft 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 

Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozon 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meoit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğiu 

'Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altraalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
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Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu . 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Puad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 

B : 109 15 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Sani Yaver 

ÎZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 

7.1953 Û : â 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 

Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKlRDAÖ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
SİVAS 

İbrahim Duygun 
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[Reye kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

ANKARA 
Hâmid Şevket İnce (1.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (t.) 

BURSA 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN • 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (t) 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Saîd Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tajısin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayâr 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Fahr-ettin Sayımer 
Mithat Sözor 
Nazlı Tlabay 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

Cemal Tunea 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç, 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Ziya Termen » 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezp' Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 

Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
MuammeKObuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal . 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(î.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğanv 

Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz K5rez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Bonn 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uraa 
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MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

HUŞ 
Hamda Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (I.) 

ORDU 
Refet Akıoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamcli Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

BAMBUN 
Hacim Alişan (t.) 

B : 109 15. 
Naci Berkman 
İsmail lam 
Tevfik İleri 
Finiz Ketim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rif at öçten 
Sedat Zeki örs 

Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

. 1953 O : 2 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bi&gül 
ŞeVket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naei Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar, 
Cemal Reşit Eyûboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu , 
Hamdi Orhon 
Hasan .Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGtAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karalıoğlu (1.) 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) ^ 
Cemal Kıpçak 

18 

[Açık mebusluklar] 



B : 109 15 .7 .1953 O : 2 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyaaat ve muafiyat hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair olan Kanuna verilen reylerin sonucu 
' (Kanun kabul edilmiştir.) 

V : 

' . ;', ' ** 

. , ; : 

AFYON KARAHjSAR 
Abdulfth Güler 
Bejdir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Afymegi \^eziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 
',MTAW. 
Halîs öztürk 
Celâl, Yardımcı, 

^MASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen;^ 
Dağıstan Bînerpay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman ,Talât îltekin 
Seyf i Iturtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin • Onat 
Akif*Ş|#q$Ur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
245 
245 

224 
18 

[Kabul edenler] 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BtLEClK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kürkut 
Talât Oraıi 
Yümnti Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Koymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran^ 
Ali Çobanoğlu1

 !;; 
Eyüp Şahin r 
Refet Tavaslıoğlu ;; 

EDİRNE 
Arif Âltmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene ' 
Mehmet Şeyki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN v 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

• . 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrenv Cenatti 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bözbağ{ 
Ali Naci Duyduk^-J 
Hayrettin Erkmen ; ' ; 
Doğan Köymen 

GÜMtîŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal ^Yörükoğİu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Toi 

İSPARTA 
irfan Aksu 
TahshvTola *,,*.,••, 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 

1 Fuad Köprülü 
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Acbmn JJlBudeces 
Ahilya Moshos 
Füruz*n ^ekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İflMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KAM 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
ismail Berjkok 
Kâmil Gündeş 
Mehmet öedemir 
Yusuf Ziya Tur«rut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Salih Kaîemeioğlu 
Yeredofc Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoglu 
Hüsnü T4rkand 
Ethem Vasşaf 
Mehmet Yilniaz 

fe : 109 15.* 
KONYA 

jRHftt Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hal&ı Gedik 
Asım Uündüz 
Remzi Koçak 
Sülevm&İ3$üruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcfoglu 

MANİSA 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıöğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytenıiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

.1963 Ö : İ 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU. 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Nasit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Firnz Kesim 
Muhittin özkefeii 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi üzer 

SEYRAN 
Zeki Aksalı 
Arif Nihat Asya 
Mahmut Kıbaroğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Törkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğhı 

Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOK AD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa fodemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ea-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı* 
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kuln 

URFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timurojplu 

VAN 
İzzet Akm 

YOZGAD 
Niyazı ÜnaJ AJftllı 
FaikE*bas 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişofclu 
Avni Yurdabayrak 
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JR&ye katılmıyarfâar] 

AFYON KARA İTİBAR 
Süleyman Kermara 
Ali İhsan Sâtow {£$ 
Avni faa 
Salih Torfilü 

Atacı 
Kasım Ktifoevı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket tnce (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet TekeHoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Brkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahva Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nasrettin Barut * 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen, 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (L) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 

Ali Canib Yöntem (1) 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmankr 
Süreyya Endik 
Bedi Enüsfcün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğllıı 
Nusret Kirîşetoğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atalnust 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Mustafa Cülcügril 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoglu 
M- Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabât Sanoğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü" 

GÖtBSUN 
Tahsin İnaaç 
Arif Hikmet Pamîak-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tufelcdoğhı 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(I.) 

HAKKARİ 
Selin' Seven fî.) 

HATAY 
Abdullah ©fili 
Abdürrahraaa Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur SBlaiMaı* 
Hasan Reşit Tankmt 
Cavit Yur^man 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramasasoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Pemiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
(t) 
Celâl Bayar (Reisidun* 
hur) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sozer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Abidin^ff&on 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üsttmdaf 
(Vekil) 

KARS 
Fevzi Akiaç 
Lâtif; Akft*üm 
Sırn Atalay 
Veyis Koçohı 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (î.) 
Muzaffer Ali Mühto 
(1.) ' 
Ziya Tem*» 
Başpri T«tun<j£İM 
HamdûTSne 

KAfflttftl 
MkriApçydıîÇKMŞ^.) 
Emin Develioglu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoglu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KD2ŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan-Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A* 
ğaoğlu ( t ) 
Hidayet Aydraer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
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KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
d) 1 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdûlkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
§emi Ergin 
Refik Şevket înce (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
nuvcr 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi ökfüz 
Mazhar özsoy 

6 : 109 15.7 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (1.) 
Fahri Koşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi *Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 

. 1953 0 : 2 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Ham di Koyutürk 
Muzaffer ön al 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

[Açık mehusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad L 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

1 18 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (1.) 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (fc) 

ZONGULDAK 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Bevacı-
priller 
Ali Rıza Incealemdar-

ı oğlu (1.) 
1 Cemal Kıpçak 

ı y e « 

T. B. M, M. Basımevi 



S. SAYISI : | 8 © ö k 
Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, Erzurum'un Mehtiefendi Ma
hallesinden Ibrahimoğlu Rifat TopaFa vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi hakkında Bütçe Komisyonu 

raporu (2 /105) 

Bütçe Komisyonu rapor* 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 7. YI1.1938 
Esas No. 2/105 
Karar No. 106 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, Erzuru-
mun Mehtiefendi mahallesinden Ibrahimoğlu 
Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair olan kanun teklifi evvelce 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edilerek 
reddolunmuş ve o suretle raporu tanzimi oluna
rak Umumi Heyetin tasvibine arzedilmiş idi. 

Umumi Heyetin^ 5 . XII . 1952 tarihli 13 ncü 
birleşiminde kanun teklifi üzerinde cereyan eden 
müzakere sonunda teklifin reddini tazammun 
edem Komisyonumuz raporu kabul edilmiyerek 
Mustafa Zeren'in kanun teklifi Zabıt ceridesin
de mütalâa edileceği üzere Başkanın (reddi ta
zammun eden Bütçe Komisyonu raporunun ka
bul edilmediği hususunun nazarı dikkate alın
ması kaydiyle redaksiyonu yapılmak üzere 
işbu kanun teklifini aynı Komisyona iade ediyo
ruz efendim) tarzındaki beyaniyle Komisyonu
muza havale edilmiştir. 

(Bidayeten, Millî Savunma Komisyonu tara
fından da tetkik edilerek ileri sürülen mucip 
sebeplere istinaden reddolunan kanun teklifi 
üzerinde cereyan eden uzun müzakerelerden 
sonra Komisyonumuzca teklifin reddi muvafık 
görülmüş ise de mazbatamızın Umumi Heyette 
görüşülmesi sırasında tezahür eden temayüle ve 

bu hususta tecelli eden karara hürmetkar ola
rak ve yine bu karan, mazbataların redaksiyon 
maksadiyle Komisyonumuza iade edildiği mâ
nasında telâkki ederek teklifin redaksiyonu ya
pılmıştır. Bununla beraber Komisyonumuz ev
velce tanzim ve Umumi Heyete takdim etmiş ol
duğu mazbatasında belirttiği kanaat ve kara
rını değiştirecek bir vaziyet müşahede etme
mektedir. 

Umumi Heyetin arzu ve karan veçhile re
daksiyonu yapılmış bulunan kanun teklifi ilişik 
olarak Yüksek Reisliğe sunulur. 

Çanakkale 
K. Ahmcmlar 

îzmir 
B. Bilgin 
Ordu 

R. Aksoy 
Siird 

B. Erden S. 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Erzincan 
N. Pekam 
KırMareli 

Ş. Bakay 
Samsun 
T. îleri 

Trabzon 
F. Kalaycıoğl 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Erzurum'un Mehtiefendi Mahallesinden 1315 
doğumlu îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Birinci Büyük Harbde Şark 
Cephesinde gönüllü olarak hizmet ederken ma
luliyete duçar olan Erzurum'un Mehtiefendi 
Mahallesinden 1315 doğumlu îbrahimoğlu Ri
fat Topal'a vatani hizmet tertibinden 100 lira 

maaş tahsis edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun negri tarihinde 

meriyete girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 18 e ek ) 
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s. sAYisi; 122 ye ikinci ek 
Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, subay ve memurların protoko
lün tesbit ettiği hallerden'gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulu-

namıyacaklarına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/462) 

. 12 .XII: 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 
buüüöamıyaca'klarına dair olan kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Öfertffcen işleınin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Tekirdağ Milletvekili 
, •' Şevktâ M o can 

GEREKÇE . . . . . ' ' . . 

Kanşılama ve uğurlamalar, Derlet işlerini- saatlerce durduracak kadar vüsat arzeden bir itiyat 
haline gelmektedir. 
• Istânibul, Ankara gibi büyük - hareketli şehirlerde, haftada birkaç defa vâki bakan seyahat
lerinde vazifedarlarm istasyon ve hipodromlarda israf ettikleri saatler, gidip gelme için sarfedi-
len benzinler hesap edilirse teklif ettiğim kanunun ehemmiyet ve zarureti tebarüz eder. îstan-
'bûl gibi büyük bir şehrin mülkiye âmirinin mesai saati zarfında senelik çalışma saatleri ile 
karşılama, uğaıttama, 'kokteyllerde •sarfedilen saatler rakama 'vurulursa», çalışma saat» kadar za
man israf edildiği görülür. ' 

(Binaenaleyh teklif etliğim kanun artık bir zaruret haline gelmiştir. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 
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Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon . 15 .V 1953 
Esas iVö. 2/462 

Karar No. 2 
Yüksek Reisliğe* 

Yüksek Meclisin 29 . IV . 1953 tarih ve 74 
neü Birleşiminde komisyonumuza havale edi
len Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın subay 
ve memurların protokolün tesbit ettiği haller
den gayrı karşılama ve uğurlamalarda buluna-
mıyacaklarma dair kanun teklifi, teklif sahibi 
ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle görü
şüldü. . ' 

Teklif sahibinin gerekçesinde zikredilen bil
hassa büyük şehirlerde sık, sık vâki karşılama 
ve uğurlamalarda vazifeli büyük küçük memur
ların bulunmaları ve bulundurulmak suretiyle 
âdeta devairi boşaltmaları âmme hizmetinde 
büyük aksaklıklara ve gecikmelere sebebiyet 
yerildiğinden kanun ile bu işin düzenlenmesini 
istemekten ibaret olduğu görüldü. Mezkûr tek
lifin daha evvel İçişleri Komisyonundan geçti
ği ve mezkûr komisyonun kanun teklifinin red
dine dair olan raporunun Yüksek Meclisin mü
zakeresi sonunda raporun reddiyle geçici bir 
komisyon kurulmak suretiyle yeniden tetkikini 
ve prensip olarak teklifi kanuninin kabulünü 
ancak maksada elverişli bir surette tedvinim 
âmir bulunan temayül ve karara uyulmak su
retiyle i'ncelendî. 

1. Yeniden düzenlenen kanun maddelerin

de görüleceği veçhile esas prensibine sadık ka
lınmış ancak birinci maddenin tedvininde (me
sai saatleri dışında) kaydiyle hiçbir memuru 
haklı olarak hususi hayatlarında bir kaydi ka
nuni ile takyide kendimizde bir hak göremedik. 

2. Elde mevcut halen tatbik edilmekte bu
lunan protokollerin de bugünkü anlayış ve icab-
larına vefa eder bir karşılık olmadığı kanaa
tine varılarak ve altı ay bir zaman vermek 
suretiyle yeniden vekâleti erarası protokolün 
tanziminin uygun olacağı kanaatine vardık. 

3. Teklif sahibinin kanun maddelerinin ikin
ci maddesinde zikredilen ağır cezai hükümle
rin de aşağıdaki şekilde tadilini muadelete uy
gun görerek tadil yoluna gittik. Hiç şüphesiz 
takdir Yüksek Meclisindir. 

Havelesi gereğince yüksek Reisliğe saygı ile 
sunulur. 
Geçici Ko. Reisi Sözcü Kâtip 

Muğla Samsun Afyon K. 
Nâhk Poyrazoğlu M. Özkefeli A. Veziroğlu 

Samsun Kars 
Firuz Ktesim L. Akimim 

imzada bulunamadı 
Bursa Kastamonu 

N. Yılmaz G. Deniz 

(S . Sayısı : 122 ye ikinci ek) 
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TEKİRDAĞ MEBUSU ŞEVKET MOCAN'IN 
TEKLÎPÎ 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bu-

lunamıyaöaklarına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet ve özel idare bütçele
rinden aylık ve ücret alan asker, sivil bilcümle 
memurlar protokolün tesbit ettiği resmî haller
den gayrı her hangi şekil ve yerde karşılama ve 
uğurlamalarda bulunamazlar. 

MADDE 2. — Aksi hareketlerde bulunanlar 
birinci defaya mahsus olmak üzere on beş gün-
lik maaş ve ücretleri kesilir. Tekerrürü halinde 
bu ceza iki misline çıkar. 

İsrar edenler hakkında disiplin kurullarınca 
memuriyetten çıkarma cezası da verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — *B\x kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

ÖEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda, bu-

lunamıyacaklarına dair kanun teklifi ' 

MADDE 1. — Umumi, hususi, mülhak büt
çelerle İktisaJdi Devlet Teşekküllerimden maaiş 
veya ücret alan sivil ve asker bilcümle memur 
ve ücretliler bu kanuna istinaden düzenlene
cek protokol nizamnamesinin tesbit edeceği 
resmî hallerden gayrı her hangi bir şekil ve 
bir de mesai saatleri içinde resmî şahsiyetle
rin 'karşılama ve uğurlamalarında bulunamaz
lar. 

'MADDE 2. — Resmî seyahatlerinde namla
rıma 'karşılama ve uğurlama yapılacak şahsiyet
lerle bunlara iştirak edecekleri belirtmek üze
re altı ay içinde bir protokol nizamnamesi dü
zenlenir. 

MADDE 3.— Protokol nizamnamesine aykı
rı olarak karşılama ve uğurlamalara katılan bi
rinci maddede yazılı memur ve ücretlilere ilk 
defasında ihtar, tekerrüründe bir haftalık maaş 
veya ücret kat ' ı cezası verilir. Israr edenler
den kıdemlerinden bir sene tenızil edilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihindft 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. —- Bu kanunu İcra VekiHeri 
Heyeti yürütür, 

( S. Sayısıı 122 ye ikinci ek ) 





S. SAYISI : 166 
Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un9 Belediye Kanununun bâzı mad
deleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ye 2226 
sayılı Kanunda yazdı «genel meclis» tâbirlerinin «belediye meclisi» 

olarak düzeltilmesine dair kanun teklifi (2/267) 

ST.V1.İ95İ 

T. B. M. Macliai Yüksek Başkanlığına 

îgtanbul Belediyesini 8zel idarelerden ayırmak maksadiyle 1580 sayılı Belediye Kanununun bâ
zı maddeleriyle 4573, 4617 sayılı kanuunların ilgası ve 2226 sayılı Kanunla yazılı (genel meclis) 
tâbirlerinin (belediye meclisi) olarak düzenlenmesine dair hazırlanan kanun teklifini sunuyo
rum. 

Gereğinin ifasına müsaadeleri arzolunur. 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

GEREKÇE 

Demokratik idarenin temeli, millî iradenin prüzsüz her sahada tecellisi ve buna muvazi ola
rak mahallî idarelerde bu iradenin hâkim kılınmasıdır. 

Anayasamızın 91 nci maddesi « Görev ayırımı » prensibi ile mahallî idarelerimizi, idari ademi-
merkeziyet sistemine tâbi tutmuştur. 

Bu harakteri haiz olan muhtar varlığa sahip 'belediyelerimizin zamanın zaruretleri hasebiyle 
idare âmirlerinin uhdelerine tevdi edilen Belediye başkanlıkları 1946 dan 1948 tarihine kadar 
tamamen geri alınarak Ankara da dâhil belediye meclislerince seçilen başkanlara tevdi edilmiş
lerdir. 

tdari ve teşriî yoldan memleketin demokratik inkişafına mütenazır olarak belediyeler hayatın
da vücuda getirilen bu ıslâhatın, İstanbul tek istisnası olarak kalamazdı. 

İstanbul Belediyesini süratle muhtar varlığına kavuşturmak için 1946 dan bu yana gayretler 
sarfedilmiş, o devrin muhalefeti zaman zaman arzularını izhar etmiş Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti bu husustaki kesin kararını tatbik için Büyük Millet Meclisine 12 . XII . 1949 tarihin
de kanun teklifini sunmuştur. Bu teklif İçişleri Komisyonunda 18 . UI . 1950 yılında karara 
bağlanmışsa da seçimlerin gelip çatması hasebiyle Yüksek Mecliste müzakere imkânı hâsıl olma
dan kadük olmuştur. 

Bugün, Belediye ve özel İdare İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi namiyle bir vahdet halin
dedir Ve böylece belediye muhtar varlığından mahrum bulunmaktadır. 

İstanbul Belediyesini ve özel İdaresini diğeril ve belediyelerimizden ayrı bir rejime tâbi tu
tarak her iki idareyi birleştiren ve bir ele tevdi eden 1580 sayılı Belediye Kanunu şüphe yok ki, bir 
ihtiyaçtan doğmuştur. 

Bu ihtiyaç* doğuran şartların değiştiği kabul edildikten ve memleket yeni bir demokratik re
jime girdikten sonra yine şüphe yok ki, iki idareyi bir birinden ayırmak zaruri bir mahiyet al
mış bulunmaktadır. 

Bunu sağlamak maksadiyle 1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı maddelerini tadil eden ka-
n<n*k • « V l i - P î n î I M K M M T > « 1 M W I H M I H I « 



içişleri Su Komisyona rapora 

içişleri Komisyonu Başkanlığına 

istanbul Birleşik idaresinin ayrlması hakkın
da Trabzon Milletvekilli Hamdi Orhon tara
fından hazırlanıp komisyonu âlinizce komin-
yonumuza tevdi buyurulan kanun tasarısı, içiş
leri Bakanı, teklif sahibi ve istanbul Milletve
killerinden bir kısmının huzurlariyle incelendi. 

Teklifin birinci maddesi; 1980 sayılı Belediye 
Kanununun istanbul Birleşik idaresine ait mad
delerini ve iki kanunun kaldırılmasını istihdaf 
etmekle kanun tekniği bakımından tasarının 
sonuna 13 ncü madde olarak aynen konmuş ve 
birinci madde, İstanbul özel idaresiyle istan
bul Belediyesinin ayrılmış olduğunu ifade ede
cek şekilde yeniden hazırlanmıştır. 

Teklifin ikinci maddesi ayrılacak idarelerden 
yalnız belediye seçimlerine taallûk etmektedir. 

Mahallî idarelere ait seçim devresinin sonu
na kadar istanbul'da ayrıca seçimler yapılma
sında her hangi bir fayda mülâhaza edilmediği 
gibi bilâkis bâzı mahzurları dahi bulunduğu na
zara alınarak yeni seçimlere gidilmeden devre 
sonuna kadar halen Birleşik idare Genel Mecli
sini, teşkil eden üyelerden istanbul Belediyesi hu-
dutlariyle merkezleri belediye hududu haricin
de kalan nahiye ve köyler ahalisinden seçilmiş 
olanların belediye meclisini, belediye hududu 
dışındaki ilçelerden seçilmiş genel meclis üye
leriyle üzerlerinde aynı zamanda genel meclis 
üyesi sıfatı bulunan belediye meclisi üyelerinin 
birleşerek istanbul il Genel Meclisini teşkil et
meleri esası kabul edilerek tasarının iki ve üçün
cü maddeleri bu suretle değiştirilmiştir. 

Ayrılacak idarelerin kadroları, belediye ve 
özel idare malları, alacak ve borçlarının ne su
retle tefrik edileceği kanun teklifinde derpiş 
edilmemiş bulunduğundan bu ehemmiyetli mev
zuun her hangi bir ihtilâfa yol açmıyacak şekil

de hallini sağlamak gayesiyle dördüncü madde 
yeniden hazırlandı. 

Tekifin 3 ncü ve 4 ncü maddeleri yalnız Be
lediye meclisi teşkil edilinceye kadar belediye 
hizmetlerinin ne suretle görüleceğini ve belediye 
reisi seçimini göstermektedir. Komisyonu
nuz belediye ve özel idarenin 1953 malî yılı 
başında fiilen faaliyete geçmesini maslahata uy
gun bulmuş, teklifin kanuniyet kespetmesi ta
rihinden malî yıl başına kadar her iki mahallî 
idareye ait işlerin halen vazife görmekte olan 
birleşik idare encümeni marifetiyle görülmesini 
ve malî yıl başına kadar istanbul Valisinin Be
lediye Reisliğini vekâleten dfa etmesini ve her 
iki intikal meclisinin malî yıl başından evvel 
ayrı ayrı toplanarak usulüne göre hazırlanmış 
olacak 1953 yılı bütçelerini tetkik ve kabul et
melerini, genel meclisin malî yıl başında faali
yete başlamak üzere daimî komisyon üyelerini 
ve belediye meclisinin malî yıl başında toplana
rak belediye reisiyle encümen üyelerini seçme
lerini temine 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler tanzim 
edilmiştir. 

istanbul Birleşik idaresi Muhasebe Teşkilât 
ve vazifelerine mütaallik olan 4617 sayılı Ka
nun kaldırılacak kanunlar arasında bulunmakla 
sözü edilen Kanunun istanbul Belediyesine te
mas eden hükümleri tasarımızda yeniden 9 ncu 
madde olarak yer almıştır. 

2226 ve 3645 sayılı kanunlara göre seçilmek
te olan idare heyeti üyeliğine ve murakıplığa 
belediye meclisi üyelerinin seçilmemesini temi-
nen 10 ve 11 nci maddelerle sözü edilen kanun
ların ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Teklifin 5 nci maddesi hükmü 12 nci mad
deye aynen geçirilmiştir. 

İS. Sarısı: 166) 
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TBAB20N MBStBU HAMDİ OBHON'UN 

T E K İ M 

1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı maddele
riyle 4573, 4617 sayılı kanunların ilgası ve 2226 
saydı Konunda yazılı (genel meclis) tâbirlerinin 
(belediye meclisi) olarak düzeltilmesine davr ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 1380 saydı Belediye Kanunu
nun 149, 150, 151, 153, 153 ncü maddeleriyle 
4573, 4617 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten üç ay sonra İstanbul Belediye Meclisi seçim
leri yapılır. Teşekkül edecek belediye meclisi 
diğer belediye meclisleriyle birlikte faaliyet dev
resini tamamlar. 

SU KOMİSYONUNUN DEĞlŞTtBtŞÎ 

İstanbul Birleşik idaresinin ayrılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1 .— İstanbul özel İdaresiyle İs
tanbul Belediyesi ayrılmıştır. 

Belediye hudutları dâhilinde bulunan ilçe
lerle birlikte. İstanbul Belediyesi bir hütündür. 

MADDE 2. — Yeni belediye seçimleri ya
pılıncaya kadar İstanbul Belediyesi görevini be
lediye hududu dâhilinden seçilmiş bulunan üye
lerden müteşekkil intikal meclisi yapar. 

MADDE 3. — Yeni genel meclis seçimleri ya
pılıncaya kadar İstanbul Genel Meclisi görevini, 
belediye hududu dışındaki ilçelerden seçilmiş bu
lunan üyeler ile yukardaki maddede yazılı üye
lerden müteşekkil intikal meclisi yapar. 

MADDE 4. — Genel meclis 10 Eylül 1952 ta
rihinde toplanarak 8 üye seçer. Bunlardan 4 nün 
belediye hududu dışından seçilmiş üyelerden 
olması mecburidir. Daimî komisyon üyeliği ile 
muhtelit komisyon üyeliği birleşemez. Bu üye
ler vali veya tevkil edeceği zatın başkanlığında 
muhtelit komisyonu teşkil ederler. 

Muhtelit Komisyon 1952 Ekim ayı sonuna 
kadar, birleşik idarenin 1952 malî yılı Bütçesi
nin özel idare ve belediye memur ve müstah-
demleriyle müşterek kısımda yer alan hizmet-
lerd, kadroları, belediye ve özel idare mallarını, 
alacak ve borçlarını tetkik ve tefrik ederler. 

Tefrik edilen kadrolarda istihdam edilmekte 
olan memur ve müstahdemler yeni bir tâyine 
hacet kalmaksızın ayrıldıkları idarenin memur 
ve müstahdemieriddrler. 

Muhtelit komisyonun kararlan katîdir. An
cak belediye ve özel idare malları, alacak ve 
borçla» iakkmdaki ihtilâflar umumi hükümler 
dairesinde halledilir. 

Muhtelit komisyon üyeleri ödeneği genel 
meclisçe tâydn olunur. 

4 APtimı <HA\ 
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MADDE 3. — Belediye meclisi teşekkül edin

ceye kadar belediye meclisine ait vazifeler, 
istanbul Birleşmiş Mahalli idaresi Umumi Mec
lisince, Belediye Encümeni vazifesi de Birleşik 
îdarenin encümenince görülür. 

MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten 10 gün sonra İstanbul Birleşmiş Mahal
lî îdaresd Umumi Meclisi toplanarak 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 89 ncu maddesine göre 
belediye başkanını seçer. Belediye başkam, 
belediye meclisi toplanıncaya ve belediye baş
kam seçilinceye kadar 1580 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre belediye işlerini yürütür. 

Belediye baJşkam belediyeye taallûk eden iş
lerde İstanbul Birleşmdş Mahallî İdaresi Umu
mi Meclisine ve Daimî Encümenine başkanlık 
«der. 

MADDE 5. — İstanbul Sular İdaresi hakkın
daki 2226 sayılı Kanunda yazılı (genel meclis) 
tâbiri (belediye meclisi) şeklinde düzeltilmiştir. 

MADDE 5. -
birleşik idarenin 
olunur. 

1952 yılı Bütçesi tatbikatına 
daimî komisyoniyle devam 

MADDE 6. — 1953 malî yılı başına kadar 
belediye reisliği görevini vali vekâleten ifa eder. 

MADDE 7. — İntikâl meclislerinden il ge
nel meclisi Aralık ayında, belediye meclisi 
Ocak ayı ilk haftasında toplanarak özel idare 
ve belediye bütçelerini tetkik ve kabul eder
ler. Bu toplantılar en çok bir ay sürer. 

İl genel mecldsi bu toplantıda 1 Mart 1953 
tarihinde işe başlıyaçak olan daimî encümen 
üyelerini seçer. 

MADDE 8. — 1 Mart 1953 tarihinde bele
diye meclisi toplanarak belediye reisini ve en
cümen üyelerini seçer. Bu toplantı üç günden 
fazla devam edemez. 

MADDE 9. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 127 nci maddesine aşağıdaki hükümler ek
lenmiştir : 

İstanbul Belediyesi Varidat Mesul Muhasibi, 
Istanblul Tahsil Müdürü, Ayniyat Mesul Muha
sibi, Levazım Müdürü, Merkez Masraf Mesul 
Muhasibi, Masraf Müdürü ve belediye şubeleri 
masraf mesul muhasipleri de bu şubeler muha
sebecileridir. Bunlar Sayıştaya idare hesabı 
vermekle mükelleftirler. 

Varidat müdürü tahakuk hatalarından do
ğacak malî zararlara fiilen tahakkuk muame-
leleriyle uğraşan şube şef, memur ve kâtipleriy-
le birlikte zamindir. 

Tahsil Müdürlüğüne terettüp edecek mesuli
yette, tahsil şube şef, memur ve kâtipleri müşte
rektir. 

İstanbul Belediyesi hesap işleri müdürü vari
dat ve sarfiyatın mevzuat dairesinde tahakkuk 
ve tahsilini, kayıt ve icrasını, gayrimenkullerin 
idaresini, mülhak bütçe ile idare olunan müessese 
ve teşekküllerin malî muamelâtını murakabe ve 
kontrol ve kesin hesabı tanzim ile mükelleftir. 

MADDE 10. — 2226 sayılı İstanbul Beledi
yesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi) teşkili hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

İstanbul Belediye Meclisi üyeleri 'idare heye
tine ve murakıplığa seçilemezler. 

YQ RA«I« * . . . IftKY 



MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 11. — İstanbul elektrik, tramvay ve 
tünel idareleri teşkilât ve tesisatının istanbul 
Belediyesine devrine dair olan 3645 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına aşağıdaki 
Hüküm eklenmiştir: 

istanbul Belediye Meclisi üyeleri murakıplık
lara seçilemezler. 

MADDE 12. — İstanbul Belediyesine bağlı 
(İstanbul Sular İdaresi) teşkili hakkındaki 2226 
sayılı Kanunda yazılı (genel meslis) tâbirleri 
(belediye meclisi) şeklinde düzeltilmiştir. 

MADDE 13. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 149, 150, 151, 152, 153 ncü maddeleriyle 
4573, 4617 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 14 —. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
| yürütür. 

(ağayı* t 166) 





S. SAYISI : 168 
Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Kazasının Çorum Vilâyetine 
bağlanması hakkında kanun lâyihası ve içişleri ve Bütçe komis

yonları raporları (1/363) 

T. C. ' . ' * 
Başbakanlık 28 .III.1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2304, 6/865 
Büyük Mile Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kastamonu iline îbağlı Kargı İlçesinin Çorum îline bağlanması hakkında İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kastamonu İline 'bağlı Kargı İlçesi; evvelce Çorum İlinin Osmancık İlcesine bağlı bdr bucak 
iken sonradan Kastamonu İlinin Tosya İlcesine ilhak edilip bilâhara ilce haline getirilerek yine 
Kastamonu İline bağlı kalmış bulunmaktadır. Kargı'nın bucak merkezi halinde 'Tosya İlcesine 
bağlanması bir dereceye kadar terviç edilse bile, ilce haline getirildiği zaman Osmancık ve Boya
bat ilçelerinden alınan köyler de nazara, alındığı takdirde, araya İlgaz silsilesinden başka Elek-
dağı da 'karışmış oluyor ki, 'bu durumda bu semtteki köy halkının işleri güçleşmiş bulunur. Kar
gı ilce merkezinin Osmancık İlcesine arada engel teşkil edecek bir arıza olmadan (bakımı Devletçe 
idare edilir muntazam bir şose ile fbağlı bulunması, il merkezi olan Çorum'a da Osmancık'tan baş-
hyarak irtibat temin eden aynı şoseye sahip bulunması ve arada her ne kadar taJbiî sınır sayılan 
Kızılırmak bulunmakta ise de, (bu ırmağın iki noktasından köprü ile geçit temin edilmekle be
raber, bu yıl üç yıllık, yol programına alman ve ödemeği baibul olunan Osmancık'im Aşağı Zeytuni-
önü köprüsünün de yapılacağı ve Kargı'nın vasat köyleri Kargı'ya 30, aynı köyler Avlağı Buca*, 
ğmdan Çorum İline 90 kilometre iken bu köyler Kastamonu İline 156 kilometre uzakta bulunma^ 
sı, halkın sıhhi durumu bakımından tedaviye muhtaç hastalarla mühim ve müstacel vakayide ve
sait bolluğu ve tez elden maksada vâsıl olunmasını bilen halan Çorum İli Devlet Hastanesi^© 
baş vurmalarının kayden sabit olması, adı geçen ilce ve köylerinde idrak edilen pirinç, bamya,-
yün, tiftik, buğday, arpa ve sair gıda maddeleri ve ticaret emtiasını Osmancık, Çorum, Merzifon 
ve Samsun pazarlarında satmak suretiyle iktisadi durumlarını kolaylıkla geliştirmeleri dolayı-^ 
siyle hayati ve zaruri ilcaat ^bakımlarından çok açık ve haklı olarak Çorum İline bağlanmaşmınj 
gerektiği yetkili kurulların mütalâalarına dayanılarak Çorum Valiliğinden teklif edilmiştir, 

Kastamonu İdare Kurulu; Kargı İlçesinin ifcjtisadi ve zirai ^bakımdan Kastamonu'ya nazaran 
Çorum'la daha ziyade ilgili (bulunduğu tahakkuk etmesi ve realitenin de îbunu teyit eylemekte, ol
masına, gidiş ve gelişi sağlryan karayolunun müsait hulunmasma göre bu ilçenin Kastamonu'dan 
alınarak Çorum İline bağlanmasını zaruri kılan sebeplerin yerinde bulunduğunu mütalâa etme
sine karşı, Kastamonu Genel Meclisi; 28242 nüfus, 3 mahalle ve '58 köyden müteşekkil ve halen 
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lanan Kargı - Taşköprü yolu ile, bu .mesafenin 90 kilometreye ineceğini belirterek Kargı'nın bun
dan böyle de Kastamonu'ya 'bağlı kalmasının ilçenin kalkınması ve halk için daha faydalı olaca
ğını mütalâa etmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan incelemede; 28242 nüfus, 3 mahalle ve 58 köyden ibaret olan Kargı İlçesi 
gerek Kastamonu'ya ve gerek Çorum'a karayolu ile bağlıdır. Bu mahalle ve köyler; Kastamonu'ya 
âzami 166 ve asgari 126 kilometre mesafede olmasına mukabil, Çorum îline âzami 161 ve asgari 121 
kilometre mesafede bulunmaktadır. Kargı'yı Çorum'a bağhyan yol üstündeki Ovacık çayı senenin 
muayyen günlerinde seyrüseferi inkıtaa uğratmakta ise de Hacı Hamza Köyü ve Osmancık İlçesin
den Çorum'a ulaşan yolda başka bir arıza dahi mevcut değildir. Buna mukabil Kargı, Kastamonu 
arasındaki yolun aynı kolaylığı sağlamaması ve Büyük ve Küçük İlgaz dağlarının tabiî arızası dolayı-
siylo yolun bilhassa kış mevsimlerinde sık sık kapanması halkın il merkeziyle olan irtibatını güçleş
tirmektedir. Esasen halkın Çorum'a bağlanmasını istemesindeki sebeplerin başında yol durumu gel
mektedir. Coğrafî bakımdan Kargı İlçesi müstakil bir hususiyet arzederek her iki il arasında mutavas
sıt bir durum gösterdiği ve Kargı'nın en büyük serveti Çeltik ziraat/i olup ilçenin kuzey tarafında
ki dağ köylerinin iktisadı ve ticari sahada Taşköprü, Boyabat ve Tosya pazar ve panayiri ile ve ilçe
nin Güney bölgesindeki köylerin ise Osmancık İlçesi ve Çorum İli ile alâka ve münasebetleri olduğu 
da bir hakikat olup motorlu vesaitin bugünkü iktisadi durum itibariyle temin ettiği kolaylık ve 
surattan istifade ederek istihsal maddelerini İstanbul, Ankara ve Samsun gibi büyük piyasalara doğ
rudan doğruya sevketmek suretiyle de Kargı'nın ticaret sahasında ileri bir adım attığı görülmekte 
Osmancık ve İskilip'ten her hafta Kargı pazarına gelen halkın hububat ve tuz gibi hayati maddeleri 
bu pazardan temin ettikleri sonucuna varılmış olup Kargı İlçesinin Çorum İline bağlanması hak
kındaki Çorum yetkili kurullariyle Kastamonu İdare Kurulunun müspet mütalâası idari, coğrafi ve 
ekonomik sebeplerle yerinde görülmüş ve işlemi de İl fdaresi Kanununa uygun bulunmuş olduğun
dan ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/363 
Karar No. 45 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu İline bağlı Kargı ilçesinin Çorum 
İlnıe bağlanması hakkında Hükümetçe hazırla
nan kanun tasarısı İçişleri Bakanlığı mümessil
lerinin iştirakiyle komisyonumuzca incelenmiş 
olup Hükümet gerekçesinde ileri sürülen mucip 
sebepler komisyonumuzca da muvafık görülmüş 
olduğundan sözü geçen Kargı İlçesinin Çorum 
İline bağlanmasına ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı V. Bu rapor Sözcüsü 

Bursa İzmir 
Müstenkifim. P. Arat 
N. Yılmaz 

18 .VI. 1952 

Kâtip 
Amasya, 

K. Eren 

Çorum 
B. Koldaş 

Kastamonu 
Muhalifim. 

F. Keçecioğlu 
Niğde 

Çekinserim. 
F. JScer 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
S. Özer 
Kütahya 

Müstenkifim. 
Y. Aysal 

Samsun 
Muhalifim. 
M. özkefeli 

Van 
t. AJcı% 

Çoruh 
Müstenkifim 

Z. Vral 
Diyarbakır 
N. önen 

Muğla 
Muhaliifm 
Y. Başer 
Trabzon 

Muhalifim. 
H. Orhon 

( S. Sayısı : 168 ) 



— 3 -~ 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/363 
Karar No : 70 

6. IV. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Kazası
nın Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında 
İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 28 . IIT . 1952 tarihli ve 6/ 
865 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası İçişleri Komisyonu ile ıbirlikte komisyonu
muza havale olunmakla Vilâyetler İdaresi 
Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

I 

Gerek lâyihanın mucip sebeplerinde yazı
lı mufassal izahata gerek Hükümet Temsilcisin
den alman mütemmin malûmata nazaran, Kar
gı Kazasının evvelce Çorum Vilâyetinin Osman

cık Kazasına bağlı bir nahiye iken sonradan 
Kastamonu Vilâyeinin Tosya Kazasına bağ
lanmış, bilâhara da kazaya kalbedilmiştir. 
Coğrafi vaziyet itibariyle de Kızılırmak nehri 
üzerinde mevcut ve yapılmakta olan köprüler 
dolayısiyle Çorum Vilâyetine bağlandığı tak
dirde gerek iktisadi bakımdan gerek halkın Vi
lâyet merkeziyle olan adlî, idari ve sair husus
lardaki irtibatında kolaylıklar ve geniş imkân
lar temin olunabileceği halde Kastamonu'ya 
bağlı kalması Kargı - Kastamonu arasındaki 
İlgaz dağlarının tabiî arızası ve Kış mevsimin
de ekseriya geçit temininin uzun zaman mümkün 
olamaması sebebiyle halkın Vilâyet merkezi ihı 

irtibatını güçleştirmektedir. 
Mahallî halkın Kargı Kazasının Çorum Vi

lâyetine bağlanması hususundaki arzularım 
bildiren müracaatları ile aynı zamanda Kasta
monu Vilâyet İdare Heyetinin ve Çorum Vilâ

yetinin salahiyetli heyetlerinin gerek iktisadi 
ve gerek coğrafi bakımdan Kargı Kazasının 
Çorum Vilâyetine bağlanması hakkındaki müs
pet mütalâları nazarı dikkate alınarak Hükü
metçe kanun lâyihasının sevkedilmiş olduğu 
anlaşılmış ve İçişleri Komisyonu tarafından 
aynen kabul olunan kanun lâyihası üzerinde 
yapılan uzun görüşmelerden sonra komisyonu
muz da kamun lâyihasını Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul etmiş v« maddeler şeklen 
değiştirilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

E. Adakan 
Konrya 

M. Â. Ülgen 
Sivas 

M. 

R. §. Sirer 
Trabzon 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Ankara 
Bayramoğlu 
Eskişjeiıir 

A. Potuoğlu 
İzmir 

T. Gürerk 
Ordu 

R. Aksoy 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
A. Sartoğlu 

Giresun 
H. Erkmen 
Kırklardı 
Ş. Bdkay 
Seyhan 
8. Barı 

Trabzon 
C. R Eyüboğlu 
Kastaanontu 

8. F. Kalaycıoğlu Komisyonda kah ettiğim 
sebeplerden dolayı lâyiha

nın redküı 
H. 

taraftarıyım 
Türe 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Kastamonu İline bağlı Kargı İlçesinin Çorum 
lUne bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kastamonu iline bağlı Kargı 
ilçesi; Çorum îline bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı ve 

Dışişleri B. V. 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Dev B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Muhlis Ete Dr. E. H. Üstündağ 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Sıtkı Yırcalı N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 

S. Kurtbek işletmeler Bakanı V. 
N. özsan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRlŞl 

Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Kazasının 
Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Kastamonu Vilâyetine bağlı 
Kargı Kazası; Çorum Vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

m*m 
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S. SAYISI : 169 
Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 23 arkadaşının, Namıkke
mal Mahallesindeki memur konutlarının satış suretiyle tasfiyesi, 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Ankara Namıkkemal Mahalle* 
sindeki binaların Devleti dairesi olarak kullanılması, Çankırı Me
busu Kenan Çığman'ın, Namıkkemal Mahallesindeki «D» tipi blok 
evlerin verem mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti emrine verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ba
yındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları ( 2 /50 ,123 ,129 ) 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 23 arkadaşının, Namıkkemal Mahallesindeki memur konut
larının satış suretiyle tasfiyesi hakkında kanun teklifi (2/50) 

* 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlete ait Saraçoğlu Mahallesinin: satışına dair kanun tasarısiyle bu tasarıya ait esfoaibı mucibe 
raporu ekli olarak sunulmuştur. Acele olarak görüşülmesini rica ederiz, 

Gazianteb 
S. Kuranel 
Kastamonu 
G. Deniz 

Kastaanonu 
M. Â. Mühto 

Niğde 
N. Bitya 
Çankırı 

K. Atakurt 
Çankırı 

K. Çığman 

Gazianteb 
Galip Kvrmğlu 

Kastamonu 
Sait Kantarel 

Kastamonu 
F. Keçeeiûğlu 

Çankırı 
K. Arar 
Seyhan' 

Z. AkçaU 
Ankara 

C. Soydan 

Gazianteb 
S. tnal 

Kastamonu 
H. Türe 

Kastamonu 
A. Keskin 

Konya 
ff. Aydmer 

Maraş 
A. B&zdağ 

Çankırı 
C. Otman 

Maraş 
Nedim öhmen 

Kastaanonu 
Şükrü Kerimzade 

Kastamonu 
H. Tomnoğlu 

Bingöl 
M. Nuri Okcuoğlu 

Maraş 
M. özsoy 
Zonkuldak 

A. Yurdabaymk 

Saraçoğlu Mahallesinde Devlete ait evlerin satışına dair esbabı mucibe raporu 

Eski iktidar zamanında Devlet hizmetinde çalışan az gelirlilere yardım gayesiyle Ankara
lını Demirtepe semtinde 434 daireden ibaret Saraçoğlu adiyle adlandırılan bir mahalde kurula
rak Devletçilik, mesken işletmeciliğine kadar götürülmüş, bu suretle her yıl Devlet bütçesine bü
yük bir yük tahmil edilmiştir. 

1. inşaatına 1944 yılında başlanılarak 1946 yılında ikmal edilmiş olan bu mahallenin kurul
masına on altı milyon lira. sarf edilmiştir. 

2. Kalorifer için icabeden kömür, bahçelerin bakımı, su ve elektrik masraflariyle kullanılan 
kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ücretleri, idare ile mükellef memurların maaşları Devlet büçesinden 
ödenmektedir. 

3. Her yıl alınan kira bedelleri yukarda sıralanmış olan masrafları karşılıyamadığından arada 
husule gelen fark yine Devlet bütçesiyle kapatılmaktadır. ' 

4. Bu gayrimenkuller, sarf edilen paranın, kira karşılığiyle* on ilâ on beş yılda itfa edilmesi icab-



ederken bu evlerin geliri masrafını korumadığı gibi bağlanan on altı milyon lira (16 000 000) ser
mayenin amortisman karşılığı olarak bütçeye her yıl bir buçuk milyon lira bir zarar ika eyle
mektedir. ' =K«-« « «•' "'"'> 'v •'*•*•*•*'- t İ * > * " P W 

5. Yapıldığı günden beri bakımsız kalmış olan bu evlerin tamir ve ıslahı için lâakal iki milyon 
liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

6. Kalorifer için daire başına her yıl on iki ton verilmekte tekmil mahallenin senelik sarfiyatı 
ise beş bin tonu bulmaktadır. Bu ise Eskişehrin bir yılda sarfettiği kömüre tekabül etmektedir. 

7. Yalnız Ankara'da Devlet hizmetinde çalışanlara mesken tazminatı adiyle bir para ve
rildiği halde az gelirli olanları güya siyanet maksadiyle böyle bir mahalle inşa edilmiş, sonunda 
bu evlere çok gelirli olanlar yerleştirilmiş, binlerce memur arasından muayyen bir kısmının 
himaye görmesi memurlar arasında ikilik husule gelmesine sebep olmuştur. 

8. Devlet bütçesine yük olduğunu anlıyan eski iktidarın 1949 - 1950 yılı Bütçe Komisyo
nundaki bütçe görüşmelerinde bu işi ele alarak bu apartmanların Devlet »bütçesine yük olma
ması için radikal bir hal çaresi aranmasını derpiş etmiştir. 

9. Bugün, içinde kiracı olarak oturanlar dahi bu işin Devlet eliyle idare edilişinden^ memnun 
değillerdir. Hattâ evlerin bir an önce satılmasını sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Bu durum karşısında, milletin dertlerini ve malî kudret ve imkânlarını yakînen görmüş bi
rer milletvekili olarak, bu fakir halkın bir kuruşunun dahi şu veya bu gayeler uğruna keyfî 
olarak heder edilmesine asla müsaade edemiyeceğimize göre, bir yandan yıllardan beri memle
ketin ve milletin çeşitli dertleri ve ihtiyaçları yüzüstü dururken, binlerce vatandaş barınacak 
bir yuva için çırpınırken milletin kesesinden ihsan kabilinden yapılanvbu milyonluk sarfiyata ve 
bunun her yıl bütçeye ika eylediği zararlara bundan böyle bir son verilmesi ve bu işin katî ola
rak tasfiye edilmesi zamanı gelmiş olduğuna kaani bulunduğumuzdan ilişik kanun tasarısı ile 
esbabı mucibe raporunu Yüksek Meclise sunuyoruz, « 

GAZÎANTEB MEBUSU SÜLEYMAN KURAN-
EL VE 23 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Saraçoğlu Mahallesindeki memur konutlarının 
satış suretiyle tasfiyesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Memur Konutları înşası hak
kındaki 4626 sayılı Kanun uyarınca Ankara'da 
Saraçoğlu Mahallesinde yaptırılmış olan konut
ların derhal satışı yapılmak suretiyle katî tasfi
yesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu konutların satışı, aşağıda
ki hükümler dairesinde ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve ihale Kanununa göre yapılır. 

MADDE 3. — Bu konutların tamamı birden 
veya blok itibariyle ve yahut da her bina ayrı 
ayrı satışa arzolunur. Her binanın ayrı ayrı sa
tışı halinde, son artırma bedeli halen içinde ki
racı olarak oturanlara hemen bildirilir, tebliğ 
tarihinden itibaren iki gün içinde bu bedel ile 
satmalmaya talip olanlar tercih, ve birden zi
yade talip bulunduğu takdirde gayrimenkul 
bunlara müştereken ihale olunur. 

( S. Sa; 

MADDE 4. — Satış bedeli, ilk taksit peşin, 
geri kalanı her malî yılın ilk ayında Maliye vez
nesine yatırılmak üzere on yılda ve on eşit, tak
sitte ödenir. Her hangi bir taksit vâdesinde 
ödenmediği takdirde satış kendiliğinden bozulur 
ve gayrimenkul bir ay içinde tekrar satışa çıka
rılır. îki satış arasındaki fark yüzde beş faizle 
birlikte Tahsili Emval Kanunu hükümlerine gö
re evvelki alıcıdan tahsil olunur. 

MADDE 5. — îhale bedeli tamamen ödenin
ceye kadar satılan gayrimenkuller Hazine adı
na birinci derece ve sırada ipotekli kalır. 

MADDE 6. — Bu gayrimenkullerin satışı 
ilişkin diğer şartlar ile tasfiye sonuna kadar ida
resi, kiraya verilmesi, bakımı ve sair husus
lar Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir yönet
melikle tesbit olunur, 

; 169 ) _ _ _ 



MADDE 7. — Bakanlar Kurulu, bu kanunun 
kabulü tarihinden tasfiye sonuna kadar geçecek 
süre için işbu konutlara ait kira bedellerini ar
tırabilir veya bu konutlarda kiracı sıfatiyle otu
ranların konut tazminatını kısmen veya tamamen 

[MADDE 1. — Ankara Saraçoğlu Mahallesin
deki apartmanlar Devlet dairesi olarak kulla
nılır. 

kaldırabilir. 
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

{MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Ankara Namıkkemal Mahallesindeki binaların Devlet dai
resi olarak kullanılması hakkında kanun teklifi (2/123) 

10.1.1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4626 sayılı Kanun hükümlerine göre Ankara'da Demirtepe'de kurulan 434 daireli Saraçoğlu 
Mahallesinin, Ankara'da mahalle aralarına kadar sokulan kiralık Hükümet dairelerine tahsisi 
için, boşaltılarak bu dairel-erin bir arada toplanmaları hususundaki kanun teklifimi ilişik olarak 
sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. *? 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

GEREKÇE 

Ankara'da Demirtepe'de borçlu ve fakir Devletimizin kasasından 16 milyon lira sarfiyle ku
rulan 434 daireli Saraçoğlu Mahallesinin, her yıl aldığı kira geliri (kömür, elektrik, su gibi), 
giderlerini karşılıyamadığından Devlete hayli zararlı olmakta ve her sene iki milyona yakın 
bir masrafla Hazinemize zarar vermektedir. Ankara'da bütün bakanlıklar mahalle aralarına 
kadar taşan kiralık daire, apartman ve evleri kiralıyarak ayrıca her sene 1 196 462 lira kira 
bedelleri ödemektedirler. 

Saraçoğlu Mahallesinin derhal boşaltılarak mahalle aralarındaki bütün kiralık Devlet dai
relerinin burada toplanmaları bakanlıklara yakın olan bu topluluğun kirada oturan Devlet 
dairelerine verilmesi suretiyle hem iktisadi ve hem de Devlet işlerinin süratle görülmesi ve 
zaman kazanılması bakımından faydalı olacak, ayrıca Hazinemize de her yıl üç milyona yakın 
bir tasarruf sağlamış bulunacaktır. Bu itibarla memleket ve millete büyük faydalar sağlıyan 
bu kanunun, kabulünü rica ederim. 

BURDUR MEBUSU MEHMET ÖZBEY'İN 
TEKLİFİ 

Ankara Saraçoğlu Mahallesindeki binaların 
Devlet dairesi olarak kullanılması hakkında 

kanun teklifi 
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Çank,rı Milletvekili Kenan Çığman'ın, Namıkkemal mahallesindeki «D» tipi blok evlerin verem 
mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine verilmesi hakkında 

kanun teklifi (2/129) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Veremin memleketimizde tahripkâr bir âfet halini aldığı, hastalık kurbanlarının her gün bir
az daha arttığı, şu son senelerde gösterilen ihmalin millete nüfusça ve iktisaden ağır kayıplara 
mal olduğu hepimizin malûmudur. 

Bu işe bir an evvel el koyup esaslı bir mücadele ile zararlarını azaltmak ve bu korkunç âfeti 
önlemek hepimiz için millî bir vazife olmuştur. 

Bilgi ile müdahale «dilen çevrelerde hastalık kurbanlarının kısa zamanda fark edilir şekilde 
azalması savaşın müsmir olduğunun delilidir. Lâkaydi gören yerlerde her gün biraz daha kor
kunç ve söndürülmesi müşkül bir yangın halinde genişlediği de tıbbın malûmu olduğuna göre bir , 
gün evvel müdahale ederek bu yangını söndürme iz icabettiği açık bir hakikattir. 

Resmî kayıtlar memleketimizde verem yüzünden senede 40 - 50 bin arasında vatandaş kaybet
tiğimizi gösteriyor. 

Bizde istatistik büyük kasabalarda oturanlara, müracaat edenlere veya tesadüfen kayda giren
lere münhasır kaldığını düşünürsek bu korkunç rakamın katlanılıp gösterilmesi zaruretini de 
kabul etmemiz iktiza eder. 

Aynen alıp kabullensek bile memleketimizdeki umumi senelik ölüm miktarı 250 000 etrafında 
olduğuna göre verem yüzünden zayiatımızın bu yekûnun 1/5 ine baliğ olduğunu görüyoruz. 

Bunun mücadele sonunda pek çok azaltılabileceğini düşününce kayıtsızlığın Türkiyemizin nü
fus ve iktisadiyatına telâfisi imkânsız müthiş darbeler indirdiğini kabul etmek mecburiyetinde 
kalırız;. 

Bu millî zarar muvacehesinde bir gün evvel işe el koymamız ve esaslı bir mücadeleye girişmemiz 
lüzumu aşikârdır. 

Bütün memleket fertleri için bu felâket unsuru ille mû'caıdelei vacip olmakla 'beraber en büyük 
mesuliyet Yüksek Meclisimizin omuzlarına yüklenmiştir. Vatandaş sağlığını koruma konusunda
ki hassasiyeti muhtelif vesilelerle gördüğüm Büyük Meclise tasarıyı, büyük bir feralhluk içinde, 
•kabulünden emin olarak, huzuru ballble sunuyorum. 

Veremle mücadelede teferruata kaçmadan üç esaslı mevzuun üzerinde durmamız lâzımdır. 
1. Sağlamların hastalanmasını önlemek ve hastaları tesbit ve damî kontrole tâbi tutmak. 
2. Tarama ile hastaların meydana çıkarılması ve etrafı için zararlı olan basil saçıcıların derhal 

tecrit ve tedavisi ile, zararsızlarının iyileşmelerini temin ve icabedenleri hastaneye sevketmek. 
o. Verem hastalarını tedavi etmek için lüzumlu şeraiti cami hastaneler temin etmek. 
Buna göre tarama merkezleri ve aşı istasyonları verem hastalarının bütün tedavi ihtiyaçlarını ce

vaplandıracak kadro ve kudrette büyük hastanelere lüzum vardır. 
Bütün bunların tam randımanla mücadele faaliyetine katılabilmeleri zamana bağlıdır. Fakat bu

gün memleketin muhtelif köşelerinden hastalığının teşhis ve tedavisi için Ankara 'ya akın eden birçok 
verem hastası hiçbir şey yapılmadan el'ine reçete verilip geri çevrilmektedir. 

Basil saça saça köyüne döndürülen bu hastalar, gıda durumu, gayrimüsait, yaşayış şartları bozuk 
olan muhitleri için b'ir felâket membaı oluyorlar. Buna son vermek, hiç olmazsa basil saçıcıları der
hal yatırıp muhitine zarar vermiyecek bir hale sokmak ve tedavi etmek zorundayız. Bunların ekseri
si bugünün tıbbi ve cerrahi metotları sayesinde kısa zamanda basil çıkarmıyaeak duruma getirilebilir. 

Şu hale göre ilk iş olarak sirayet membalarını kurutmak, hiç olmazsa azaltmak amaciyle büyük 
bir hastane açmamız lüzumu aşikârdır. Bunun için de evvvelâ bir binaya ihtiyaç vardır. Bunun için 
1000 - 1500 yataklı bir hastane olmaya çok elverişli ve müsait bulunan Saraçoğlu Mahallesinin T) tipi 
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blok evlerinin verem mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilmesi yerinde ve 
isabetli bir karar olacaktır. Yüksek Meclisin tasvibine arzını saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dr. Kenan Çığman 

ÇANKIRI MEBUSU KEN&N ÇfötöTAtf İN 
TEKLİFİ 

Saraçoğlu MahaUesmdeki «0» tipi blok evlerin 
verem mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık 
Bakanlığı emrine verilmesi hakkında kanun 

teklifi 

1. — Saraçoğlu Mahallesindeki «D» tipi 
blok evlerin verem mücadelesinde kullanılmak 
üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilmiştir. 

2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer. 
3. — Bu kanunun hükümlerini MTalîye, îfr 

işleri ve Sağlık ve Sosyal YarcKm bakânfiifcları 
yurttur. 

Bayındırlık Komisyonu raporn 

T. B. M. M. 
Bmymdırftk Komisyonu 

Esas No 2/50 2/123 2/129 
Karar No 5 

2. m. mı 

Yüksek Başkanlığa 

Saraçoğlu evlerinin satış suretiyle tasfiye
sine ait Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku-
ranel ve 23 arkadaşı tarafımdan verilen ve Baş
kanlıkça 21 . XI . 1950 günü Komisyonumuza 
havale buyurulan kanun teklifiyle aynı yerin 
resmî dairelere tahsisini istiyen ve 10 . I . 1951 
de komisyonumuza havale buyurulan Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in ve bir kısmının 
Verem Hastanesine tahsisini istiyen ve 17 . I . 
1951 de komisyonumuza havale buyurulan Çan
kırı Milletvekili Kenan Çığman'm kanun tek
lifleri incelendi. 

Komisyon görüşmelerine Maliye, Bayın
dırlık ve Adalet bakanlıkları mümessilleri ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Emlâk 
ve Kredi Bankası Genel Müdürü yardımcısı ça
ğırılmış* birçok hususlarda bunların da fikir 
ve mütalâaları alınmıştır. Bu suretle 27 . XI . 
1950 de görüşülmesine başlanılan kanun teklifi 
31 . I . 1951 de ilişik olarak sunulduğu şekilde 
kabul ecUlmiştir. 

Bu tasarının kabulüne esas ©lan mucip se
bepler aşağıda yazıldığı şekilde belirtilmiştir. 

1. Sözü geçen mahalle 434 daireden* ibaret 
olup inşasına 16 milyon lira sarfedilmiştîr. 

2. Yapıldığı günden bu ana kadar tamir 
görmiyen mahallenin geliri gideri karşılıyama-
mış olduğu Maliye Bakanlığından alman ve 
aşağıda yazılan cevaptan anlaşılmıştır. 

3. Bir taraftan mahallenin geliri gideri 
karşılıyamadığı için yatırılan sermayenin faiz 
ve amortisman bedeli olarak senede Devlet Ha
zinesine en az 1,5 milyon Mra masrafa mal ol
maktan diğer taraftan Ankara'nın muhtelif 
mahallerine dağılmış ve ekseriya daüıa küçük 
ve da'ha az elverişli binalarda oturan Devlet 
dadreleri için senede 1 864 770 lira raddesin
de bir kira ödenmekte, bu suretle bu maihaöe-
lede oturan beher memur ailesi ieîn Devletin 
İhtiyar ettiği masraf senede faizi ve amortis
mandan 3 000 lira ve harie>e ödenen kira mas
rafından 5 000 lira ki, Ceman 8 000 Mraya yak-
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kısmaktadır. Halbuki bu memur aileleri ekse
riya yüksek derece ve maaşlı olduğundan böy
le bir himaye ve külfete muhtaç olmadıkları gi
bi Ankara'da evi ve apartmanı olduğu halde 
buralarda ucuz kira ile oturanlar da vardır. 
Bu büyük zararı da Devletin çekmesi muvafık 
görülmemiş ve prensip olarak Hükümetin bu 
mahalleye evvelâ kendi resmî dairelerini yer
leştirmesi ve bir kısmının sağlık işlerine ayır
ması suretiyle büyük kira külfetinden sonra da 
geri kalanları satarak lüzumsuz yükten kurtul
ması uygun görülmüş ve tasarı buna göre tan
zim edilmiştir. 

4. Mahalle sekiz santralle teshin edilmek
te, boru kutrunun büyüklüğü kazanla binalar 
aıitasındaki mesafenin uzaklığı bir hayli zayiata 
sebep olmakta, bu yüzden daire başına on ilâ 
on iki ton hesabiyle mahalleye her sene beş bin 
ton kömür sarf edilmektedir. Bu da Eskişehir'
in bir yıldaki kömür sarfiyatına tekabül et
mektedir. 

5. Yalnız Ankara'da Devlet hizmetinde bu
lanan memur ve müstahdemlere mesken tazmi
natı namdyle bir para verildiği halde Saraçoğ
lu Mahallesinde oturan ve kısmı âzami yüksek 
derece ve maaşlı olan bu memurlara ayrıca 
ucuz kira ile sözü geçen evlerin verilmesi me
murlar arasında tabiatiyle bir ikilik ihdas et
miş, bâzı yüksek dereceli amirler bu evlerde 
oturan aşağı derecedeki memurları yerlerini dş-
gal maksadiyle Ankara haricine tâyin ettirdik
leri de şayi olmuştur. 

6. Böyle bir mahallenin teşkil suretiyle Dev
letçilik mesken işletmeciliğine kadar götürül-
müşse de Devletçilik bu şekilde ferdî teşebbüsle
rin kolayca yapabileceği mesken inşasına ka
dar yapılması partimizin ve mevcut Tüzüğümü
zün ruh ve mânasına tamamiyle aykırı görül
müştür. Esasen eski iktidar zamanında mahalle
nin inşasından sonra bu evlerin masrafının Dev
let bütçesine ağır bir yük teşkil ettiği görüle
rek 1949 - 1950 yıl Bütçe görüşmelerinde Büt
çe Komisyonu sözü geçen mahallenin katı tasfi
yesi lüzumunu tesbit etmiştir. 

7. Mahalle Emlâk ve Kredi Bankası eliyle 
inşa edilmiş ve bugün de bu inşaat bedelinden 
bankanın 4 milyon liraya yakın Hazinede bir 
alacağı kalmıştır. 

Sözü geçen Bankanın emlâk alım ve satnn-
J arında ileriden beri ihtisası bulunması ve ken

di usul ve mevzuatı dairesinde bu binaîarı sat
ması ve satışı kolaylaştıracak mübrem bâzı ta
dilâtı yapacak elemanlara sahip olması birçok 
vatandaşların bilhassa bu evde oturanların sa
tışa iştiraklerini düşüncesiyle satışın taksitli 
ve uzun vadeli yapılması ve nihayet satıştan 
elde edilecek paradan Hazine borcunu ödedik
ten sonra artan meblâğın vatandaşlar tarafın
dan yaptırılacak mesken inşasına ikraz edilebil
mesi düşüncesiyle satışın ve tadilâtın Emlâk ve 
Kredi Bankası eliyle yapılması kararlaştırılmış 
ve elde edilecek paranın banka nezdinde tesis edi
lecek bir fonda toplanması uygun görülmüştür. 

8. Mülk sahiplerine ihtiyaçları halinde mülk
lerinde kira ile oturanlar aleyhine tahliye dâ
vası açmak hakkı verilmiş olmasına göre Devle
tin de kendi ihtiyaçları karşısında mülklerini 
resmî daire veya sıhhi müessese haline ifrağ 
etmek istediği takdirde Millî Korunma Kanu
nunun şahıslara verdiği tahliye imkânlarından 
aynı şekilde istifade edebilmesi için 8 nci mad
dede buna göre bir hüküm konulmuş ve satıla
cak olan diğer evlerin tahliyesi umumi hüküm
lere tâbi tutulmuştur. 

9. Evlerin katî tasfiyesi yapıldığı için bina
larla mesken yapılmasına elverişli olan arsalar 
ifraz edilip parsellâsyonu yapıldıktan sonra bu 
parsellerin sınırları dışında kalan su, gaz, elek
trik ve kanalizasyon tesisleriyle imar plânı ge
reğince yeşil saha olarak ayrılmış olan yerle
rin bakım ve idaresi esasen belediyeye ait oldu
ğundan mevcut bir aded kuyudan mahallenin 
park ve bahçeleri istifade ettiğinden bu yerle
rin bedelsiz olarak belediyeye terki uygun gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Sözcü 

Niğde Elâzığ 
Asım Doğanay §. Yazman 
Kâtip 
Urfa 

ıV. Açanal 
Gazianteb 

8. Kuranel 
Kastamonu 

77. Tosunoğlu 

Maraş 
M. özsoy 

Antalya 
A. Tokuş 

Giresun 
Hamdı Bozbağ 

Konya 
Muhalifim 
H. Aydıner 

Rize 
M.F.Mete 

Erzincan 
Ziya Soylu 

Kars 
M. Bahadır 

Maraş 
8. Hüdayioğlu 

Samsun 
N. Berkman 
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Samsun 
M. özkefeli 

Seyhan 
Reşad Güçlü 

Urfa 
H. Oral 

Tunceli 
H. Aydın 

Müşterilere satılan kısımların kiracıları 
mesken bakımından Millî Korunma Kanunu
nun himayesinden tamamen müstefit olduk
ları halde resmî daire ve hastaneye tahsis 
edilen kısımların kiracıları toptan tahliyeye 
tâbi tutulacaklarından bu kısım kiracıların 
müşkül duruma düşmemeleri ve aynı zamanda 
kira müddeti hitamında tahliye dâvası açıl

mak suretiyle yapılacak tahliyeler maksada 
erişmeyi iki seneye yakın geciktireceği bu
nunla da resmî daireler için verilmekte olan 
külliyetli kiraların iki sene müddetle devam 
etmesinin önlenmesi ve müstaeel hastaneye ih
tiyacının biran evvel temini için 8 nci mad

deyi üç ay içinde birnza tahliye şartiyle 
bankaca bilâhara satış bedelinden mahsubu 
yapılmak üzere muayyen bir tazminat veril
mesi hususunda hükümler eklenmesi reyin-
deyim. 

Konya 
Hidayet Aydtner 

Saraçoğlu Mahallesi1 memur konutlarının gelir ve giderini gösterir cetvel 

Senesi 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Yekûn 

Geliri 

86 801 
295 425 
352 560 
352 560 
360 226 

1 447 572 

G. Giderler 

6 000 
242 500 
242 500 
308 247 
165' 000 

964 247 

Personel 
masrafı 

22 010 
72 300 
80 700 

119 340 
65 040 

359 390 

Vergisi 

8 371.36 
24 595.60 
24 543.36 
58 655.60 
69 321.46 

185 487.38 

Giderler 
yekûnu 

36 381.36 
339 395.60 
347 743.36 
486 242.60 
299 361.46 

1 509 124.38 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/50,2/123,2/129 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

15 . T . 1951 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Çankırı 
Milletvekili Kenan Çığman ve Gazianteb Millet
vekili Süleyman Kuranel ve 24 arkadaşının, 

1. Saraçoğlu Mahallesinin satış suretiyle tas
fiyesi, 

2. Verem mücadelesinde kullanılmak üzere 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine ve
rilmesi, 

3. Devlet dairesi olarak kullanılması, 
Hakkındaki kanun teklifleri, ilgileri bakımın

dan birleştirilerek Maliye, Bayındırlık ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi. 

Raportör ve Bayındırlık Komisyonu raporları 
okundu. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi; bu evlerin 4626 
sayılı Kanuna müsteniden yapıldığını fakat ida
resindeki zorluklar sebebiyle ellerinden çıkarmayı 
düşündüklerini, ancak Devlet dairesi veya verem 
hastanesi haline sokulabilmeleri için fazla tadil 
masrafı karşısında kalınacağından memur konu
tu vasfını muhafaza etmek kayıt ve şartiyle sa-
tışma veya başka bir müesseseye devredilmesine 
taraftar olduklarını belirtti. 

Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi; binaların ta
dili cihetine gidildiği takdirde yüzde 40 ından 
istifade edilemiyeceğini, Devlet dairesi olarak ta
dil edebilmek için 200 bin, verem hastanesi ola
rak tadil edebilmek için ise 700 bin liranın sarfı
na lüzum bulunduğunu ve bütün bunlara rağmen 
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her 'iki halde de tam randıman alınamıyacağmı 
söyledi. 

Söz alan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
temsilcisi ise; «E» bloku da verilmek şartiyle 
«D» ve «E» tiplerinin hastane inşasına müsait 
olduğunu; Ankara'da 50 verem yatağının mevcut 
bulunduğunu ve veremli sayısı ise bunun çok 
fevkında: olduğundan hastalan halk arasından 
tecrit edebilmek; için 800 yatak alabileceğini tah
min ettiğim bu ikiblokun Bakanlığımıza devri 
yerinde olur kanaatindeyim, dedi ve sözlerine ilâ
veten şehir içinde oluşunun tıbbi bakımdan mah
zuna bulunmadığını belirtti. 

Gereğini düşünen komisyonumuz, Devlet Büt
çesinden her sene mühim bir miktarın kira bedeli 
olarak ödenmekte olduğunu ve her ne kadar Ma
liye Bakanlığınca yalnız 1949 - 1950 senelerine 
münhasır olmak üzere 50 - 60 bin liralık bir kâ
rın mevcut olduğu söylenmekte ise de, amortis
man ve faiz bedeli ayrılmadığından bunun ha-
kikatta bir zarar olduğunu ve Hükümetin bir 
memur konutu politikası mevcut olmadığından 
ve idaresinde de büyük zorluklar mevcut bulun
duğundan ve teklif sahiplerinin gerekçelerindeki 
mucip sebepleri de yerinde gördüğünden Bayın
dırlık Komisyonu raporuna ekli kanun teklifini 
bâzı tadillerle ve ekseriyetle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Rize Sivas 

Söz hakkım mahfuzdur. 8. Ecevit 
1. Akçal 

Kâtip 
Malatya 

Muhalifim 
Muhalefet şerhi aşağıdadır. 

E, Doğan 

Nğde Seyhan 
Söz hakkım mahfuzdur. Z. Akçalı 

N. Bilge 
Siird Trabzon 

M. Daim Süalp - Muhalifim 
Muhalefet şerhi aşağıdadır. 

T. Koral 
Giresun Yozgad 

Söz-hakkım mahfuzdur. F. Nizamoğlu 
II. Erkmen 
Zonguldak 

R. tiivişoğlu 

Muhalefet şerhi 
Namıkkemal Mahallesindeki konutlar

dan müteşekkil binalarla buradaki arsaların 
Hazinece idaresi müşkülât tevlit etmekte bu
lunduğundan dolayı bu binaların memur mes
keni olarak kullanılmasa şekline halel verme
mek şartiyle gerek toptan ve gerekse ifrazıeıı 
Evkaf Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı -gibi 
müesseselere devri suretiyle tasfiyesi yerinde 
olur. 

Bu binalardan «D» ve «E» tiplerinin has
tane haline konması için asgari bir milyon 
lira sarfına lüzum bulunmakta olmasına ve 
bu halde dahi tâdil görecek binanın % 40 n-
dan istifade imkânı bulunmadığından sıhhi 
müesseselere tahsisine ve diğer tip binaların 
yapılış tarzlarına nazaran Devlet Dairesi ola
rak kullanmaya elverişli bulunmadıkları ve 
tâdillerinin 600 bin lira gibi mühim bir mas
rafı icabettireceği ve binanın bu tâdilden son
ra dahi maksada elverişli bir hale konamıya-
cağı gibi, 4626 sayılı Kanunla konulan pren
sibin Hükümetçe muhafaza edildiği Maliye 
Bakanlığınca bildirildiğine göre tekliflerin 

bu düşünceye aykırı olan kısımlarına 
muhalifiz 

Trabzon Malatya 
T. Koral E. Doğan 
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Bütçe Komisyonu raporn 

r. B. if. uf 
Bütçe Komisyonu 9 , IV . 1953 

Esas No. 2/50, 123, 129 ' ' * 
Karar No. 72 

Yüksek Reisliğe 

Burdur Mebusu (Mehmet özbey) in Anka
ra 'da Namıkkemal Mahallesindeki binaların 
Devlet daireleri olarak kullanılması, Gazianteb 
Mebusu Süleyman Kuranel ve (24) arkadaşının 
Namıkkemal Mahallesindeki memur konutla
rının satış suretiyle tasfiyesi ve Çankırı Mebu
su Kenan Çiğman'm; Namıkkemal Mahallesin
deki (D) tipi blok evlerin Verem mücadelesin
de kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti emrine verilmesi hakkındaki kanun 
teklifleri ile Bayındırlık ve Maliye komisyon
larının raporları komisyonumuza havale olun
makla Millî Emlâk Umum Müdürü hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifleri; Ankara 'da Namıkkemal 
Mahallesindeki memur meskenlerinin satılarak 
tasfiyesini, bir kısmının verem mücadelesinde 
kuHanıknak üzere Sağlık Vekâletine bir kıs
mının da resmî dairelere tahsisini istihdaf et
mektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerden 
ve Hükümet temsilcisinin de verdiği izahattan 
anlaşıldığı üzere Nemıkkemal Mahallesinde me
murların ikametine tahsis edilmek üzere inşa 
edilen bina adedi (44) ve bunların ihtiva ettiği 
daire adedi (434) tür. 4626 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde inşa edilmiştir. 

1946 - 1952 yılları içindeki varidat yekûnu 
(2 169 000), masraf yekûnu ise (2 121 000) li
radır ki ^pı uzun devre içinde bu binalardan 
temin olunan hasılat (48) bin liradır. 

Yapılan masraflara ve binnetice maliyet be
deline ait hesaplar binaların inşaatını deruhde 
eden Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası ile Ma
liye Vekâleti arasında henüz kati bir hal şekle 
bağlanmamış olduğu gibi Hazinece bugüne ka
dar tediye olunan mebâliğden gayri banka tara
fından ayrıca yapılmış (6) milyon liralık bir 
talebin de mevcut olduğu ifade • edilmiştir. 

Buna nazaran inşaat hesaplarının aradan 
uzun zaman geçmiş olmasına rağmen henüz 

tasfiye edilmemiş bir halde bulunduğu anlaşıl
maktadır. 

Müzakere esnasın'da komisyonumuz üyele
rinden bâzıları memurlara mesken temini mev
zuunda Hükümet merkezinin mesken bakımın
dan bugün arzettiği şartlar ve imkânlar karşı
sında aynı zamanda bugünkü haliyle ve idare 
şekliyle aynen idamesinde, bir faide mülâhaza 
edilmiyen mahallenin doğrudan doğruya Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına devri müştereken, 
takdir olunacak bedelinin de bankanın serma
yesine ilâve edilmesi mütalâasında bulunmuş
lar ise de diğer bir kısım üyeler, Devlet daire
si olarak kullanılması mümkün görülenlerinin 
tefrik ve ihtiyacı olan dairelere tahsis edildik
ten sonra geri kalan kısmının 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine 
tevfikan bedel takdiri suretiyle, katma ve özel 
bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne ve sermayesinin nısfından fa,zlası Devlet ta
rafından ödenmiş veya kanunla kurulu banka 
ve müesseselere devri veya yine aynı kanun 
hükümlerine göre bilmüzayede satılması sure
tiyle tasfiyesi için Maliye Vekâletine salâhiyet 
verilmesini teklif etmişler ve bu teklif ekseri
yetle kabul olunduğundan lâyihanın birinci 
maddesi bu esasa göre tesbit edilmiştir. 

Elverişli bulunmaları hasebiyle resmî daire
lere tahsisi yapılacak binaların tahliyelerini 
mümkün kılmak için, bu binalarda oturan me
murlar, usulen yapılacak teMigait tarihinden 
itibaren altı ay zarfında mecuru tahliyeye mec
bur eden hüküm ikinci madde olarak komisyo
numuzca hazırlanmıştır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâkiha-
sı, Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas 

Muhalifim B. Hüsman Muhalifim 
K. Yılmaz H. îmre 
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Ankara Antalya Burdur 
jüf. Ete A, Sartoğlu Muhalifim 

F. Çalikbaş 
Elâzığ İstanbul 

Söz hakkım mahfuzdur S. Oran 
Ö.*F. Sanaç 

îstanbul Kastamonu Kırklareli 
V. Sayımer II. Türe Muhalifim 

Ş. Bakay 
Konya Konya Ordu 

R, Birand M. Â, Ülgen R. Aksoy 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎ-
RtŞÎ 

Saraçoğlu Mahallesindeki memur konutlarının 
satış suretiyle tasfiyesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Memur konutları hakkındaki 
4626 sayılı Kanun uyarınca Ankara'da yaptırıl
mış olan Saraçoğlu Mahallesindeki konutlardan 
müteşekkil binalar ile buradaki arsaların lüzum
lu ifraz işlerini ve diğer muameleleri ifaya ve 
kendi usul ve mevzuatı dâhilinde ve uygun gö
receği şekil ve surette Hazineye izafetle satmaya 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası yetkilidir. 

MADDE 2. — ifraz edilecek bina ve arsala
rın muhammen bedelleri Bayındırlık Bakanlı
ğından seçilecek bir Maliye Bakanlığı, Ankara 
Belediyesi ve Emlâk ve Kredi Bankasından iki
şer mümessilden mürekkep yedi kişilik bir he
yetçe tesbit olunur. 

MADDE 3. — Satışı kolaylaştırılmak mak-
sadiyle banka muhammen bedeller tutarının 
% 2,5 u geçmemek ve Maliye. Bakanlığı ile mu
tabık kalmak şartiyle lüzum göreceği tadilâtı 
yapabilir. Ve gerekli diğer tedbirleri alabilir. 

MADDE 4. — Banka tarafından Maliyenin 
muvafakatiyle yapılacak her türlü sarfiyat ile 

Seyhan Seyhan 
Söz hakkım mahfuzdur Ciddî mucip sebeplere 

8. Barı istinat etmiyen bu tek
lifin reddi taraftarıyım. 

C. Türk 

Sinob Trabzon 
8. Somuncuoğlu Muhalifim 

C. R. Eyüboğlv 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTÎRtŞl 

Namıkkemal Mahallesindeki memur evlerinin şa
hsı ve resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfiyesi 

hakkındaki kânun teklifi 

MADDE 1. — Memur Konutları hakkındaki 
4626 sayılı Kanun uyarınca Ankara'da yaptı
rılmış olan Namıkkemal. Mahallesindeki konut
lardan müteşekkil binalar ile buradaki arsala
rın lüzumlu ifraz işlerimi ve diğer muameleleri 
ifaya ve kendi usul ve mevzuatı dâhilinde ve 
uygun göreceği şekil ve surette Hazineye iza
fetle satmaya. Türkiye Emlâ.k ve Kredi Ban
kası yetkilidir. 

Banka bu muameleleri Artırma ve Eksilt
me Kanunu ile Muha«e;bei Umumiye Kanunu
nun hükümlerine tâbi olmaksızın yapar. 

MADDE 2. — Satılacak bina ve amaların 
bedelleri Bayırtdırlık Bakanlığınca 1, Maliye 
Bakanlığı, Ankara Belediyesi ve Emlâk Kredi 
Bankasınca seçilecek 2 şer mümıessilden mü
rekkep yedi kişilik bir heyet taral ıdan tah
min ve tesbit' olunur. Muhammen bedelden 
noksana yapılan satışlar Maliye Bakanlığınım 
izni ile tekemmül «der.. 

MADDE 3. — Satışı kolaylaştırmak maksa-
diyle banka muhammen bedeller tutarının 

| % 5 ini geçmemek ve Maliye Bakanlığı ile 
. mutabık kalmak şartiyle binalarda lüzumlu 
I göreceği tadilâtı yapabilir. Ve gerekli diğer 
I tedbirleri alabilir. 

İ MADDE 4. — Baynıdırlrk Komisyonunun 4 
i ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t a aamm . ifio \ 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Namtkkemal Mahallesindeki memur evlerinin 
satışı ve resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfi

yesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Memur. Meskenleri hakkında
ki 4626 sayılı Kanuna göre Ankara'da yaptı-
rdmış olan Namıkkemal Mahallesindeki bina
lardan resmî dairelere elverişli olanlar hariç 
olmak üzere diğer binaları 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme Kanunu hükümlerine göre takdirî 
bedel ile özel, katma bütçeli dairelerle serma
yesinin tamamı veya nısfı Devlet tarafından 
ödenmiş olan banka ve müesseseler ile İktisadi 
Devlet Teşekküllerme devir veya bılmüzayede 
satmak suretiyle tasfiyeye Maliye Vekili yetki
lidir. 

MADDE 2. — Resmî dairelere tahsis olunan 
binaların müstecırleri kendilerine tebligat ya
pıldığı tarihten altı ay zarfında nvecuru tahliye 
etmeye mecburdurlar. 

/ a et., 1«A \ 
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tadilât masrafları için % 5 faiz yürütülür ve 
ilk tahsilattan karşılanır. 

MADDE 5. — Satış bedellerinden yapılacak 
tahsilat banka nezdinde tesis edilecek bir fonda 
toplanır. Bu konutların inşaatından mütevel
lit bankaca alacak bakiyesi, Maliye Bakanlığı 
ile yapılacak hesaplaşma neticesine göre bu fon
da toplanacak paralardan mahsup edildikten son
ra artan kısmı 5228 sayılı Kanun gereğince mes
ken inşası için banka tarafından istimal olunur. 

MADDE 6. — Taksitli satışlarda banka na
mına birinci derece ve birinci sırada ipotek te
sis olunur. Ve % 5 faiz yürütülür. Takibat 
4947 sayılı Banka Kanunu hükümlerine göre ya
pılır. 

MADDE 7. — Bina ve arsaların ifrazından 
sonra parsellerin sınırları dışında kalan su, gaz, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleriyle imar pilânı 
gereğince yeşil saha olarak ayrılacak yerler ve 
mevcut su kuyusu Ankara Belediyesine parasız 
intikal eder. 

MADDE 8. — Bu binalardan Maliye Bakan
lığınca resmî daire veya sıhhi müesseselere el
verişli görülenler üç ay içinde tesbit ve bu mü
essese ve dairelere tahsis olunarak satıştan hariç. 
bırakılır. 

Devletin kirada bulunan veya yeni teşkil edi
lecek dairelerini kendi mülkiyetinde bulunan bi
nalara yerleştirme zaruretinde kalman haller
de Devlet adına müsteciri aleyhine bu ihtiyaç 
sebebiyle tahliye dâvası açılabilir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDÜ 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Mal. K. 

MADDE 5. — Satış bedellerinden yapılacak 
tahsilat banka nezdinde tesis "edilecek bir fonda 
toplanır. Bu konutların inşaatından mütevellit 
bankanın alacak bakiyesi, Maliye Bakanlığı ile 
yapılacak hesaplaşma neticesine göre bu fonda 
toplanacak paralardan mahsup edildikten sonra 
artan kısmı 5228 sayılı Kanun gereğince mes
ken inşası için banka tarafından istimal olunur. 

Bu paralar için Hazineye verilecek faizlerin 
miktarı Maliye Bakanlığı ile Emlâk Kredi Ban
kası arasında kararlaştırılır ve tahakkuk ettikçe 
fona ilâve edilir. 

MADDE 6. — Taksitli satışlarda banka na
mına birinci derecede ve birinci sırada ipotek 
t'esis olunarak satış bedelinin % 50 si borçlan-

I dırılabilir ve % 5 faiz yürütülür. Takibat 4947 
I sayılı Banka Kanunu hükümlerine göre yapı

lır. 

MADDE 7. — Bayındırlık Komisyonunun 
yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu binalardan Maliye Bakan
lığınca resmî daire veya sıhhi müesseselere 'elve
rişli görülenler altı ay içinde tesbit ve bu mü
essese ve dairelere tahsis olunacak satıştan ha
riç bırakılır. 

Tahsis olunan dairelerin müstecirleri kendi
lerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren üç ay 
zarfında mecuru tahliye etmeye mecburdurlar. 

MADDE 9. — Bayındırlık Komisyonunun 
dokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bayındırlık Komisyonunun 
onuncu maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

/ cı e*-. .-. . t ca \ 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu» hükümlerini ie-
raya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Samı : 169 





S. SAYISI : | 7 4 
Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun, Reisicumhur tahsisatı hak

kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2 /442) 

25 . XI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı ödeneği hakkında hazırladığım kanun teklifi ile gerekçesini ilişik olarak su
nuyorum. Gereğinin yapılmasını ^ygüanrala rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. K. Türkoğlu 

GEREKÇE 

Cumhurbaşkanının ödeneğinin özel bir kanunla gösterileceği Anayasanın 43 ncü maddesinde 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm bugüne kadar yarine getirilmemiş ve her sene bütçesine 
konan ödenekleT- tediye edilegehnistir. Devlet emvalinden yapılacak bilûmum sarfiyatın kanuni 
bir mezuniyete istinat ettirilmesi zarureti Muhasebei Umumiye Kanununun ieabatmdandır. Ay
rıca 10;")l Bütçesinin müzakeresi sırasında bu zaruretin yerine getirilmesi üzerinde Bütçe Komis
yonunda mutabakat hâsıl olmuştu. 

Meclis Başkanı ödeneği hakkındaki kanun teklifi İdareci Üyeler, Başbakan ve Bakanların öde
nekleri hakkındaki kanun tasarısı da Hükümet tarafından geçen sene hazırlanarak yüksek Mec
lisçe kabul edilmiş ve 1952 Bütçe yılı başından itibaren yürürlüğe girmişlerdir, ödeneklerin behe
mehal özel kanunlarla tesbiti hakkındaki âmir hükümlere uyulmuş olmanın tek istisnası, Cum
hurbaşkanı ödeneği hakkında henüz bir kanun çıkarılmamış olmasıdır. Anayasanın bu boşluğu
nu da doldurmak maksadiyle işbu kanun teklifi tarafından hazırlanmış bulunmaktadır. 

Birinci madde. Cumhurbaşkanına, milletvekilliği- ödenek ve yolluklarından başka verilecek ay
lık ödeneğin miktarını tesbit eylemektedir, ödenek miktarı bundan evvelki yılların aynıdır. Sade
ce küsurat atılarak 1952 yılı Bütçesindeki âdi ve olağanüstü ödeneklerin mecmuu olan (150 000) 
lira yıllık ödenek esas alınmıştır. Bu miktarın azaltılıp çağoltılrnası yüksek Meclisin takdirine 
bırakılmıştır. 

İkinci madde, ödeneğin ödeme şeklini göstermektedir. 
Üçüncü madde, Cumhurbaşkanı ödeneğine Meclis .Bakanı, Başbakan ve Bakanların ödenekle

rinde olduğu gibi 4178 sayılı Kanunla kabul edilen zammm yapılmıyacağını göstermektedir. 
Dördüncü ••• madde ile kanunun, 1953 Bütçe Kanunu ile aynı günde yürürlüğe girmesi sağ

lanmıştır. 



Maliye Komiıyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 21 .1 .1958 

Esas No. 2/442 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu Van, Cum
hurbaşkanı ödeneği hakkında kanun teklifi, teklif 
sahibi, İdareci Üye İhsan Şerif özgen (Kütahya), 
Riyaseti Cumhur Umumi Kâtibi ve Maliye Vekâ 
leti mümessili hazır bulundukları halde komis
yonumuzca müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde de izah olunduğu üze
re bu kanun teklifi Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 43 ncü maddesinde beyan olunan Cumhur-
reisi tahsisatının hususi bir kanunla gösterile
ceği hükmüne istinaden hazırlanmış bulunmakta 
ve daha evvel Büyük Millet Meclisi Reisi, Baş
vekil ve vekillerin tahsisatlarını tâyin ve tesbit 
eden kanunlarda olduğu gibi mevzuatımızda 
'mevcut bir boşluğu doldurmak maksat ve ga
yesini istihdaf etmektedir. 

Bu bakımdan teklifin heyeti umumiyesi üze
rinde açılan müzakereler neticesinde 'esasının 
kabulü ittifakla karara bağlandıktan sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddede Reisicumhura ayda 12 500 
lira makam tahsisatı verileceğini âmir bulun
maktadır ki, Reisicumhura asıl ödenek ve ola
ğanüstü ödenek namlariyle ödenmekte bulunan 
yıllık 150 373 liralık miktara nazaran küsura
tın tenzilinden sonra kalan miktara tevafuk et
mekte olduğu anlaşılan bu tahsisat aynen kabul 
edilmiştir. 

İkinci madde aylık tahsisatın peşin olarak 
ödeneceğini, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 
ncü maddesine göre Reisicumhura vekâlet ede
cek olan Büyük Mill'et Meclisi Reisine ayrıca 
tahsisat verilmiyeceğini âmirdir. Bugünkü tat
bikata uygun olan bu hükümler de aynen kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü madde birinci maddeye göre verilen 
tahsisat 4178 sayılı Kanun gereğince zam yapıl-
mıyacağını âmir bulunmaktadır. Birinci maddede 
Reisicumhurun alacağı aylık tahsisat yekûnu 

tâyin edilmiş olduğuna göre bu madde de ekse
riyetle kabul edilmiştir. Ancak 4178 sayılı Ka
nunla yapılan % 25 zam tutarı olan 37 500 lira
lık fazla tahsisattan Reisicumhur Sayın Celâl 
Bayar'm Reisicumhurluğa s'eçiminden sonra fe
ragat ederek bütçeye konan tahsisatın feragat 
miktarı tenzil edilmek suretiyle hesap edilmiş 
bulunduğundan ve Sayın Celâl Bayar'ın şahsa-
an taallûk eden bu feragatin, tahsisatın tâyin 
ve tesbitinde nazara alınmaması ve 4178 sayılı 
Kanunla tâyin olunan zammın yapılması husu
sunda Mehmet Daim Süaup (Siird) tarafından 
yapılan teklif bugünkü şartlar ve sayın Celâl 
Bayar 'm feragati muvacehesinde ekseriyetle 
kabule şayan görülmemiştir. 

Teklifin 4 ncü maddesindeki meriyete giriş 
tarihi malî teknik bakımından 28 . II . 1953 
olarak tashih olunmuş ve beşinci madde aynen 
kabul edilmiştir. Teklifte kullanılan bâzı tâbir
ler Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tâbirlerine 
uygun bir şekle konulmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

/. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açtksöz 
Erzurum 

S. Erduman 
Kocaeli 

L. Tohoğlu 

Mardin 
A. Kalav 
Samsun 

Ş. Uluçay 

M. Daim Süalp 

Amasya 
Hâmit Koray 

Kocaeli 
E. Alican 
Malatya 

E. Doğan 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
H. Anbaş 

Seyhan 
Z. Akçalı 

( S. Sayısı : 174 ) 
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Btitçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No S/442 
Karar No. 76 

Yüksek 

Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun, Re
isicumhur Tahsisatı hakkındaki kanun teklifi 
Maliye Komisyonu raporu ile birlikte komis
yonumuza havale olunmakla teklif sahibi ve 
îdare Amiri Kütahya Mebusu îhsan Şerif öz
gen hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklif sahibi gerekçesinde; Reisicumhur 
tahsisatının hususi bir kanunla tâyin olunaca
ğı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 43 ncü mad
desinde tesbit edilmiş olduğu halde bu hükmün 
bugüne kadar yerine getirilemediğini ve bu 
boşluğu doldurmak maksadiyle kanun tekli-, 
finde bulunduğunu bildirmektedir. 

Kanun teklifini, bidayeten tetkik eden Ma
liye Komisyonu, metindeki bâzı kelimeleri Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhuna uygun şê  
kilde değiştirmek suretiyle kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere so
nunda; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 43 ncü 
maddesindeki «Reisicumhurun tahsisatı kanu
nu mahsus ile tâyin olunur» tarzında mevcut 
sarahat muvacehesinde ödenecek tahsisatın 
makam tahsisatı olmadığı, 'ayrıca 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda da Reisicumhurların emekli maaşlarına 
aylık tahsisatlarının esas tutulacağı hükmü 
mevcut bulunduğu ve metinde bu kanunla 
emekliliğe tâbi olmıyan (makam tahsisatı) tâ
biri kaldığı takdirde emekli aylığı bağlanma
sı mümkün olamıytacağı nazarı dikkate alına
rak Maliye Komisyonunun hazırladığı birinci 
madde metninden «makam» tâbirinin çıkarıl
ması uygun görülmüştür. 

Yıllık bütçelerle Reisicumhur tahsisatı ola
rak kabul olunan (15 547) lira meyamnda bu
lunan % 15 nispetinde zam ile tazminat namiy-
le verilmekte olan tahsisatın 23 . II . 1951 ta
rihinden beri Reisicumhur tarafından alınma
ması şahsi bir feragat mâhiyetinde bulunduğu 
nazara alınmış ve bu sebeple Reisicumhurlara 
ayda (12 500) lira verileceği hükmünün madde 

(S, Sav 

IU Raporu 

30. IV. 1953 

Reisliğe 

metninde tasrih ve tesbiti komisyonumuzca da 
münasip görülmüştür. 

Maliye Komisyonunun ikinci maddesinin 
ikinci cümlesinde, Reisicumhurun ay içinde işe 
başlaması halinde aylık tahsisatının işe başladı
ğı tarihi takibeden aybaşından itibaren öden
mesi esası kabul olunmuş ise de her hangi bir 
sebeple ay içinde işe başlıyan Reisicumhurla
rın mütaakıp ay başından itibaren tahsisata 
müstahik olmaları, seçildikleri tarihten itiba
ren çok farklı masraflar ihtiyarına mecbur ola
cakları tabiî bulunan Devlet Reisleri için mu
vafık görülmemiş ve ikinci madde, tahsisatın 
seçimin yapıldığı ayın iptidasından itibaren 
verilmesini mümkün kılacak şekilde tâdilen tes
bit ve kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 3 ncü maddesi ay
nen ,ve yürürlük maddeleri değiştirilmek sure
tiyle kabul olunan kanun' lâyihası, Umumi He
yetin tasvibine araedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yûmaz |3f. Şener * H. Hüsman 
Kâtip 

•Sivas Ankara Ankara 
H. îmre M. Bayramoğlu M. Ete 

Antalya Çanakkale Diyarbakır 
A. Sanoğlu R. Akmantar Y. Azizoğlu 

Elâzığ Erzincan İstanbul 
Ö. F. Sanaç N. Pekcan 8. Oran 

îstanbul Kastamonu Kırklareli 
F. Sayımer H. Türe Ş. Bakay 

Konya Konya Ordu 
R. Birand M. Â. tflgen R. Altsoy 
Seyhan Seyhan Siird 
#. Ban O. Türk B. Erden 

Trabzon Van 
S. F. Kalay&oğlu Aylık tahsisatın sekiz 

bin lirayı aşmaması 
yerinde olur. 

F.MeUm 

i İTA* 
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MARDİN MEBUSU KEMAL | MALİYE KOMİSYONUNUN 
TÜRKOĞLU'NUN TEKLİFİ I DEÖİŞTİRİŞİ 

Cumhurbaşkanı Ödeneği hakkın- ı 
kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhıırbaş- | 
kanına ayda (12 500) lira ma
kam ödeneği verilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı ödenek her ay pe
şin olarak ödenir. 

Ay içinde işe başlama ha
linde, mütaakıp ay başından 
itibaren ödeneğe hak kazanılır: j 
Anayasanın 33 ncü maddesi ge
reğince Cumhurbaşkanına ve
kâlet eden Büyük Millet Mec
lisi Başkanına bu vekâleti do- ı 
layısiyle ayrıca ödenek veril- ı 
mez. ! 

i Reisicumhur tahsisatı hakkında 
kanun teklifi 

I MADDE 1. — Reisicumhura 
• ayda (12 500) lira makam tah

sisatı verilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı tahsisat her ay pe
şin olarak ödenir. Ay içinde 
işe başlama halinde, mütaakıp 
ay başından itibaren tahsisata 

I hak kazanılır. Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 33 ncü maddesi 
gereğince Reisicumhura vekâ
let eden Büyük Millet Meclisi 

i Reisine bu vekâleti dolayısiyle 
| ayrıca tahsisat verilmez. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Reisicumhur tahsisatı hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Reisicumhura 
ayda (12 500) lira tahsisat ve
rilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı tahsisat her ay pe
şin olarak ödenir. Ay içinde 
işe başlama halinde, seçim ya
pıldığı ay başından itibaren 
tahsisata hak kazanılır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 33 ncü maddesi gereğince 
Reisicumhura vekâlet eden Bü
yük Millet Meclisi Reisine bu 
vekâleti dolayısiyle ayrıca tah
sisat verilmez. 

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Büyük Mil
let Meclisi memurdur. 

MADDE 3. — Birinci .mad
deye göre verilen ödeneğe 4178 
sayılı Kanun gereğince zam 
uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 
Mart 1953 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

|' MADDE 3. — Birinci mad-
! deye göre verilen tahsisata 4178 
I sayılı Kanun gereğince zam ya-
j; pılmaz. 

I MADDE 4. — Bu kanun 28 . 
j İT . 1953 tarihinde meriyete gi

rer..' 

I MADDE 5. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

(S. Saranı: 174) 



S. SAYISI : 176 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, Memu
rin Kanununun 4 neü maddesinin «Z» fıkrası ile 6 ncı maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komis

yonu raporu (2/421) 

^ " " ^' 12. VI. 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pariâmentohı Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına göre aralıksız tekemmül 
ettirilmesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliği
ne kavuşturacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne 
kadar antidemokratik mevzuat varsa ayıklanması ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin 
de süratle tamamlanması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal -ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan bu yana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son 
Seçim Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu eser, aynı 
zamanda, rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek an
layış içindeki çalışmalarınan iyi mahsul veren bir Örneğidir. 

1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı 
yoldaki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarılarının hazırlanmasında âmil 
olan tek düşüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tarıyarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tes-
biti işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu Karariyle teşkil edilen bir tlim Komisyo
nuna havale eylemiştir. Bu komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de 
işini bitirerek raporunu Hükümete vermiştir. 

tlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırdetmek için tes-
bit edilen formül şudur: , 

«Siyasi hakları, âmme haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyliyen kanunlar» antidemokratikti?. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku müstereke«te kabul edilen sınırla?, 
B) Türk cemiyetinin bekasını ve onun muasır medeniyet seviyesine ulaştırılmasını sağhyan 

hükümlerle taayyün eder. 
Devlet Başkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda da yer alan bu formüle göre anti

demokratik oldukları anlaşılarak İlim Komisyonu tarafından, 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri, 

II - Değişiklik yapılması icabeden kanun hükümleri, 
i n - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil 

ettiğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler, 
tçm hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yük

sek tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. 
tlim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması ve boş kalan yerlerinin doldu

rulması lüzumu belirtilen birinci takım kanun hükümlerinden Memurin Kanununun 4 neü madde
sinin Z fıkrası ile 6 ncı maddesi bu tasarımızın konusunu teşkil etmektedir. 

a) Memurin Kanununun 4 noü maddesinin «Z» fıkrası memurların ecnebiler ile evli olma
malarını şart koşmakta ve ecnebilerle evlenen memurların müstafi addedilmelerini emretmek
tedir. 



Bu hürriyet tahdidi, antidemokratik olduğu için, kanundan bu fıkra kaldırılmak gerekir. 
Esasen tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 nci maddesi de, evlilik cağına varan her

kesin «ırk, vatandaşlık veya din bakımından hiçbir takyidata tâbi olmaksızın evlenmek ve aile 
kurmak hakkını haiz» olduğunu söyler. • 

Bu beyannameyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul etmiş ol
duğumuza göre, bu bakımdan da «Z» fıkrasını kaldırmak icabeder. 

b) 6 ncı maddesi kadm ve erken vatandaşlar arasında eşitlik gözetilmesine engel olduğundan 
antidemokratiktir. Henüz kadınlarımıza seçmenlik hak ve yetkilerini tanımamış olduğumuz bir 
sırada taknin edilmiş bulunan ve tamamiyle lüzumsuz olan bu maddenin kaldırılması lâzımdır. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini1 arz ve "rica ederiz. 
Trabzon Milletvekili Erzincan Milletvekili Trabzon Milletvekili 

F. A. Barutçu C. Gönenç H. Orhon 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/421 
Karar No. 62 

M . IV. İ9S3 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
iki arkadaşının, Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesinin «Z» fıkrası ile 6 ncı maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifi, teklif sahibi ile Hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda müzakere edildi. 

Bir Türkün, ecnebi kız veya kadınlarla ev
lenmesinden dolayı memuriyete alınmaması gi
bi bir hüküm bugünkü muasır telâkkilerle ve 
Devlet olarak kabul etmiş olduğumuz insan 
Hakları Beyannamesi muhtevasiyle kabili telif 
olmadığı gibi tatbikatta da amelî bir faydası 
görülmediğinden ve kadınların hangi nevi va
zife, ve memuriyetlerde istihdam edilip edilmi-
yecekleri her vekâletin veya resmî teşekküllerin 
teşkilât kanunlarında dere ve tasrihi mümkün 
!bulunma)kla beraber esasen Memurin Kanunu, 
kadınların memur olamıyacakları hükmünü 
koymamış olduğuna göre teşkilât kanunlarına 
taallûk eden bir hususun Memurin Kanununda 
yer almasında isabet görülemediğinden teklifin 
1 nci maddesi aynen, 2 ve 3 ncü maddeleri ke
lime değişikleriyle teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyete arzedil-

mek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Ko. Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Sözcü 
İzmir 

P. Arat 
Afyon K. 

.4. Vezir oğlu 
Buma 

R. Aybar 
Erzurum 
M. Zsren 
Kırklareli 
F. Üstün 

Kütahya 
B. Besin 

Ordu 
N.Fıra't 

fmzada bulunmadı 
Sin'ob . 

M. Acar 
tmzada bulunmadı 

Amasya 
K. Bren 
Çoruh 

Z. Ural 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kütahya 
Y. Aysal, 

Reisvefcili 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Balıkesir 

S. Başkan •. 
Çorum 

B. Koldaş 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 
... Niğdıe 

F. Ecer 
Ordu 

F. Böztepe 
Samsun 

M. özkefeli 

Trabzon 
ff> Orkm 

Van 
t. Akın 

( S. Sayısı : 176 ) 



TRABZON MEBUSU FAİK AHMBD BARUT 
ÇU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin «Z» fık
rası ile 6 net maddesinin yürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 18 Mart 1926 tarihli ve 788 
sayılı Memurin Kanununun 4 ncii maddesinin 
«Z» fıkrası ile 6 ncı maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Î^ADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanonu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ÎÇlŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞt 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin «Z» fık
rası ile 6 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

(S. Sayısı :'176) 





S. SAYISI 200 
Orman kanunu lâyihası, Zonguldak mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat Siviş-
oğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve iki arkada
şı ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Orman kanunu teklifleri ve Tekirdağ Me
busu Şevket Mocan'ın, Orman ve Orman Teşkilât kanunlariyle 4785 sayılı Ka
nuna ek kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, îstanbul Mebu
su Ahmet Hamdi Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasının ve Orman Kanununun 5653 
sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ile Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları (1/170, 2/170, 

200, 224, 254, 275, 276, ve 1/179) 

Orman kanunu lâyihası (1/170) 

T. C. • :.<:::'\ 
Başbakanlık ' 5. IV. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkdk Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1704, 6 -1189 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanları Kurulunun 30 . I I I . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Orman kanunu tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederhn. 

Başbakan 
A. Menderes 

Orman kanunu tasarısı gerekçesi 

Türkiye'de ormanların halk nazarmda sahipsiz bir tabiat varlığı olduğu, Saltanat hükümet
leri nazarında da yalnız Devlete varidat temin eden tabiatın baJhşefctiği bir metadan başka bir şey 
olmadığı zihniyeti hâkim olmuştur. 

Bu zihniyet tesiriyle Türkiye ormanları, devamlılığı düşünülmeden; sıfhlhi, içtimai, iktisadi ve 
estetik bakımından faydaları hesaba katılmadan düzensiz iskân ve gelişi güzel kesimler, tarla 
açmaları, basit menfaatler uğruna çıkarılan yangınlar ve her türlü tahriplerle bugünkü harap du
ruma düşmüştür. 

Memleketimiz ormanlarının kendisine yeter olması ve memleketimizdeki ziraalt arazisinin emni
yetini sağlaması için orman nispetinin en az % 30 olması lâzımgeldiği, bu nispet % 20 dem aşağı 
düştüğü takdirde su baskınları, toprak yıkanmaları (Erozion) gibi zararların meydana geleceği, 



— 2 — 
yerli ve yabancı birçok mütehassısların raporlariyle belirtilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde orman nispeti % 10 - 13 arasında olup bu nispet gün geçtikçe azalmaktadır. 
İ'klim şartlarının ve arazi çalışmalarımızın normal düzenini muhafaza etmeye yeter olmıyaıı bu nis
petsizlik, yurdun mutelif mıntaJkalarında sık sık zuhur' eden nehir ve su baskınlarını ve onun fe
lâketli neticelerini doğurmaktadır. 

Birçok yabancı mütehassısların da meşgul oldukları bu mevzu etrafında 25 yıl devam eden bir 
çalışma sonunda; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu durumu bütün çıplaklığiyle görerek, 1937 
yılında yaptığı 8116 sayılı Orman Kanunu ile Devleti ormana hâkim kılmış, orman işlerini bir ni
zam ve intizam altına almıştır. Ancak, asırlarca devanı e'degelen kayıtsız ve şartsız faydalanma 
alışkanlığının bir hamlede değiştirilmesi mümkün 'olmamış, tatbikatta birçok aksaklıkların mey
dana geldiği görülmüştür. ""•; ""'•' 

3116 sayılı Orman Kanununun uygulanmasiyle geçen 13 senelik bir tatbikat devresinden son
ra ormanlarımızın yayılış ve karakterlerine ve yurtdaşların yaşayış şartlarıma ve halk örf ve âdet
lerine uymadığı anlaşılan bu kanunun, orman varlığını ve halk lehine tatbik kabiliyetini temin 
için değiştirilmesi icabetmiştdr. 

Hükümet beyannamesinin bu esaslara dayanan ormancılık politikasına, mütaallik görüş ve işa
retlerinden mülhem olarak 17. V I . 1950 tarihinde toplanan köy muhtarları, milletvekilleri ve or
man ticaretiyle meşgul olan kimselerle ilim adamlarının dâhil oldukları ormancılık istişarî kongre
si kararı da göz önünde tutulmak suretiyle ormanlardan istihsal ve faydalanma şekilleri tesbit ve 
vücuda getirilen bu tasarıya, bu hususta esaslı prensipler vaz'olunmuştur. Bilhassa istihsal işle
rinde; millî sermayeye ve şahsi 'teşebbüse yer verecek hükümler konmak suretiyle orman idaresiy
le halk münasebetlerinin ahenkli bir şekilde düzenienmesine çalışılmıştır. 

Bundan maada, tasarıya, orman içiın'de ve civarında bulunan köylü vatandaşların ormanlardan 
daha geniş mikyasta faydalanmalarım ve bir taraftan da bunların daha esaslı bir şekilde korun
masını ve gelişmesini sağlıyacak hükümler konulmuştur. 

Filhakika, 3116 sayılı Orman Kanununun, orman içi köylülerimizin durumlarını gereği kadar 
göz önünde tutmadığı anlaşılmıştır. 

Yurt ormanları dâvasının ormanlarımız içinde yaşıyan ve tahminlere göre altı milyonu aşan halk 
kütlesinin iktisadi ve hayati varlığı ile doğrudan doğruya alâkadar olduğu şüphe caiz olmıyan bir 
gerçektir. 

îskân politikamız da başlı başına bir mesele halinde olan orman içi köylülerinin öteden beri ik 
tisadi imkânsızlıklar yüzünden ister istemez kaçakçılığı ve çeşitli orman tahriplerini itiyat haline ge
tirdiklerini ve geçimlerini bu mühim millî servetin imhası pahasına idame etmek zorunda bırakıldık
larını hakikatin apaçık bir ifadesi ve izahı şeklinde ortaya koyabiliriz. 

Hakikaten verimsiz topraklar üzerinde ve kısır bir tabiat içinde karınlarını doyurmak imkânın
dan mahrum bulunan ve aldıkları mahsul ile senenin yarısında bile kuru ekmeği bulamıyan bu altı 
milyon Türk vatandaşı hayatlarını idame etmek zoru içinde kıvranmaktadırlar.. 

Binbir meşakkatle açtıkları tarlalarının iki yıl sonra mahsul vermediğini ve topraklarının yıkanıp 
aktığını gördükleri ve bildikleri için mütemadiyen tarla açan ve hayvanlarını doyurmak için ağaç
tan başka hiçbir şey bulamıyan orman içi köylülerimizin bu hali karşısında, yurtta başlıyan ve şid
detini yıldan yıla artıran ormansızlaşma felâketinin hakiki sebeplerini ve her gün biraz daha tah
ripkâr olmaya başlıyan sel âfetlerinin sebep ve menşelerini bilvesile açıklamış olduğumuza ve mem
leketin mühim bir yarasına dokunduğumuza şüphe etmiyoruz. 

Orman kanunlarının memleket ormanlarının korunmasında niçin ve ne sebeple bir türlü başa
rılı olamadığını izah etmek bakımından yukarda verilen bu yoldaki tafsilât şayanı dikkat olsa ge
rektir. 

Bu defa lâyihamıza eklenerek sunulan tasarıda; orman içi köylülerimizin durumları, böyle bir 
zihniyetle mütalâa edilmiş ve dâva buna göre lâyik olduğu mâna ve ehemmiyetle nazarı itibara 
alınmış bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Orman içi köylülerinin bulundukları yerlerde; kalkındırılmalarma imkân görülenlerin, açılacak 

krediler sayesinde hayvancılığı ıslâh, el sanatları tamim ve bahçe ziraati teşvik edilerek faydalı ve 
müstahsil birer vatandaş haline getirilmelerine bilhassa önem verilmiş ve bu gibi tedbirlerle bulun
dukları yerlerde barınmalarına ve kalkındırılmalarma imkân görülemiyenlerin de, nakil ve iskân 
masrafları Devletçe ödenerek müstahsil birer vatandaş haline gelebilecekleri yerlere nakilleri için 
tasarıya hükümler konmuştur. 

Nüfusu 2500 e varan kasabalar halkının da, hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köylüle
re imtisalen; ev, ahır, samanlık gibi zâti ihtiyaçları için ucuz bedelle Devlet ormanlarından fay
dalanmaları temin olunduğu gibi dikili ağaç veya kesim sahası gösterilmek suretiyle istihsal yapı
lan mmtakalarda, kendileri tarafından işlenmek ve kendilerince temin olunacak nakil vasıtalariy-
le pazar yerlerine götürülüp satılmak şartiyle, ağaç ve yakacak odun verilmesine ve aralarında 
kooperatif kurdukları takdirde verilecek miktarın artırılmasına ve vadeli, taksitle satışlar ya
pılabileceğine dair hükümlerle, ormanlarda yaşıyan köylülerin imkân elverdiği nispette istifadeleri 
sağlanmıştır. 

Bundan başka, ötedenberi orman içi köylülerimiz tarafından fiilen korunan ormanlardan aynı 
köy halkının zatî ve müşterek ihtiyaçlarının sağlanması hususuna bilhassa itina gösterilmiş ve bu 
kabîl intifaı teminen tasarıya ayrıca hüküm vaz'edilmiştir. 

Yine mühim bir memleket dâvası olarak odun ve kömürcülükle geçinen ve miktarları çok mühim 
yekûnlara baliğ olan, aralarında orman kenarı köylüleri de ihtiva eden, İstanbul gibi büyük şe
hirlerimiz civarındaki geniş vatandaş kütlelerinin mukadderatı ile ilgil bir meseleye daha temas 
ve şimdiden bu uğurda mülâhaza edilmesi gerekli tedbirleri derpiş eylemenin ehemmiyetine işa
ret etmek isteriz. 

Zamanla odun ve kömürün mahrukat olarak kullanılmasından sarfı nazar edildiği ve bunların, 
yerlerini tedricen linyit, maden kömürü, petrol, elektrik, havagazı gibi çeşitli teshin vasıtaları
na terkeylediği malûmdur. Daha şimdiden İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehirlerimizde 
bu yolda medeni hamlelerin ileri bir safhaya intikal etmek üzere olduğu, ezcümle evvelce odun 
ve çalı yakan tuğla ocağı ve ekmek fırınlarından mühim bir kısmının maden kömürü ve elektrik ve 
mazotla teshin edilmeye başladıkları bugün için birer hakikat halindedir. Bu sebeple geçimini 
kısmen veya tamamen odun ve kömür gibi günün iptidai yakacak metaını yapmaya ve satmaya 
bağlamış olan. vatandaşların çok zor bir duruma düşecekleri günler uzakta değildir. Şimdiden bu 
yoldaki sıkınaların başladığını söylemekte kanaatimizce mübalâğa yoktur. 

Bu itibarla dâvayı daha çok şümullü olarak bugünden mülâhaza etmeyi ve bu gibi vatandaş
larımızın durumlariyle yakından ilgilenilerek gerrekli tedbirleri zamanında almayı ve bunlara 
Devletçe el uzatılması zamanının gelmiş olduğunu burada bilvesile kaydetmeyi, sadece Millî bir servet 
olan ormanlarımızın mukadderatı meselesi olarak değil; bundan çok daha mühimmi ormanlarımız 
içinde ve kenarında yaşıyan altı milyondan fazla vatandaşın hayat ve mukadderat dâvası olarak 
kabul etmek lâzımgeldîğine bir defa daha işaret etmeyi yerinde görürüz. 

Ekonomik mülâhazalarımıza gelince; yurt iktisadiyatının temellerini teşkil ettiğinde şüphe etme
diğimiz yurt ziraatinin ve hayvancılığının tanzim ve idamesinde ve bu iki mühim istihsal kaynağının 
verimli olmasında ormanlarımızın ve ormancı]'ğımızın yapıcı ve besleyici rolünü muhafaza edebilmesi 
daha açık bir tâbirle analık vazifesini yapabilmesi için hayvancılığımızın bugünkü ileri dünyada 
çoktan terkedilmiş bulunan ve iptidai bir tarz olan sürü ve salma hayvancılığından kurtarılarak ahır 
hayvancılığına çevrilmesi ve hayvancılık yapılacak sahalar ile orman ve ekim sahalarının ayırt edil
mesi. tarlaya atılacak yerde ocakta yakılan gübrelerin ziraatte kullanılması ve ziraatimizin ihya
sında ve kalkındırılmasında ana şart olan su kaynak ve yataklarının tabiî hallerinin korunmasında 
ve hulasaten bu üç kardeş meslek şubelerinin birbirine zarar vermeksizin yurt iktisâdi kalkınmasında 
beklenen verimli çalışmalarını hızlandırmak ve sağlamak üzere meslek cephesinden uhde ve hissemize 
düşen iş ve tedbirlerin alınmasında ve buna göre tasarıya gereken hükümlerin konmasında bilhassa 
itina gösterilmiştir. 
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Yayıldığı ve gezdiği sahalarda orman verimini kökünden kurutan keçi rayini birdenbire menetmeye 

imkân olmadığını, ve uzun zaman devam eden tatbikatımızın bu hakikati bütün çıplaklığı ile orta
ya koyduğunu kabul etmekle beraber; günden güne kısırlaşan ormanlarımızın verimini tedricen 
artırmak keçi rayi yüzünden tensil kabiliyeti ve bu arada .gençliği de mahvolan ormanlarımızda 
vukubulan tahribatın bir intikal devresi sonunda tamamen durdurulması düşünülmüş ve bu 
maksatla : 

On yıllık bir intikal devresi kabul edilerek bu müddet içinde karakeçi gibi şimdiye kadar sa
hiplerine iyi hayat tarzı sağlamadığı ve iktisadi bünyemize zararlı olduğu şüphesiz bulunan bu 
hayvanın tedricen tasfiyesini ve bunun yerine daha verimli başka cinslerin ikame edilmesini temi-
nen tasarıya ayrıca lüzumlu hükümler konulmuştur. 

Kökleşen muzır itiyatları söküp atmak için evvel emirde zor durumda olan vatandaşlarımıza 
geçim imkânını ve hayat sahası hazırlamak ve bu maksada vefa edecek tedbirleri mülâhaza etmek
le beraber kâfi derecede mühlet vermeyi de zaruri görmüş ve böyle bir zihniyetin içinde bulundu
ğumuz şartlara uygun olacağını mülâhaza ederek yeni orman kanunu tasarısını hazırlamış bulunu
yoruz. Bu bakımdan sunulan yeni tasarının yurdun çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek daha sey
yal bir mahiyet taşıdığını ve ormanlarımızın ilerisi bakımından hayırlı neticeler vereceğini kuv
vetle ümit ediyor ve çeşitli zorluklar içinde bunalan, bu yüzden ormanı tahrip eden vatandaş
larımızın yeni çalışma sahaları ve kazanç yolları bulundukça; onların da kanunlarımıza daha 
riayetkar, kendilerine ve yurtlarına daha faydalı insanlar olacağından şüphe etmiyoruz. 

Yukardan beri izah edilen mucip sebepler dolayısiyle bugünkü ihtiyaç, ve zaruretlere cevap 
verebilecek şekilde bu kanun tasarısı hazırlanmış ve ancak bu sayede; orman işlerimizin selâmet 
ve isabetle yürüyeceği kanaat ve neticesine varılmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman kanunu tatarm 

BİTİAOİ Bölüm 

Umumi hükümlez 

Ormanların taksimi, idare ve murakabesi 

MADDE 1. — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
olunacağı ormanlar; 

Mülkiyet ve idare bakımından : 
a) Derlet ormanları, 
b) Umuma mahsus ormanlar «köy, beledi

ye, tüzel idare gibi hükmi şahsiyeti haiz âmme 
müesseselerine ait ormanlar», 

c) Hususi ormanlar, 
Vasıf ve karakter bakımından : 
d) Muhafaza ormanları, 
e) İstihsal ormanları, 
Olmak üzere ayrılırlar. 
MADDE 2. — Bulundukları mevki, vaziyet 

ve haiz oldukları hususiyet noktasından, mem
leketin ve halkın menfaat, sıhhat ve selâmetine 
yarıyaeak yerlerin orman rejimine alınması ve 
bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı, Tarım 
Bakanlığınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilecek talimatname hükümleri daire
sinde belli edilir. 

MADDE 3. — Hükmi şahsiyeti haiz olmı-
yan devlet daire ve müesseselerine ait arazi için
de bulunan ormanlar da, umuma mahsus or
manlar gibi muameleye tâbi tutulurlar. 

MADDE 4. — Devlet ormanlarına ait her çe
şit işler; Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şah
siyeti haiz ve Katma Bütçe ile idare olunan 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu Umum Müdürlüğün teşkilât ve vazife
lerini ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur. 

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar; 
Devletin murakabesi altında olup bu murakabe 
Devlet namına orman idaresi tarafından bu 
kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

İkinci Bölüm 

Devlet Ormanları 

Tahdit ve Kadastro 

MADDE 5. — Devlet ormanlarınm tahdidi, 

hartasının alınması ve kadastrosu Orman Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılır. Lüzum görül
düğü takdirde harta ve kadastro işlerinde, il
gili daireler Tarım Bakanlığı ile iş birliği ya
parlar. 

Bu iş birliğinin ne suretle yapılacağı, alâka
lı dairelerin bağlı bulundukları bakanlıklarca 
müştereken tanzim edilecek bir talimatname 
ile tesbit edilir. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, 
kışlak, sulak, diğer ormanlar ve her nevi ara
zi ile hudutlarının tâyin ve tesbiti işi; bir or
man mühendisinin başkanlığı altında, Tarım 
Bakanlığınca askerliğini yapmış ve 60 yaşını 
doldurmamış hukuk mezunları arasından tâyin 
edilecek bir ahukukçu üye ile tahdidi yapılacak 
yerlerin bağlı bulunduğu ilce idare kurulu ta
rafından seçilecek bir kişiden müteşekkil komis
yon tarafından yapılır. Hukukçu üyenin her ne 
sebeple olursa olsun bulunmaması halinde bu
nun yerine bir orman mühendisi veya mühendis 
yardımcısı üye olarak vazifelendirilir. Bu ko
misyonlar lüzum görürlerse belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediye encümenleri, köylerde 
ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişi
nin bilgisinden de faydalanabilirler. 

Bu komisyonlara icabında başkan yedeği ol
mak ve ölçme işlerini yapmak üzere, orman mü
hendis veya mühendis yardımcısı ve başkaca 
kâtip verilebilir. İdare kurulları da bir yedek 
üye seçerek ismini komisyona bildirir. 

Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Savunma Bakanlığından bir temsil
ci de bulunabilir. 

Komisyonların işe bağlıyacakları gün, vali 
tarafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay ev
vel ilân ettirilir. 

MADDE 7. — Komisyonlar yaptıkları tahdit 
işlerini, bir zabıtla tesbit ve tevsik ederler. Bu 
zabıtlar; komisyon başkanı ve üyeleriyle, hazır 
bulunduğu takdirde, komşu arazi sahipleri tara
fından imzalanır. Karar komisyon üyelerinin ek
seriyetiyle de verilebilir. 

Komisyonların tahdit zabıtları hulâsalarının 
hududu gösteren kroki de dâhil olduğu halde bi-
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rer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin münasip 
yerlerine asılır. Asıhna tarihi; belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediye encümenlerinin, köylerde 
ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesika 
ile tevsik olunur. Bu askı şahsan tebliğ hükmün
dedir. Zabıt münderecatına razı olmıyanlar asılış 
tarihinden itibaren üç ay içinde mahallî yetkili 
mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu 
müddet içinde itiraz vukubulmazsa komisyon ka
rarı katîleşir. Komisyonların ilgililer ile birlikte 
yaptığî uzlaşma zabıtlarmdaki hükümler kan 
olup imza edenin buna itiraz hakkı yoktur. 

Tahdit muamelesi yapılmış ve katileşmiş olan 
ormanlar tapuca hiçbir harç ve resim alınmak
sızın Hazine namına tescil olunur. 

Bu komisyonların çalışma şekilleri görecekleri 
işler bir talimatname ile tesbit ediliri. 

MADDE 8. — Tahdit edilecek ormanların bi
tişiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar, 
tahdit gününde bizzat kendileri, kanuni mümes
silleri veya vekilleri hazır bulunur ve mülkleri
nin hudutlarını gösterirler, mülkiyet vesikala
rını ibraz ederler. 

Yedinci madde ile kabul edilen şekilde ya
pılacak ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları 
komisyonun hudutlama işlerini durdurmaz. 

MADDE 9. — Tahdit komisyonunun idare 
kurullarınca seçilen azalarına, on lira gündelik 
verilir. Bunların komisyonlara iltihak ve ayrıl 
ması ve komisyonlarla beraber işe gitme ve dön
mesi ve çalışması sırasında kullanmasına ihtiyaç 
görülecek nakil vasıtaları ücretleriyle hayvan ki
raları kendilerine ayrıca ödenir. 

Bilir kişi olarak seçileceklere her masraf ken
disine ait olmak üzere sekiz lira gündelik verilir. 
Komisyonlarda çalıştırılacak aylık ve ücretli ma
murların nakil vasıtası masrafları ve yollukları 
umumi hükümler dairesinde ödenir. 

Bunlardan yalnız teknik memurlara iş saha
sında çalıştıkları günler için yevmiye karşılığı 
olarak, amenajman ve tescil işlerinde çalışan or 
man teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi 
verilir. 

Devir ve temlik ve orman içi köylülerin 
kalkındırılması 

MADDE 10. — Ormanların bütünlüğünü ve 
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î korunmasını sağlamak ve varlığını emniyet altına 
I almak zarureti hâsıl olduğu hallerde; Devlet or

manlarının ağaçlı ve ağaçsız yerlerindeki yaylak, 
kışlak, otlak ve sulama gibi her nevi haklarla 
binalar, hizarlar ve her nevi mallar Bakanlar 
Kurulu kararma müsteniden ve umumi hükümler 
dairesinde Tarım Bakanlığınca istimlâk olunur. 

Binalar ve hizarlar gibi mallarını söküp gö
türmek istiyenlere müsaade olunur. 

MADDE 11. — Devlet ormanları içinde veya 
kenarında bulunup da civarlarmdaki ormanlar
dan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan 
köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan : 

A) Bulundukları yerlerde muhitin icapları
na göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılmaları 
mümkün görülenlere Tarım Bakanlığının izniy
le T. C. Ziraat Bankasından kalkınma kredisi 
açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müddetle 
Tarım Bakanlığı Bütçesine senelik miktarı xnı 
milyon liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. Zi
raat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca öde
nek konulur. 

Kalkınma kredisinin miktarı faiz nispeti, 
müddeti ve diğer şartları Tarım, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlıklariyle T. C. Ziraat Bankası tara
fından müştereken hazırlanacak talimatname ile 
tâyin edilir. 

B) Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına 
imkân olmıyacağı anlaşılanlar, daha müstahsil 
bir hale getirilmeleri amaciyle ve kendi istek ve 
muvafakatleri üzerine Bakanlar Kurulu karariyle 
başka yerlere kaldırılabilirler. Bunların bıraktık
ları gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu 
malların bedellerinin sahiplerine ödenmesi ve fr*ı 
yerlerde oturanların nakilleri ve yerleştirilmeleri 
iskân ve Toprak kanunları hükümlerine göre ya
pılır. 

Bu iç iskân işi Tarım Bakanlığınca hazırla
nacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek plâ
na göre yapılır. Plânın tatbiki için lüzumlu öde
nekler alâkalı dairelerin her sene bütçelerine ko
nur. 

MADDE 12. — Devlet ormanlarının topra-
ğiyle birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve 
temliki bir kanun ile olur. 

Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şe
kilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye ba-

I kanlıklarının tasvibine bağlıdır. 
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Devlet ornumlannvn korunması 

MADDE 13. — Orman idaresinden izin al 
madan, Devlet ormanlarında yaş ağaçları kes
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların ka
buğunu soymak, tepelerini ve tekmil dallarını 
koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çıra ve ya
lamuk çıkarmak, kömür yapmak, orman içinde 
veya kenarında veya ağaçlama sahalarında ye
tişmiş ,veya yetiştirilmiş fidanları sökmek veya 
ezmek yasaktır. 

MADDE 14. — Devlet ormanlarından yaş 
ağaç dallarını kesmek veya koparmak, dikili ku
ru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak, kuru 
ağaçlardan kabuk ve çıra almak, kömür yapmak, 
salep, yer mantarı, kitre, soğan, kocayemiş, 
alıç gibi toprak mahsulleriyle, meyvaları, ku
ru yaprakları toplayıp götürmek ve her çeşit 
artık, yerde yatık ve devrilmiş ağaç, orman ör
tüsü, toprak, «kum, çakıl ve taş çıkarmak, mazı, 
kozalak ve sadr orman ağacı tohumlarını topla
mak, ormanlarda ve orman göl ve derelerinde 
avlanmak orman idaresinden izin almaya bağ
lıdır. 

MADDE 15. — Devlet ormanlarının hudut
ları içinde, mevzu hükümlere göre maden ve 
taş ocakları araştırma veya işletme ruhsatna
mesi ve imtiyazı verilebilmesi için orman idare
sinin muvafakatini alimak şarttır. 

Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatname 
veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruhsatna
me veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan ev
vel çalışma safhalarını orman idaresine haber 
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, 
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya 
ve yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 16. — Devlet ormanları içinde, bu 
ormanların korunması, istihsal ve imariyle alâ
kalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza 
memuruluğu, ahır, depo ve ağaçlama, bina ve 
kulübeleriyle yangın kule ve 'kulübelerinden 
başka her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvan
ların barınmasına mahsus yerler yapılması ve 
yeniden tarla açılması ve orman içinde yeniden 
yerleşilmesi ve Tarım Bakanlığından izin alın
madan; Devlet ormanları hudutlarından dört 
•kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlerde her 
çeşit fabrika, bir kilometreye kadar mesafe
ler içinde hizar ve şeritler, beş yüz metre me

safeye kadar jolan yerlerde de kireç, kömür, kat
ran, tirebentin ve buna benzer ocaklar kurul
ması yasaktır. Devlet ormanlarının her hangi 
bir suretle yanmasından veya açıklıklarından 
faydalanarak işgal, açma veya her hangi şekil
de olursa olsun kesme, sökme, budama, veya 
boğma yollariyle elde edilmiş veya edilecek olan 
yerlerle buralarda yapılmış veya yapılacak her 
türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya 
tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya 
orman idaresince el konur ve müdahaleler meni 
ve her nevi mahsul ve tesisler müsadere olunur. 

Ormanlarda umumi sıhlhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesi
sat ile orman hasılatı işliyeceklerin ve kullana
cakların yapacakları bina ve her nevi tesisat 
için Tarım Bakanlığından izin alınması lâzım
dır. 

İstihsal ve safo§ işleri 

MADDE 17. — Devlet ormanlarında istihsal 
ve satışlar, teknik esaslara göre tanzim ve Or
man Umum Müdürlüğü tarafından tasdik olu
nacak amenajman plânlarına, mahallin, orman 
»kuruluşunun hususiyetlerine ve kıymetlendirme 
icap ve zaruretlerine göre aşağıdaki şekillerde 
yapılır. 

A) Tomruklanmış halde orman içinde veya 
ormana yakın istif yerlerinde ve zaruret halin
de kesilmiş gövde olarak kütüğü dibinde veya 
yarı mamul halde istif yerlerinde; 

B) Devamlı işletme tatbik edilmesine lü
zum ve zaruret olmadığı Tarım Bakanlığınca 
tesbit edilecek mıntakalardaki ormanlarda köy
lünün yapacak ve yakacak zatî ihtiyacı ile odun 
ve kömür istihsaline tahsis olunan baltalık or
manlardan pazar ihtiyaçlarının temininde, daha 
evvelden damgalanmış dikili ağaç veya senelik 
kesim sahası işaret ve tesbit edilmiş halde; 

Bu istihsal ve satışlar, yukardaki şekil ve 
mahiyetlerine ve orman işlerinin her bakımdan 
hususiyetlerine uyularak Bakanlar Kurulunca 
tanzim edilecek talimatname hükümlerine göre 
yapılır. 

MADDE 18. — Devlete ait ormanlardan ke
silecek veya her hangi bir sebeple devredilmiş 
veya kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle, tom
rukların ne suret ve şekilde kimler tarafından 
numaralanıp damgalanacağı ve damganın hangi 
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ağaçlara ve tomruklara tatbik edileceği, ağag, I 
tomruk, odun ve kömürün ne suret ve şekilde 
kesilip ölçüleceği, Tarım Bakanlığınca tanzim 
edilecek talimatname ile tâyin edilir. 

Damga çekiçleri kanuna bağlı levhada 1, 2, 3 
ve 4 numaralı şekillerle tesbit edilmiştir. 

Bu çekiçlerin yetkili memurlardan gayrisi 
tarafından kullanılması yasaktır. 

MADDE 19. — Damgalanacak orman malla
rı damgalanmadan ve satış bedeli ödenmeden veya 
karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Ban
kası tahvilleriyle temin edilmeden ve nakliye 
tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği 
yere ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre sü
reli olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yer
den başka bir yere taşınmasında, taşıyanın eski 
nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâ
zımdır. 

Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, ebadı ve 
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezke
resine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde 
hepsi üzaıMiden hacmen % 10 na ve veznen 
% 15 sine kadar çıkacak fazlalık isin nakilye 
tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı 
alınarak serbest bırakılır. 

Nakliye tezkeresine uyup da % 5 nispetine 
kadar damgasız olan orman malları kaçak olup 
olmadığının tahkik ve tesbiti için alakonulur. 

Kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde damga
sı vurularak mallar serbest bırakılır. 

Yukardaki hadleri aşan miktar, bütün faz- I 
lalığa ve damgasızlara şâmil olmak üzere ka
çak sayılarak idarece müsadere olunur. 

Yukardaki 3 ve 4 ncü fıkralara göre kaçak 
olup olmalığmm tahkik ve tesbiti maksadiyle 
alakonulan damgasız mallar nakliye tezkere
sinde yazılı satış bedeli üzerinden teminata bağ
landığı takdirde sahiplerine teslim olunur. 

Teminat karşılığında malların sahiplerine 
teslimi, damgasız oldukları, ebat ve vasıfları 
ve damga muamelesinin, huzurlarında yapıldı
ğı, mal sahibiyle müştereken bir zabıt varaka-
siyle tesbit olunmasına bağlıdır. 

Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların 
kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde alâkalılar 
hakkında cezai takibat yapılmaz. 

Orman içinde yapılacak nakliyat, Orman 
idaresinin göstereceği yollardan yapılır, nakli- J 

( S. Sayış: 

ye tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bu
lunup ilgili memurlar tarafından istenildikçe 
gösterilir. 

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fab
rikalardan ticaret kasdı olmaksızın orman mah
sulü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi 
aranma*. 

Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak 
kaydiyle bu gibi mallar için fatura tanzimine 
mecburdurlar. 

Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçla
rı için kullanmak üzere kendi stok mahallerin
den veya fabrikalarından iş yerlerine naklede
cekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle ken
dilerince mûtat ve muteber olan vesikalariyle 
sevkedebilirler. 

MADDE 20. — Orman emvali ve mahsulle
rinin nakil ve imrarı hakkında, Orman İdare
since yapılan bilcümle idari muameleler, mah
kemelerce ihtiyati tedbir yoliyle değiştirilemez. 

MADDE 21. — Ormanlardan verilen ağaç 
ve sair mahsulâtı tâyin edilen müddetler için
de, makbul mazereti olmaksızın çıkarmıyanla-
rm, bu malları Orman İdaresince münasip bir 
mahalle naklettirilir ve keyfiyet mal sahibine 
yazı ile bildirilir. Ve masrafı kendilerinden alı
nır. 

ihbardan sonra vukubulan her türlü zarar 
ve ziyandan Orman idaresi sorumlu tutulamaz. 

MADDE 22. — A) Hudutları içinde Devlet 
ormanı bulunan ve nüfusu 2500 veya daha aşa
ğı olan köy ve kasabalar halkının mahallî nü
fusa kayıtlı bulunmak şartiyle barınmalarına 
mahsus yapacakları ev, ahır, samanlık ve kul
lanacakları ev, tarım vasıtaları ve yakacak ih
tiyaçları için tarife bedelinin onda biri karşılı
ğında ve buralar halkının cami, mektep, köy 
yolu, köprüleri gibi müşterek ihtiyaçları için 
de tarife bedelsiz, tahammülü müsait olan en 
yakın Devlet ormanlarından kerestelik ağaç ve 
odun verilir. 

Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da Orman idaresinin mevcut 
istiflerinden istedikleri takdirde, ayrıca hakiki 
kesme, taşıma ve istif masrafları alınır. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve 
mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka-
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larına satılması veya bu yerlerden dışarıya çı
karılması yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak enkaz halinde âhara satanlar veya dev
redenler bir daha bu madde hükmünden istifa
de edemezler. 

B) Hudutları içinde Devlet ormanı bulu
nan köylülere Orman idaresi hesabına yalnız 
piyasa satışları için, kesip istif yerlerine taşı
dıkları orman mallarının idarece tesbit oluna
cak müddet içinde istemeleri halinde; % 25 ine 
kadarı, pazar yerlerine götürülerek satmak şar-
tiyle, Orman idaresinin tesbit edeceği istifler
den satış bedeliyle artırmasız olarak verilir. 
Bu nispet odun ve kömür istiflerinde % 100 e 
kadar çıkarılabilir. 

C) istihsal yapılan ormanların bağlı bu
lunduğu ilçeler içinde, küçük sanatlar ile biz
zat meşgul olan arabacı, sapçı, takunyacı, se
merci, düğenci, sepetçi gibi sanatkârların ihti
yacı için Orman idaresince gösterilecek istif 
yerlerinde 25 metre kübe kadar küçük partiler 
halinde köylü ve kasabalı sanatkârlara artır
masız satışlar yapılır. Bu satışlara mezkûr sa
natkârlardan başkaları giremez. 

MADDE 23. — 17 nci madde gereğince dikili 
ağaç veya kesim sahası gösterilmek suretiyle is
tihsal yapılan mmtakalardaki, 21 nci maddenin 
(B) fıkrasında yazılı köylülerden, bizzat orman 
istihsal işlerinde çalıştıkları Orman idaresince 
tesbit ve tevsik olunacaklara, kendileri tarafın
dan işlenmek ve kendilerince temin edilecek 
vasıtalarla götürülüp satılmak şartiyle satış be
deli üzerinden ağaç ve yakacak odun verilir. 

MADDE 24. — Devlet ormanları sınırları
na köy ortasından ufki hattı müstakim ile on 
kilometre mesafeye kadar olan köylerdeki muh
taç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî ihtiyaç
ları için kesme, taşıma masraflariyle tarife be
deli ödenmek şartiyle tomruk verilebileceği gibi 
ayn,ı bölgedeki köylerin cami, okul ve köy 
yollarındaki köprülerin yapılması ve onarılması 
için kesme ve taşıma masrafları alındıktan son
ra, bu ormanların istif yerlerinden, tomruk ve
ya orman memurlarının göstereceği yerlerden 
ağaç verilebilir. Bu ormanlardan sağlanamı-
yan miktar ile bu madde dışında kalan köylerin 
müşterek ihtiyaçları diğer ormanların istif yer
lerinden satış bedeli üzerinden verilebilir. 

( S. Sa;y 
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i MADDE 25. — Yurda yeniden gelecek, İs

kân ve Toprak Kanununa göre memleket içinde 
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu
ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek 
göçmenlerle yer narsmtısı, yangın ve sel gibi 
haller yüzünden felâkete uğrıyan köylerde; bu 
yüzden zarar gören muhtaç köylülere ve orman
ların içinde veya d]şmda oturanlardan, otur
dukları yerlerde yeniden orman yetiştirileceği 
için bu kanunun 11 nci maddesine göre başka 
tarafa nakledilen köylülerden muhtaç bulu
nanlara, yapacakları ev, ahır ve samanlık için 
bir defaya mahsus olmak üzere Tarım Bakan
lığınca tahammülü müsait en yakın ormanlar
dan kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mev
cut istiflerden yalnız kesme, taşıma, imar mas
rafları karşılığında tomruk veya kereste veri
lebilir. 

MADDE 26. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer her 
nevi orman mahsulleri de Orman idaresince is-

I tihsal olunup satılabileceği gibi geçimleri öte-
denberi bu mahsulleri toplayıp satmaya bağlı 

I olan 21 nci maddenin A ve B fıkralarında ya
zılı yerler hakkında; tarife bedelini ödemek 
şartiyle, Orman idaresince tâyin edilecek mın-
takada ve müddetler içinde toplayıp çıkarmak 
üzere izin verilebilir. 

Tomruk istihsalinden sonra, ormanda kalan 
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana 
zararlı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâ-

I hilinde sökülerek toplanıp çıkarılması için Or-
I man idaresi isteklilere diledikleri gibi tasarruf 
I etmek üzere müsaade verebilir. Karşılığında 
I para alınmaz. 

MADDE 27. — Orman içinde veya civarın
daki köy tüzel kişilikleri veya köyler halkının 
tamamı veya bir kısmı tarafından tasarruf edil
mekte iken 4785 sayılı Kanunla Devletleştiril
miş olan ormanlar ile bu kabîl köy halkınca 
4785 sayılı Kanunun neşrinden önce bekçi tut
mak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen 
korunmuş ve faydalanılmış olan ormanların her 
nevi mahsulleri bu köyler halkının zatî müşte
rek küçük el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis • 
olunu?. 

MADDE 28. — 27 nci madde gereğince tah-
I sis edilmiyen Devlet ormanları istihsallerinin 
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satışında, tercihan ve sıra ile kanunun 22 ve 
25 nei maddelerinden faydalanan köylülerin 
zatî ve müşterek ve pazar satışı ihtiyaçlariyle 
küçük el sanayii ve mahallî piyasa ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulur. 

MADDE 29. — Orman mahsullerinin piyasa 
satışlarında açık artırma esastır. 

Ancak, resmî daire ve müessese ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ihtiyaçlariyle Orman Umum 
Müdürlüğünüce faydalı veya lüzumlu görülen 
veya müstacelen satış yapılmasını icabettiren 
hallerde pazarlıkla da yapılabilir. 

Pazarlıkla satış yapma halleri ve şekilleri 
Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir. 

MADDE 30. — Devlet ormanlarından elde 
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri, 
mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim 
ve Tarım Bakanlığınca tasdik olunur. 

MADDE ol. — Devlet ormanlarında kesme, 
taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama, 
yol yapma gibi orman işleri iş yerindeki veya 
civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere 
veya tercihan aralarında köy orman koopera
tifi kuranlara gördürülür, 

Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün 
kâfi gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya 
fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler 
taahhüt yoliyle yaptırabilir. 

Bu takdirde bu işi yapacakların, işin mahi
yet ve hacmına göre teknik ehliyeti haiz olmaları 
veya bu işe ehil bir teknik eleman çalıştırmaları 
istenebilir. 

MADDE 32. — Bu kanunda ormandan fay
dalanma hakkı tanılan bir veya birkaç köy ara
larında köy orman kooperatifi kurdukları tak
dirde, istiflerin satış imkânları ve durumu ve
ya ormanların senelik tahammülleri göz önünde 
bulundurularak pazar ihtiyacı için kendilerine 
satılacak miktarlar, artırılabileceği gibi kendi
lerine vadeli veya taksitle satışlar da yapılabilir. 

Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerde köy 
orman kooperatifi kurulan köylerde kooperatife 
gimıiyen köylüler bu yardımlardan istifade 
edemezler. 

Köy orman kooperatiflerinin, bu kanunla 
tanılan hak ve faydalardan ne suret ve şekilde 

istifade edecekleri bir talimatname ile tâyin 
edilir. 

Otlak ve mera işleri 

MADDE 33. — Devlet ormanlarının ağaçlı 
yahut ormandan açılmış çıplak yerlerinde yay
lak, kışlak, otlak ve sulama gibi hakları olan
lar bu haklarının taallûk ettiği kısımlar, orman
la ı-ııı içinde bulunursa Orman İdaresi tarafın
dan gösterilecek yollardan girip çıkmaya ve 
ağaçlarla fidanlara zarar yapılmaması için ida
re tarafından alınacak diğer nevi tedbirlere 
riayete mecburdurlar. 

Bu hak sahipleri tiftik keçisi, karakeçi ve 
develeri bu yerlere sokamazlar. 

MADDE 34. — Devlet ormanlarındaki otlak
lara dışardan toplu olarak veya sürü halinde 
hayvan sokulup otlatılması, tanzim edilecek 
plânlara göre, Orman İdaresinin iznine bağlıdır. 

Plânlar, otlak zamanından evvel tanzim ve 
tasdik olunur. 

Kuraklık gibi fevkalâde hallerde, Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek 
şekilde muvakkat olarak hayvanların otlatılma
sına ait tedbirleri alır. 

Orman içinde ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik isler, orman bölge 
şeflerinin tanzim edecekleri plânlar üzerine, ma
hallin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin. 
ve köy ihtiyar heyetlerine tebliğ olunur. 

Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir su
retle hayvan otlatılamaz. 

Muhafaza ormanlan 

MADDE 35. — Ormansızlık yüzünden arazi 
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine 
.mâruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskûn ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri, ziraat 
edilen yerleri, çığ, sel gibi zararlardan koru
yan ve bunları toz ve kum fırtınalarına karşı 
muhafaza eden, nehir yataklarının dolmasının 
önüne geçen, memleket müdafaası için muhafa
zası zaruri olan devlet ormanları daimî olarak; 
tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet or
manları ise istihsal ormanı haline, gelinceye ka
dar, geçici bir müddetle Bakanlar Kurulu ka-
rariyle muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler. 

Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları 

: 200) ( S. Sayısı 



11 — 
I MADDE 41. — Devlet ormanlarına ait 13, 16, 

18, 19, 33 ve 34 ııcü maddeler hükmü umuma 
mahsus ormanlarda da tatbik olunur. 

belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilân olu
nur. 

Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları 
ve müddetleri ile sureti idare ve imar ve ıslahı 
ve bunlardan faydalanma şekilleri, bir talimat
name ile tâyin olunur. 

MADDE 36. — Muhafaza ormanı olarak ay
rılması icap eden ve mülkiyeti devletten başka
sına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza or
manlarının tamamlanması için, bunlara eklen
mesi lâzımgelen sahipli yerler de, Bakanlar 
Kurulu karariyle, muhafaza ormanı olarak ay
rılır. 

Üçüncü Bölüm 

Umuma Mahsus Ormanlar 

İşletme ve imar 

MADDE 37. — Umuma mahsus ormanların 
tahdidi işini de 6 ncı maddede yazılı tahdit ko
misyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak 
hudutları, tahdit tarihinden itibaren iki sene 
içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sa
bit kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiy
le sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Komis
yonların masrafları devlete, tahdit işlerine ait 
diğer masraflar alâkadarlara aittir. 

MADDE 38. — Umuma mahsus ormanları ya 
sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına verebi
lirler. Ancak bunlar orman idaresi tarafından 
parasız olarak tanzim edilecek harta ve ame-
najman plânlarına göre işletilir ve idare olu
nur. Bu plânlara riayeti orman idaresi kontrol 
eder. 

Bu plânların, sahiplerinin orman idaresine 
müracaat tarihini takip eden ilk iş mevsiminde 
işe başlanmak suretiyle en kısa zamanda ik
mali mecburidir. 

MADDE 39. — Umuma mahsus ormanlar par
çalanarak, şahıslara veya müesseselere top
rağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. 

İdare ve korama 

MADDE 40. — Umuma mahsus ormanların 
idaresi ve korunması, Devletin kontrol ve mu
rakabesi altında, bu kanun hükümlerine göre 
bunlara sahip olanlara aittir. 

Dördüncü Bölüm 

| Hususi ormanlar 

Tahdit, harita, işletme ve imar 

I MADDE 42. — Hususi orman sahipleri, tali-
I nıatname ile tesbit edilen zaman ve şekilde, 

ormanlarının hudutlarını tahdit ederek bu hu
dutları beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit 
kayalar üzerine işaretler hâketmek suretiyle bel
li etmeye mecburdurlar. 

MADDE 43. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte, tapu kayıtlarında orman olduğu açıkça 
gösterilmiyen ormanlar hakkında tasarruf id
diası mesmu olmaz. 

Ancak, tapuda orman olduğu açıkça gösteril-
memesine rağmen tapunun ilk tesisi tarihinden 
sonra orman haline geldiği mütehassıs bilirkişi 
raporiyle tesbit edilen yerler, sahibi namına 
orman olarak tahdit edilir. 

Bu kanunun meriyetinden evvel, en aşağı 
20 seneden beri orman halinde bulunan ve bu 
müddet içinde fiile*n tasarruf edildiği ispat 
olunamıyan yerler hakkında tapuya müstenit 
olsa dahi mülkiyet iddiası mesmu olmaz. 

Bu kanunun meriyet tarihinden evvel, tapu-
kayıtlarında sabit hudutlar gösterilmedikçe ve 
mahkemeler veya kadastro idareleri tarafından 
Tanzim eculmiş Tıarita ve plânlara müstenit ol
madıkça tapu kaydında yazılı miktara itibar 
olunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinde orman halin
de bulunan yerlerle, orman içinde bulunan yer
ler hakkında zamajn aşımı ile iktisap iddiası 
mesmu değildir. 

MADDE 44. — Hususiyetleri, Orman Umum 
Müdürlüğünce kabul ve tasdik edilen orman-

| 1ar, sahipleri tarafından yaptırılıp Orman İda
resince tasdik olunacak harta ve amenajman 
plânlarına göre, işletilir ve idare olunur. Bu 
plâna riayeti Orman İdaresi kontrol eder. Tâyin 
olunacak müddet içinde bu plânları yaptırıp tas
dik ettirmiyenlerin harita ve amenajman plân
ları Orman İdaresince yapılır ve masrafı iki yıl-

1 da ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır. 
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MADDE 45: — Sahipleri koru ormanları bin I 
ve baltalıklarda iki yüz hektardan küçük par
çalar teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz 
ve mirasçılar arsında taksim olunamaz. I 

MADDE 46. — Şahıslara ait ormanlardan, 
amenajman plânlarında yıllık verim olarak tes-
bit olunan kerestelik ve yakacak odunun kesilen 
miktarından ormanın bulunduğu mmtaka or
man tarife bedelinin dörtte biri her malî sene 
için maktuan Orman Hasılat Resmi olarak biri 
malî yıl başında diğeri altı ay sonra olmak üzere 
iki taksitte alınır. Gunünlde vefrmiyenlıeır hakkın
da Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

İdare ve koruma 

MADDE 47. — Hususi ormanların idareleri, 
korunmaları Devletin kontrol ve murakabesi al
tında, bu kanun hükümlerine göre, sahiplerine 
aittir. 

MADDE 48. — Devlet ormanları hakkındaki 
13, 16, 18 nci maddelerle satılan malların (bedeli 
ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Dev
let ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilme
den) kaydı müstesna olmak üzere 19 ncu madde
si ve 3 ncü fıkrası hükmü müstesna olmak üzere 
34 neü madde hükümleri hususi ormanlarda da 
tatbik olunur. 

Beşinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

Ağaçlandırma ve imar iğleri 

MADDE 49. — Yurtta orman sevgisini ço
ğaltmak, ağaçsız ve ormansız mmtakalarda va
tandaşı ağaç dikmeye teşvik etmek maksadiyle; 
köy, kasaba ve şehirlerde ve civarlarında ağaç
landırma sahası ilgililerce veya Devlet arazisin
den temin edilmek şartiyle, Orman Umum Mü
dürlüğünce ağaçlandırmalar yapılır. 

MADDE 50. — Devlet ormanlarının hudut
ları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
rın kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulüne 
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşınma
larına mâni olacak her türlü ağaçlama, tahkimat 
ve inşaat yapmak orman idaresinin vazifesidir. 
Ancak Devlet ormanı içinden geçen şimendifer | 
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hattının, sosaların ve her nevi tesisatın tahkimi 
ve tamiri Orman idaresine malûmat verilerek 
alakadar dâire veya bunların sahipleri tarafın
dan yapılır. 

MADDE 51. — Ağaçlandırılacak sahaların 
dikimi, bakımı ve korunması Orman Umum Mü
dürlüğünce yapılır. 

Bu işlerde alâkalıların yapabilecekleri yar
dımlardan da istifade edilir. 

Ağaçlama sonunda, ağaçlanacak sahalar, köy 
ve belediyelerin şahsiyeti hükmiyelerine terkedi-
lir ve bunlar hakkında bu kanunun umuma mah
sus ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 52. — Bu maksatla, köy ve belediye
lerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair mües
sese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere Tarım Bakanlığınca münasip görülen 
yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce orman fi
danlıkları tesis edilir. 

MADDE 53. — Orman hudutları dışında olup 
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan yer
ler Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak 
ağaçlandırma plânlarına göre orman idaresi tara
fından ağaçlandırılır. 

MADDE 54. — Ağaç sevgisini yurtta yay
mak ve kökleştirmek için filim göstermek, afiş 
ve broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum 
Müdürlüğünce propaganda yapılması ve bütün 
ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaç
ların faydalarını zihinlere yerleştirecek dersler 
okutturulması, bahçeleri müsait ise mektep ve 
kışlalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunların 
korunması için Tarım Bakanlığı ile birlikte 
Millî Savunma ve Millî Eğitim bakanlıkları bir 
program hazırlayıp tatbik ederler. 

MADDE 55. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı 
olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin 
sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli sene için 
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden 
ve özel ormanların tâbi olduğu hasılat resmin
den, muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde 
muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılın. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyne-
ler vali veya kaymakama müracaat ederler, bu 
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yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan 
sonra, orman idaresi tarafından yapılacak ağaç
landırma plânına göre, ağaçlandırma işine Ta
rım Bakanlığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisi
ne ait türlü yardımlar, orman idaresince, pa
rasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde 
ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan 
yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı 
yapana parasız temlik olunur. Ağaçlanan saha
yı, orman halinde koruyup idame ettirmiyen-
lerden temlik edilen yer geri alınır. Bu şartla
ra göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar 
hiçibir suretle istimlâk edilmez. 

MADDE 56. — Tarım Bakanlığının verece
ği ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin ede
ceği ağaç nevilerinden bu kanunun 55 nci mad
desine göre gerek kendi topraklarında ve ge
rekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
boş arazide, yarım hektardan aşağı olmamak 
şartiyle orman yetiştirecek hususi şahıslara ve
ya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım 
Bakanlığının izniyle T. C. Ziraat Bankasından 
kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için, on 
beş yıl müddetle Tarım Bakanlığı Bütçesine, 
miktarı 500 000 liradan aşağı olmamak şartiyle 
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben 
ayrıca, ödenek konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş 
kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve di
ğer şartları Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle 
T. C. Ziraat Bankasınca müştereken tanzim edi
lecek talimatname ile tesbit edilir. 

MADDE 57. — 55 nci madde gereğince or
man kuracak şahıslara, orman fidanlıklarından 
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
mak üzere, Orman Genel Müdürlüğünce fidan
ların yaşma, cins ve nev'ine göre tesbit edilen 
bedeli mukabilinde, fidan verilebilir. 

(Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaç
ları da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine 
ait olmak üzere bedelsiz sağlanabilir. 

MADDE 58. — 55 nci madde gereğince or
man kuracak köy orman kooperatiflerine lü
zumlu fidanlar, orman idaresi tarafından ağaç
lama sahasına kadar, götürülerek bedelsiz ve
rilir ve dikim işi orman teknik memurunun ne
zareti altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları 

orman idaresinin daimî nezaret ve kontrolü 
altında bulundurularak gelişip yetişmesi i£İn 
lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır. 

MADDE 59. — Devlete ait fidanlıklarla di
ğer fidanlıklarda (kullanılacak veya orman ye
tiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı to
humlarının, orman idaresinin kontrolü altında 
toplanmış ve menşe .şahadetnamesi verilmiş to
humlardan olması, şarttır. 

Orman fidanlıklarından yurt dışına sevke-
dilecek fidanlara, orman idaresince bir menşe 
şahadetnamesi verilir, yabancı memleketlerden 
ithal 'edilecek orman ağacı fidamlarının cins, 
nevi ve sair hususlarını belirten menşe şaha
detnameleri ilgili orman idarelerince incelen
dikten sonra giriş izni verilir. 

Orman yangınlarının söndürülmesi 

MADDE 60. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bu
nu derhal orman idaresine veya en yakın muh
tar, jandarma daireleri veya mülkiye âminleri
ne haber vermeye mecburdurlar. 

Yangın ihbarında Devdete ait her türlü as
kerî ve mülki haberleşme vasıtalarından der
hal ve parasız olarak faydalanırlar. Tanığın 
ihbarına ait telgraflarla yangının seyrini bil
diren ve yangın hakkındaki yardım taleple
rini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva 
'eden ve yangının bulunduğu il, ilce ve bucak 
P. T. T. merkezleriyle demıiryolları istasyonla
rından çekilen telgraflardan ücret alınmaz. 

Tangın haberleşmesini en seri şekilde sağ
lamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme 
kule ve kullübeleriyle bakım merkezi ve orman 
teşkilâtının kuruluş merkezleri arasında orman 
idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri 
ve [Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat almak 
suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis 
olunur. 

Telefon devrederi P. 'T. T. idaresi santralle
rine ve P. T. T. idaresinin santrali' olmıyan yer
lerde jandarma santrallerine bağlanabilir. P. 
T. T. santrallerine bağılı olanlar hariç olmak 
üzere hususi telefin hatları için hiçbir ücret, 
resim, vergi ve ruhsat parası verilmez, 

MADDE 61. — Ormanlarda yangın olduğun
da, yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını bi« 
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t irip elli yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu 
beraberlerimde mevcult balta, kürek kazma, des-
tere gibi yangın söndürmeye yarakacak aletleriyle 
yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye 
mecburdurlar. 

Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye 
kâfi gelmezse daha ilerideki köy ve belde halkın
dan mükellef olanlar da yangın yerine gönderi
lirler. Aynı şekilde vali, kaymakam, nahiye mü
dürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker ve 
jandarma kıta komutanları yangın mahalline yar
dımcı göndermeye ve icabında bizzat gitmeye 
mecburdurlar. 

Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde harcırah hükümlerine göre yevmiyeleri Or
man İdaresince verilebilir. 

Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüz
den hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatını Dev
let ormanlarında Orman İdaresi; diğer orman
larda alâkalıları tazmine mecburdurlar. 

MADDE 62. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vasıta 
ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücreti 
Orman İdaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel 
zamanlarda salahiyetli memurların görecekleri 
lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi vasıta
larla da götürülüp getirilebilir. Bunların ücreti 
de Orman İdaresi tarafından ödenir. 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman İdaresi, diğer 
ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek 
ve zeytin, peynir gibi katık verilir, başkaca üc
ret verilmez. 

MADDE 63. — Yangın söndürülürken sakat
lananlara sakatlık derecesine göre ve ölenlerin 
ailesine, polis ve jandarma efradına verilen taz
minat kad,ar Devletçe para. verilir. Yaralananlar 
en yakın hastanelere sevkedilirler. Bütün has
taneler bu gibi sakatlananları hemen kabule mec 
burdur. Devlet ve âmme müessesesi hastanelerin
de bunlara parasız bakılır. Hususi hastanelerde 
bakma parasını Orman İdaresi öder. 

MADDE 64. — Orman yangınları için çekilen 
telgrafları telgrafhane, demîryol istasyon memur 
lan acele çekmeye ve telgrafı alan memurlar da 
bunu hemen mahalline göndermeye mecburdurlar. 

MADDE 65. — Mahallî Hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon 

memurları yangını söndürmek üzere gidecek olan
ları asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhare yapıl
mak üzere yangına civar olan mahalde indirmek 
şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle götürüp 
getirmeye mecburdurlar. 

MADDE 66. — Orman İdaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye 
memurları, kuraklık veya yangın olup da he
nüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tama
men bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalâde 
zamanlarda muayyen bir müddet için ormanla
ra girmeyi meni ve oralardaki her türlü işlerin 
tatilini emredebilirler. 

MADDE 67. — Orman İdaresi yangınları 
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın 
emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri 
yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve 
telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gi
bi yangın tehlikesinin fazla olduğu mıntakalar-
da yangın mevsimine münhasır olmak üzere lü
zum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda yan
gın söndürme malzemesini haiz ve motorlu va
sıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekip
leri bulundurabilir. 

Orman memurlarının silâh taşıma ve kullanma 
hak ve yetkileri 

MADDE 68. — Orman teşkilâtında her sı
nıf, derece ve görevde çalışan or
man mühendis, orman mühendis yardımcı
ları, orman koruma ve bakımı ile mü
kellef orman ba-şmuhafaza memuru ve orman 
muhafaza memurlariyle Orman Umum Müdür
lüğünce lüzum görülecek diğer orman memur
ları Bakanlar Kurulunun seçeceği silâhla teç
hiz olunurlar. Bu silâhlar adı geçen memurlara 
orman idaresince demirbaş olarak verilir. 

MADDE 69. — Silâh taşımaya yetkili orman 
memurları aşağıda yazılı hallerde silâhlarını 
kullanabilirler: 

a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde, 

b) Görev sırasında tecavüze veya karşı 
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların tesli
mi emredildiği halde emrin derhal yerine geti-
rilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen 
silâh ve suç aletleriyle elkonan müsadereye tâ-
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bi nakil vasıtalarına orman bölge ve muhafaza 
binalarına ve elindeki silâhına vukubulan taar
ruzun başka şekilde define imkân olmaması 
hallerinde, 

e) Oörevlerini yapmalarına tek veya toplu 
olarak fiilî mukavemette bulunulması veya ta
arruzla mümanaat edilmesi hallerinde. 

MADDE 70. — 68 ııci maddeye göre silâh 
taşımaya salahiyetli olan orman memurları, 
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını, 
temiz tutmaya ve idarece istendiği, görevlerin
den ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmir
lerine derhal ve aynen iadeye mecburdurlar. 
Bu silâhları hiçbir sebep ve bahane ile başka
larına veremezler ve satamazlar. 

Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510, dikkatsizlik ne
ticesi kaybedenler veya başkasının kullanması
na sebep olanlar aynı kanunun 230 ncu madde
si gereğince cezalandırılmakla beraber silâh, 
cephane ve malzemenin üç kat bedelini ödeme
ye mecburdurlar. 

Suçların Takibi 

MADDE 71. — Orman memurları, orman 
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit, 
suç ve nakil vasıtaları ile suç ma'hsuli mallarını 
zabıt ve icabında suç işliyenleri yakalamak salâ
hiyetini haizdirler. Talep vukuunda polis, jan
darma, köy muhar ve bekçileri orman memur
larına yardıma mecburdurlar. 

MADDE 72. — Orman memurları, av tezke
resi olmıyanların ve orman idaresinden izin al
mamış olanların ormanlarda ve orman göl ve 
derelerinde avlanmalarını men'e, avlarını ve av 
vasıtalarını zaptetmeye salahiyetlidir. 

MADDE 73. — Orman içinde veya civarın
da bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti, 
kendi köy hudutları içimdeki Devlet ormanları
nın korunmasında orman teşkilâtiyle iş birliği 
yapmakla mükelleftirler. Bu mükellefiyet Ta
rım Bakanlığınca tesfbit edilecek esaslar daire
sinde ifa edilir. 

MADDE 74. — Orman memurları; orman 
suçlarına ait tanzim edecekleri zabıtları, suçlu
nun hüviyet ve ikâmetgâhını tesbit ettikten 
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sonra bağlı olduğu âmire vakit geçirmeksizin 
gönderir, hüviyeti tesbit edillemiyen suçlular 
vakit geçirmeksizin en yaıkm zabıta merkezine 
götürülür. Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek 
en kısa bir zamanda Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilir. 

Orman memurları tarafından orman suçla
rından dolayı tutulan zabıt varakaları sahteliği 
ispat edilmedikçe muteber sayılır. Zabıt vara
kasını imza eden memurlar mahkemeye celbedil-
nıezler. 

MADDE 75. — Bu kanunda cezaları tâyin 
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde ıgörülür. 

Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce 
acele mevafctan sayılır. 

MADDE 76. — Orman suçlarından dolayı 
zapdolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahru
kat ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli 
orman memurları tarafından muhafaza edilmek 
üzere mevcut ise orman depolarına veya en ya
kın belediye veya 'köy muhtarına veya muhta
rın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti 
âzasından birine makbuz mukabilinde teslim 
olunur, bunlardan çürüyecek veya bozulacak 
olanlarla, muhafazası, müşkül ve masraflı bu
lunanlar orman idaresinin satış (komisyonunca 
mahallinde veya pazar yerlerinde, tellâl ile 
ilân edilmek suretiyle, derhal satılır, masraf
lar çıktıktan sonra geri 'kalan para emanet ola
rak bankaya veya orman idaresi veznesine ya
tırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
teber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâ
va neticesine 'kadar sahiplerine iade edilir ve 
teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil va
sıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

Suçlu lehine karar verilmesi halinde, zabde-
dilmiş emval mevcut ise derlhal ve satılmış ise 
bedeli iade olunur ve nakil ve muhafaza mas
raflarından başka hiçbir şey alınamaz. Müsa
deresine karar verilen mallar, nakil vasıtaları 
ve cürüm aletleri satılmamış ise satılarak Or
man Umum Müdürlüğü hesaJbrna irat kaydedilir. 

MADDE 77. — Orman içinde kimin tarafın
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olınıyan 
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veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olu-
namıyan orman mahsulleri, 'orman idaresinin 
satış usullerine göre, satılır ve bedelleri irat 
kaydolunur. 

Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala
rının sahipleri on ibeş gün 'müddetle yapılacak 
ilânla araştırılır. İlân sonunda salhibd meyda
na çrkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

MADDE 78. —- İzin almadığı veya orman 
içinde bir hizme'ti bulunmadığı ihalde ağaç ke
secek ve nakledecek vası'talarla orman İçinde 
görülen ve halinden şüphe edilen kimseleri or
man dışına çıkarmaya orman memurları yetki
lidirler. 

MADDE 79. — Ormanlarda başı boş görülen 
hayvanlar en yakın köy muhtarlarına veya be
lediyelere makbuz karşılığı 'teslim olunur. Hay
van sahibi zu'hur edip zabıt varakasına imza 
ederse hayvan kendisine verilir. 

Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren 
on beş gün içinde sahibi bulunmıyan hayvan
lar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya 
orman idaresi veznesine yatırılır. Bankaya ve
ya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra 
bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel or
man idaresince irat kaydolunur. 

Hayvan sahipleri bakma masraflarını öde
meye mecburdur. 

MADDE 80. — Orman suçlarından mütevel
lit aramayı icap ettiren haller, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde ya
zılı, tehirinde mazarrat umulan hallerden sayı
lır ve bu aramaları orman memurları aynı mad
de hükmüne tevfikan yaparlar. 

Arama sırasında zaptolunan kaçak orman 
mahsulleri hakkında bu kanunun 76 ncı maddesi 
hükmü tatbik edilir. 

MADDE 81. — Bakım kuruluşunun tamam
landığı mmtakalardaki il ve ilce merkezlerinde 
bir ihbar ve takip sebebine uymadıkça orman 
mahsullerine ait nakliye ve tezkere kontrolü ya
pılmaz. 

Orman idaresi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren beş sene içinde ormanların 
bakım kuruluşlarını tamamlar. 
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Ceza Hükümleri 

MADDE 82. — Bu kanunun 2 nci maddesi
ne göre orman rejimine tâbi tutulan mmta
kalardaki ağaçları orman idaresinden izin al
madan kesenler, sökenler veya bu ağaçların ku
rumasını icabettirir işleri yapanlar Türk Ceza 
Kanununun 516 ncı maddesinin birinci fıkra
sında yazılı ceza ile cezalandırılır. Eğer bunla
rı ağaçların sahipleri yaparlarsa 100 liradan 
500 liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilirler. 

MADDE 83. — Bu kanunun 12 nci madde
sine muhalif hareket edenler bir haftadan 3 
aya kadar hapis veya 50 liradan 300 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler ay
rıca koru ormanlarında kesilen beher ağaç için 
25 liradan 100 liraya kadar, baltalık ormanlar
dan kesilenlerin beher kental veya kesrinden 5 
lira, kömürün beher kentali veya kesrinden 25 
lira hesabiyle ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 84. — Bu kanunun 12 nci madde
sine muhalif hareket edenler orman sahipleri 
ise, yapılan zararın miktarına göre bir haftadan 
3 aya kadar hapis veya 30 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 85. — 15 nci maddeye göre izin 
almadan ormanlarda maden veya taşocakları 
açanlar 25Ö liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır ve açtıkları ocaklar ka
pattırılır. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca taz
min ettirilir. îzinle bu n-evi ocaklar tâyin olu
nacak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın 
yarısı hükmolunmakla beraber bu tedbire ria
yet edilinceye kadar ocakları idarece işlemek
ten menolunur ve ocak sahipleri bu hususta 
bir gûna zarar ve ziyan talep 'edemezler. 

MADDE 86. — 16 ncı maddede yasak edi
len işlerle, bu maddede yapılması izne bağlı 
işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. İşgal ve 
faydalanma, yanmış orman sahasına taallûk et
tiği takdirde bu cezalar iki misline çıkarılır. 

16 ncı maddede tâyin edilen mesafeler dâhi
linde yapılması izne bağlı olan fabrika, hizar 
ve şeritlerle biı4kaç, kömür, katran, terebentin 

: 200) 
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ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar, 500 
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de mene-
dilir. 

MADDE 87. — Devlet çekici ile damgalanan 
ağaçları keserken bu damgayı Orman İdaresin
ce tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmı-
yanlarla nakliye tezkeresi almaksızın ormandan 
ağaç çıkaranlar 83 ncü maddedeki cezalarla ce
zalandırılır. 

Damgalı ağaçları tesbit edilen hadde naza
ran daha yüksekten kesenler, kesilen ağaçların 
miktarı göz önünde bulundurularak 100 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 88. — 22, 24, 25 nci madde hüküm
lerine göre köylülerin zâti ihtiyaçlariyle köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç 
ve mahrukatı bu işte kullanmıyanlar veya baş
kasına satanlar ve bilerek alanlar odun veya 
kereste olduğuna ve bunların miktarına göre 
50 liradan 300 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. 

MADDE 89. — Orman idaresinden izin al
maksızın 14 ve 26 ncı maddelerde yazılı işleri 
yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince tâ
yin olunacak şartlara riayet etmiyenler 10 lira
dan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılır. 

Ormanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
lerde 26 ncı maddede sayılan mahsulleri toplı-
yanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 90. — 19 ncu madde gereğince ve
rilecek nakliye tezkeresini değiştirmeksizin 
ağaç. odun, kömür ve sair orman mahsullerini 
taşıyanların malları kaçak olup olmadığının 
incelenmesi için 76 ncı maddede gösterilen şe
kilde alıkonur. 

Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği ta
hakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıya
na teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın kaçak 
olduğu anlaşılırsa, 83 ncü madde hükmü tatbik 
edilir, nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat 
yapanlar ve ormanda kesilen ağaçlardan yapıla
cak tomrukları damgasız olarak istif mahallerine 
veya kaçırmak kasdı olmaksızın başka yerlere gö
türenler ile her nevi ormanlarda 33 ncü maddenin 
birinci fıkrası hükmüne muhalif hareket edenler | 

, 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle 
| cezalandırılır. 

i MADDP] 91. — 34 ncü madde gereğince, izin 
I almaksızın her nevi ormanlara hayvan sokanlar, 

sokulan hayvan adedine göre iki aya kadar ha
fif hapis ve ayrıca beher- baş keçi ve deve için 
birer lira, öküz ve at gibi beher büyük baş, hay-

j van için 50 şer kuruş beher baş koyun için 25 şer 
j kuruş hesabiyle hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girmesi 
veya 34 ncü madde mucibince konulacak şart ve 
tedbirlere riayet edilmemesi halinde, yalnız 
para cezasına hükmolunur. Yanmış orman saha
larımı hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak 
yüzünden girmesi halinde yukarda vazıh cezalar 
iki misli olarak tatbik olunur. 

MADDE 92. — Yazılı olarak yapılan tebli
gat tarihinden itibaren iki yıl içinde 42 nci mad
dede yazılı işaretlerle ormanlarının hudutlarını 
belli etmiyen hususi orman sahiplerinden elli li
radan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra 
altı ay içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse ve
rilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz. 

MADDE 93. — 44 ncü madde gereğince tan
zim. kabul ve tasdik olunan orman amenajman 
plânlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaç
landırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mü
cadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen 
işleri, plân dairesinde ve verilen müddet içinde 
yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan orman 
sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri 
kendilerine verilecek mühlet içinde bu işleri yap
mazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa, 
bunlar Orman İdaresi tarafın/dan yapılır ve mas
rafları tamamen kendilerinden alınır. 

MADDE 94. — 60 ncı maddedeki mecburiyete 
riayet etmiyenler bir haftadan bir aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve tesis
lerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar ve
renler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi 
gereğince cezalandırılır. 

Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde işle
nirse ceza iki misline çıkarılır, 



MADDE 95. — 61 nci maddeye göre orman
larda vukua gelecek yangınları söndürmek için 
salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafın
dan yangın mahalline gitmeleri emrolunmasma 
veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edilmesine 
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten 
imtina edenler veya gidip de çalışmıyanlar ve ve
rilen işi yapmıyanlar hakkında vali ve kayma
kamlar tarafından 25 liradan 50 liraya kadar 
hafif para cezası verilir. 

Ancak bu cezalara tebliğ tarihinden itibaren 
beş gün içinde alakadarlarca mahallî sulh ceza 
mahkemesine itirazda bulunulabilir. 

Sözü geçen maddede yazılı memurlarla or
man teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermiyenlerle alâka göstermiyen-
ler T. C. Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 96. — Bu kanunun 64 ve 65 nci 
maddelerine aykırı hareket eden veya ettirenler 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 97. — 66 nci maddede gösterilen 
tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 li
raya kadar hafif para cezası alınır.. 

MADDE 98. — Bu kanun hükümlerine aykı
rı hareketten dolayı müsaderesi icabeden or
man mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, ta
şındığını veya toplandığını bildiği halde satın 
alanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler, kabul 
edenler veya gizliyenler bir haftadan üç aya ka
dar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılır. 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kulla
nılan ve tarım işlerinde kullanılması kabil olu
nan (at, katır, merkep, öküz, manda gibi) hay
vanlarla kağnılar ve köylüye ait bluunduğu sabit 
olan arabalar dışında kalan her nevi nakil vasıta
ları kime ait olursa olsun müsadere olunur. 

Bu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıta
larla taşıyan veya taşıtanlardan birinci fıkrada 
yazılı cezadan maada ayrıca, odunun beher ken
tali veya kesri için 5 lira, kömürün beher kental 
veya kesri için 25 lira, tomruk veya l kerestenin 
beher metre kübü veya kesri için 100 lira hesa
biyle para cezası alınır. 

MADDE 99. — Ağaçlara vurulan resmî 
damga ve numaraları bozanlar ve orman hudut-
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| larmdaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri ve 
I levhaları kaldıranlar belirsiz hale getirenler, 
I yerlerini değiştirenler, iki aya kadar hafif hapis 
I ve 50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan-
I dirilir. 

I MADDE 100. — Orman içinde kimlerin ne 
I gibi ahvailde ateş yakacaklarına ve bu gibile-
I rin ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair 
I orman idaresince gösterilecek şart ve tedibi r-
I lere riayet etmiyerek ateş yakanlar ve orana ıı-
I 1ar içinde, sönmemiş sigara atanlar, T. C. Ka-
I nununun 566 nci maddesinin birinci fıkriasına 
I göre cezalandırılır. 

I MADDE 101. — Muhafazaya ayrılmış or-
I inanlarda, ormanlara mütaallik suçları, isliyeu-
I lerin müstahak olacakları ceza iki misli olarak 
I hükmolımur. 

MADDE 102. — 59 ncu .madde hükmüne 
I muhalif hareket edenlerle Devlete veya her ki-
I me ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek 
I üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara 
I her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması 
I veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet veren-
I iler 30 liradan 100 liraıya kadar 'hafif para oe-
I zasiyle •cazalandırılırlar. 

MADDE 103. — Orman memurları tarafın-
I dan zıaptolunanı kaçak orman mahsulleri ve bu 
I kanunda suç sayılan fiililerde kullanılanı teste/re, 
I balta, kazma gibi vasıtaların müsaderesine ka-
I rar verilir. Müsaderesi gereken orman mah-
I sulleri istihlâk edilmiş ise kıymetinin1 mahallî 
I rayice göre tazminine hükmıolunur. 

MADDE 104. — Orman suçlarına ilişkin fiil
lerin ikamda bir zarar hâsıl olursa tale<p vu
kuunda ayrıca tazminata da hükmolunur. 

Bu tazminat, orman idaresinin masraf ede
rek vücuda getirdiği tesis veya işaretlere ta
allûku halinde yapılan masraf üzerindan ve 
yaş ağaç (kesilmesi veya sair orman mahsulleri-

I nin çıkarılması orman tarife bedeli üzerinden 
hesap olunur. 

MADDE 105. — Her türlü orman suçların
da, yarım hektardan fazla tahrip olunan veya 
yakılan sahalarda suçlulara hükmolunıcak za
rar ve tazminatla beraber ayrıca beher hektar 
için 500 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına 

I da hükmolunur. 

ısı : 200) 
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Altıncı Bölüm 

Malî hükümler 

MADDE 106. — Orman Umum Müdürlüğü
nün istihsal, nakil, imal ve .satış giderlerine; 
bu işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıta
lar, nıakina, alât ve edevat satmalına bedelle
rine, orman içinde inşa edilecek bina ve kulü
belerle, telefon, elektrik, yol ve sair lüzumlu 
tesisler yapma, satmalma, kiralama, , bakım, 
muhafaza, ve onanma" giderlerine, sigorta ve di
ğer sosyal yardım masraflarına amortisman 
hisseleriyle benzeri giderlere geçici bizmeıtli üc
retleriyle işçi gündeliklerine harcanmak maks-a-
diyle umum müdürlük emrine elli milyon lira 
döner sermaye verilmiştir. 

İstihsal ve satışı döner sermayeden yapıla
cak orman müdürlüklerinde mevcut bina, tesis 
ve demirbaşlar devir tarihindeki kıymetleriyle 
döner sermayeye eklenir. 

Katma bütçeye konulacak ödeneklerle ya
pılacak her türlü tesislerin intifaüarı döner ser
mayeye bırakıldığı takdirde bu teslislerin ma
liyet bedelleri.-döner sermayeye ilâve edilir. 

Döner sermayenin ödenmiş miktarının' % 30 
dan fazlası gayrimemkule yatırılamaz. 

MADDE 107. — Yukarıki maddede yazılı 
döner* sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağla-
ıı-ı r-: 

A) Geçici birinci madde gereğince devre
dilecek para ye para hükmündeki kıymetlerle 
ambar, sabit kıymet ve stok ımevcudu mallar; 

B) Lüzum ve zaruret halinde katma büt
çeye konulacak ödenek. 

MADDE 108. ~ Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından istihsal yapılacak ormanlaırla bu 
istihsal ve satışları yapacak müdürlüklerin dö
ner sermayesine ilişkin işler; Muhasebe! Umu
miye ve Artırma, Eksiltme ve IhaJle kanunları
ma bağlı olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit 
'edilecek esaslara ve ticari icaplara göre yürü
tülür. 

Döner sermayenin merkezce yapılacak umu
mi bilançosu ile döner, sermaye ile çalışan mü
dürlüklerin kesin hesapları sarf evrakı ille bir
likte yıl sonundan yapılacak yedi ay içkide 
Sayıştaya verilir. 

MADDE 109. •*- Katma bütçe ile yapılacak 

! istihsalden elde edilecek mahsullerin muhammen 
bedelleri döner sermaye ile çalışan müdürlükle
rin satış fiyatları göz önünde tutularak Orman 
Umum Müdürlüğünce tesbit edilir. 

Bu kabil ormanların istihsal, el ile imal, na
kil ve satış işlerine ait muameleleri, döner «er
meyenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütülür. 

Yedinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

-'•' 'MADDE 110. — Bütün Devlet ormanlariyle 
Orman Umum Müdürlüğünün ve buna bağlı da
ire ve müesseselerin orman içinde veya dışıuda 
sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi, 
bina ve tesisler, Arazi, Bina, İktisadi Buhran ve 
Müdafaa vergilerinden muaftır. 

MADDE 111. — Devlet ormanlariyle umuma 
mahsus ve hususi ormanlarda; ağaçlama, kesme, 
tomruklama, ölçme, imal etme ve istif yerine 
kadar taşıma, her türlü orman yolları ve köprü
leri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, orman 
temizleme ve kökleme, odun ve kömür yapma've 
taşıma gibi ormancılık işlerinde gündelik, götü
rü, vahidi fiyat gibi usullerle çalıştırılan köylü
lerin ve isçilerin istihkakları her çeşit Vergi ve 
resimden muaftır. 

Sekizinci Bölüm 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Plânlan yapılıp tas
dik edilinciye kadar hususi ormanlardan 46 ncı 
madde mucibince alınacak Hasılat Resmi yerine, 
kesecekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet 
Ormanları Dikili Ağaç Tarifesinia yarısı, Orman 
Hasılat Resmi olarak tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Umum Mü
dürlüğünün elinde bulunan fabrika ve imalâtha
nelerle sair bina ve tesislerden âmme hizmetleri 
bakımından satışında veya kiralanmasında mah
zur görülmiyenler, Hükümetçe tâyin edilecek 
esaslar dairesinde hususi teşebbüse satış suretiy
le intikal ettirilebilir veya kiralanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte, vergiye esas olan sayıma göre, 
her şahsın elindeki karakeçi adedi tesbit olunur. 
On adedden fazla karakeçisi bulunan şahıslar 
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her sene karakeçi sayısı yekûnunun onda birini 
azaltmaya veya başka cins hayvanla değiştirme
ye ve on adedden az karakeçisi olanlar da her 
sene bir keçiyi eksiltmeye mecburdurlar. 

Karakeçi sahibi okluğu tesbit edilen şahıs
larla bunlardan gayrı kimseler yeniden karake
çi edinerek besliyemez ve üretemezler. 

GEÇlCt MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 
«irdiği tarihten itibaren, on senelik tasfiye müd
detine inhisar etmek şartiyle ormanlık mıntaka-
sındaki karakeçilerin otlatılması için ormanlara 
büyük zararlar vermesine rağmen otlama yer
leri ayrılıv. 

Bu sahalar her sene azalacak keçi miktarı 
ile mütenasiben daraltılır. Bu yerler haricindeki 
ormanlara giren karakeçiler Devletçe müsadere 
olunu?. 

GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar; 1951 bütçesi ile 
katma bütçeye ödenecek gelirler hariç olmak 
üzere katma bütçe ile döner sermaye arasında 
tahaddüs eden alacak ve vereceklerin kayıtları 
silinmişti?. 

B) Mevcut demirbaş, gayrimenkul ve tesis
lerden gerekli görülenler, ihtiyacı olan mahal
lere Umum Müdürlükçe tahsis olunur. 

O) Orman Umum Müdürlüğüne bağlı daire 
ve müesseselerin paraları, para hükmündeki 
kıymetleri, her türlü ambar ve stok mevcutları 
Umum Müdürlüğün döner sermayesi sayılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Döner sermayenin 
1951 yılı blânço ve Kesinhesapları Ocak ve Şu
bat 1952 aylarını da ihtiva etmek üzere 14 ay
lık olarak tanzim edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Yürürlükte bulunan 

Orman İşletme Talimatnamesi, bü kanuna göre 
hazırlanacak talimatname yürürlüğe girinceye 
kadar yürürlükte kalır. 

Dokuzuncu Bölüm 

Son hükümler 

MADDE 112. — Kaldırılan kanunlar; 
18 . I I . 1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Ka

nunu. 
8 . V I . 1946 tarihli ve 4914 sayılı Kanun. 
13 . VI . 1946 tarihli ve 4920 sayılı Kanun. 
3 . IV. 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanun. 

MADDE 113. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 114. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
.1. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğhı 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

// . Kaymen II. özyöriık 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. îlcri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Muhlis Ete Dr. E. H. Üstündağ 
O. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

R. S. Burçak N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

S. Kurtbek N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

ffakkt Gedih 

( S . Sayısı : 200) 



- 21 -
Zonguldak Mebusları Fehmi Açıkgöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, bâzı suç ve cefaların affı hakkında

ki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/170) 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Orman tazminat dâvalarının affı hakkında hazırladığımız kanun teklifini ve gerekçesini ili-
şik olarak takdim ediyoruz. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arzederiz. 5 .11.1951 
Zonguldak Milletvekilleri 

F. Açiksöz H. Sivigoğkı 

GEREKÇE 

Uzun seneler umumi bir af kanunu çıkmamış olması ve 14 Mayıs demokrasi zaferinin milletçe 
başarılmış, olması gibi sebeplerle Büyük Millet Meclisinin kabul buyurduğu : 5677 sayılı Af Kanu
nunun ehemmiyeti ve milletimizde uyandırdığı büyük memnuniyet say m milletvekili arkadaşları-
mızea malûm olduğundan bu husus üzerinde durmayacağız, yalnız affın tamaıaiaoBUtsı zarure
tini duyduk, çünkü ormanlık mıntakalardaki orman köylülerinin iştedpderi suçlardan hemen he
men % 90 nnıı orman- suçları teşkil eder bu sebeple Af Kanunundan istifadeleri birkaç günlük 
hapis ve para cezalarından ibaret kalmıştır, hukuki cihetten ise fakirlik ve perişanlıkları sebebiy
le hiçbir zaman ödemeye iktidarları olmıyacağı yüzlerce liralık tazminatlar için icra takiplerine 
mâruz kalmakta veya henüz mahkemelere gidip gelmektedirler, yani Af Kanununun orman köy
lülerine tesiri pek cüzi olmuştur, orman idareleri yönünden ise mahkeme mâsnaflarnıı kurtaracak 
kadar dahi netice alamamalarının ve buna rağmen hukuk dâvalarını açmak ve takip etmek zaru
retinde bulunmalarının Orman Umum Müdürlüğü bütçesine menfi tesirleri olacağı tabiîdir. 

Bu sebeplerle hem fakir orman köylüleri ve hem de devlet yönünden faideli olacak olan or
man tazminatlarının affı hakkındaki ilişikte bulunan kanun teklifimizi hazırladık, kabul Duyurul
masını saygı ile arzederiz. 5 . II . 1951 

Zonguldak Millet vekiller jndeıt ' 
F. Açiksöz R. Sivişoğlu 

ZONGULDAK MEBUSLARI FEHMİ AÇİKSÖZ VE RÎFAT SÎVÎŞÖĞMJ 'NUK KAMJN 
TEKLİFİ 

5677 sayılı Bâzı Suç ve Cezaların Affı Hakkın
daki Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 . V . 1950 tarihinden ön
ce işlenmiş 3116 sayılı Kanunda ve bunu tadil 
eden diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı 
ceza. mahkemelerinde ceza ile birlikte veya hu
kuk mahkemelerinde şahıslar aleyhine hükme
dilmiş tazminalardan henüz tahsil edilmemiş bu
lunanlar affedilmiştir. 

Yukarıki fıkrada yazılı şartlara uygun taz
minat dâvaları açılamaz ve açılmış olanlara da 
bakılamaz. 

MADDE 2. —Birinci madde yazılı suçlar 
ve tazminat dâvaları sebebiyle müsadere edil
miş bulunan vasıtalar ve mallardan mevcut 

olanlar aynen satılmış bulunanların bedellerin
den henüz mahkemeden irat kaydına dair ka
rar alınmamış olanlar, bir sene içinde talep et
tikleri ve bilûmum masraflarını ödedikleri 
takdirde sahiplerine geri verilir. 

MADDE 3. — Yukarıki maddeler gereğince 
lehlerine durum hâsıl olanlar zarara uğradıkla
rından bahsile orman idaresi aleyhine tazminat 
dâvası açamazlar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Adalet ve Tarım 
bakanları yürütür. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 19 . IV . İHI 
Esası No, 2/170 
Karar No. 28. 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak;Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve 
Rifat Sivişoğlu'nun bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
komisyonumuza havale edilmekle teklif sahip
leri ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi. 
- Y a p ı l a n kanun teklifi 3116 sayılı Kanunla 

bunun tadillerinin şümulü içine giren ve 15 . 
•5 . 1950 tarihinden evvel işlenen suçlardan do
lay r ceza ve hukuk mahkemelerince hükmedilmiş 
ve edilecek olan, şahsi hak. mahiyetindeki tazmi
nat hükümlerinin affını ist\hdaf etmektedir. 

Türk Ceza Kanununun umumi ve husu^ af
lara mütedair 97 ve 98 nci maddeleri hükümle
rine göre yapılan aflar cezayı bütün neticele
riyle birlikte iskat ederse de suçtan zarar gören
lerin şahsi haklarına asla tesir etmez. Diğer ta
raftan Borçlar Kanununun 53 ncü maddesi ge
reğince suçtan zarar gören şahısların bundan 
mütevellit zararlarını, zararı ika edenden her 
zaman talep ve dâvaya hakları vardır. Bu iti
barla Af Kanununa eklenecek bir hükümle Dev
let dairelerinin şahsi haklarının affedilmesine 
hukukan imkân yoktur. 

5677 sayılı Af Kanununun 4 ncü maddesinde 
kaçak sanılan orman mahmullerinin alınacak rü
sumu mukabilinde sahiplerine iade edileceğine 
dair açık bir hüküm mevcut olduğundan kanun 

teklifinin 2 nci maddesiyle sevkedilmek isteni
len hükümde mevcut bir kanun hükmünün tek
rar edilmiş olması bakımından lüzumsuzdur. 

Kanun teklifinin, 3 ncü maddesindeki zarara 
uğrıyanların orman Maresi aleyhine dâva aça-
mıyacakîarma mütedair olan hükme gelince : 
bu kayıtta vatandaşlara Medeni Kanunun 24 
ncü maddesiyle tanınan dâva hakkını nezeder, 
mahiyette olması ve hukuki esasata mugayir bu
lunması dolayısiyle kabule şayan görülmemiştir. 

Bu sebeplere binaen bu kanun teklifinin red
dine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. îltekin M. Erkuyumcu V. Asena 
Ankara . Çoruh Çorum 

ö. Ş. Çiçekdağ M. Güney H. Ortakcıoğlu 
Edirne Elâzığ Erzurum 

M. Enginim H. A. Yöney E. Karan 
İstanbul Kars Konya 

A. Moshos A. Çetin M. Obuz 
Kütahya Samsun 

Ş. S. Nasuhoğlu F. Tüzel 
Seyhan Yozgad 

.S'. Serçe N. Ü. Almh 
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Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve 2 arkadaşının Orman kanunu teklifi (2/200) 

Ankara, 11 .IV . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanunu tasarısının gecikmesinde Büyük Millet Meclisinin göstermiş olduğu hassasiyet
ten, aldığımız ilhamla hazırladığımız orman kanunu tasarısının takdimini ikinci Menderes Ka
binesinin süratle getirmiş olduğu tasarı ile mukayese etmek üzere teEir etmiştik. 

Yapmış olduğumuz mukayesede Hükümet tasarısı ile teklifimiz arasında mühim farklar görmüş 
olduğumuzdan hazırlamış olduğumuz tasarıyı Hükümet Tasarısı ile birlikte müzakere olunmak üze
re Yüksek Meclise sunduğumuzu saygılarımızla arzederiz. 

Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili 
Kâmil Kozak Zuhuri Danışman Mithat Dayıoğlu 

ORMAN KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Taşıdığı hayati ehemmiyeti itibariyle yurdumuzun bellibaşlı millî serveti olan ormanlarımız, 
on üç seneden beri Devlete oldukça pahalıya malolan geniş bir teşkilâtın idaresinde bulunmasına 
rağmen, uzun zamandan beri devam edegelen tahribattan maalesef kurtulamamış, bilâkis her gün 
biraz daha artan açmacıhk ve kaçakçılığa inzimam eden büyük yangınlarla bu tahribat büsbütün 
artmıştır. 

Gariptir ki, ormanlarımız bu şekilde harap olup giderken, bu tahribattan mesul tutulan köylü
müz de, içinde yaşadığı ormanlardan en basit ve tabiî hakkı olan yapacak ve yakacak ihtiyacını 
dahi yeter miktarda ve zamanında alamamaktan şikâyet etmekte bulunmuş ve orman mıntakala-
rında yaşıyan kasabalar halkı ise zaman zaman muhtaç olduğu bir tek tahtayı dahi bulamamanın 
sıkıntısını çekmiştir. 

Bu duruma göre, yeni bir Orman Kanunu tedvinini düşünmekten evvel, ormancılığımızın bir 
kanun ve nizam altına alındığı 1937 yılından bu tarafa zuhur eden bu tezadın hakiki sebeplerini 
bulmak, kusurun kanunların kifayetsizliğinde mi yoksa tatbikatında mı olduğunu teshit etmek da
ha doğru olur. 

Uzun bir mesainin mahsulü olan 3116 sayılı Kanunun 3444 sayılı Kanunla muaddel şeklini 
tetkik edersek, köylümüzün halen şikâyet etmekte olduğu birçok meselelerin daha o zamanlar 
düşünülmüş ve büyük bir kısmının halledilmiş olduğunu görürüz. 

Bu kanunda, köylünün yapacak, yakacak ve pazar ihtiyaçlarının yeter miktarda verilmesi ka
bul edilmiş, mera, sulama ve sair hakları da tanınmıştı. Aynı zamanda, ağacın devlet eliyle kesil
mesi şartiyle, hususi teşdbbüsün de faaliyetine devamına müsaade olunmuş, hattâ büyük tesis
leri icabettirecek orman işlerinde millî sermayenin de-iştiraki düşünülmüştü. 

Bütün bunlardan sonra, 'koruma, imar, teşcir ve tathiri ihtiva eden bâzı hizmetlerle ormanlar, 
yeniden kurulan geniş bir işletme teşkilâtına tevdi olunmuştu. 

Eğer köylünün ve halkın orman mevzuundaki sıkıntısının sadece bir kanunla halli mümkün ol
sa idi, zannımızca yukarda bahsi geçen kanunlar bunun .mühim bir kısmını temin etmiş oluyordu. 

Şu hale nazaran kanunu, tatbikatiyle birlikte gözden geçirmek zarureti hâsıl olmaktadır. 
Yukarda arzeylediğimiz şartları ihtiva eden 3116 sayılı Kanunla orman içinde çalışmak ve istih-
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sallerini istif yerlerine kadar getirip orada hususi teşebbüse satmak üzere işe başlıyan orman ida
resi, pek kısa bir zaman içinde ve ciddî hiçbir sebebe dayanmadan faaliyetini orman dışına intikal 
ettirerek şehir ve kasabalarda kurduğu fabrika ve tesislerle imalâtçlığa başlamış, yani 3116 sayı
lı Kanundan evvelki orman mütaahhidini tam mânasiyle istihdaf etmiştir. 

Bu hareketinin tabiî bir neticesi olarak mesaisinin büyük bir- kısmının imalâta ve onun zaruri 
icaplarına hasra tahsis edilmesi, esas mevzu olan orman hizmetlerini ihmal ettirmiş ve sarfolan 
on üç senelik emek ve masraflara rağmen ormancılığımız maalesef olduğu yerde kalmıştır. 

Bu suretle kendisini tamamen ticarete vermiş olan bu müessese, bir tüccar görüşiyle köylünün 
ucuz tarifeli zati ihtiyacını dahi bir yük telâkki etmeye başlamış, hattâ rekabetine meydan verme
mek için pazar ihtiyacı keresteliği, kanunun sarih hükümlerine rağmen köylüye vermekten im
tina etmiştir. Nihayet işi tam mânasiyle inhisarına alabilmek endişesiyle hususi teşebbüsün elin
deki fabrikalara ve hususi ormanlara kadar el uztmıştır. 

Gittikçe sahasını genişleten bir devletçilik zihniyetiyle işi odun kömür imaline ve hattâ ıhlamur 
çiçeği toplamaya kadar götüren bu müessese, garip birtakım hükümlerle muhitinde sebepsiz bir 
sıkıntı ve buhran yaratmış, yıkılan evini yapmak için on metre mikâp ağaç istiyen köylüye ver
diği beş metre mikâp için en uzak ve sarp ormanı göstermiş, işletme fabrikasının yanında oturdu
ğu halde parasiyle bir tek tahta dahi bulmaktan âciz kalan kasabalıya yapacağı ev için belediye
den keşif raporu ibraz etmek şartiyle bedeli mukabilinde istediği on beş metre mikâp keresteye 
mukabil hiçbir zaman üç metre mikâptan fazla vermemiştir. 

Yukardan beri birbirini zincirleme takibeden bu zorlamalara ilâve edebileceğimiz keçi katliâ-
miyle, tazyik son haddini bulmuş ve binnetice halk ile orman v?, ormancı arasında derin bir uçurum 
açılmıştır. 

Ormancılar, ormanın partiler ve hükümetleri elinde bir politika vasıtası olduğunu ve bundan 
yurt ormancılığı adına üzüntü duyduklarını iddia ederler. Biz bu mütalâaya iştirak etmiyoruz. 
Çünkü 3444 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 3116 sayılı Kanunun ruhuna sadakat gösterilse 
idi, yeni yeni kanunlar yapmaya lüzum kalmıyacağı gibi, on üç senelik tatbikatından sonra bugün 
karşımızda ciddî bir orman meselesi dahi bulunmaz, bilâkis şehirlerdeki orman siteleri yerine 
daha mamur daha verimli bir orman varlığı kazanılmış olurdu. 

Tahdit veya tazyikle zaruri ihtiyaçlardan tasarruf yapılamıyacağmı, geçirdiğimiz on üç senelik 
tecrübe bize göstermiş bulunuyor. Çıkarılm.ış olan bütün zorluklara rağmen köylü ve kasabalı yine 
evini yapmış, kışlık odununu ihtiyacı kadar almıştır. Fakat maalesef noksanını gayrimeşru yoldan 
ikmal etmek suretiyle hem ormanı tahrip etmiş ve hem de kaçakçılığa alışmıştı1 r. 

Kukardan, beri izahına çalıştığımız vakıalar orman dâvasının aksak taraflarını kanundan evvel 
tatbikatında aramak lüzumunu göstermektedir. 

Yapacağınvz orman kanunu, eski kanunların bulamadığı yeni kesifleri ihtiva etmiyeceğine göre, 
kanunu tevdi edeceğimiz ellerden yeni bir anlayışı beklemek ihtiyacındayız. 

Memleketimizin yegâne millî servetini yedi emanetine tevdi ettiğimiz değerli ormancılarımızın 
şahıslarında bu anlayışın mevcut olduğuna inanıyoruz. 

Ormanlarınızın korunması ancak köylünün ormana karşı sevgi ve alâkası ile mümkün olabilir. 
Bu da nazari hükümlerden ziyade fiiliyatla elde edilii'. 

Orman muhitinde yaşıyan köylü ve kasabalı halkın burada yaşadığı müddetçe yakacak ve yapa
cak gibi vazgeçilmez ihtiyaçları başka vasıtalarla temin edilmedikçe mutlak surette ormandan ik
mal edileceğine göre bunların herşeyden evvel, kolaylıkla ve yeter miktarda verilmesi lâzımdır. Ay
nı zamanda köylünün, yaşıyabilmek için beslemeye ihtiyaç duyduğu hayvanını (cinsi ne olursa olsun, 
bir başkasiyle değiştirmek imkânı ona sağlanmadıkça) ormanda otlatmak zorunda bulunduğundan 
kabul ve teslim edilmesi icabeder. 

Ormana zararı olmasına rağmen (Devlet eliyle gerekli tedbirler ittihaz olununcaya kadar) köy
lünün bu ihtiyaçlarını bir hak olarak tanır ve geçimi ormana bağlı köylünün,' hayatını meşru bir 
şekilde temin edebilme imkânını kendisine saklarsak kanaatimizce orman muhitindeki halkın orma-
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na karşı sevgi ve alâkası geçmişdekinden daha fazla olacak, hiç değilse kasten yapmakta olduğu tah
ribatın önüne geçilecektir. 

Yukarda hulasaten arzına çalıştığımız; kanaatlerden mülhem olarak tanzim ve tetkikınıza arz 
eylediğimiz tasarıda : 

1. Ormanla ziraat arazisi ve meraların ayrılmasında köylü ile daimî ihtilâf mevziin olan (or
manın tarifinin) daha sarih bir şekilde ifadesine çalıştık. Ve bilhassa orman tahdidini yapan ko
misyonlarda bu ihtilâfları azaltmayı ve ziraatle orman sahasının daha isabetli bir görüşle tefrik 
edilebilmesini temin için tahdid komisyonlarına bir ziraat mühendisinin ilâvesini düşündük. 

2. Orman mıntakalarında yaşıyan köylünün yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının eski hüküm
lerde olduğu gibi on kilometre mesafe dâhilinde bulunanlara yine onda bir tarife ile verilmesini 
ancak bunların suiistimale uğramaması ve israf edilmemesi için devamlı olarak takibedilmesini 
zaruri görmekteyiz. Köylümüzün hayat seviyesinde bir inkişaf olmadıkça zatî ihtiyaç bedellerinin 
artırılmasında kabiliyeti tatbikiye görmemekteyiz. 

Orman içinde yaşıyan köylü ova köylüsüne nazaran daha güç şartlar içinde bulunduğundan 
pazar ihtiyacının yalnız orman hududu içinde bulunan köylüye tahsisini uygun görüyoruz. 

Orman mmtakalarındaki kasaba halkının kereste, mahallî küçük sanatkârların iptidai madde 
ihtiyaçlarını gayrimeşru yollara sapmaya lüzum kalmadan kolaylıkla tedarik edebilmeleri çare
lerini araştırdık. 

3. Eski kanunlarda ormana girmesi menedilen kara keçi ve develerin ormana mazarratını ka
bul etmekle beraber bu işin yasak demekle halledilebileceğine inanmiyoruz. Milyonlarca kara ke
çiye sahip bulunan köylünün asırlardan beri beslediği ve alıştığı bu hayvanı hangi cins hayvanla 
ve ne suretle değiştirebileceği Tarım Bakanlığınca tetkik ve tesbit olunmalıdır. 

Beslenildiği yerlerde köylüye büyük bir gelir membaı olan tiftik keçisinin ise kaldırılmasına 
taraftar değiliz. Esasen kara keçiye nazaran daha az zararlı olan bu hayvanın mera işi de Tarım 
Bakanlığı mütehassısları tarafından halledilmelidir. 

4. Gittikçe artan nüfusumuz, bilhassa iç muhaceretlerle orman mmtakalarımızda istiap had
dini aşan bir kesafete yükselmiştir. Bu nüfus, her türlü ihtiyaçlarını ormandan beklediği gibi, ova
lardaki meraların tarla yapılması neticesi de hayvanlarını ormana sürmek zorunda kalmıştır. 

Bilhassa orman içi mmtakalardan başlıyaeak olan bir iskân işi, ormanlarımızın ve dolayısiyle 
memleketimizin istikbali bakımından ehemmiyetle üzerinde durulması ve süratle ele alınması ge
reken bir mesele haline gelmiştir. Yukardan beri bahsettiğimiz halk ihtiyacının, bugünkü kesafet 
karşısında devamlı olarak yalnız ormanlardan karşılanamıyacağı münakaşa dahi edilmez bir haki-
kattnv 

Bu iskân işinin, bütçemizin kifayeti nispetinde en kısa bir devre zarfında halledilmesi mutlak 
lâzımdır. 

5. Devlet ormanlarının işletilmesinde Devletin aynı zamanda imalât yapmasının, piyasada paha
lılık, orman mıntakalarında sıkıntı, ormanlarda harabiyet ve nihayet Devlete zarardan başka bir 
netice vermediği geçen on senelik tecrübe ile s a r a h a t » anlaşılmış bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığının artık bu işten samimî olarak vazgeçmesi ve imalâtla alâkalı her türlü te
sislerini mümkün olduğu kadar süratle tasfiye ederek ormancıyı vazifesine iade etmesi lâzımdır. 

1946 danberi fabrikaların tasfiyesi takarrür etmiş bulunmasına rağmen bu yolda ciddî hiçbir te
şebbüs yapılmadığı gibi, bugün dâhi yeni yeni fabrikalar tesisine çalışılmaktadır. 

Ne orman dâvamızın halli ve ne de piyasa ihtiyaçlarının karşılanması Orman idaresinin fabrika
törlük yapmasına lüzum olduğuna inanmıyoruz. 

Bilâkis, ormancının mesaisinin büyük bir kısmım bu işe çektiği için ormancıya asıl dâvayı ihmal 
ve hattâ terkettirdiğini iddia ediyoruz. 

Kanaatimizce ormancı orman içinde işe başladığı zaman koruma ve bakım işleriyle beraber orman 
meselemiz de hal yoluna girmiş olacak ve mesaisini orman hudutlarndan dışarıya intikal ettirmediği 
müddetçe muvaffak olacaktır. 
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Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesi esas olmakla beraber imalâttan sayılabilecek odun kö

mür gibi istihsallerin doğrudan doğruya köy tarafından yapılmasını zaruri görmekteyiz. Bunu temi-
nen Devlet istihsal ormanlarını koru ve baltalık olarak ikiye 'bölerek koru ormanlarında kesimin 
zaruri ahval dışında Devlet eliyle ve baltalıklarda kesim sahası gösterilmek suretiyle köylü tarafın
dan yapılmasını düşünüyoruz. 

6. Özel, tüzel ve vakıf ormanları Devletleştirilmiş olan 4785 sayılı Kanunun ilgasiyle bu orman
ların sahiplerine iadesi lâzımdır. 

Ancak, geçimleri odunculuk ve kömürcülüğe bağlı yerler halkının bulunduğu mmtakalardaki özel, 
tüzel ve vakıf ormanlar Devlet elinde bırakılmalı ve bu bölge halkının intifama tahsis olunmalıdır. 
Bu takdirde bu ormanların istimlâk bedelleri yeniden gözden geçirilmeli ve muhtemel adaletsizlikler 
munsifane bir şekilde bertaraf edilmelidir. 

4785 sayılı Kanunun kaldırılmasiyle köy, koru ve baltalıkları da geri verilecek, ve bu ormanların 
korunması köy ihtiyar kurullarına terkedilecektir. İntifa hakkı tamamen köylüye terkolunan bu ko
ruların korunmasında, mal sahibi sıfatiyle köylünün çok daha yakından alâkalı olaeağı ve ormanı 
sevip benimsiyeceği tabiîdir. 

Bu suretle, bu kanunun esas gayesi olan ormanı köylüye sevdirmek ve korutmak düşüncesi de ta
hakkuk yoluna girmiş bulunacaktır. 

( S. Bayisi : 200 ) 
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BOLU MİLLETVEKİLİ KÂMİL KOZAK VE 

2 ARKADAŞININ*TEKLİFİ 

Orman kanunu teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükümler 

•Ormanın tarifi, taksimi, idare ve murakabesi 

MADDE 1. — Bu kanunun hükümlerinin 
uygulanmasında, kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit 
orman hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleriyle birikte orman sayılır. Ancak: 

A) Her çeşit sazlık ve dikenlikler, 
B;) Maki cinsinden her türlü ağaççıklarla 

örtülü, yerler, 
:./..,C^.4;^i^itm tabiatı veya mahallî zaru-
retierj&abi koru ve baltalık yapılamıyacak her 
çeşit fundalıklar, 

D) Parklar ve şehir, kasaba, köy mezar-
lıklarındaki ağaçlıklar, 

E) Sahipli her çeşit ziraat arazisinin içinde 
emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda 
yetişmiyen, kavak, okaliptüs, söğüt, akasya 
gibi ağaçlıklar, 

F) Ormanların dışında bulunan sahipli 
arazide ve bunların kenarında bulunan dağınık 
veya yüz ölçümü üç hektarı geçmiyen ve Devlet 
ormahıria en az' üç kilometre mesafesi olan 
grup halindeki her nevi ağaç ve ağeççıklar, 

Orman sayılmaz. 

MADDE 2. —• Bulundukları mevki ve vazi
yet ye hajz oldukları hususiyet noktasından 
halkın, memleketin sıhhat, selâmet ve menfaa
tine yarıyacak olup da birinci madde şümulüne 
girmiyecek olan muayyen ağaçlı sahalar Ba-
Kanlar Kurulu karariyle belli edilerek buralar
daki ağaç katiyatı Orman İdaresinin iznine tâbi 
tutulabilir. 

<̂ MADDE 3. —«• Ormanlar mülkiyet ve idare 
bakımından : 

A) Devlet ormanları; 
B) Köy, belediye, özel idare gibi tüzel kişi

liklere ait ormanlar; 
C) Vakıf ormanlar; 

. Vasıf ve karakter bakımından da : 
A> Muhafaza ormanları; 
B) Koru istihsal ormanları; 

0) Baltalık istihsal ormanları; 
Olmak üzere ayrılırlar. 

MADDE 4. — Devletten başkasına ait bütün 
ormanlar da bu kanunun hükümleri dairesinde 
Devletin murakabesi altında olup Devlet namına 
bu murakabe Orman İdaresi tarafından yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Devlet Ormanları 

Sınırlama ve kadastro 

MADDE 5. — Devlet ormanlarının sınırlan
ması, haritalarının alınması ve kadastrosu aşa
ğıdaki komisyonlar marifetiyle Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manlar içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kış
lak, sulak ve diğer ormanlar ile her nevi ara
zinin sınırlanması işi bir yüksek orman mühen
disinin başkanlığı altında bir ziraat mühendisi 
ve Tarım Bakanlığınca hukuk mezunları arasın
dan tâyin edilecek bir hukukçu üye ile sınır
lanması yapılacak mahallin il daimî encümeni 
tarafından seçilecek bir üyeden müteşekkil ko
misyon tarafından yapılır. Bu komisyonlar bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar 
kurulları tarafından seçilecek lüzumlu bilirki
şinin bilgisinden faydalanır. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar Orman mü
hendisi ve kâtip verilebilir. İl daimî encümeni 
de ayrıca bir yedek üye seçerek ismini komis
yona bildirir. 

Askerî memnu mmtakalardaki ormanların 
sınırlanması sırasında Millî Savunma bakanlı
ğından bir temsilci bulunabilir. 

Komisyonların işe başlıyacakları gün mahal
lin en yüksek mülkiye âmiri tarafından ilgili 
ilce ve bucaklarda bir ay evvel ilân ettirilir. 

MADDE 7. — Komisyonlar, yaptıkları sınır-
lama işini bir tutanakla tesbit ve tevsik ederler. 
Bu tutanaklar komisyon başkanı ve üyeleriyle 
hazır bulunduğu takdirde komşu arazi sahip
leri tarafından imzalanır. Karar komisyonun 
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Jnürettep adedinin yarısından bir fazlasının ek
seriyetiyle de verilebilir. Reyler müsavi çıkarsa 
reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış sayı
lır. 

Komisyonların sınırlama tutanakları hülâsa
larının hududu gösteren kroki de dâhil olduğu 
halde birer sureti ilgili belde ve köylerin müna
sip yerlerine asılır. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümen
le tinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik 
edecekleri bir vesika ile tevsik olunur. Bu askı 
sahsa tebliğ hükmündedir. 

Tutanak münderecatına razı olmıyanlar ası-
hş talihinden itibaren üç ay içinde mahallî yet
kili mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. 

Bu müddet içinde itiraz vuku bulmazsa ko
misyon kararı kesinleşir. 

Komis.yonların ilgililerle birlikte yaptığı uz
laşma tutanaklarındaki hükümler kesin olup 
imza edenin buna itiraz hakkı yoktur. 

Sınırlama muamelesi yapılmış ve kesinleş
miş olan ormanlar tapuca hiçbir harç ve resim 
alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. 

Bu komisyonların yapacakları iş ve işlemler 
Tarım Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir. 

MADDE 8. — Sınırlanacak ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar 
tahdit gününde bizzat kendileri veya vekilleri 
hazır bulunur ve mülklerinin hudutlarını göste
ri rleı ve bu husustaki vesikalarım ibraz ederler. 

îlân olunduğu halde alâkası olanların tah
ditte bulunmamaları komisyonun tahdit işini 
durduramaz. 

MADDE 9. — Daimî encümence seçilen ko
misyon üyelerine beş liradan on liraya kadar 
gündelik verilir. Bunların komisyonlara iltihak 
ve ayrılması ve komisyonlarla beraber işe gitme 
ve dönmesi ve çalışması sırasında kullanılmasına 
ihtiyaç görülecek nakil vasıtaları ücretleriyle 
hayvan kiraları kendilerine ödenir. 

Bilirkişi olarak seçileceklere her masraf ken
dilerine ait olmak üzere dört liradan altı liraya 
kadar gündelik verilir. 

Komisyonlarda çalıştırılacak aylık ve ücretli 
memurların nakil vasıtası masrafları ve yolluk
ları genel hükümler dairesinde ödenir. 

Bunlardan yalnız teknik memurlara iş sa

hasında kaldıkları günler için yevmiye karşılığı 
olarak amenajman ve teşcir işlerinde çalışan or
man teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi 
verilir. 

Kadastro i§leri 

MADDE 10. — Devlet ormanlarının kadast
rosu Orman idaresi tarafından yapılır. Kadast
ro işleri, biri sahanın tavsifini gösteren yazı 
işlerinden, diğeri de haritadan ibaret olmak 
üzere iki grupa ayrılır. Orman Kadastrosuna 
esas teşkil edecek haritalar tercihan (Aerofto-
metri) usuliyle ve en kısa bir zamanda tamam
lanır. 

MADDE 11. — Kadastro, tahdidi yapılmış 
ve haritası alınmış yerlerden başlar ve kaza tak
simatına göre ayrı ayrı olarak tesbit olunur. 

Orman kadastro işleriyle mülkiyet ve tasar-
ruflardaki her türlü değişiklikleri ve bilahara 
yapılacak taşhihatı ve sair mütenevvi işleri ma
hallin salahiyetli orman yüksek mühendisleri ida
re ederler. 

İstimlâk ve mübadele 

MADDE 12. — Devlet ormanları içinde ve
ya kenarında bulunup da eivarlarmdaki orman
lardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmı-
yan köylerde ve dağınık yerlerde oturanlardan: 

A) Bulundukları yerlerde kalkındırıhnaları 
mümkün, görülenlere Tarım Bakanlığının iz
niyle T. C Ziraat Bankasından kalkınma kredi
si açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müd
detle Tarım Bakanlığı bütçesine miktarı üç mil
yon liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. Ziraat 
Bankası sermayesine mahsuben ayrıca ödenek 
konulur. 

Kalkınma kredisinin faiz nispeti, müddeti 
ve diğer kalkınma mevzuu iş ve şartları Tarım, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklariyle Ziraat Ban
kası tarafından hazırlanacak talimatname ile 
belirtilir. 

B) Bulundukları yerlerde kalkındırılması
na imkân olmıyacağı anlaşılanlar veya halkın 
ve memleketin sıhhat, selâmet ve menfaati icabı 
orman olmıyan muayyen bir sahada orman ye
tiştirmek icabederse' burada oturanlar Bakan
lar Kurulu karariyle başka yerlere kaldırılabi
lirler. 
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Bunların bıraktıkları gayrimenkuller orman 

mefhumuna girer, 
Bu malların bedellerinin sahiplerine ödenme

si ve bu yerlerde oturanların nakil ve yerleştiril- I 
meleri iskân ve toprak kanunları hükümlerine 
göre yapılır. 

Bu iç isikân işi Tarım Bakanlığınca hazırla
nacak ve Bakanlar kurulunca tasdik edilecek 
bir pilâna göre on sene içinde ikmal olunur. Bu 
iş için lüzumlu ödenekler ilgili dairelerin büt
çelerine konur. 

Bu iş ve işlemlerin ne suretle yürütüleceği 
yapılacak talimatnamede belirtilir. 

Devlet ormanlarının satılması ve bunlar üzerinde 
irtifak hakkı tesisi 

MADDE 13. — Devlet ormanlarının toprağı 
ile şahıslara veya müesseselere devir ve temliki 
bir kahun ile izin alınmasına ve bunlar üzerinde [' 
her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Bakan- I 
lar Kurulunca karar verilmesine bağlıdır. 

Devlet ormanlarında civar köylerin hakları 

MADDE 14. — Devlet ormanlarından para
sız intifa hakkı kaldırılmıştır. Ancak : 

Türkiye'ye yeniden gelecek ve iskân ve top
rak kanunlarına göre memleket içinde bir yer
den diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy 
kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı, yangın ve 
sel gibi haller yüzünden topluca felâkete uğra
mış muhtaç öylülere ve ormanların içinde veya 
dışında oturanlardan ormanlara zararı olduğu 
veya oturdukları yerlerde yeniden orman yetiş
tirileceği için bu kanun gereğince başka tarafa I 
nakledilen köylülerden muhtaç bulunanlara ya
pacakları ev, ahır Ve samanlık için bir defaya 
mahsus olmak üzere Tarım Bakanlığınca t a 
hammülü müsait en yakin ormanlardan kereste^ 
lik ağaç veya istedikleri takdirde mevcut istif
lerden yalnız kesme, taşıma ve imal masrafları 
karşılığında tomruk veya, kereste verilir. 

MADDE 15. — Ormanların içinde veya or-
man sınırlarından ufki hattı müstakim ile on ki
lometre mesafede bulunan ve nüfusu 2500 ve I 
daha aşağı olan köy ve kasaba halkından muh
taç olanlara o mahallin nüfusuna kayıtlı olmak j 
şartiyle barınmalarına mahsus yapacakları ev, j 
ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve tarım 

araçları ve yakacak ihtiyaçları için tahammülü 
müsait en yakın Devlet ormanlarından tarife 
bedelinin onda biri karşılığında kerestelik ağaç 
ve odun ve bu köylerin cami, mektep ve köy 
yolu köprüleri gibi müşterek ihtiyaçları için 
tarife bedelsiz kerestelik ağaç verilir. 

Bu ihtiyaçlar, talep edildiği takdirde, ayrıca 
hakiki kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak 
şartiyle orman depolarında istiflerden tomruk 
olarak verilebilir. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve 
mamulâtın bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka
larına satılması, hibe edilmesi veya köyden dı
şarıya çıkarılması yasaktır. 

Bunları aynen veya kullandıktan sonra ha-
lile veya yıkarak başkasına satanlar veya devir 
ve hibe edenler bir daha bu madde hükmünden 
istifade edemezler. 

MADDE 16. — 15 nci madde hükmüne göre 
ormandan intifa eden köylerde: 

A) Zatî kerestelik ihtiyacı her sene ihtiyaç 
sahiplerinin talebi üzerine köy ihtiyar kurulu 
tarafından ayrıca talep sahibinin ihtiyacı tah
kik vo tesbit edilmek suretiyle bir cetvel halin
de mahalli orman idaresine verilir. Bu miktar 
bir ihtiyaç sahibi için onu metremikâp gayrima-
mulden fazla olamaz. 

Köy ihtiyar kurulu verilen ihtiyaç kereste
sinin gösterilen işte kullanılıp kullanılmadığını 
takip ve kontrol etmek ve aldığı keresteyi ihti
yacında kullanmıyarak başkasına devredenleri 
Orman idaresine bildirmekle mükelleftir. 

B) Mahrukat ihtiyacı ise bu kanun meriyer 
te girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında 
yine köy ihtiyar kurulu tarafından bir defaya 
mahsus ̂ gjmak üzere her hane nüfus sayışma 
göre tesnft olunarak bir cetvel halinde orman 
idaresine verilir. Ertesi senelerde tekrar beyan-
name vermeye ihtiyaç olmayıp sadece ilk veri
len beyannamede değişiklikler olursa bildiril
mekle iktifa olunur. 

Orman idaresi bu cetvel üzerinden tanzim 
edeceği defterlere göre ihtiyaç sahiplerine mü
racaatlarında ve en geç Birinciteşrin ayı sonu
na kadar istihkaklarım verir. 

, MADDE 17. — Orman içinde oturan veya 
hududu içinde orman bulunan köylerde geçim
leri kendi vasıtaları ile iç pazarlara getirip sat
tıkları kereste, odun ve kömüre bağlı bulunan 
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kimselere bulundukları mıntıka ormanlarmın 
tahammüllerine göre ve beher haneye on metre-
mikâbı geçmemek üzere işletme bulunmıyan 
yerlerde tarife bedeli üzerinden ormanda dikili 
ağaç, işletme bulunan yerlerde satış bedeli üze
rinden istif yerinde artırmağız tomruk verilir 
ve odun, kömür imali için makta gösterilir. 

Bu tahsislerde, ormandan iç pazar mahalli
ne kadar istihsalin her safhasında ihtiyaç sahi
binin âmil ve nâkil olması şarttır. Daha uzak 
pazar yerlerine götüreceği istihsalleri için baş
ka nakil vasıtası kiralıyabilir. 

Pazar ihtiyacı için verilen kerestelikler imal 
edilmeden tomruk veya yarı mamul halde satı
lamaz. 

MADDE 18. — Ormanların bulundukları ve 
bu ormanlara bitişik olan ilçeler içindeki muh
taç köylülere ev, samanlık, aihır gibi zatî ihti
yaçları için kesme ve taşıma masrafları ile ta
rife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verilebi
leceği gibi aynı bölgedeki köylerin cami, okul 
ve köy yollarındaki köprülerin yapılması ve ona
rılması için tarife bedeliyle yalnız kesme ve 
taşıma masrafları alındıktan sonra bu ormanla
rın istif yerlerinden tomruk veya orman memur
larının gösterecekleri yerlerden tarife bedeli 
karşılığında ağaç verilebilir. 

MADDE 19. — İstihsal yapılan ormanların 
bağlı bulunduğu ilçeler içinde küçük sanatlar 
ile bizzat meşgul olan arabacı, sapçı, takunyacı, 
semerci, döğenci ve sepetçi gibi sanatkârların 
ve bu ilçeler içinde bulunan doğrama, mobdlye, 
sandalye, oyuncak ve emsali iptidai maddesi ah
şap olan atel yelerin ihtiyacı için mümkün olan 
istif yerlerinde küçük partiler halinde köylü ve 
kasabalı sanatkârlara artırmasız satış yapılır. 

Bu satışlara, anılan sanatkârlardan başkası 
iştirak edemez. 

Yukarda ki fıkra hükmüne göre satılan mal
lar satıldığı kasaba içinde tâm mamul olarak iş
lenmeden başka bir şehir veya kasabaya nakle-
dilemez. 

İnşaat kerestesi re rendelenmiş, lâmbalanmış 
tahta imal eden atelyeler bu madde hükmünden 
istifade edemezler. 

MADDE 20. — Ormanların bağlı bulunduğu 
ilçeler içinde münhasıran o ilçeler halkının ke
reste ihtiyacını karşılamak ve diğer şehir ve ka

sabalara nakletmemek şartiyle bulunduğu kasa
ba içinde kereste bayiliği yapmak üzere mahallî 
belediyelerin tavsiye edeceği kimselere mümkün 
olan istif yerlerinde küçük partiler halinde ar
tırmasız satışlar yapılır. 

MADDE 21. — 14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci 
maddeler gereğince yapılacak tahsis ve satış
larda yapılacak muameleler ayrıca hazırlanacak 
bir talimatname ile belirtilir. 

MADDE 22. — Evvelce ormanlar içinde ve
ya civarındaki köy tüzel kişilikleri veya köyler 
halkının tamamı veya bir kısmı tarafından tapu 
ile tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Kanunla 
Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabîl köy 
halkınca öteden beri bekçi tutulmak suretiyle 
veya başka bir şekilde fiilen korunmuş veya fay
dalanılmış olan ormanların mahsulleri bu köy
ler halkınıu zatî, müşterek küçük el sanayii ve 
pazar ihtiyacına tahsis olunur. 

MADDE 23. — 22 nci madde gereğince tah
sis edilmiyen Devlet ormanları istihsallerinin sa
tışında tercihan ve sıra ile kanunun 14, 15, 17, 
18, 19, ve 20 nci maddelerinden, faydalanan köy
lülerin zatî ve pazar satışı ihtiyaelariyle küçük 
el ve makine sanayii ve mahallî piyasa ihtiyaç
ları göz önünde bulundurulur. 

Ormanların korunması 

MADDE 24. — Orman İdaresinden izin al
madan Devlet ormanlarından yaş ağaçları kes
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların ka
buğunu soymak, tepelerini ve başlıca dallarını 
koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çara ve ya
lamuk çıakrmak, orman içinde veya kenarında 
veya ağaçlama sahalarında yetişmiş veya yetiş
tirilmiş fidanları sökmek veya ezmek yasaktır. 

MADDE 25. — Devlet ormanlarından dikili ku
ru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak, kuru 
ağaçlardan kabuk ve çıra almak, salep, yer man
tarı, kitre soğan, kocayemiş, aUç gibi toprak mah
sulleriyle meyvaları, kuru yaprakları toplayıp gö
türmek ve her çeşit artık, yerde yatmış ve dev
rilmiş ağaç, orman örtüsü, toprak, kum çakıl ve 
taş çıkarmak, mazı, kozalak ve sair orman ağacı 
tohumlarını toplamak, ormanlarda ve orman, göl 
ve derelerinde avlanmak, orman idaresinden izin 
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almaya ve gösterilecek şart ve müddetlere bağ
lıdır. 

MADDE 26. — Devlet ormanları sınırlan için
de maden ve taş ocakları araştırma veya işletme 
ruhsatnamesi verilebilmesi için Orman İdaresinin 
muvafakatini almak şarttır. Gerek evvelden ve 
gerekse yeniden ruhsat veya imtiyaz almış olan
lar işe başlamadan evvel çalışma sahalarını Or
man İdaresine haber vermeye ve ormanlara za
rar gelebilecek hallerde Orman İdaresinin göste
receği tedbirleri kabul etmeye ve yapmaya mec-
burdırlar. 

Bu muvafakatin verilmesinde, taş ocağı veya 
madenin işletilmesinden doğabilecek zararlar göz 
önünde bulundurulur. 

MADDE 27. — Devlet ormanları içinde, or
manların Devlet tarfaından işletilmesine ve ko
runmasına ilişkin olarak yapılacaklardan başka 
her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların ba
rınmasına mahsus yerler yapılması ve yeniden 
tarla açılması ve orman içinde yerleşilmesi ya
saktır. 

Devlet ormanlarının her hangi bir suretle 
yanmasından veya açıklıklarından faydalanıla
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa 
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yol-
lariyle elde edilmiş veya edilecek olan yerlerle 
buralarda yapılmış ve yapılacak her ütrlü yapı 
ve tesisler şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. 

Bu kanunun neşri tarihinden sonra yukarda-
ki usullerin her hangi biriyle olursa olsun yeni
den elde edilmiş ve edilecek yerlere ve yapılmış 
ve yapılacak her türlü tesislere doğrudan doğ
ruya Orman İdaresince el konur, müdahaleler 
meni. ve mahsulü müsadere olunur. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat 
ile orman hasılatı işliyeceklerin yapacakları bin-ı 
ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin alınma
sı lâzımdır. 

MADDE 28. — Devlet ormanları sınırların
dan dört kilometreye kadar uzaklıkta olan yer
lerde yeniden her çeşit fabrika, bir kilometre
ye kadar mesafeler için de hizar ve şeritler, beş 
yüz metre mesafeye kadar olan yerlerde kireç, 
kömür, katran, terebantin ve buna benzer ocak
lar kurulması Tarım Bakanlığının iznine bağlı
dır. 

Yeniden Fabrika kurmak için izin verilme
sinde kurulacak fabrikanın kuvveti, ormanların 
işletiimesindeki fennî tahammül ve mevcut fab
rikaların sayısı ve kapasitesi göz önünde tutulur. 

Devlet ormanlarının işletilmesi ve amenajmanı 

MADDE 29. — Devlet ormanları Devlet ta
rafından işletilir. 

MADDE 30. — Orman işleri, Tawm Bakan
lığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve katma bütçe 
ile idare olunan Orman Umum Müdürlüğü ta
rafından yapılır. 

Bu müdürlüğün teşkilâtı ve vazifelerini ifa 
tarzı ayrı bir kanunla belirtilir. 

MADDE 31. —• Devlet, ormanlarından istih
sal ve satışlar: 

Teknik esaslara göre tanzim ve Orman Umum 
Müdürlüğünce tasdik olunacak amenajman 
plânlarına, mahallin, orman kuruluşunun özel
liklerine, kıymetlendirme icap ve zaruretlerine 
göre aşağıdaki şekillerde yapılır: 

A) Tomruklanmış halde orman içindeki 
yol üzerlerinde bulunan en yakın istif yerlerin
de- ve zaruret halinde kesilmiş, ölçülmüş ve 
damgalanmış gövde olarak kökü dibinde veya 
yarı mamul halde istif yerlerinde; 

B) Devamlı işletme tesisi gayriiktisadi 
olan mmtakalarda amena.jman plânlarına göre 
senelik tahammüllerinde köylünün ve o mınta-
ka halkının 14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci madde
lerde yazılı ihtiyacından artan miktarlar varsa 
daha evvelden numaralanmış ve damgalanmış 
olmak şartiyle dikili olarak; 

C) Bilûmum baltalıklarda senelik kesim 
sahası daha evvelden tesbit ve işaret edilmiş 
olmak şartiyle dikili olarak yapılır. 

Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icap
ları zorlamadıkça hiçbir nevi mamul veya yarı 
mamul yapılamıyacağı gibi orman dışında, şe
hir ve kasabalarda fabrika depo ve satış yerleri 
tesis olunamaz. 

]\İADDE 32. — Millî Sayunma, Devlet De
mir ve Denizyolları gibi Devlet müesseseleri ih
tiyaçları için tahsisen yapılacak imalât ve nak
liyat daha evvelden numaralanmış ve damga
lanmış dikili ağaç gösterilmek suretiyle orman 
işlerinde ehil mütaahhitlere yaptırılır ve ma-
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ıımller bu müesseselere orman depolarında tes
lim edilir. 

MADDE 33. — Her türlü orman hizmetle
rinde iş verilecek mütaahhitlerin evvelce bu ka
bil işlerle uğraşmış ehil kimselerden olması ve 
ihalelere iştirakten evvel Orman Umum Müdür
lüğü veya işletmelerinden alınmış bir belge ib
raz etmesi şarttır. 

Ormanlarda yaptırılacak yol, bina ve emsali 
inşaat işleri de zaruret olmadıkça mütaahhitler 
vasıta siyle ve münakaşa usuliyle yaptırılır. 

MADDE 34. — Devlete ait ormanlarda ke
silecek ve her hangi bir sebeple devrilmiş veya 
kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların 
ne suretle ve ne şekilde kimler tarafından nu
maralanıp damgalanacağı ve damganın hangi i 
ağaç ve tomruklara tatbik edileceği ağaç, tom- | 
ruk, odun ve kömürün ne suretle ve ne şekilde I 
kesilip ölçüleceği, çekiçlerin modelleri yapıla
cak talimatnamede belirtilir. 

Bu çekiçlerin yetkili memurlardan gayrisi 
tarafından kullanılması yasaktır. 

MADDE 35. — Devlet ormanlarından, danı-
* I 

galanacak orman malları damgalanmadan ve sa
tılan malların bedelleri ödenmeden ve nakliye J 
tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. j 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği | 
ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre süreli | 
olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerden j 
başka yere taşınmasında taşıyanın eski nakliye- i 
yi mal mevcuduna göre yenilemesi lâzımdır. j 

Orman malları, sayısı, cinsi, nevi, ebadı ve va- ! 
sıfları itibariyle ibraz olunan tezkeresine uygun j 
olduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi \ 
üzerinden hacmen yüzde % na ve veznen yüzde I 
15 e kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi- j 
de yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alınarak j 
serbest bırakılır. I 

Nakliye tezkeresine uyup da yüzde 5 nispeti- j 
ne kadar damgasız olan orman malları, kaçak 
olup olmadığının tahkik ve tesbiti için alıkonulur, i 

Kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası 
vurularak mallar serbest bırakılır. t 

Yukardaki hadleri aşan miktar bütün fazlalı
ğa ve damgasızlara şâmil olmak üzere kaçak sa- I 
yıl arak idarece müsadere olunur. i 

Yukardaki 3 ve 4 ncü fıkralara göre kaçak J 
olup olmadığının tahkik ve tesbiti maksadiyle alı- | 

konulan damgasız mallar nakliyede yazılı satış 
bedeli üzerinden teminata bağlandığı takdirde sa 
hiplerine teslim olunur. 

Teminat karşılığında malların sahiplerine 
teslimi, damgasız oldukları, ebat ve vasıfları VJ 
damga muamelesinin huzurlarında yapıldığı, mal 
sahibi ile müştereken bir zabıt varakasiyle tesbit 
olunmasına bağlıdır. 

Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların 
kaçak olmadığı anlaşıldığı, takdirde mal sahibi
nin teminatı iade olunur. Kaçak oldukları anla
şılırsa teminat orman idaresince irat kaydoluna
cağı gibi ayrıca kaçak mallardan dolayı takibat 
da yapılır. 

Nakliyat orman içerisinde Orman İdaresinin 
göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri 
daima taşıyanların üzerinde bulunu]) istenildik
çe gösterilir. 

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrika
lardan ve pazar yerlerinden ticaret kastı olmak
sızın orman mahsulü alıp ayni ilce hudutları 
içinde her hangi bir yere nakledeceklerden nak
liye tezkeresi aranmaz. Bu ticarethane ve fabrika
lar, damgalı olmak şartiyle bu gibi mallar için 
fatura tanzimine mecburdurlar. 

MADDE 36. — Ormanlardan verilen ağaç ve 
sair mahsulâtı tâyin edilen müddetler içinde'mak
bul mazereti olmaksızın çıkarmıyanlarm bu mal
ları, keyfiyet bir yazı ile kendilerine bildirildik
ten sonra Orman İdaresince münasip bir mahalle 
naklettirilir ve masrafı mal sahibinden alınır. 

İhbardan sonra vuku bulan her türlü zarar ve 
ziyandan Orman İdaresi sorumlu olamaz. 

MADDE 37. — Bu kanunun 1 nci maddesinde 
orman sayıl mıyan yerlerdeki ağaçlardan sahip
leri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: 

A) (E) fıkrasında yazılı ormanda yetiş
in iyen kavak, okaliptüs, söğüt, akasya ve em
sali ağaçları sahipleri her türlü zatî ihtiyaç
ları ve pazar satışı için hiçbir kayıt ve şarta 
tâbi olmadan diledikleri gibi kullanabilirler. 
Bunlardan nakliye tezkeresi aranmaz. 

B) (P) fıkrasında yazılı yerlerde bulunan 
ağaçları salipleri kendi zatî ihtiyaçlarında hiç
bir kayıt ve- şarta tâbi olmadan kesip kullana
bilirler. 

C) Devlet ormanları içinde ve bitişiğindeki 
sahipli arazide veya (F) fıkrasında yazılı 
olduğu gibi orman d'şındaki sahipli arazide 
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dağınık veya toplu şekilde bulunan ve orman
larda tabiî olarak yetişen neviden ağaçların 
pazar yerlerine nakil veya satılmak istenmesi 
hallerinde tâbi olacağı işlemler bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 3 ay içinde Tarım Ba
kanlığınca tanzim olunacak talimatnamede be
lirtilir. 

MADDE 38. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelikten başka diğer her nevi or
man mahsulleri de Orman İdaresince orman tat-
hiri ve saire gibi zaruri ahvalde istihsal olu
nup satılabileceği gibi geçimleri öteden beri buı 
mahsulleri toplayıp satmaya bağlı olan 17 nci 
maddede yazılı köylülere tarife bedelini ödemek 
şartiyle, gösterilecek mıntakada tâyin edilecek 
müddetler içinde toplayıp Çıkarmak üzere izin 
verilebilir. 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan 
ve kıymetlendirilemeyen artıklar ile ormana 
zararlı ağaççıkların belli edileeek şartlar dâ
hilinde sökülerek toplanıp çıkarılması için Or
man idaresi istekli köylülere diledikleri gibi 
tasarruf etmek üzere müsaade verebilir. Kar
şılığında para alınmaz. Bundan başka, orman 
mahsullerinden salep, yer mantarı, kitre, çi
lek, kocayemiş, soğan, alıç gibi toprak mahsu
lâtı ile meyvaları ve ağaçları yerlerdeki otları 
da toplıyacaklardan (17 nci maddede gösteri
lenlerden başkaları dahi olsa) para alınmaz. 

MADDE 39. — Devlet ormanlarından elde 
edilecek orman mahsullerinin bedel tarifeleri, 
mıntakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim edi
lerek Tarım Bakanlığınca tasdik olunur. 

MADDE 40. —• Devlet ormanlarında kesme, 
taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama 
gibi orman işleri iş yerindeki veya civarındaki 
orman işlerinde çalışan köylülere veya tercihan 
aralarında köy ağaçlandırma kooperatifi kuru
larak gördürülür. Yapılacak işe civar köylü
lerin iş gücünün kâfi gelmemesi, işe ehil olma
maları veya fahiş fiyat istemeleri gibiiıallerde 
Orman-İdaresi bu işleri - mütaahhit veya taşa*-
ronlar eliyle yaptırabilir. 

33 rieü madde gereğince yol, bina ve sair or
man inşaatı yaptırılacak mütaahhitler de işçile
rini tereihan civar köyler halkından temin eder
ler. 

MADDE 41. — (17) nci madde gereğince or
mandan faydalanma hakkı tanınan bir veya bir
kaç köy 80 nci madde gereğince ağaç yetiştirmek 
maksadiyle aralarında* köy ağaçlandırma koope
ratifi kurdukları takdirde istiflerin satış imkân
ları veya ormanların senelik tahammülleri göz 
önünde bulundurularak kooperatif üyesi adedi
ne göre pazar ihtiyaca için kooperatif adına yap
tırılacak satışlarda 17 nci maddede yazılı miktar 
iki misline kadar artırılabileceği gibi vadeli ve 
taksitle satışlar da yapılabilir. 

Köy ağaçlandırma kooperatifi kurmıyan 
köylerde kooperatif kurulan köylerde kooperati
fe girmiyen köylüler bu yardımdan istifade ede
mezler. 

Köy ağaçlandırma kooperatiflerine bu kanun
la tanınan hak ve faydalardan ne suret ve şekil
de istr lr te edileceği bir talimatname ile belir
tilir. 

MADDE 42. — Orman mahsullerinin satışla
rında artırma esastır. Ancak resmî daire ve 
müessese ih&yaçlariyle normal piyasa şartları 
dışında anormal evSsf ve ebattaki hususi ihtiyaç 
istekleri, istihsal sırasında teminat mukabilinde 
hazırlanır veya pazarlıkla satılabilir. . 

Hastalık, yangın veya fırtınalar yüzünden 
plân harici büyük mikyasta istihsal yapılmasını 
icabettjrecek fevkalâde ahvalde Orman Umum 
Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlar Kurulu ka-
rariyle sadece bu gibi istihsallere münhasır ol
mak üzere pazarlıkla satış yetkisi verilir. 

Otlak ve mera işleri 

MADDE 43. — Devlet ormanlarının ağaçlı 
veya ormandan açılmış çıplak yerlerinde yaylak, 
kışlak, otlak ve sulama gibi hakları olanlar, bu 
haklarının taallûk ettiği kısımlar ormanların 
içinde bulunursa orman idaresi tarafından gös
terilecek yollardan girip çıkmaya ve ağaçlarla 
fidanlara zarar yapılmaması için idare tarafın
dan alınacak diğer nevi tedbirlere riayete mec
burdurlar. zt 

Bu hak sahipleri, kara keçi ve develeri bu 
yerlere sokamazlar. 

MADDE 44. — Devlet ormanlarmdaki 43 
ncü maddede yazılı haklar dışında kalan, otlak
lara dışardan toplu olarak veya jşirü halinde 
hayvan sokulup otlatılması, tanzim edilecek 
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plânlara göre orman idaresinin iznine bağlı
dır. 

Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve 
tasdik olunur. s 

Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe
kilde muvakkat olarak hayvanların otlatılması
na ait tedbirleri alır. 

Orman içindeki ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik işler orman bölge 
şefleri tarafından hallolunur. 

Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir 
suretle hayvan otlatılamaz. 

MADDE 45. — 43 neü madde gereğince dev
let ormanlarında yaylak, kışlak, otlak ve sula
ma hakları olanlar buralarda mevcut bina ve 
tesislere yenilerini ilâve edemezler. Eskilerinin 
yanması veya yıkılması halinde tamir veya ye
niden yapılması için lüzumlu kerestelik ağaç, 15 
nci madde hükümleri dahilinde ihtiyaç sahipleri
ne verilir. 

Baltdkklar '• 

MADDE 46. — Baltalıklar yalnız odun, kö
mür, sepetlik çubuk ve emsali istihsallere tahsis 
edilmiş ormanlar olup buralarda satış, 31 nci 
maddenin C fıkrasında belirtildiği gibi ve ev
velden tesbit ve irae olunacak kesim sahaların
da dikili olarak yapılır. 

Bu ormanlarda tatbik olunacak kesim usul ve 
mevsimleri her mahallin hususiyetine göre ya
pılacak bir talimatname ile ayrıca belirtilir. 

Muhafaza ormanları 

MADDE 47. — Ormansızlık yüzünden arazi 
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine 
mâruz bulunan yerlerdeki ormanlarla meskûn 
mahallerin havasını, demiryollarını, şoseleri, 
ziraat olunan yerleri çığ, sel gibi zararlardan 
koruyan ve buraları toz ve kum fırtınalarına kar
şı muhafaza eden nehir yataklarının donması
nın önüne geçen, memleket müdafaası için mu
hafazası zaruri olan devlet ormanları daimî ola
rak, tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet 
ormanları, istihsal ormanı haline gelinceye ka
dar geçici bir müdetle Bakanlar Kurulu kara-
riyle muhafaza ormanı olarak ayrılabilir. 

Muhafazaya ayrılan ormanların sınırları belli 

edilerek civar köy ve kasabalarda ilân olunur. 
Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları ve 
müddetleriyle sureti idare ve imar ve ıslahı ve 
bunlardan faydalanma şekilleri tüzükte belirti
lir. 

MADDE 48. — Muhafaza ormanı olarak ay
rılması icaibeden ve mülkiyeti devletten başka
sına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza 
ormanlarının tamamlanması için bunlara eklen
mesi lâzımgelen sahipli yerler de Bakanlar Ku
rulu karariyle istimlâk olunabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tüzel kişilere ait ormanlar 

İşletme ve imar 

MADDE 49. — Tüzel ormanların sınırlan
ması işini de 5 nci maddede yazılı Tahdit Ko
misyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak 
sınrıları tahdit tarihinden itibaren iki sene için
de beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit ka
yalar üzerine işaretler hâk etmek suretiyle sa
hipleri belli etmeye mecburdur. Komisyonların 
masrafları Devlete, sınırlama işlerine ait diğer 
masraflar alâkadar müesseselere aittir. 

MADDE 50. — Tüzel ormanları ya sahiple
ri işletir veya işletmeyi başkasına verebilirler. 
Ancak bunlar Orman İdaresi tarafından para
sız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman 
plânlarına göre işletilir. Bu plânlara riayeti 
Orman İdaresi kontrol eder. 

MADDE 51. — Tüzel orman sahipleri Or
man İdaresi nezareti altında ve göstereceği şe
kilde ormanları imar etmek, vasıflarını yükselt
mek ve ormanlar içinde mevcut yaylak, kışlak, 
mera ve sulama haklarının istimaline halel ver
memek şartiyle orman sınırları içindeki açık ve 
yangın görmüş ve seyrekleşmiş kısımları ağaç
landırmak, zuhur edecek emraz ve haşeratın 
tedavi ve imhasını sağlamak vazifesiyle mükel
leftirler. .„,„.*.„*. t 

MADDE 52. — Tüzel ormanlar parçalanarak 
şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte 
devir ve temlik edilemez. Bunların bütün ola
rak toprağı ile birlikte devir ve temliki Bakan
lar Kurulundan izin almaya bağlıdır. 
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tdare ve koruma i 

MADDE 53. — Tüzel ormanların idaresi ve | 
korunması bu kanun hükümlerine göre bunlara I 
sahip olan müesseselere aittir. I 

Bu işler ilgili müesseseler tarafından seçilip 
Orman İdaresi tarafından kabul olunan teknik 
elemanlar ve orman muhafaza memurları mari
fetiyle temin olunur. Vüs'ati. 1000 hektara ka
dar ormanlar için bir orman muhafaza memuru ! 
tâyini mecburidir. 

Daha geniş ormanlarda her 1000 hektar ve ! 
küsuru için bir orman muhafaza memuru ilâve | 
ve beş orman muhafaza memuruna bir baş mu
hafaza memuru ve 5000 hektara varan saha için ' 
ayrıca bir Orman Mühendisi veya bir mühendis ' 
yardımcısı tâyin olunur. I 

Bunların ücret ve masraflarını orman sahip
leri öder. Orman muhafaza memuru, orman ' 
baş muhafaza memurlarının talimatnamede gös- I 
terilecek evsaf ve şeraiti haiz olmaları lâzımdır. ! 

MADDE 54. — Devlet ormanlarına ait 24, 
25, 26, 27, 28, 34, 35. 43 ve 44 ncü maddeler hük- j 
mü tüzel ormanlarda da tatbik olunur. 

MADDE 55. — Tüzel ormanlarda Devlet ' 
ormanlarına ait 25 nci maddede yazılı şekilde 
istifade edeceklere izin verme ve 27 nci madde
de yazılı müdahaleleri menetme salâhiyeti bu j 
ormanlara sahip olan müesseselerin salahiyetli î 
memurlarına aittir. 26 nci maddede yazılı ruh
satname veya imtiyazın verilebilmesinde orman 
Sahibi müessesenin muvafakati şarttır. Ancak 
müesseseler Orman Umum Müdürlüğünün bu j 
ormanlara zarar gelmemesi bakımından bu ne- * 
vi istifadelerin tahdidi veya tanzimi yolunda 
göstereceği tedbirlere riayete mecburdurlar. 

MADDE 56. — Bilûmum masrafları varida- j 
tından mahsup edilmek ve varidat fazlaları ken
dilerine verilmek üzere sahiplerinin teklif ve 
rızalariyle bu kabîl ormanların korunmaları, 
fennî idareleri ve işletilmeleri Orman İdaresin
ce deruhde olunabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Vakıf ormanlar 

Vakıf ormanların idareleri 

MADDE 57. — Evkafı sahiha orraaniariyle | 
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tasarruf haklan mevkuf olan ormanlar tüzel 
ormanlar hükmüne tâbi olup bunların idare, 
muhafaza ve işletilmeleri mütevellilerine veya 
Evkaf Umum Müdürlüğüne aittir. 

MADDE 58. — Yalnız aşar ve rüsumatı mev
kuf olan ormanlar Devletin olup bunlar Dev
let ormanları hakkındaki hükümlere tâbidir. 

MADDE 59. — Evkafı mazbutadan olan or
manların fennî idare ve işletilmesinin, koruma, 
bakım ve işletme masrafları tamamen Orman 
İdaresine ait olmak ve yapılacak senelik istih
sal üzerinden mahallî Devlet ormanları tarife 
bedelinin yarısı maktuan Evkaf umum Müdür
lüğüne ödenmek şartiyle Orman İdaresine veril
mesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 
Mütevellilerin teklif ve muvafakatiyle diğer 
vakıf ormanlar da bu suretle Orman İdaresi ta
rafından işletilebilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

özel ormanlar 

Sınırlama, harita, işletme ve imar 

MADDE 60. — özel orman sahipleri bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren . iki sene 
içinde ormanlarının sınırlarını tahdit ederek 
bu sınırları beton ve yontma taşlar dikmek ve 
sabit kayalar üzerine işaretler hâk etmek sure
tiyle belli etmeye mecburdurlar. 

MADDE 61. — özellikleri tapu kayıtlarına 
göre Orman Genel Müdürlüğünce kabul ve tas
dik edilen ormanlar sahipleri tarafından yaptı
rılıp Orman İdaresince tasdik olunacak harita 
ve amenajman plânlarına göre işletilir. Bu 
plâna riayeti Orman İdaresi kontrol eder. Tâ
yin olunacak müddet içinde bu plânları yaptırıp 
tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenajman 
plânları Orman idaresince yapılır ve masrafı 
kendilerinden alınır. 

MADDE 62. — Sahipli koru ormanları 1000 
ve baltalıklar da 200 hektardan küçük parçalar 
teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz ve 
mirasçılar arasında taksim olunamaz. 

MADDE 63. — özel orman sahipleri Orman 
İdaresinin vereceği plân dairesinde ormanları
nın kesimler veya yangın sebebiyle seyrekleş-
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iniş kısımlarını ağaçlandırmaya, ormanın ge- ' 
lişınesi için lâzımgelen imar ve temizleme işle
rini yapmaya ve emraz ve haşeratla mücadele 
etmeye mecburdurlar. 

MADDE 64. — (62) nci maddede yazdı ve
ya daha fazla miktarda olan sahipli ormanların 
sahipleri mütaaddit olursa bunlar içlerinden bi
rini "\eya bir başkasını Orman îdaresine karşı 
mesul bir müdür olarak göstermek mecburiye
tindedirler. Göstermedikleri takdirde Orman 
İdaresinin şeriklerden birini mesul müdür seç
meye hakkı vardır. 

MADDE 65. — Şahıslara ait ormanlardan 
amenajman plânlarında yıllık verim olarak tes-
bit olunan kerestelik veya yakacak odun mikta
rından bulunduğu mıntaka orman tarife bede
linin dörtte biri orman işletildiği müddetçe mak-
tüan orman hasılatı resmi olarak her malî yıl 
başında ve peşin alınır. 

tdare ve koruma 
< 

MADDE 66. — Özel ormanların idareleri, 
korunmaları bu kanun hükümlerine göre sahip
lerine aittir. 

Bu ormanların sahipleri 53 ncü maddede gös
terilen nispet ve genişliğe göre tutacakları or
man muhafaza memuru, orman baş muhafaza 
memuru, orman mühendis veya mühendis yar
dımcısı ile ormanlarını idare ve korumaya mec
burdurlar. Bunların talimatnamede gösterile
cek şerait ve evsafı haiz olmaları ve Orman 
İdaresince kabul edilmiş bulunmaları lâzımdır. 

MADDE 67. — Devlet ormanları hakkında
ki 24, 25, 26, 27. 28 ve 34 ncü maddelerle (satı
lan inalların bedeli ödenmeden) kaydı müstesna 
olmak üzere 35 nci maddesi, 43 ncü, ve 3 ncü 
fıkrası müstesna olmak üzere 44 ncü madde hü
kümleri özel ormanlara da tatbik olunur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Ağaçlandırma ve imar işleri 

MADDE 68. — Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet ormanlarının vasıflarını yükseltmek ve 
mevcut yaylak, kışlak, mera ve sulama hakla

rının istimaline halel vermemek şartiyle orman 
sınırları içindeki açık, yangın görmüş ve sey-
reklesmiş kısımları her yıl 5000 hektardan aşa
ğı olmamak şartiyle imar ve ağaçlandırmak va
zifesiyle mükelleftir. 

MADDE 69. — Devlet ormanlarının sınırla
rı içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
rın kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulü
ne ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve ta
şınmalarına mâni olacak her türlü ağaçlama, tah
kimat ve inşaatı yapmak orman idaresinin va
zifesidir. Ancak Devlet ormanı içinden geçen 
demiryollarının, şoselerin ve her nevi tesisatın 
tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat 
verilerek alâkadar daire veya bunların sahipleri 
tarafından yapılır. 

MADDE 70. — Yurtta orman sevgisini ço
ğaltmak, ağaçsız ve ormansız mıntakalarda va
tandaşı ağaç dikmeye teşvik etmek nmksadiyle 
köy, kasaba ve şehirlerde ve civarında ağaç
landırma sahası ilgililer tarafından gösterilmek 
veya Devlet arazisinden temin edilmek şartiyle 
orman idaresince ağaçlandırmalar yapılır. 

Bu işlerde, tesis masrafları orman idaresi, 
sulama, çapalama, koruma gibi bakım işleri or
man idaresinin kontrol ve nezareti altında alâ
kalılar tarafından yapılır. 

MADDE 71. — Tesisi tamamlanan "bu orman-
I lar beş sene müddetle orman idaresinin kontrol 

ve nezareti altında korunup bakıldıktan sonm, 
sahası Devlet arazisinden ise mülkiyeti ile bir
likte alâkalı köy ve belediyelerin şahsiyeti hük-
miyelerine terk ve temlik olunur. 

Bundan sonraki bakım, koruma, imar ve 
faydalanma bu kanunun tüzel ormanlara müta-
allik hükümleri dairesinde bu köy ve belediye
lere ait olur. 

MADDE 72. — Köy, kasaba ve şehirlerde 
yapılacak ağaçlandırmaların fidan ihtiyacını 
karşılamak üzere lüzum görülen yerlerde Or
man Umum Müdürlüğünce orman fidanlıkları 
tesis edilir. 

MADDE 73. — Orman sınırları dışında olup 
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan 
yerler Orman Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak ağaçlandırma plânlarına göre Orman Ida-

I resi tarafından ağaçlandırılır. 
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MADDE 74. — Ağaç sevgisini yurtta yay- I 
maık ve kökleştirmek için filim göstermek, afiş I 
ve broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum 
Müdürlüğünce propaganda yapılması ve bütün 
ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaç
ların fayda|arun kininlere yerleştirecek dersler 
okutturulmam, bahçeleri müsait ise mektep ve 
kışlalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunların 
korunması için Tarım Bakanlığı ile birlikte Millî 
Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıkları bir pro
gram hazırlayıp tatbik ederler. 

MADDE 75. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı 
olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin 
sahibi ağaçlandırmadan itibaren elli sene için 
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden 
ve özel ormanların tâbi olduğu hasılat resmin- I 
den muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde 
muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldın- I 
hr. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu- I 
nan ıboş arazide ağaçlandırma yapmak istiyen-
ler vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu 
yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan 
sonra Orman İdaresi tarafından yapılacak ağaç- I 
landırma plânına göre ağaçlandırma işine Ta
rım Bakanlığınca izin verilir. I 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlandırma bil- I 
gisine ait türlü yardımlar Orman İdaresince I 
parasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde 
ağaçlandırılan sahalar ağaçlanmaya başlanan 
yıldan iti'basren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı I 
.yapana parasız temlik olunur. 

Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup 
idame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri I 
alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame etti
rilen ormanlar hiçbir suretle kamülaştırılmaz. I 

MADDE 76. —- Tarım Bakanlığının vereceği I 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği I 
ağaç nevilerinden bu kanunun 75 nci maddesi- I 
ne göre gerek kendi topraklarında ve gerekse I 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki boş arazi
de yarım hektardan aşağı, r olmamak şartiyle or
man yetiştirecek özel veya tüzel kişiler^ Tarım 
Bakanlığının izniyle ve bir defaya, mahsus ol
mak üzerf T. 0. Ziraat Bankasından ku inil üş 
kredisi açılır. Kurulş kredisi için on beş yıl müd
detle Maliye Bakanlığı Bütçesine miktarı baş 
yüz bin liradan aşağı olmamak şartiyle T. O. | 

(S . Sayış 

Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca 
ödene/k konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kre
disinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer 
şatları Maliye ve Tarım bakanlıklariyle T. C. 
Ziraat Bankasınca belirtilerek Bakanlar Kuru
lunca tasdik olunur. 

MADDE 77. — 75 nci madde gereğince or
man kuracak veya orman ağacı yetiştirecek şahıs
lara orman fidanlıklarından ambalaj ve nakil 
masrafları kendilerine ait olmak üzere Orman 
Umum Müdürlüğünce fidanların yaşına, cins ve 
nevine göre tesbit edilen bedeli mukabilinde fi
dan verilebilir. 

Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları 
da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
mak üzere bedelsiz sağlanabilir. . 

MADDE 78. — 75 nci madde gereğince orman 
kuracak veya orman ağacı yetiştirecek köy ağaç
landırma kooperatiflerine lüzumlu fidanlar Or
man İdaresi tarafından ağaçlama sahasına kadar 
götürülerek bedelsiz, verilir. Ve dikim işi orman 
teknik memurunun nezareti altında yaptırılır. 
Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin daimî ne
zaret ve kontrolü altında bulundurularak gelişip 
yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını sağ
lar. 

MADDE 79. — Devlete ait fidanlıklarla di
ğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiş
tirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı tohum
larının Orman İdaresinin kontrolü altında top
lanmış ve menşe şahedetnamesi verilmiş tohum
lardan olması şarttır. 

Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedi-
lecek fidanlara Orman İdaresince bir menşe şeha-
detnamesi verilir, yabancı memleketlerden ithal 
edilecek orman ağacı fidanlarının cins, nevi ve 
sair,hususlarını belirten menşe şehadetnameleri 
ilgili orman idarelerince incelendikten sonra gi
riş izni yerilir. 

Orman yangınlarmm söndürülmesi 

MADDE 801 — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bunu 
derhal Orman idaresine veya en yakın muhtar, 
jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
ber vermeye mecburdurlar. 

Yangın için haberleşme Devlete ait her türlü 
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askeri ve sivil haberleşme vasıtalarından derhal 
ve parasız olarak faydalanılır. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kulübe 
ve kuleleri ile bakım merkezi ve orman teşkilâ
tının kuruluş merkezleri arasında Orman İdare
since gerektiği yerlerde P. T. T. idaresince pa
rasız verilecek ruhsatlara dayanılarak telli ve tel
siz telefon şebekesi yapılıp işletilebileceği gibi lü
zumunda jandarma ve P. T. T. santrallerine bağ
lanabilir. P. T. T. santrallerine bağlanan telefon
lardan başka tesisler ve telefonlar için hiçbir üc
ret, resim ve vergi verilmez. 

MADDE 81. — Ormanlarda yangın olduğun
da yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını 
bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nü
fusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, kaz
ma, destere gibi yangın söndürmeye yarayacak 
aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını 
söndürmeye mecburdurlar. 

Bu gelenler yangını söndürmeye kâfi gel
mezse daha ilerdeki köy ve belde halkından mü
kellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. 
Aynı şekilde vali, kaymakam, Nahiye müdürü ve 
köy muhtarları ye civarındaki asker ve jandar
ma kıta komutanları yangın mahalline yardımcı 
göndermeye ve icabında bizzat gitmeye mec
burdurlar. 

Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde harcırah hükümlerine göre yevmiyeleri 
Orman İdaresince verilebilir. 

Yangın söndürülmesinde çalışanların bu 
yüzden hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatı
nı Devlet ormanlarında Orman İdaresi, diğer 
ormanlarda alâkalıları tazmine mecburdurlar. 

MADDE 82. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli va
sıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dö
nüş ücreti Orman İdaresi tarafından ödeneceği 
gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurla
rın görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, 
araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp geti
rilebilirler. Bunların ücreti de Orman idaresi 
tarafından ödenir. 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız 
ekmek ve zeytin, peynir gibi katık verilir, baş
kaca ücret verilmez. 

MADDE 8â. — Yangın söndürüiürken sa
katlananlara sakatlık derecelerine göre ve ölen
lerin ailelerine, polis ve jandarma efradına ve
rilen tazminat kadar Devletçe para verilir. Ya
ralananlar en yakın hastanelere sevk edilir
ler. Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları 
hemen kabule mecburdurlar. Devlet ve âmme 
müessesesi hastanelerinde bunlara parasız bakı
lır hususi hastanelerde bakma parasını Orman 
idaresi öder. 

MADDE 84. — Orman yangınları için çeki
len telgrafları telgrafhane, demiryol istasyon 
memurları parasız ve acele çekmeye ve telgrafı 
alan memurlar da bunu hemen mahalline gön
dermeye mecburdurlar. 

MADDE 85. — Mahallî Hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon 
memurları yangını söndürmek üzere gidecek 
olanları asker tarifesi ile ve mahsubu bilâhara 
yapılmak üzere yangına civar olan mahalde in
dirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle 
götürüp getirmeye mecburdurlar. 

MADDE 86. — Orman idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye 
memurları kuraklık veya yangın olup da henüz 
söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri bertaraf 
edilmemiş »lmak gibi fevkalâde zamanlarda mu
ayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni 
ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emrede
bilirler. 

MADDE 87. — Orman idaresi yangınları 
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dahilinde yangın em
niyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yap
mak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz 
telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi yan
gın tehlikesinin fazla olduğu mıntakalarda yan
gın mevsimine münhasır olmak üzere, lüzum gör
düğü yerlerde ve yeter miktarda yangın söndür
me malzemesini haiz motorlu vasıtalarla teçhiz 
ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundura-

Ormanlardaki artıkların temizlenmesi ve us
talıklarla mücadele 

MADDE 88. — Bütün ormanlarda yapılan 
kesimlerden kalacak ve zarar verecek olan ar-
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tıkların ormanın boş yerlerinde toplattırılması ve
ya orman haricine çıkarılması mecburidir. 

MADDE 89. — Bütün ormanlarda zuhur ede
cek emraz ve haşeratın imhası için her türlü 
idari ve teknik mücadele tedbirleri alınır ve ge
rekli temizleme yapılır. 

Orman memurlarımn silâh tapma ve kullanma 
hak ve yetkileri 

MADDE 90. — Orman teşkilâtında her sınıf, 
derece ve görevde çalışan orman mühendisi, or
man mühendis yardımcıları, orman koruma ve 
bakımı ile mükellef orman baş muhafaza me-
memuru ve orman muhafaza memurlariyle Or
man Umum Müdürlüğünce lüzum görülecek di
ğer orman memurları Bakanlar Kurulunun se
çeceği silâhla teçhiz olunurlar. Bu silâhlar adı 
geçen memurlara Orman İdaresinde demirbaş 
olarak verilir. 

MADDE 91. — Silâh taşımaya yetkili olan 
orman memurları ancak Türk Ceza Kanunu
nun 49 ncu maddesinde yazılı hallerde silâhla
rını kullanabilirler. 

MADDE 92. — 90 naı maddeye göre silâh ta
şıma salâhiyeti olan orman memurları kendileri
ne verilen silâh, cephane ve levazımını temiz 
tutmaya ve idarece istendiği, görevlerinden ay
rıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmirlerine 
derhal ve aynen iadeye mecburdurlar. Bu silâh
ları hiçbir sebep ve bahane i)e başkalarına vere
mezler ve satamazlar. 

Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510, dikkatsizlik ve
ya ihmal neticesi kaybedenler, başkasına kullan
dıranlar yine aynı kanunun 230 ncu maddesi ge
reğince cezalandırılmakla beraber silâh, cephane 
ve malzemenin üç kat bedelini ödemeye mecbur
durlar. 

Suçlann takibi 

MADDE 93. — Orman memurları orman 
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit, 
suç araçları ve nakil vasıtalariyle suç mahsulü 
mallarını zabıt ve icabında suç işliyenleri yaka
lamak göreviyle ödevli ve yetkilidirler. Talep 
vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bek

çileri orman memurlauına yardıma mecburdurlar. 

MADDE 94. — Her sınıf orman mühendis, 
başmuhafız ve muhafızları görevli oldukları or
man mmtakalarında av tezkeresi olmıyanlann 
ve Orman İdaresinden izin almamış olanların 
ormanlarda ve orman, göl ve derelerinde avlan
malarını menetmeye ve Zabıtai Saydiye Nizam
namesi hükmüne göre bu gibilerin av araçların* 
dahi müsadereye yetkilidirler. 

MADDE 95. — Tüzel kişiliklere mahsus or
manlarla özel ve vakıf ormanlardaki orman baş-
muhafaza memuru ve orman muhafaza memurları 
dahi Devlet ormanlarındaki orman başmuhafaza 
memur ve orman muhafaza memurlarının görev 
ve yetkilerini haizdirler. 

MADDE 96. — Orman içinde veya civarında 
bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti kendi 
köy hududları içinde bulunan Devlet ormanları
nın korunmasında orman teşkilâtiyle iş birliği 
yapmakla ödevlidir. 

Bu maksatla, suçların takibi faslında yazıla 
yetkileri Tarım Bakanlığınca belirtilecek esas
lar dâhilinde orman teşkilâtı mensuplariyle bir
likte veya ayrı ularak kullanabilirler. 

MADDE 97. — Orman memurları orman 
suçlarına ait 93 ncü madde gereğince delillere 
müstenit olarak düzenliyecekleri tutanakları suç
lunun hüviyet ve ikametgâhını tespit ettikten 
sonra bağlı olduğu âanire vakit geçirmeksizin 
gönderir, hüviyet tespit edilemiyen suçlular en 
yakın zabıta merkezine götürülür. Amirlerce bu 
tutanaklar tetkik edilerek en kısa bir zamanda 
O. Savcılığına gönderilir. 

Tutanakların aksi ispat edilmedikçe imza 
eden memurlar mahkemeye celp edilemezler. 

MADDE 98. — Bu kanunda cezaları tâyin 
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce 
acele mevatdari sayılır. 

MADDE 99. — Orman suçlarından dolayı 
zapt ölün an ağaç, tomruk, kereste ve mahurakat 
ve sair mahsülâlt ile cürüm aletleri ve nakil vası
taları vazifeli orman memurları tarafından mu
hafaza edilmek üzere mevcut ise orman depola
rına veya en yakın belediyeye veya köy muhta
rına veya muhtarın vekiline bu da bulunmazsa 
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ihtiyar heyeti âzasından birine makbuz mukaibi- I 
ünde teslim olunur. Bunlardan çürüyecek veya 
bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve mas
raflı bulunanlar Orman İdaresinin satış komis
yonunca mahallinde veya pazar yerlerinde tel
lâl ile ilan edilmek suretiyle derhal satılır, 
masraflar çıktıktan sonra geri kalan para ema
net olarak Bankaya veya Orman idaresi vezne- I 
sine yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değer
leri nispetinde kanunen muteber teminat veya 
muteber müteselsil kefil verdikleri takdirde dâ
va neticesine kadar sahiplerine iade edilir ve te
minat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vasi- I 
ta lan hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. 1 

Suçlu lehine karar verilmesi halinde zapte-
dilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise 
bedeli iade olunur ve nakil ve muhafaza mas
raflarından başka hiçbir şey alınamaz. Müsa
deresine karar verilen mallar ve cürüm aletleri 
ve nakil vasıtaları satılmamış ise satılarak Or
man Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

MADDE 100/— Orman içinde lfimin tara
fından kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan 
veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tespit olu-
namıyan orman •mahsulleri Orman Idarsehıin 
satış usullerine göre satılır, bedelleri irat kay
dolunur. i 

Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala- ! 
rmıri sahipleri 15 gün müddetle yapılacak ilân
la' araştırılır, İlân sonunda sahibi meydana çık-
miyarı vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 101. — İzin almadığı veya orman 
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç ke
secek ve nakledecek vasıtalarla orman içinde 
görülenleri ve halinden şüphe edilen kimseleri 
orman dışına çıkarmaya orman memurları yet
kilidirler, 

MADDE 102. — Ormanlarda başıboş görü
len hayvanlar en, yakın köy muhtarlarına veya 
belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur. 
Hayvan, sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza 
eclerse hayvan kendisine verilir. 

Muhtara veya Belediyeye teslimden itibaren 
15 gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar ida
rece usulen satılarak bedeli bankaya veya or-

( S . Sayı 

man idaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya 
orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir 
sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel or
man idaresince irat kaydolunur. 

Hayvan sahipleri bakma masraflarını öde
meye mecburdurlar. 

MADDE 103 .— Orman suçlarından nıüte-
tevellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde 
yazılı, tehirinde mazarrat umulan hallerden sa
yılır. Ve bu aramaları orman memurları 97 nci 
madde hükmüne tevfikan yaparlar. 

MADDE 104. — Yapı ve telefon tesisleriyle 
bakım kımıl usunun tamamlandığı mmtakalar-
daki il ve ilce merkezlerinde bir ihbar ve takip 
sebebine uymadıkça orman mahsullerine ait 
nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz. 

Orman idaresi bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren beş sıene içinde ormanlarında 
yapı ve telefon tesisleriyle bakım kuruluşlarını ' 
tamamlar. 

MADDE 105. — Bu kanunun tarifine göre 
kaçak olan orman mahsullerini, suçlularını tes-
bit ve nakil vasıtasını tevkif etmek suretiyle 
zabıt ve müsadere eden orman mühendis, mü
hendis muavini, baş muhafız ve muhafızlariyle 
96 nci madde mucibi yetkili köy muhtar ve ih
tiyar heyetine ve bunu ihbar ederek müsadere
sini sağlıyanlara müsadere edilen malın satış 
bedeli tutarının (yüzde ellisi) nispetinde ikra
miye verilir. 

Orman Umum Müdürlüğü tarafından öde
necek olan bu ikramiye suçlunun suçu ve yap
tığı veya naklettiği malın kaçak olduğu kesbi 
katiyet ettikten sonra suçluyu tesbit ederek ma
lı ve nakil vasıtasını müsadere edenler arasın
da mütesaviyen taksim olunur. 

Hâdisede ihbar varsa tahakkuk edecek ik
ramiyenin yarısı muhbire diğer yansı müsade
re eden memurlara verilir. 

İkramiye yalnız suçlusu belli kaçak malla
rın müsaderesinde verilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 106. - -Bu kanunun*! nci maddesi
ne göre orman rejimine tâbi utulan mıntakalar-
daki ağaçları Orman İdaresinden izin almadan 
kesenler, sökenler veya bu ağaçların kuruma-
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sim icabettirir işleri yapanlar Türk Ceza Kanu
nunun 516 neı maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı ceza ile cezalandırılır. 

Koru veya baltalık ormanlardan yaş ağaç 
kesenlere ayrıca kestikleri ağaç, odun, veya 
yaptıkları kömür için tarife bedelinin iki misli 
tazminat hükmolunur» 

Eğer bunları ağaçların sahipleri yaparlarsa 
bir aya kadar hapis veya elli liradan yüz liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 107. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları yaralıyanİar, 
boğanlar, tepelerini veya tekmil dallarını kopa
ranlar veya kesenler, bunlardan çıra ve yala
muk çıkaranlar, burç alanlar, orman örtüsünü 
kaldıranlar, orman içinde veya kenarında veya 
ağaçlama sahalarında yetişmiş veya yetiştiril
miş fidanları sökenler veya ezenler 15 günden 
üç aya kadar hapis veya elli liradan 300 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 108. —- 107 nci maddede sayılan 
işleri yapanlar orman sahipleri ise yapılan za
rarın miktarına göre bir aya kadar hapis veya 
30 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

MADDE 109. — Orman idaresinden izin al
maksızın 25 ve 38 nci maddelerde yazılı işleri 
yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince tâ
yin olunaeak şartlara riayet etmiyenler 50 li
radan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Ormanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
lerde 38 nci maddede sayılan meyva ve mahsul
leri tophyanlar hakkında bu hüküm uygulan
maz. 

JMADDE 110. .— 26 nci maddeye göre izin 
almadan omanlarda maden veya taş ocakları 
açanlar elli İkadan 200 liraya kadar ağır para 
cejzasdyle cezalandırılır, ve açtıkları ocak da ka
pattırılır. Başkaca zarar husule gelmiş ise ay i 
rica tazmin, ettirilir. 

İzinle bu nevi ocaklar açanlar tâyin oluna
cak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın, ya
rısı hükmolünmaklft' beraber bu tedbire riayet 
edüittceye kadar ocakları idarece işlemekten 
menolunur ve ocak sahipleri bu hususta bir gû-
na zarar ve ziyan talep edemezler. 

.(S. Sa: 

MADDE 11İ. ~ / 2 f nei maddede yasak edi
len işlerle bu maddede yapılması izne bağlı iş
leri izinsiz yapanlar üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. İşgal ve fayda
lanma yanmış orman sahasına taallûk ettiği 
takdirde bu cezalar iki misline çıkarılır. Talep 
halinde zarar varsa tazminata da hükmolunur. 

Orman içinde yeniden açılmış bir açma 
veya tarla veya yapılmış bina ve tesisler baş
kası tarafından yapıldığı sabit olmadıkça o 
tarlayı eken veya binayı kullanan tarafından 
yapılmış farz olunur. 

MADDE 112. — İzin almadan 28 nci madde
de yazılı yerlerde fabrika, hızar ve şerit ku
ranlar, kireç, kömür, katran, terebantin ve ben
zeri ocakları açanlar 100 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle' cezalandırılır ve bun
ların işletilmesi menedilir. 

MADDE 113. — Devlet çekici ile damgala
nan ağaçları keserken bu damgayı Orman İda
resince tesbit edilen şekilde dip kütükte bırak-
mıyanlarla nakliye tezkeresi almaksızın orman
dan ağaç çıkaranlar 107 nci maddedeki ceza
larla ceKlandırılır. 

Damgalı ağaçları tesbit edilen hadde naza
ran daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların 
miktarı göz Önünde bulundurularak 50 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 114. — 14, 15 ve 18 nci maddeler 
hükümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle 
köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste
lik ağaç ve mahrukatı bu işte kullanmıyanlar 
veya başkasına satanlar veya hibe edenler ve 
bunları bilerek alanlar bir aya kadar hapis ve 
50 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. Ayrıca verilmiş olan ağaç kereste veya 
odunnıın tam tarife üzerinden iki kat bedeli 
tazminat olarak alınır. 

MADDE 115. —> 35 nci madde gereğnce veri
lecek nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, 
odun ve kömür ve sair orman mahsullerini 
taşıyanların malları kaçak olup olmadığı
nın incelenmesi için 99 ncu maddede gösterilen 
şekilde alıkonur, 

Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği 
tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşı
yana teslim edilerek nakliyesi verilir. 

Malın kaçak olduğu anlaşılırsa, suçun ma-
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hiyetine göre 106 veya 107 nci maddeler hük- ) 
mü tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştir- | 
meden nakliyat yapanlar ve ormanda kesilen J 
ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız ola- I 
rak istif mahallerine veya kaçırmak kasdı ol- ' 
maksızm başka yere götürenler ile her nevi or- j 
manlarda 43 ncü maddenin birinci fıkrası hük- j 
müne muhalif hareket edenler 15 liradan 25 li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 116. — 44 ncü madde gereğince 
izin almaksızın her nevi ormanlara hayvan 
sokanlar sokulan hayvan adedi nazarı itibara 
alınarak bir aya kadar hapis ve 50 liradan 250 
liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girme
si veya 44 ncü madde mucibince konulacak şart ı 
ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde yalnız 
para cezasına hükmolunur. 

Yanmış orman saıhalarma hayvan sokulma
sı veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi 
halinde yukardaki cezalar iki kat olarak uygu
lanır. 

MADDE 117. — Yazılı olaraJk yapılaıi tebli
gat tarihinden itibaren iki yıl içinde 60 ncı 
maddede yazılı işaretlerle ormanlarının sınırla
rını belli etmiyen özel orman sahiplerinden 50 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra 
altı ay içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse 
verilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz. | 

MADDE 118. — özel orman sahipleri 88 ve I 
89 ncu maddeler hükmüne göre temizleme ve em
raz ve haşaratla müeadele mükellefiyetini, tâyin 
edilecek müddet içinde ifa etmedikleri takdir- ' 
de kendilerinden 30 liradan 300 liraya kadar ha- j 
fif para cezası alınır. : 

Bu cezanın infazından sonra kendilerine ye- ; 
niden verilecek münasip mühlet içinde yine yap- i 
mazlarsa bu işler Orman İdaresi tarafından ya- J 
pılır ve masrafı kendilerinden alınır. ' 

I 

MADDE 119. — 80 nci maddedeki mecburi- I 
yete riayet etmiyenler bir haftadan bir aya ka- | 
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. I 

Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerini ve her türlü alet ve malzemesine zarar 
verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi I 
gereğince cezalandırılır. | 

( S. Sayış 

Bu suç Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde iş
lenirse ceza iki misline çıkarılır. 

MADDE 120. — 81 nci madedye göre orman
larda vukuagelecek yangınları söndürmek için 
salahiyetli memurlar ve Orman Teşkilâtı tara
fından yangın mahalline gitmeleri emrolunduğu 
halde gitmiyenlerle gidip de çalışmıy anlardan ve 
verilen işi yapmıyanlardan kaymakam veya vali
nin karariyle 10 liradan 50 liraya kadar para ce
zası alınır. 

Sözü geçen maddede yazılı memurlarla Or
man Teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermiyenlerle ilgi göstermiyen-
ler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 
ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 121. — Bu kanunun 84 ve 85 nci 
maddesine aykırı hareket eden veya ettirenler 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin ikin
ci fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 122. — 86 ncı maddede gösterilen 
tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 123. — Bu kanunun hükümlerine 
aykırı hareketten dolayı müsaderesi icabe-
den orman mallarının kanunsuz olarak kesil
diğini, taşındığını veya toplandığını bildiği 
halde satın alanlar, taşıyanlar, biçenler, işli-
yenler kabul edenler veya gizliyenler bir "hafta
dan üç aya kadar hapis ve elli liradan iki yüz 
liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kulla
nılan tarım işlerinde çalıştırılması kabil (at, 
katır, öküz, manda ve merkep arabaları gibi) 
hayvanlı vasıtalar dışında kalan bütün cansız 
vasıtalar her kime ait olursa olsun müsadere 
olunur. Bu malları müsadereye tâbi olmıyan 
canlı vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan bi
linci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odu
nun beher kentali için beş lira, kömürün beher 
kentali için 25 lira, tomruk veya kerestenin be
her metre kübü için 100 lira hesabiyle para ce
zası alınır. 

MADDE 124. — Ağaçlara vurulan resmî 
damga ve numaraları bozanlar' ve orman sınır
larındaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri 
ve lavhaları kaldıranlar, belirsiz edenler, yer-
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lerini değiştirenler bir aya kadar hapis ve elli ı 
liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 125. — Orman içinde kimlerin ne 
gibi ahvalde ateş yakacaklarına ve bu gibilerin i 
ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair tü
zükte gösterilecek şart ve ihtiyati tedbirlere ria
yet etmiyerek ateş yakanlar ve ormanlar içinde | 
sönmemiş sigara atanlar Türk Ceza Kanununun 
566 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre ceza
landırılır. I 

MADDE 126. — Muhafazaya ayrılmış or
manlarda ormanlara mütaallik suçu işliyenlerin 
müstahak olacakları ceza iki kat olarak hükmo-
lunur. 

MADE 127. — 79 ncu madde hükmüne mu
halif hareket edenlerle Devlete veya her kime 
ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek üze
re işlenen sahalarda tohum veya fidanlara her 
hangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya 
girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler 30 
liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 128. — Orman memurları tarafın
dan zaptolunan kaçak orman mahsulleri ve bu 
kanunda suç sayılan işlerde kullanılan testere, 
balta, kazma gibi araçların müsaderesine karar 
verilir. 

MADDE 129. — Orman suçlarına ilişkin fiil
lerin ikamda bir zarar hâsıl olursa talep vuku
unda ayrıca tazminata hükmolunur. Bu tazmi
nat orman idaresinin masraf ederek vücuda 
getirdiği tesis veya işaretlere taallûku halinde 
yapılan masraf üzerinden ve yaş ağaç kesilmesi 
veya sair orman mahsullerinin çıkarılması ha
linde orman tarife bedeli üzerinden hesap olu
nur. 

MADDE 130. — Her türlü orman suçlarında 
yarım hektardan fazla tahrip olunan veya yakı
lan sahalarda hükmolunacak zarar ve tazminat
la beraber ayrıca beher hektar için 500 lira he
sabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolu-
mjr. 

Geçiri hükümler 

MADDE 1. — Plânları yapılıp tasdik edi
linceye kadar özel ormanlardan 65 nci madde | 

mucibince alınacak hasılat resmi yerine kese
cekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet or
manları dikili ağaç tarifesinin yarısı orman ha
sılat resmi olarak tahsil olunur. 

MADDE 2. — Orman işletmeleri elinde bu
lunan fabrika ve imalâthaneler en kısa zaman
da ve tercihan Anonim şirketlere satış veya ki
raya verilmek suretiyle tasfiye olunur. 

MADDE 3. — Bu fabrika veya imalâthane
lerin senelik imal kapasitesinin asgari üçte biri 
nispetindeki iptidai madde ihtiyacı beş sene 
müddetle ve mahallî satış fiyatı üzerinden fab
rikayı satın alan veya kiralıyan müesseseye 
artırmasız verilir. 

MADDE 4. — Orman İdaresi orman hudut
ları dışında, nakliyat için zaruri yollardan maa
da hiçbir inşaat yapamaz. Orman içerlerinde, 
mühendis, memur ve bekçilerin barınmaları için 
yapılacak inşaatta azamî nispette orman mal
zemesinden istifade olunması göz önünde tutu
lur. 

MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihle vergiye esas tolan sayıma göre orman 
mıntakalarmda yaşıyan her şahsın elinde bulu
nan 'kara keçi adedi tesbit olunur. 

Bu şahıslar her sene ellerinde bulunan mik
tarın onda birini azaltmıya veya ormana zarar 
vermeyen bir cins hayvanla değiştirmeye mec
burdur. Keçi miktarı tesbit edilen kimseler 
mevcutlarını artıramıyacakları gibi kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte elinde kara keçi bulun-
mıyan kimseler de yeniden edinemez ve ürete
mezler. 

MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren on senelik tasfiye müddetine 
inhisar etmek şartiyle ormanlık mıntakalardaki 
kara keçilerin otlatılması için, ormana büyük za
rarlar vermesine rağmen otlatma yerleri ayrılır. 

Bu sahalar her sene azalacak keçi miktarı ile 
mütenasiben daraltılır. Bu yerler haricindeki 
ormanlara giren kara keçiler Devletçe müsadere 
olunur. 

Orman, Tarım ve Veteriner Umum Müdürlü
ğü mütehassıslarından teşekkül edecek bir komis
yon kara keçinin başka bir cins hayvanla değiş
tirilmesi ve köy mera işlerinin düzenlenmesi için 
gereken tetkikatı yaparak tesbit edeceği hal ça- • 
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/esim, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir sene zarfında gereken tedbirler, alınmak 
üzere Tarım Bakanlığına arzeder. 

MADDE 7. — Köy evleri inşaatında kereste 
israfının önüne geçilmek üzere köy evi tipelri, 
köylünün taş, tuğla, kerpiç ve kiremit gibi kâr-
gir inşaat malzemesinin tedarikini teshil için ge
reken işler Orman Umum Müdürlüğünce tetkik 
ve tespit olunarak gereği yapılmak üzere keyfi
yet kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren al
tı ay zarfında Tarım Bakanlığına arzolunur. 

MADDE 8. — Bu kanunun meriyete girdi
ği tarihe kadar işlenmiş olan orman suçlarından 
dolayı takibat yapılmae. Hükme bağlanmış suç
lar da af olunur. 

MADDE 9. — Bu kanunun sureti tatbikim 
gösterir nizamname kanunun meriyetinden iti
baren üç ay zarfında hazırlanır. Bu tarihe ka
dar eski orman işletmeleri talimatnamesi yürür
lükte kalır. 

Son hükümler 
MADDE 1. — 18.2.1937 tarihli ve 3116 

sayılı Orman Kanunu ile 8.6.1946 tarih ve 
4914, 13 . 6 .1946 tarih ve 4920, 3.4.1950 tarih 
ve 5653 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 20ü) VI 
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Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, Orman ve Orman Teşkilât kanunlariyle 4786 sayılı Kanuna 

ek kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/224) 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katına 

Yeni Orman kanunu tasarısında noksan bulduğum, parti ve Hükümet programı prensiplerine 
uygun olarak mevcudiyetini elzem gördüğüm yeni orman rejimi prensiplerini sarahaten sağlıya-
cak bâzı kanun maddelerini gerekçesiyle birlikte arz ve teklif ediyorum. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

G E R E K Ç E 

Saltanat devirlerinde ormanlarımız amenajmansız, muhafazasız, sahipsiz yalnız halkın sevgi ve 
tasarrufuna terkedilmiş bir varlık olarak kesilmiştir. İmparatorluğun genişliği nüfusun bu geniş
liğe göre orman mıntakalarında azlığı, hayatın ucuzluğu, mülkiyetin tanınması ormanlarımı?! 
silip süpürmemişse de bilgisiz katiyat tahrip edip gitmiştir. Vakıa Birinci Cihan Harbinden sonra 
Anadolu şibih ceziresine inhisar eden yurdumuzun ormanları eski imparatorluk nıösaaai sathi-
yesine nazaran ormanlık sahalar Irak, Suriye, Hicaz ve Yemen gibi ağaçsız sahaları intiva etme
sinden mesahai sathiyeye nazaran ancak % 4 nispetinde ormanlık topraklarımız % 12 ye çıkmış 
ise de yurdun küçülmesi nüfusun artması hayatın pahalılaşması ve yurdumuzun ortaları esasen 
kadimden beri ağaç bulunmıyan ve yetiştirme imkânı olmıyan .bozkır oluşu sahil mmtakalarımızda 
mahdut iklimlere inhisar eden ormanlarımızın kıymeti ve ehemmiyeti bütün bütün artıuış; her 
modern devlet gibi bir orman nizamiyle orman dâvamnzı bir nizama sokmak zarureti hâfrl olmuş
tur. 

Bu zaruretle 1937 senesinde 3116 numaralı Orman Kanunu hazırlanmış ise de Millet ihtiyaçları 
nazarı dikkate alınmıyarak Hükümet efendi, millet köle, ne emredilirise bir tecrübe sahası olarak 
mutlak tatbik edilir zihniyet ve taassubiyle hazır lanan 3116 sayılı Kanunun noksan tarafları du
rurken, ıslaha muhtaçken, hür milletler anayasalarına ve zihniyetlerine tamamen aykırı devlet 
içinde nizam ve kanunları bambaşka ayrı bir devlet gibi 4785 numaralı Kanunla tüy dikilmiş bir 
orman devleti kurulmuştur. 

Ormanın fennî veriminden başka geçim vasıtası olmıyan milyonlarca vatandaş hür milletlerin 
bildiği bütün haklardan mahrum yeni bir nizamı içtimai ile kurulan orman devletinin birer işçisi 
haline getirilmiştir. 

Orman devletine verilen müdevver sermaye isimli murakabesiz bütçenin temini için mahkum 
işçi haline getirilen vatandaşlar rüsum ismiyle hudutsuz, keyfî bir vergi mükellefiyeti altına da 
alınmıştır. Kanun müeyyideleriyle Devlet murakabesi altında ve ormanlarımızın ancak % 2 si rad
desinde olan hususi ormanlar Devlet ormanlarına fiilî mini mini birer murakabe, birer numune ol
mak faidesinden başka bir günahları yokken yanlış kıstaslara istinadeden formüllerle bazısı hek
tarı 50 kuruştan bir senelik kira bedeline bile tekabül etmiyen bedelle altı taksitte mülkiyetleri 
âdeta müsadere edilmiş, bazısı değerinden çok fazla bedelle birer piyango talilisi haline getirilmiş
tir. Meselâ 400 şayian hissedariyle Trakya'nın en müreffeh bir köşesi olan Bahçe köylülerin mül
kiyeti 16 000 lira gibi iki odalı bir ev parasına bile tekabül etmiyecek bir bedelle alınarak evle
rinde bir gecede barakasında oturan ücretli bir amele haline getirildikten sonra mülklerinde bu 
mahkûm amelenin sâyinden senevi 80 000 lira rüsum tahsil edilmiştir. Tekmil şahsi, vakıf, bele
diye ve köy ormanlarına kamulaştırma bedeli olarak altı senede 3 milyon 3 yüz bin lira verilmiştir. 
Ancak Ankara'daki Orman Müdüriyet binasının bedeli olan meblâğ da âdilâne verilmemiştir. 
îşgal senelerinde müsadere edilmesine, ormanlardan tahammülü fennilerinin çok fevkinde âde
ta Öteden beri sahipsiz devlet ormanlarında bulunmıyan ağaç serveti ele ganimet olarak geçiril-

( S. R R V I S I • 90(1 ^ 



— 46 — 
miş gibi murakabesiz müdevver sermaye temini için yarış edercesine tahrip edilmiştir. İstihsal 
miktarları mensup oldukları işletmelerin nakliye dipkoçanları ile kilosuna kadar malûmdur. Bâzı 
ormanlarda ise nakliyatın güç olmasından ve büyük şehirlere uzak olması dolayısiyle hiç istih
sal yapılmamıştır. Vatanın bir kısım vatandaşlarına isabet eden bu felâket tashih edilirken 
yukarıda izah edilen noktalar yeni tasarıda görülmemektedir. 

Mezkûr hâdiseler Millet ile Hükümet arasında derin bir husumet uçurumu açmış ormanı sev
direcek yerde bütün vatandaşı ormana Orman İdaresine düşman etmiştir. Husumetin derecesini 
anlamak için 1.9 . XII . 1.951 Büyük Millet Meclisi Oturumunda Tarım Bakanına sorduğum su
allere verdiği cevapların rakamlarını konuşturmak kâfidir. 4785 numaralı kanundan sonra 
Orman Genel Müdürlüğü aleyhine ikame olunan dâvalardan yalnız merkeze intikal edebileni 
(Dört yüz bini) bulmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü aleyhine ikame olunan dâvalara Genel 
Müdürlüğün verdiği ücreti vekâlet 1 866 460 liradır. 

İşletmelerin stok açığı 3 616 244 lira olup müdevver sermayeden olduğundan Orman Mü
dürünün bir imzasiyle ve esbabı mucibesiyle kapatılmıştır. 1945 senesinde 1169 aded yangın
da 165 300 hektar saha yanmıştır. Buna mukabil şimdiye kadar yalnız (400) hektar kavak ve 
okaliptüs ormanı yetiştirilmiştir. Kanundan evvel Orman Müdürlüğünün 7883 memuru ve senevi 
8 915 441 -lira bütçesine mukabil bugün 25 bin memuruna senevi 14 milyon ve murakabesiz bir 
bütçe olan müdevver sermaye ile 74 milyon ki ceman 88 milyona çıkmıştır. Mevcut ormanları
mızda rüsum vergilerinin eskiye nazaran çok artmış, ormanlarımız tamamen tahrip edilmiştir. 

Orman Kanunununda memleket ve millet ne f ine değişiklik ancak prensipte değişiklikle müm
kündür. Esaslı prensip değişikliğinin de çok güç olduğunu görmekteyiz. Orman yarası ne kadar 
derin ise iğrenç menfaati arın çarpışması da bu derinlik nispetinde büyüktür. Bir taraftan orman
ların fennî veriminden başka geçimi olmıyan vatandaşlar ve orman sahiplerinin tazallümleri diğer 
taraftan şimdiki prensiplerin müsaitliğir.den, boşluğundan, istifade ederek teşekkül etmiş menfaat-
larım kötü yollardan temin eden çok muntazam ve korkunç bir tarzda teşkilâtlanmış devlet bün
yesindeki gizli çeteler veya şimdiki orman rejimini bir iman bir fikri sabit halinde kabul etmiş 
komplolar; isabetli atılan her teşebbüsü, her adımı, durdurmaya mugalâtaya boğmaya azmi soy
suzlaştırmaya. daima muvaffak olduklarını gör inekteyiz. Sekizinci ve Dokuzuncu Büyük Millet 
Meclisi devirlerinde orman dâvamıza çare aranırken bir tarafta hakkına feryat eden millet avaze-

, leri eksilmiyor diğer tarafta kapıları yeşil gibi görünen fakat haddi zatında penbe, içine girildikçe 
kıpkızıl neşriyat devam edip giderken yalnız 6 senelik hâdiseler neticeler, rakamlar yalnız yüzlerini 
kızartmamaktad\r. 

Bu gürültü ve mugalâtalar arasında ormanı, milleti, içtimai ahlâki kurtaracak isabetli bir orman 
kanunu yapmak ancak ve ancak yürürlükte olan kanunun prensibinde yapılacak değişiklikle müm
kündür. Parti ve Hükümet programımıza uygun isabetli bir orman kanununu nesillere hediye 
edebilmek için yeni tasarıya sarahatle konmasını elzem gördüğüm bâzı kanun maddelerini arz ve 
teklif ediyorum. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

(S . Sayısı : 200 ) 
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TEKİRDAĞ MEBUSU ŞEVEKET MOCAN'IN 

TEKLİFİ 

Orman kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Ormanlar Milletin varlığına 
elzem olduğundan Devlet eliyle muhafaza, kont
rol ve imar edilir. Ormanlar yetiştirilir. Devlet 
eliyle işletilmez. 

MADDE 2. — Amenajman plânı yapılabile
cek asgari yüz hektarlık kereste veya maden 
direği veya odun veya kömür fennî verimi olan 
toprak üstündeki ağaç topluluğuna orman de
nilir. 

MADDE 3. — Ormanlar; muhafaza orman
ları, kerestelik ormanlar, baltalıklar, olmak 
üze evsafına göre üçe ayrılır. 

MADDE 4. — Kesildikçe dipten fışkıran 
odun, kömürü maden direği istihsal edilen bo
dur iiğaç topluluklarına baltalık denilir. 

MADDE 5. — Baltalıklar; içindeki köy 
mülkü hudutlarına göre tanzim edilmiş ame
najman plânları ve bu plânlara göre hudutlan-
mış senelik maktalarının intifaı; muhafazası 
mesuliyeti alâkadar köy heyeti ihtiyariyesine 
teslim edilir. Plân gereğince tahakkuk eden se
nelik makta; rüsumu alâkadar köylüden dört 
taksitte Maliye tahsildarı delaletiyle .alınır. 

Orman İdaresi kesim mevsimi; başı ve so
nunda maktaların fennî kesilip kesilmediğini, 
makta harici katiyat olup olmadığını kontrol 
eder varsa köy heyet idaresini kanuni müeyyi
delere göre mesul eder, Yoksa senelik temiz 

raporunu köy heyet idaresine verir. 

MADDE 6. — Baltalıklarda plânlan gere
ğince maden direği istihsal sahası varsa senelik 
maden direğinin verimi Devletin emrine; ke
simi, nakli, satışı plânı gereğince alâkadar kö
ye. aittir. 

MADDE 7. — Kerestelik ormanlarda ame
najman plânları gereğince Orman Genel Mü
dürlüğü kesilecek ağaçların diplerini damgalar 
ve kaimen rüsumunu alarak mukavele suretiy
le satar veya zati ihtiyaca verir. Damgalı ağaç
lardan başka katiyat mukavele sahipleri tara
fından yapıldığı ve yaptırıldığı takdirde dam
galı ağaç katiyatı da müsadere edilir, alınan 
rüsum irat kaydedilir. Kerestelik ağaçların uç
ları zati ihtiyaçlara göre mahallinde rüsumu 
mukabili verilir. Zati ihtiyaç yoksa müzayede 
suretiyle mahallinde satılır. 

MADDE 8. — Devlet ormanlarına «it her 
çeşit fennî işler: 

Amenajman plânları, muhafaza, imar, yeni 
ormanlar yetiştirme Tarım Bakanlığına bağlı 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Devletten başkasına ait bütün ormanlarda Dev
letin murakabesi altındadır murakabe Devlet 
namına Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
kanun dairesinde yapılır. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğüne 
döner sermaye verilemem Büyük Millet Meclisi 
murakabe ve kabulünden geçen bütçe ile idare 
edilir, 
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Orman Teşkilât kanunu tasarısı 

19 5 1 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
yurt ormanlarını muahafaza, imar ve yeni or
manlar yetiştirme ile mükelleftir. Orman Mü
dürlüğü bizzat kendi teşSkilâtiyle istihsal yapa
maz. istihsali kontrol eden istihsale izin veren 
bir teknik müdürlüktür. 

MADDE 2. — Orman Müdürlüğü bir Umum 
Müdür idaresinde Umum Müdür Muavini mer
kez ve taışra teşkilâtından mürekkeptir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğü bir 
Umum Müdür idaresinde aşağıda yazılı daire
lerden mürekkeptir : 

1. Orman Muhafaza Müdürlüğü; 
2. Harita, Tecdit, Arnenajman İşleri Mü

dürlüğü; 
3. Yeni Orman Yeftiştirme Müdürlüğü; 
4. Baltalıklar Müdürlüğü; 
5. Hususi Orman ve D#v$et Ormanları Mü

dürlüğü; 
6. Muhasebe Müdürlüğü. 

MADDE 4. — Evrak, yazı, arşiv, yapı, em
lâk, levazım işlerd vazifeleri taksim edilmiş 3 

ncü maddedeki altı şube müdürlüğünün kendi 
teşkilâtında alâkadar memurlariyle ayrı ayri gö
rürler. 

MADDE 5. — Orman Gıenel Müdürlüğü tef
tiş işleri bağlı olduğu Tarım Bakanlığı müfettiş
leri tarafından görülür. Ehemmiyetli hâdise
lerde Adliye, Maliye, Tarım müfettişlerinden 
müteşekkil karma teftiş heyetleriyle görülür. 

MADDE 6. — Merkezde Memurin intihap 
Komisyonu ve İnzibat Komisyonu Umum Müdür 
başkanlığında 3 ncü madded^ri altı şube müdü
ründen teşekkül eder. 

MADDE 7. — Ornııan yüksek mühendisleri 
orman teknik işi ile ilgisi olmıyan memuriyetle
re tâyin edilemez ve vazife göremez. 

MADDE 8. — Orman Umum Müdürlüğü taş-
ra teşkilâtı 3 ncü maddedeki altı şuibe müdür
lüğünün yurt ormanlarının dağılış durumuna ve 
ormancılık teknik idare ve muhafaza icaplanna 
göre her şubenin, işlerin icaplarına göre şubele
re bağlı teşkilâtı ile idare edilir, 



4785 numaral\ Kanuna ek Kanun 

1951 

MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devlet-, j 
leştirilen hususi ormanların sahipleri veya miras
çıları veya hissedarlarından hepsi veya birisi bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
sene zarfında mahallî orman müdürlüğüne veya 
Orman Genel Müdürlüğüne veya o yerin mülkiye 
üstüne ormanlarının geri verilmesini istedikleri 
takdirde ormanları geri verilir veya hektarı ya
rım liradan on liraya kadar alınmış- böttahkktr 
da üç misli, koruluklarda altı misli on liradan yir
mi liraya kadar alınmış baltalıklarda iki misli, j 
koruluklarda üç misli bedel almakta muhtar'bı
rakılır. Bedel % 5 faizli orman istikraz bonoktriy-
le ödenir. Daha fazla bedelle - alınmış olanlarm 
yalnız ormanları iade edilir. 

Bu sure içinde ormanlarını geri verilmesi hak- | 
kında- müddetinde müracaat etmiyenlerin orman
ları geri alma hakkı kaybolur. 

Devletleştirme karşılığı tamamen veya kısmen 
ödenmiş bulunan ormanm sahiplerine testtmi bi
rinci fıkradaki müracaat süresinin hitamından 
en geç bir sene zarfında Devleteşrirme bedeKnm 
birinci taksitini bir defada ödemelerine, sahipleri 
adma tapuya tescili ise tediye edfhftiş bulunan 
Devletleştirme bedelinin aynı miktar ve taksitler
le Orman İdaresine tamamen geri verilmesine 
bağlıdır. 

Şukadar ki, kamulaşma tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği ana kadar iade edilen or
mandan Devletçe istihsal yapılmışsa bu istihsal 
ait olduğu Orman işletme "ISüdürtüğü nakliye 
tezkereleri resmi kayötna nazaran'"istihsal mik
tar ve nevi tesbit edilir. 

İşletmenin her sene kaim tarife ^bedelinden 
hesaplanarak taksit bedeline mahsup eliftir faz
la istihsal bedeli varsa orman sahipleri Devletten 
fazlasını istiyemezler. 

Bu ormanların sahipleri adma tapuya tes
cilinin gecikmesi Orman Kanununun hususi or
man sahiplerine tanidı^ı hâk ve vetrtbeleririkul- I 

ı lamlmasma mâni değildir. Ormanın geri veril
mesine mütaallik tesgil işleri her türlü, vergi re
sim ve harçtan muaf tır. 

4785 «aydı Kanunla Devletlestirilen orman
lardan sahiplerine henüz devletleştirme bedeli 

I ödemeye başlanmamış olanlar işbu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte bir işleme tâbi tutul
maksızın sahiplerine intikal eder. 

deri verilecek ormanlardan bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mülkiyet ihtilâfı bulu-

I nanlarm iki yıllık gefri isteme süresi bu ihtilâ-
! fen «aakemelefde katî olarak halli tarihinden 
başlar. 

öeri veröeeek ormanlarda bu ormanların 
Devlet elinde kaldığı devreye ait her türlü se-

I beplerden ^telayı orman sahipleriyle Devlet za-
I rar ve ziya», kira iddia edemezler ve birbirleri 

aleyMne dâva edemezler. 

MADC^ 2. — 4785 sayılı Kanun hükmüne 
göre Devletleştirilmiş olup bu kanunla sahip
lerine iade edilen ormanlarda iğinde köy olan
lar veya köylü intifama terkedilenler veya 
terkedilmesi zaruri olanlar birinci madde hük
mü gereğince aynen sahiplerine iade edilmez 
birinci maddeye göre istimlâk bedeli verilerek 
satmahnır. 

-MADDE 3. — Birinci maddedeki ormanla
rını ^geri;*tiyen «mnân-sahipleri ittâfak edemez
se armana şayian mutasarrıf iseler her hissedar 
I r k i y e Gamhuriyeti Kanunu Medenisinin 
>hi&kı^öfas«a 'dayaaarak Devletin tediye et
tiği bedeli tediye ederek esmanı geri alabilir. 
¥ e tapo-iiefii 4ediye' edenin namına yapılır. 

^Sissedafhtrtn bir kısmı geri alınmasına bir 
kısmı1'birinci maddedeki farkı bedelin alınma
lını isterse geri alınmasını istiyen veya istiyen-
ler birinci maddedeki esasa göre tahakkuk 
eden farta btödeii diğer hissedarlarına aynı şart-

I la tediyeye mecburdur. 
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Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın Orman kanunu teklifi (2/254) 

İS. VI. 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memleket menfaatlerine uygun olarak hazırladığım Orman Kanunu tasar isiyle gerekçesini takdim 
©der ve kanunlaştırılması için gereğinin yapılmalını yüksek müsaadelerinizle arz ve istirham ederim. 

Tokad Milletvekili 
9$tkt Atcmç 

s?"*l Orman Kanunu teklifi 1 '...' . ' . ' 

t GEREKÇE 

Yeni Orman Kanununda, orman sayılacak yerlerin,sarahatle ifade edilmesinde büyük bir zaruret 
vardır. Çünkü ancak bu sayede gerek bugün henüz mevcut fakat tahrip edilmekte olan ormanların 
ve gerekse evvelce orman iken bugün fundalık, çalılık, veya makilik haline gelmiş bulunan ve şimdi
ye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ziraat ve hayvancılığımız için kayda değer bir fayda sağlam ı-
yacak olan, bilâkis vadi ve ovalardaki ziraat sahaları ve arazinin su rejimi itibariyle çok zararlı in
kişaflar göstermiş ve gösterecek olan yerleri hukukan ve fiilen Devletin elinde tutarak orman reji
mine tâbi kılmak ve memleketimizdeki gayrimüsait iklim şartları muvacehesinde bu funda, maki ve 
çalıların himayesinden faydalanılarak bunları yeniden, emniyetle ve nispeten ucuz bir surette ağaç
landırmak mümkün olacaktır. Bu sahalar aynı zamanda mevcut ormanlar için bir emniyet kuşağı 
vazifesini görmektedirler. 

Aksi takdirde bahis konusu olan sahalardaki funda, maki ve çalılıkların da kaybedilmesiyle, top
rak taşınması neticesinde buraları birkaç sene gibi kısa bir müddet içinde her hangi bir tarzda isti
fadeye elverişli olmak durumundan tamamiyle çıkacak ve memleket iktisadiyatı için de ilelebet kay
bolmuş olacaktır. 

Bu itibarla meyli % 15 i aşan bu gibi sahaların, orman rejimi içerisine alınmasında mutlak bir za
ruret görülmektedir. (Madde 1.) 

Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesinde ve bu cihetin kanunda tasrih edilmesinde zaruret 
vardır. Bu zaruret memleketimizde daha çeyrek asır evvel kendisini göstermiş bulunmaktadır. Çün
kü o zamana kadar yapılan tecrübeler, Devlet ormanlarının özel teşebbüsler eliyle işletilmesi şekli
nin çok tahripkâr ve zararlı olduğunu tesfoit etmeye fazlasiyle kâfi gelmiştir. Esasen bu şekil, baş
ta Amerika olmak üzere hemen bütün dünya memleketleri tarafından terk olunmakta ve Devlet iş
letmeciliğine doğru gidilmektedir. 

Aslında bu usulün tatbik edilebileceği memleketler hâlâ geniş ve zengin ormanların bulunduğu 
ve orman tahribatının şimdilik mahsûs derecede tehlike teşkil etmediği ve aynı zamanda birikmiş 
servetlerin bir an evvel ormanlardan' çıkarılmasın da iktisadi zaruretlerin görüldüğü yerlerle yeter 
sayıda töknik personele sahip olmıyan devletlerdir. îşte Devlet ormanlarını özel teşebbüsler eliyle 
işletme için bahis konusu olan bu sebepler bugün artık memleketimizde mevcut değildir. Yani ar
tık ne böyle geniş ve zengin ormanlarımız vardır ve ne de bu sahada teknik personel sıkıntısı 
mevcuttur, ileri ve normal olan şekil; Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesidir. Memle
ketimizde bir çeyrek asır evvel duyulmuş olan bu zaruret bugün çok daha büyümüş olarak mevcut
tur. Çünkü ormanlarımız bugün tamamen sömürülmüş bir halde olup bunların kâr düşüncesiyle 
yürütülecek bir işletme tarzına tahammülleri kalmamıştır. Bu durumdaki ormanların tâbi tutula
cağı muamele esas itibariyle koruma, bakım ve imardan ibarettir. Koruma, bakım ve imar işleri 
ise her hangi bir kâr beklemeden, bilâkis icabeden fedakârlıkları da yapmak suretiyle memleketin 
âtisi ve yüksek menfaatleri nam ve hesabına ancak Devlet tarafından yapılabilir. 

Esasen bu tasarıda teemmül edilen Devlet orman işletmeşiliği, ormancılık tekniğinin ica/bettir-
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diği şekilde sınırlandırılmıştır. Yani Devletin orman işletmesi, sadeee ormanda mesleki bir bilgi 
ve büyük itina talep eden kesim ve orman içinde veya ormana en yakın istif mahallerine kadar ta
şımaya ait işlere inhisar ettirilmiştir. Devlet orman işletmesi bu işleri teşkilâtlı, disiplinli ve ka
lifiye işçilere gördürecefctir. 

Bu işçileri temin hususunda, evvel emirde civardaki, sonra da daha uzaklardaki köyler halkın
dan istifade etmek suretiyle yürütülecektir ki böylece Devlet bu mmtakalarda halka, millî enerjiyi 
korumak, istismarını önlemek ve iyi kullanmak suretiyle iş bulmak ve meşru kazanç imkânları sağ
lamak hususundaki vecibelerini böylece mühim nispette yerine getirmek fırsatını bulmuş olacak
tır. 

Bahis mevzuu olan bu kesim ve taşıma işleri matlup şekilde, meslekî bilgiye göre ve itinalı bir 
surette yapıldıkları takdirde, hususi teşebbüsler için kârlı olamaz ve bundan dolayı da normal 
olarak bu teşebbüsler için entresan sayılamazlar. Hakikatta orman işlerinin ticaret âlemini ilgilen
dirmesi lâzımgelen safhası orman mahsullerinin piyasa ve kıymetlendirme yerlerine kadar intikal 
ettikten sonraki safhasıdır. Kaldı ki bu tasarı ile kastedilen Devletçilik hususi teşebbüslerin, or
mana en yakın istif yerlerinde satınalma ve buralardan piyasalara ve kıymetlendirme yerlerine ka
dar nakliyat yapma imkânlarını sağladığı gibi. bütün fabrikasyon işlerini de onlara bırakmış 
bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile ormanlar içinde veya civarındaki köylerden, muhitin icaplarına göre muhtelif 
«liretlerle kalkmdırılmaları (Ziraat, hayvancılık ve köylü el sanatlarının ıslahı ve değiştirilmesi 
yolu iJe) mümkün görülenlere Ziraat Bankasından kalkınma kredisi sağlanması teemmül edildiği 
(Madde 12) gibi bu tasarı ile düşünülen devletçilikte, ormancılık müessesesinin bir âmme müesse
sesi olduğu göz önünde tutularak orman içinde ve civarındaki köy ve kasabalar halkının, yapı ve 
yakacak odunu itibariyle olan zati ihtiyaçları; kozalik bunların cami, okul, köy yolu ve köprüleri 
gibi müşterek ihtiyaçları tarife bedelinin 1/10 n ile bu köy ve kasabalar halkının pazar ihtiyaç
ları da mevcut imkânlar ve mâkûl hadler dairesinde karşılanabilecektir. Kezalik bu tasarı ile 
Devlet ormanlarının bağlı bulunduğu ilçeler içindeki küçük sanat erbabının ihtiyaçları artırma-
sız satışlarla karşılanabilecektir. (Madde 27 -a, b, c) 

Bundan başka bu tasarı ile Devlet ormanlarının sınırlarına, köy ortasından ufkî hattı müsta
kim ile 10 km. mesafeye kadar köyler halkının zatî ihtiyaçları mevcut imkânlar nispetinde sade
ce kesim, taşıma masrafları ve tarife bedelinin onda biri mukabilinde; cami, okul ve köprüler gi
bi müşterek ihtiyaçları yalnız kesme ve taşıma masırafları mukabilinde karşılanabilecektir (Mad
de 28) 

Kezalik bu tasarı, yurdumuza hariçten gerecek göçmenlerle, yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi 
felâketlere uğrıyacakları; bir yerde orman yetiştirme veya bir yerde ormanı olan zararlarını ber
taraf etmek maksadiyle iç iskâna tâbi tutulacak köylerin ev, ahır ve samanlık gibi zatî ihtiyaç
ları için yalnız kesme, taşıma ve imar masrafları mukabilinde tomruk veya kereste vermeyi der
piş etmiştir. (Madde 29) 

Ayrıca hudutları içinde orman bulunan köyler halkının şimdiye kadar kurdukları baltalık or
manlarından, bu ormanları bundan böyle de korumak şartiyle, verimleri nispetinde her nevi ihti
yaçları karşılanacaktır. (Madde 31) 

Tasarıya konulan bir hükümle, köy birlikleri kuran orman köy veya köylerindeki halkın pa
zar ihtiyaçları için vadeli veya taksitle satışların ihdası düşünülmek suretiyle bu mmtakalarda 
halkın köy birlikleri kurmaları hususu teşvik edilmektedir. (Madde 35) 

Mülkiyet mevzuunda asıl olarak kabul edilen Devlet mülkiyeti yanında hususi mülkiyete de 
yer verilmemesi için bir sebep görülmemiş ve tasarıda esas itibariyle 4785 sayılı Kanunda Dev
letleştirilmiş ormanlardan muayyen süreler içinde müracaat edecek olan orman sahipleri veya 
mirasçıları tarafından istenildiği takdirde ormanlarının geri verilmesi teemmül edilmiştir. Ancak 
bu gibi hususi ormanların sahipleri tarafından işletilmesinde Devletin yapıcı kontrol ve mura
kabesi esas tutulmuştur. 

Tasarıda otlak ye mer'a işlerinin plânlaştırılarak düzene konulması derpiş edilmiş ve or-
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manlar için çok zararlı olan kara keçinin muayyen bir zaman zarfında tasfiyesine mütaallik 
esaslar kabul edilmiştir. Taihrip edilmiş veya yangın görmüş ormanlarla, ormansızlık yüzünden 
arazi kayması, toprak taşınması, meskûn mahallerin, demiryollarının, şoselerin ve ziraat saha
larının sel, çığ ve benzeri âfetlerden korunmasını temin eden ormanların muhafaza ormanı 
olarak; mevkileri dolayısiyle hususi önemi haiz olan ormanların mutlak tabiatı koruma mınta-
kası olarak; bundan başka yurdun estetik güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme 
ihtiyaçlarını karşılamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadiyle de diğer bâzı orman
ların millî p*ark olarak ayrılması lüzumlu görülmüştür. 

Yurt ormanlarının azalmış ve vasıflarının bozulmuş olması realiteleri karşısında Orman 
Genel Müdürlüğünün, Devlet ormanlarının genişletilmesi ve vasıflarının yükseltilmesi maksadiyle 
ağaçlandırma ve imar işlerini yapması zaruridir. Ağaçlandırma ve imar işleri için umumi mu
vazeneden h>ar yıl yeter derecede Orman Genel Müdürlüğü bütçesine bir ödeneğin verilmesi 
lâzımdır. Ancak bu sayede yurdun orman mahsullerine olan ihtiyacının, hiç değilse muayyen 
bir devreden sonra, karşılanması mümkün olacaktır. Ayrıca Devlet ormanlarından muhtelif şekil 
ve surette faydalanan köy ve kasaba halkının, bu nimete karşılık olarak ağaçlandırma ve imar 
mevzularında çalışma mükellefiyetine tâbi tutulmaları derpiş edilmiştir. (Madde 64) 

Yine bu tasarıya konulan bir hükümle, gerek kendi ve gerekse Devlete ait hâli arazide, ya
rım hektardan aşağı olmamak suretiyle, orman yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi şahsi
yeti haiz teşekküllere kuruluş kredisi diye bir kredinin sağlanması teemmül edilmiştir. (Mad
de 66) 

Orman suçlarının önlenmesi mevzuu ile bunların takip ve neticelendirilmesi hususlarında 
süratin temini ve cezai müeyyidelerin suçun önemi ile mütenasiben mâkul hadler dâhilinde arttı
rılması ciheti teemmül edilmiştir. 

Burada son olarak şu cihetleri açıklamak icab ederki, çıkarılacak olan orman kanununun 
bir bütün halinde, yani ormanlarımızdan faydalanmaya mütedair olan hükümleri ile, ormanla
rın korunması ve imarına taallûk eden hükümlerinin paralel ve birbiriyle ayarlı olarak tatbikim 
mümkün kılmak için, memleket ölçüsündeki muayyen şartların yerine getirilmesinde veya ıslah 
edilmesinde, ehemmiyeti aşikâr olan aşağıdaki tedbirlerin alınmasında zaruret vardır : 

1. Arazi tasnifi ve arazi kadastrosu yapılmak suretiyle ziraat, orman, mera ve otlak arazi-. 
sinin kesin olarak birbirinden ayırt edilmesi, 

2. Orman içindeki zararlı ve geçim sıkıntısı çekmekte olan köylerin uzun vadeli bir Devlet 
plânına göre peyderpey verimli ziraat arazisine yerleştirilmesi, 

3. Çayır, mera ve otlakların ıslah ve tanzimi işleriyle hayvan yemi mevzuunun rasyonel 
bir şekilde ele alınması, •••&*• ••••• 

4. Şimdiden alınacak tedbirlerle hiç değilse yavaş yavaş mahrukat kanunu hükümlerinin tat-
bikma imkân verilmesi, 

5. Yapı ve yakacak odunu bakımından geniş israflara sebep olan köy meskenlerinin yapı 
tarzının ıslahı, 

6. Devletin yardımı ile ihdas edilecek olan geniş ve plânlı şekildeki ağaçlandırma ve imar 
işleriyle ormanlar civarında bırakılacak köyler halkına iş temin edilmesi, 

7. Memleketimizde selüloz sanayiinin, maden direği, travers, telefon, telgraf, elektrik direği 
cinsinden olan ihtiyaçların karşılanmasında ormanlarımızın takatsizliği göz önünde tutularak, 
büyük bir fedakârlık teşkil etmesine rağmen, mevcut imkânlar nispetinde bunları hiriçten 
ithal etmek yoluna gidilmesi, 

8. Orman mevzuunun her nevi politik mülâhazaların üstünde tutularak ele alınması ve dü
zenlenmesi ve bu alanda matlup istikrarın sağlanması lâzımdır. 

Bu tedbirler alınmadığı müddetçe bu kanunun tatbikatından elde edilecek netice de bun
dan evvelki kanunlardan alman neticeden farklı olmıyacak ve bu güne kadar yapılmış olan şikâ
yetler bundan böyle de devam edip gidecektir. Bu neticelerden zirai kalkınmamız derin bir 
surette müteessir olacak ve memlekette sosyal refahın tahakkukuna da imkân olmıyaeaktır. 
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Orman Kanunu teklifi 

Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 

Orman sayılacak yerler, mülkiyet bakımından 
ormanlar, ormanların idare ve murakabesi 

MADDE 1. — Kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hâsılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır. 

a) Parklar, şehir, kasaba ve köy mezarlık-
larmdaki ağaççıklar; 

b) Sahipli ve ziraat yapılan her çeşit arazi 
içinde yetişmiş, yetiştirilmiş ve yetiştirilecek 
olan her nevi ağaççıklar, 

c) Makilikler, fundalıklar ve çalılıklarla 
kaplı olan sahaların en yayvan yerlerinde tes
viye eğrilerine dik olarak ölçülen meyillerin or
talaması % 15 ten az olan yerler orman sayıl
maz. Yalnız bu sahalarda ziraat yapılması ara
zinin teraslandırılması şartına bağlıdır. 

Bu kanunun 37 nci maddesi gereğince mu
hafaza ormanı mahiyetini gösterdiği veya de
vamlı orman hâsılatı verdiği Tarım Bakanlığın
ca fennen belirtilecek olan makilik, fundalık ve 
çalılıklarla örtülü sahalar bu fıkranın hükmü 
dışındadır. 

Ziraat arazisine tahsis olunacak kısımlar Ta
rım Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelik hü
kümlerine göre ayrılır. 

Ayrıca bulundukları mevki, vaziyet ve hai» 
oldukları hususiyet noktasından, memleketin 
ve halkın menfaat, sıhhat ve selâmetine yarıya-
cak yerler, Bakanlar Kurulu kararınca orman 
rejimine tâbi tutulurlar. 

MADDE 2. — Ormanlar üçe ayrılmıştır: 
a) Devlet ormanları; 
b) Umuma mahsus ormanlar (köy, beledi

ye, Özel idare gibi hükmişahsiyeti haiz âmme 
müesseselerine ait ormanlar). 

e) özel ormanlar. 

MADDE 3. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıy.an 
Devlet daire ve müeseselerine ait arazi içinde 
bulunan ormanlar da, umuma mahsus ormanlar 
gibi muameleye tâbi tutulurlar. 

£ADDE 4. — Devlet ormanlarına ait her çe

şit işler; Tarım Bakandığına bağlı hükmi şah
siyeti haiz ve katma bütçe ile idare olunan Or
man Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu genel müdürlüğün teşkilât ve vazifelerini 
ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur. 

Devletten başkasına ait olan bütün orman
lar, Devletin murakabesi altında olup, bu mura
kabe Devlet namına Orman idaresi tarafından, 
bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

İkinci Bölüm 

BwUt ormanlar* 

Sınırlama v$ kadastro 

MADDE 5. — Devlet ormanlarının •ınırlan-
ması, haritalarının alınması ve kadastrosu Or
man Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Lü
zum görüldüğü takdirde, harita ve kadastro it
lerinde, ilgili daireler, Tarım Bakanlığı ile ig 
birliği yaparlar. 

Bu iş birliğinin ne suretle yapılacağı, alâkalı 
dairelerin bağlı bulundukları bakanlıklarca müş
tereken tanzim edilecek bir yönetmelik ile tesbit 
edilir. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişindeki otlak, yaylak, 
kışlak, sulak ve diğer ormanların ve her nevi 
arazi ile hududlarmm tâyin ve tesbiti işleri, bir 
orman mühendisinin başkanlığı altmda, Tanm 
Bakanlığınca, Hukuk Fakülteleri mezunlarından 
askerliklerini yapmış ve 50 yaşını doldurmamış. 
olanlar arasından tâyin edilecek bir hukukçu 
üye ile tahdidi yapılacak yerlerin bağlı bulun
duğu ilce idare kurulu tarafından seçilecek bir 
kişiden müteşekkil komisyon tarafından yapılır. 
Hukukçu üyenin her ne sebeple olursa olsun 
bulunmaması halinde, bunun yerine, bir orman 
mühendisi veya mühendis yardımcısı üye olarak 
vazifelendirilir. Bu komisyonlar, lüzum görülür
se, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye encü
menleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından 
seçilecek bilirkişinin bilgisinden de faydalanabi
lirler. 

Bu komisyonlara icabında başkan yedeği ol
mak ve ölçme işlerini yapmak üzere, orman mft-
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hendisi veya mühendis yardımcısı ve başkaca 
kâtip verilebilir, idare kurulları da, bir yedek 
üye seçerek ismini komisyona bildirirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Savunma Bakanlığından bir temsil
ci de bulunabilir. 

Komisyonların işe bağlıyacakları gün valilik
ler tarafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay 
evvel ilân edilir. 

MADDE 7. — Komisyonlar yaptıkları tahdit 
işlerini, bir zabıtla tesbit ve tevsik ederler. Bu 
zabıtlar, komisyon başkanı ve üyeleri ile, hazır 
bulunduğu takdirde komşu arazi sahipleri tara
fından imzalanır. Karar, komisyon üyelerinin 
çoğunluğu ile de verilebilir. 

Komisyonların sınırlama zabıtları hülâsala
rının, sınırı gösteren kroki de dâhil olduğu hal
de, birer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin 
münasip yerlerinde asılır. Asılma tarihi, bele
diye teşkilâtı olan yerlerde belediye encümenle
rinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik ede
cekleri bir vesika • ile tevsik olunur. Bu askı 
şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münderecatı
na razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren 
45 gün içinde mahallî yetkili mahkemelere mü
racaatla itiraz edebilirler. Bu müddet içinde 
itiraz vuku bulmazsa komisyon kararı katileşir. 
Komisyonların ilgililer ile birlikte yaptığı uzlaş
ma zabıtlarındaki hükümler katî ölüp imza ede
nin buna itiraz hakkı yoktur. 

Sınırlama muamelesi yapılmış ve katîleşmiş 
olan ormanlar, tapuca hiçbir harç ve resim alın
maksızın, Hazine namına teşçil edilir. 

Bu komisyonların çalışma şekilleri ve görece
ği işler bir yönetmelikle tesbit edilir. 

MADDE 8. — Sınırlanacak ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar, 
sınırlama gününde bizzat kendileri veya kanuni 
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur ve 
mülklerinin sınırlarını gösterirler ve mülkiyet 
vesikalarını ibraz ederler. 

Yedinci madde ile kabul edilen şekilde yapı
lacak ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları, 
komisyonun sınırlama işelrini durdurmaz. 

MADDE 9. — Smırlanmış ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar 
kendi sınırlarına isabet eden smır işaretlerini 
muhafaza ile ve bunların bozulması ve kaldırıl

ması halinde keyfiyeti ihbarla mükelleftirler. 

MADDE 10. — Sınırlama komisyonunun ida
re kurullarınca seçilen azalarına 10 lira günde
lik verilir. Bunllarm komisyonlara iltihak ve 
bu komisyonlardan ayrılışları ve komisyonlarla 
beraber işe gitme ve dönmeleri ve çalışmaları sı
rasında kullanılmasına ihtiyaç görülecek nakil 
vasıtaları ücretleriyle hayvan kiraları kendileri
ne ayrıca ödenir. 

Bilirkişi olarak seçileceklere, her masraf 
kendilerine ait olanak üzere, 8 lira gündelik ve
rilir. Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve 
ücretli memurların nakil vasıtası masrafları ve 
yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir. 

Bunlardan yalnız teknik memurlara, iş sa
hasında çalıştıkları günler için, yevmiye karşı
lığı olarak, amenajman ve teşçir işlerinde çalı
şan orman teknik memurları gibi, tazminat yev
miyesi verilir. 

n 
İstimlâk, orman içi köylerin kalk%nd%rümcm, 

iç iskân ve temlik 

MADDE 11. — Ormanların bütünlüğünü ve 
korunmasını sağlamak ve varlığını emniyet altı
na almak için, Devlet ormanlarının ağaçlı ve 
ağaçsız yerlerindeki yaylak, kışlak, otlak ve su
lama gibi her nevi haklarla binalar, hizarlar ve 
her nevi mallar, Bakanlar Kurulu kararma 
müsteniden ve umumi hükümler dairesinde Ta
ran Bakanlığınca istimlâk olunur. 

Binalar ve hizarlar gibi mallarını söküp gö
türmek istiyenlere müsaade olunur. 

MADDE 12. — Devlet ormanları iıçinde veya 
kenarında bulunup da, civ-arlarındaki orman
lardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmı-
yan köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan: 

a) Bulundukları yerlerde, muhitin icapla
rına göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılma-
ları mümkün görülenlere, Tarım Bakanlığının 
izni ile T. C. Ziraat Bankasından kalkınma kre
disi açılır. Kalkınma kredisi için 20 yıl müd
detle Tarım Bakanlığa Bütçesine, senelik mik
tarı 3 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle, 
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay
rıca ödenek konur. 

Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, 
müddeti ve diğer şartları Tarım, Ekonomi ve 
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Ticaret bakanlıkları ile T. O. Ziraat Bankası 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle tâyin edilir. 

b) Bulundukları yerlerde kalkındırılma
sına imkân olamıyacağı anlaşılanlar, daha müs
tahsil bir hale getirilmeleri amacı ile, Bakan
lar Kururu kararı ile başka yerlere kaldırıla
bilirler. 

Bunların bıraktıkları araziler orman mefhu
muna girer. Bu arazilerin bedellerinin sahiple
rine ödenmesi ve bu yerlerde oturanların nakil
leri ve yerleştirilmeleri iskân ve Toprak 'ka
nunları hükümlerine göre yapılır. 

Bu iç iskân işi Tarım Bakanlığınca hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik edile
cek plâna göre yapılır. Plânın tatbiki için lü
zumlu ödenekler, ilgili dairelerin, her sene 
bütçelerine konur. 

MADDE 13. — Devlet ormanlarının toprağı 
ile, birlikte umuma mahsus müesseselere devir 
ve temliki bir kanun ile olur. 

Devlet ormanları üzerinde her hangi bir 
şekilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye ba
kanlıklarının tasvibine bağlıdır. 

m 
Devlet ormanlarında yapılması yasak veya. 

müsaadeye tâbi olan işler 

MADDE 14 — Orman İdaresinden izin al
madan, Devlet ormanlarında yaş ağaçları kes* 
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların 
kabuğunu soymak, tepelerini ve tekmil dalla
rını koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çı
ra ve yalamuk çıkarmak, kömür yapmak, orman 
içinde veya kenarında veya ağaçlama sahalar 
rmda yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları sök
mek veya ezmek yasaktır. 

MADDE 15. — Devlet ormanlarından yaş 
ağaç dallarını kesmek veya koparmak, dikili 
kuru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak, 
kuru ağaçlardan kabuk ve çıra almak, kömür 
yapmak, salep, yel mantarı, kitre, soğan, 
koeayemiş, alıç gibi toprak mahsulleriyle, mey
veleri, kuru yaprakları toplayıp götürmek ve 
her çeşit artık, yerde yatık ve devrilmiş ağaç, 
orman örtüsü, toprak, kum, çakıl ve taş çı
karma, mazı, kozalak ve sair orman ağacı to
humlarını toplamak, ormanlarda ve orman göl 
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ve derelerinde avlanmak, Orman İdaresinden 
izin almaya bağlıdır. 

MADDE 16. — Devlet ormanlarının hudut
ları içinde, mevzu hükümlere göre maden ve 
taş ocakları araştırılıp veya işletme ruhsatna
mesi ve imtiyazı verilebilmesi için Orman idare
sinin muvafakatini almak şarttır. 

Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatna
me veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruhsat
name veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan 
evvel çalışma sahalarını Orman idaresine haber 
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, 
Orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya 
ve yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 17. —• Devlet ormanları içinde, or
manların Devlet tarafından işletilmesine ve ko
runmasına ilişkin olarak yapılacaklardan baş
ka her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların 
barınmasına mahsus yerler yapılması ve yeni
den tarla açılması ve orman içinde yeniden yer
leşilmesi ve Tarım Bakanlığından izin alınma
dan Devlet ormanları sınırlarından 4 km. ye 
kadar uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika 
1 km. ye kadar mesafeler için de hizar ve şe
ritler, 500 m. mesafeye kadar olan yerlerde de 
kireç? kömür, katran, terehantin ve buna ben
zer ocaklar kurulması yasaktır. 

Devlet ormanlarının her hangi bir suretle 
yanmasından veya açıklıklarından faydalana
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa 
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yolları 
ile elde edilmiş ve edilecek olan yerlerle, buralar
da yapılmış veya yapılacak yapı ve tesisler şa
hıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara 
doğrudan doğruya Orman idaresince el konur; 
müdahaleler menedilir; mahsul ve tesislerin de
ğerleri sahibine tazmin ettirilir. Bu mal ve te
sislerin sahipleri tesisleri ve mahsulü alabilirler. 

Ormanlarda umumi sıhhat, emniyet ve men
faat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat ile 
orman hasılatı işliyecekLerin ve kullanacakların 
yapacakları bina ve her nevi tesisat için Ta
rım Bakanlığından izin alınması lâzımdır. 

IV 
Devlet onmardamnm amemimanı, işletilmesi vv 
bu ormanlardan koy ve kasabalar halkının fay

dalanma şekilleri 
MADDE 18. — Devlet ormanlarının Tanın 
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Bakanlığına oağh hükmi şahsiyeti haiz ve kat
ma bütç-e ile idare olunan Orman Genel Mü
dürlüğü işletir. 

MADDE 19. — Devlet ormanları, teknik 
esaslara göre tanzim ve Orman Genel Müdürlü
ğü tarafından tasdik olunacak amenajman plân
larına göre işletilirler. 

MADDE 20. — Devlet Orman işletmeleri 
hammadde istihsal ederler, bu maddeleri orman 
içinde, orman kenarında veya ormanın dışın
daki en yakın istif yerlerine naklederler. Or
mancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları ve 
ekonomik zaruretler zorlamadıkça mamul veya 
yarı mamul yapmaz ve taşımazlar. 

MADDE 21. — Koru ormanlarından kesile
cek ağaçlar numaralanır ve dipleri Devlet çeki
ci ile damgalanır, numara ve damga dip kütük
te kalacak surette kesilir. Dip kütüğün yüksek
liği dip çapının üçte ikisini geçemez. Ferahlan
dırma maksadı ile kesilecek ağaçlar lüzum hâ
sıl olmadıkça numaralanmaz. 

Baltalıklarda kesilecek ağaçlar saha olarak 
ayrılır, bu sahalar içinde kesilmiyerek kalacak 
olan ağaçlar iyice belli olacak şekilde işaretle
nir. 

MADDE 22. — Devlet orman çekici modeli, 
yapılacak tüzükte gösterilir. Çekicin ait olduğu 
memurlardan gayrisi tarafından kullanılması 
yasaktır. 

MADDE 23. — Her tomruk tam ortasından 
kabuksuz olarak kompasla çapraz olarak ölçü
lür; numarası, kalınlığı (çapı), boyu ve nev'i 
deftere yazdır. Yakacak odunu kabuklu olarak 
ster veya kental üzerinden ölçülür. 

İstihsal ve satışta düşürülmesi gereken tom
ruklar için kuruma payı, yakacak odumu için 
fire nispetinin ne şekilde hesaplanacağı ve ne 
yolda işlem yapüaeağı Orman Genel Müdürlü
ğünce belirtilir. 

MADDE 24. — Damgalanacak orman malları 
damgalanmadan ve satış bedeli ödenmeden ve
ya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat 
Bankası tahvilleriyle temin edilmeden ve nakli
ye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılmaz. 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği ye
re ve taşıcının taşıma imkânlarına göre süreli 
olarak verilir. Malın, ilk götÜBÜldüğâi yerden 

başka bir yere taşınmasında taşıyanın eski nak
liyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâzım
dır. 

Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, eb'adı ve 
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezke
resi kayıtlarına uyduğu Ve damgalı bulunduğu 
takdirde hepsi üzerinden hacmen % 10 una ve 
veznen % 15 ine kadar çıkacak fazlalık için 
nakliye tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerin
den tutarı alınarak serbest bırakılır. 

Orman içinde yapılacak nakliyat, orman ida
resinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye 
tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bulunup 
ilgili memurlar tarafından istenildikçe gösteri
lir. 

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabri
kalarda ticaret kastı olmaksızın, orman mahsu
lü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi aran
maz. Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olr 

mak kaydı ile bu gibi mallar için fatura tanzi
mine mecburdurlar. 

Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları 
için kullanmak üzere kendi stok mahallerinden 
veya fabrikalarından iş yerlerine nakledecekle
ri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerin
ce mûtat ve muteber olan vesikaları ile sevke-
debilirler. 

MADDE 25. — Orman emvali ve mahsulle
rinin nakil ve imrarı hakkında, orman idaresin
ce yapılan bilcümle idari muameleler, mahke
melerce ihtiyati tedbir yolu ile değiştirilemez. 

MADDE 26. — Orman mahsulâtını tâyin 
edilen müddetler içinde, mazereti olmaksızın, bel
li yerlerden çıkarmıyanlarm, bu malları, orman 
idaresince münasip bir mahalle naklettirilir ve 
keyfiyet mal sahiplerine yazı ile bildirilir ve mas
rafı kendilerinden alınır. 

İhbardan sonra vukubulan her türlü zarar 
ve ziyandan orman idaresi sorumlu tutulamaz. 

' MADDE 27. — a) Sınırları içinde Devlet 
ormanları bulunan ve nüfusu 2000 veya daha aşa
ğı olan köy ve kasabalar halkının, mahallî nüfu
sa kayıtlı bulunmak şartiyle, barınmalarına mah
sus yapacakları ev, ahır, samanlık ve tarım va
sıtaları ve yakacak ihtiyaçları için tarife bedeli
nin 1/10 karşılığında ve buralar halkının cami, 
okul, köy yolu, köprüleri gibi müşterek ihtiyaç
ları için de tarife bedelsiz tahammülü müsait 
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olan en yakın Devlet ormanlarından kerestelik 
ağaç ve odun verilir. 

Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da orman idaresinin mevcut is
tiflerinden istedikleri takdirde, ayrıca kesme, ta
şıma ve istif masrafları alınır. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve ma-
mulâtm bu ihtiyaçlar için kullanılmayıp, başka
larına satılması veya devredilmesi, bu yerlerden 
dışarı çıkarılması yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak enkaz halinde âhara satanlar veya devre
denler bir daha bu madde hükmünden istifade 
edemezler. 

b) Sınırları içinde Devlet ormanları bulu
nan köylülerin yalnız piyasa .satışları için orman 
idaresi hesabına «kesip istif yerlerine taşıdıkları 
orman mallarından, idarece tesbit olunacak müd
det içinde istemeleri halinde % 25 ine kadarı, pa
zar yerlerine götürülerek satmak şartiyle, orman 
idaresinin tesbit edeceği istiflerden satış bedeli 
ile arttırmasız olarak verilir. Bu nispet odun ve 
kömür istiflerinde % 100 e kadar çıkarılabilir. 

e) istihsal yapılan ormanların bağlı bulun
duğu ilçeler içinde, küçük sanatlar ile bizzat meş
gul olan arabacı, sapçı, takunyacı, semerci, döğen-
ei, sepetçi gibi sanatkârların ihtiyacı için orman 
idaresince gösterilecek istif yerlerinde 25 m3 e 
kadar küçük partiler halinde köylü ve kasabalı 
sanatkârlara arttırmasız satışlar yapılır. Bu sa-
tışara mezkûr sanatkârlardan başkaları giremez. 

MADDE 28. — Devlet ormanları sınırlarına, 
köy ortasından ufki hattı - müstakim ile 10 Km. me
safeye kadar olan köylerdeki muhtaç köylülere ev, 
samanlık, ahır gibi zati ihtiyaçları için kesme, ta
şıma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle 
tomruk verilebileceği gibi, aynı bölgedeki köyle
rin cami, okul ve köy yollarındaki köprülerin 
yapılması ve onarılması için kesme ve taşıma 
masrafları alındıktan sonra, bu ormanların istif 
yerlerinden, tomruk veya orman memurların iti 
göstereceği yerlerden ağaç verilebilir. Bu orman
lardan sağlanamıyan miktar ile bu madde dışın
da kalan köylerin müşterek ihtiyaçları diğer or 
inanların istif yerlerinden satış bedeli üzerinden 
verilebilir. 

MADDE 29. — Yurda yeniden gelecek, îs-
i'ân ve Toprak Kanununa göre memleket ıçnıd^ 
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu

ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek göç
menlerle, yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi haller 
yüzünden felâkete uğrıyan köylerde, bu yüzden 
zarar gören muhtaç köylülere ve ormanların 
içinde veya dışında oturanlardan, oturdukları 
yerlerde yeniden orman yetiştirileceği için bu 
kanunun 12. maddesine göre başka tarafa nak
ledilen köylülerden muhtaç bulunanlara yapa
cakları ev, ahır ve samanlık için bir defaya 
mahsus olmak üzere Tarım Bakanlığınca ta
hammülü müsait en yakın ormanlardan parasız 
olarak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde, 
mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma imal 
masrafları karşılığında tomruk veya kereste 
verilebilir. 

MADDE 30. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer 
her nevi orman mahsulleri de orman idaresince 
istihsal olunup satılabileceği gibi, geçimleri öte-
denberi bu mahsulleri toplayıp satmaya bağlı 
olan - 27 - nei. maddenin a) ve b) fıkralarında 
yazılı yerler halkına, tarife bedelini ödemek 
şartiyle, orman idaresince tâyin edilecek mm-
takada ve müddetler içinde toplayıp çıkarmak 
üzere izin verilebilir. 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan 
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile, ormana 
zararlı ağaççıkların, belli edilecek şartlar dâhi
linde, sökülerek toplanıp çıkarılması için or
man idaresince isteklilere, bu mahsulleri istih
lâk etmek veya satmak üzere müsaade verilebi
lir. Karşılığında para alınmaz. 

MADDE 31. — Sınırları içinde orman bulu
nan köyler halkınca 4785 sayılı Kanunun neş
rinden önce, bekçi tutmak suretiyle veya baş
ka bir şekilde korunmuş veya faydalanılmış ol
duğu ornan idaresince tesbit edilen baltalık 
ormanlarından, bundan sonra da korunması 
şartiyle, bu ormanların verimleri nispetinde bu 
köyler halkının her n*evi ihtiyaçları karşılanır. 
Bu ihtiyaçlardan zatî, müşterek, küçük el sa
nayii ile pazar ihtiyaçlarına tekabül edenlerin 
bedelleri 27 nci maddeye göre alınır. 

MADDE 32. — Orman mahsullerinin piyasa 
satışlarında açık artırma esastır. Ancak bu sa
tışlar, resmî daire ve müessese ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri ihtiyaçlariyle Orman (ienel 
Müdürlüğünce faydalı veya lüzumlu görülen 
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veyahut müstacelen satış yapılmasını icabetti-
ren hallerde, pazarlıkla da yapılabilir. 

Pazarlıkla satış yapma halleri ve şekilleri 
Tarım ve Maliye bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

MADDE 33. — Devlet ormanlarından elde 
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri, 
mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre 
Orman Gknel Müdürlüğü tarafından tanzim ve 
Tarım Bakanlığınca tasdik olunur. 

MADDE 34. — Devlet ormanlarındaki or
man işleri, iş yerindeki veya civarındaki or
man işlerinde çalışan köylülere veya tercihan 
aralarında köy birliği kuranlara gördürülür. 

Yapılacak işe, civar köylerin iş gücü kâfi 
gelememesi veya işe ehil olmamaları veya fahiş 
fiyat istemeleri gibi hallerde orman idaresi bu 
işlerin yapılmasını sağlıyacak tedbirleri alabi
lir. 

MADDE 35. — Bu kanunda ormandan fay
dalanma hakkı tanınan bir veya birkaç köy, 
aralarında köy birlikleri kurdukları takdirde, 
kendilerine pazar ihtiyacı için vadeli veya tak
sitle satışlar da yapılabilir. 

Köy orman birliklerinin, bu kanunla tanınan 
hak ve faydalarından ne suret ve şekilde istifade 
edecekleri bir yönetmelik ile tâyin edilir. 

V 

Otlak ve mera işleri 

MADDE 36. — Devlet ormanlarının ağaçlı 
yahut ormandan açılmış çıplak yerlerinde yay-
lak, kışlak, otlak vesulama gibi hakları olanlar, 
bu haklarının taallûk ettiği kısımlara Orman 
İdaresi tarafından gösterilecek yollardan girip 
çıkmaya ve ağaçlarla fidanlara zarar yapılma
ması için idare tarf ındn alınacak diğer nevi ted
birlere riayete mecburdurlar. 

Bu hak sahipleri iftik keçici, kara keçi ve 
develeri bu yerlere sokamazlar. 

Hayvan otlatmasma ait Orman İdaresince 
alınacak tedbirler özel bir yönetmelik ile tesbit 
edilir. 

MADDE 37. — Devlet ormanlarındaki otlak
lara, 36 ncı maddede zikredilen hayvan cinsleri 
hariç dışardan toplu olarak veya sürü halinde 
hayvan sokulup otlatılmağı, tanzim edilecek 

( S. Sayısı 

plânlara göre, Orman İdaresinin iznine bağlanır. 
Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve 

tasdik olunur. 
Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım Ba

kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe
kilde muvakkat olarak hayvanların otlatılmasına 
ait tedbirleri alır. 

Orman içinde ve civarındaki köylerin hayvan 
otlatmalarına mütaallik işler, Orman İdaresince 
tanzim edilecek plânlar üzerine, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri taraf nidan tâyin ve köy ihti
yar heyetlerine tebliğ olunur. 

Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir su
retle hayvan otlatılamaz. 

VI 

Muhafaza ormanlan ile tabiah koruma mvntaka-
lannvn aynlmast 

MADDE 38. — Tahrip edilmiş veya yangın 
görmüş ormanlarla, ormansızlık yüzünden arazi 
kayması ve toprak taşınmasına mâruz olan yer
lerdeki ormanlar, meskûn yerlerin havasını, de
miryollarını, şoselerini, ziraat sahalarını ve mes
kûn yerleri çığ, sel gibi zararlardan koruyan ve 
buraları toz ve kum fırtınalarına karşı muhafa
za eden, nehir yataklarının dolmasını önliyen 
ve memleket müdafaası için muhafazası zaruri 
olan ormanlar, Tarım Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun tasdiki ile muhafaza or
manı olarak ayrılır. 

Bu kabîl ormanlardan tahrip edilmiş veya 
yangın görmüş Devlet ormanları tekrar verimli 
bir hak geldikleri zaman, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile mu
hafaza ormanı rejimi dışına alınabilirler. 

Muhafazaya ayrılan ormanların sınırları bel
li edilecek civar köy ve kasabalarda ilân olunur. 

Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları 
ve müddetleri ile sureti idare, imar ve ıslahları 
ve bunlardan faydalanma şekilleri Orman Genel 
Müdürlüğünce teşkil edilecek özel komisyonlar
ca tesbit edilir. Komisyonların »teşkili ve çalış
ma tarzları ayrı bir yönetmelik ile tayin olunur. 

MADDE 39. — Orman Gtenöl Müdürlüğü 
mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lü
zumlu göreceği ormanları ve orman rejimine gi
ren sahaları, memleketin ilim hayatının istifa
desine tahsis etmek maksadiyle (mutlak tabiatı 

: 200) 
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koruma mmtakası) olarak ayırabilir. Bundan 
başka yurdun estetik güzelliğini sağlama^, hal
kın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaclarmı karşı
lamak, turistlik hareketlere imkân vermek <mak-
sadiyle de bâzı ormanları (millî park) olarak 
ilân edebilir. 

Bu gibi sahaların ayrılma esasları* idare, 
imar ve buralarda faydalanma şekilleri bir yö
netmelik ile tâyin olunur. 

MADDE 40. — Muhafaza ormanı, tabiatı 
koruma mmtakası veya millî park, olarak ay
rılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başka
sına ait olan ormanlarla bu kabîl ormanların ta
mamlanması için, bunlara eklenmesi lâteımgelen 
sahipli yerler de, Bakanlar Kurulu karariyle, 
muhafaza, ormanı, tabiatı koruma mıntakası ve 
millî park olarak ayrılır. 

Üçüncü bölüm 

Umuma mahsus ormanlar 

I 

Sınırlama, harita ve amenajman 

MADDE 41. — Umuma mahsus ormanların 
sınırlama işini de 6 neı maddede yazılı tahdit 
komisyonları yapar. Bu suretle tesfbdt olunacak 
hudutları sınırlanış tarihinden itibaren 2 sen# 
içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit 
kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle 
sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Komis
yonların masrafları Devlete, sınırlama işlerine 
ait diğer masrafları alâkalı bulunan müesseseler, 
ormanlarındaki sınır işaretlerinin muhafazası 
ile, bunların bozulması veya kaldırılması halin
de de keyfiyeti Orman İdaresine bildirmekle ve 
bu işaretleri yenilemekle mükelleftirler. 

MADDE 42. — Umuma mahsus ormanların 
haritalarını ve amenajman plânlarını Orman Ge
nel Müdürlüğü parasız yapar. Bu plânların, 
sahiplerinin Orman İdaresine müracaat tarihini 
takip eden ilk iş mevsiminde işe başlanmak sure
tiyle, en kısa zamanda ikmali mecburidir. 

n 
İdare ve koruma 

MADDE 43. — Umuma mahsus ormanların 

idaresi ve korunması, Devletin kontrol ve mu
rakabesi altında, bu kanunun, hükümlerine gö
re sahiplerine aittir. 

MADDE 44.—• Umuma mahsus ormanların 
korunması bu müesseseler tarafından seçilip Or
man İdaresince kabul olunan bekçiler marife
tiyle temin olunur. Vüsati 1000 hektara kadar 
olan ormanlar için bir bekçi tâyini mecburidir. 
Daha geniş ormanlarda her 1000 hektar ve kü
suru için birer bek̂ çi ilâve ve 5 bekçiye bir 
bekçibaşı ve 5000 hektara varan saha için ay
rıca bir orman mühendisi tâyin olunur. Mü
hendisin tâyini Orman Genel Müdürlüğüne ait
tir. Bunların ücret ve maaşlarını orman sahip
leri öder. 

MADDE 45. — Devlet ormanlarına ait 13, 
16, 21, 22, 23, 24, 36 ve 37 nci maddeler hük
mü umuma mahsus ormanlarda da tatbik edilir. 

III 

isletme ve imar 

MADDE 46. — Umuma mahsus ormanları 
ya sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına ve
rebilir. Ancak bunlar Orman İdaresi tarafın
dan tanzim edilecek -amenajman plânlarına gö
re işletilir ve imar edilirler. Bu plânlara riayeti 
Orman İdaresi kontrol eder. 

MADDE 47. — Bilûmum masrafları varida
tından mahsup edilmek ve varidat fazlaları 
kendilerine verilmek üzere sahiplerinin teklif 
ve rızaları üzerine bu kabîl ormanların korun
maları, fennî idare ve işletilmeleri Orman İda
resince deruhte olunabilir. 

MADDE, 48. — Umuma mahsus ormanlar 
parçalanarak, şahıslara ve müesseselere toprağı 
ile birlikte devir ve temlik edilemez. 

Dördüncü bölüm 

'özel ormanlar 

I 

Sımrlama, harita ve amenajman 

MADDE 49. — özel orman sahipleri Orman 
İdaresine müracaat ederek ormanlarının hu-

( S. Sayısı : 200 ) 



dutlarını sınırlamaya ve bu hudutları beton ve 
yontma taşlar dikmek veya sabit kayalar üze
rine işaret hakketmek suretiyle belli etmeye 
mecburdurlar. İBu işleri 6 ncı maddede yazılı 
tahdit komisyonları yapar. Komisy onların mas
rafları ve tahdit işlerine ait diğer masraflar or
man sahibine aittir. 

MADDE 50. — Bu kanunun meriyete gir
diği tarihte, tapu kayıtlarında orman olduğu 
açıkça gösterilmiyen ormanlar hakkında ta
sarruf iddiası mesmu olamaz. 

Ancak tapuda orman olduğu açıkça göste-
rilmemesine rağmen tapunun ilk tesisi tari
hinden sonra orman haline geldiği mütahassıs 
bilirkişi raporu ile tesbit edilen yerler, sahibi 
namına orman olarak tahdit edilir. 

Bu kanunun meriyetinden evvel, en aşağı 
20 seneden beri orman halinde bulunan ve bu 
müddet içinde fiilen tasarruf edildiği isbat 
olunamıyan yerler hakkında, tapuya müstenit 
olsa dahi mülkiyet iddiası mesmu olamaz. 

Bu kanunun meriyet tarihinden evvel, mah
kemeler veya kadastro idareleri tarafından 
tanzim edilmiş harita ve plânlara müstenit ol
madıkça tapu kaydına yanlı miktara itibar 
olunur. 

Bu kanunun meriyeti tahribinde orman ha
linde bulunan yerlerle, ©iman iğinde bulunan 
yerler hakkında zaman «jamı ile iktisap iddia
sı mesmu değildir. 

MADDE 51 — özellikleri Orman Genel Mü
dürlüğünce kabul ve tasdik edilen ormanlar, 
sahipleri tarafından yaptırılıp orman idare
since tasdik olunacak harita ve amenajman 
plânarma göre, isletilir ve idare olunur. Bu 
plâna riayeti orman idaresi kontrol eder. Tâ
yin olunacak müddet içinde bu plânları yap
tırıp tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenaj
man plânları Orman İdaresince yapılır ve mas
rafı 2 yılda ve 4 müsavi taksitte kendilerinden 
alınır. 

MADDE 52 — Sahipli koru. ormanları 2000 
ve bataklıklar 200 hektardan küçük parçalar 
teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz ve 
mirasçılar arasında taksim olunamaz. 

n 
îdare ve Koruma 

MADDE 53 — özel ormaniajın âdar^eri, 

korunmaları, devletin kontrol ve murakabesi 
altında, bu kanunun hükümlerine göre sahip
lerine aittir. 

MADDE 54 — özel orman sahipleri 44 ncü 
üifiâdede gösterilen nispet ve genişliğe göre 
4ufca«akları bekçi, bekçibaşı, orman mühendisi 
ile «Kmanlarını muhafaza ve idareye mecbur
dular . Bunların nizamnamede gösterilecek 
şerait ve evsafı haiz olmaları ve orman idare-
SHice kabul olunmuş bulunmaları lâzımdır. 
Korama işini orman sahipleri yapmadığı tak-
•disde, bu iş orman idaresince deruhde olunur 
ve masrafı sahiplerinden alınır. 

MADDE 55 — Devlet ormanları hakkında 
14, 16, 21, 22, 23 ncü maddelerle (satış bedeli 
ödenmeden ^eya karşılığı banka mektubu, dev
let ve Ziraat Bankası tahvilleri ile temin edil
emeden) kaydı hariç olmak üzere 24 ncü mad
de ve 3 ncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere 
37 nci madde hükümleri, özel ormanlarda da 
tatbik olunur. 

m 
İşletmeler ve imar 

• 
4MADDE 56. — Şahıslara ait ormanlardan 

amenajman plânlarında yıllık verim olarak tes
bit olunan kerestelik ve yakacak odunun, orma
nın bulunduğu mmtaka tarife bedelinin dörtte 
biri her yıl malî sene için maktuan Orman Ha
sılat Resmi olarak, biri malî yıl başında diğeri 6 
ay sonra olmak üzere, iki taksitte alınır. Gü
nünde vermiyenler hakkında Tahsili Emval Ka
nunu hükümleri tatbik olunur. 

Beşinci bölüm 

Müştmek hukümUr 

I 

Ağaçlandırma ve imar işleri 

MADDE 57. — Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet ormanlarının vâsıflarını yükseltmek ve 
mevcut yaylak, kışlak ve mera haklarının isti
maline halel vermemek gartiyle, orman sınırla
rı içindeki açıklıkları, yangın görmüş sahaları* 
ve §eşitli sebeplerle seyrekleşnüş kısımları agac^ 



« 
landırmak vazifesiyle mükelleftir. 

Bu ağaçlandırma ve imar işleri için umumi 
muvazeneden her yıl, yeter derecede ödenek ay
rılır. 

MADDE 58. — Devlet ormanlarının sınırla
rı içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların 
kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulüne 
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşın
malarına mâni olacak her türlü ağaçlama, tah
kimat ve inşaat yapmak, Orman İdaresinin vazi
fesidir. Ancak devlet ormanı içinden geçen şi
mendifer hattının, şoselerin ve her nevi tesisa
tın tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat 
verilerek alâkadar daire ve bunların sahipleri 
tarafından yapılır. 

MADDE 59. — Ormansız ve ağaçsız mmta-
kalarda vatandaşı ağaç dikmeye teşvik etmek 
ve yurtta orman sevgisini yerleştirmek maksa-
diyle, köy, kasaba, şehir ve civarlarında, ağaç
landırma sahaları ilgililerden veya Devlet arazi
sinden temin edilmek şartiyle, Orman Genel 
Müdürlüğünce ağaçlandırılır. 

MADDE 60. — Ağaçlandırılacak sahaların 
ekim, dikim, bakım ve koruma işleri Orman Ge
nel Müdürlüğünce yapılır. 

Bu işlerde alâkadarların yapabilecekleri 
yardımdan da istifade edilir. 

Ağaçlama sonunda, ağaçlanacak sahalar, 
köy ve belediyelerin şahsiyeti hükmiyelerine 
terk edilir ve bunlar hakkında, bu kanunun 
umuma mahsus ormana mütaallik hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 61. — Bu maksatla köy ve beledi
yelerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair 
müessese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Tarım Bakanlığınca münasip 
görülen yerlerde Orman Genel Müdürlüğünce 
orman fidanlıkları tesis edilir. 

MADDE 62. — Orman sınırları dışında olup 
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan 
yerler. Orman Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak ağaçlandırma plânlarına göre, Orman tda-
resi tarafından ağaçlandırılır. 

MADDE 63. — Devlet ormanlarının vasıfla
rını yükseltmek, orman sınırları içindeki açık
lıkları, yangın görmüş sahaları ve çeşitli sebep
lerle seyrekleşmiş ve bozulmuş kısımları ağaç

landırma işleriyle, kurulmuş ve kurulacak fi
danlıklar için Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
sine umumî muvazeneden her yıl yeter miktar
da ödenek ayrılır. Bu ödenek Orman Genel Mü
dürlüğünce yapılan plân gereğince münhasıran 
fidanlıklarla orman içi ve orman dışı ağaçlan
dırmaya sarfedilir. 

MADDE 64. — Devlet ormanlarından 27 ııcı 
maddenin a, b fıkraları ve 30 ve 31 nci madde
ler gereğince faydalanan, 18 yaşını bitirip 50 
yaşını doldurmuşlar arasındaki köy ve kasaba 
halkı her yıl orman idaresinin daveti üzerine 
kendilerine gösterilecek yerlerde ağaçlandırma 
ve imar işlerinde 3 gün çalışmakla mükellef
tirler. 

Bu mükelleflerin çalışma müddetleri zarfın
da iaşe ve ibateleri Orman İdaresince sağlanır.. 
Orman İdaresinin münasip bir zamanda yapaca
ğı davete zamanında mazeretsiz olarak gelmi-
yenlerin yahut da gelip de çalışmıyanlarm mü-
taakip bir yıl için ormandan faydalanma hak
ları kaldırılır. 

MADDE 65. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı 
olmamak şartiyle, yeni ağaçlandırılan arazinin 
sahipleri, ağaçlandırmadan itibaren 50 sene için, 
ağaçlandırdıkları sahalara ait bütün vergiler
den ve özel ormanların tâbi olduğu Hasılat Res
minden, muaf tutulur. Bu sahaları orman halin
de muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan boş arazide ağaçlandırma yapmak is-
tiyenler valilik veya kaymakamlıklara müracaat 
ederler, bu yerlerin, bu durumda olduğu tesbit 
olunduktan sonra, orman idaresi tarafından 
yapılacak ağaçlandırma plânına göre ağaçlan
dırma işine Tarım Bakanlığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve teknik bilgi bakı
mından türlü yardımlar, orman idaresince, pa
rasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde 
ağaçlandırılan sahalar, ağaçlamaya başlanan 
yıldan itirben 5 yıl sonunda, bu ağaçlamayı ya
pana parasız temlik olunur. 

Ağaçlanan sahayı, orman halinde koruyup 
idame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri 
alınır. 

MADDE 66. — Tarım Bakanlığının vereceği 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği 



3ga§ nevilerinden bu kanunun 65. maddesine 
göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki boş arazide, 
yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman 
yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi şahsi
yeti haiz teşekküllere, Tarım Bakanlığının iz
niyle T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredisi 
açılır. Kuruluş kredisi için, 15 yıl müddetle 
Tarım Bakanlığı Bütçesine, her yıl, miktarı 
500 000 liradan aşağı olmamak üzere T. O. Zi
raat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca 
ödenek konulur. Orman yetiştireceklere verile
cek kuruhııj kredisinin miktarı, faiz nispeti, 
müddeti ve diğer şartları Maliye, Ticaret ve 
Tarım Bakanlıklariyle T. C. Ziraat Bankasınca 
müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tes-
bit edilir. 

MADDE 67. — 65 nci madde gereğince or
man kuracak şahıslara orman fidanlıklarından 
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait 
olmak üzere Orman Genel "Müdürlüğünce bedeli 
mukabilinde fidan verilebilir. Resmî idare ve 
müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj 
ve nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere 
bedelsiz sağlanabilir. 

MADDE 68. — 65 nci madde gereğince or
man kuracak köy birliklerine lüzumlu fidanlar, 
Orman İdaresi tarafından ağaçlama sahasına 
kadar götürülerek, bedelsiz verilir ve dikim işi 
orman teknik memurunun nezareti altında yap
tırılır. Bu ağaçlama sahaları Orman İdaresinin 
daimî nezaret ve kontrolü altında bulunduru
lur ve ormanın gelişip yetişmesi için lüzumlu 
tedbirler alınır. 

MADDE 69. — Devete ait fidanlıklar diğer 
fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiş-
tiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağaçları 
tohumlarının, Orman İdaresinin kontrolü al
tında toplanmış ve menşe şahadetnamesi veril
miş tohumlardan olması şarttır. 

Orman fidanlıklarından yurt dışına sevke-
dilecek fidanlar için Orman İdaresince bir men
şe şahadetnamesi verilir; yabancı memleketler
den ithal edilecek orman ağacı fidanlarının ve 
tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını 
belirten menşe şahadetnameleri ilgili Orman 
İdaresince incelendikten sonra bunlar için giriş 
izni verilir. 

/ O O — 

MADDE 70. — Ağaç sevgisini yurda yay
mak için filim göstermek, afiş ve broşürler neş
retmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğünce 
propaganda yapılması ve bütün ilk ve ortaokul 
öğrencileri ile askerlere ağaçların faydalarını 
zihinlerine yerleştirecek dersler okutturulması, 
bahçeleri müsait ise okul ve kışlalarda her yıl 
ağaç diktirilmesi ve bunların korunması için 
Tarım Bakanlığı ile birlikte Millî Savunma Ba
kanlığı bir program hazırlayıp tatbik ederler. 

MADDE 71. — İl ve ilçeler her yıl dikim 
mevsiminde ağaç bayramı tertip etmekle mü
kelleftirler. Bu bayramlarda her vatandaş, yol 
kenarlarına, boş yerlere ağaç dikmeye davet 
olunur. Bu ağaçların korunması ve bakımı ile 
belediyeler mükelleftirler. 

Özel idareler, belediyeler ve köy ihtiyar 
heyetleri bu bayramlar için lüzumlu fidanları 
tedarik ederler. Bu maksatla Tarım Bakanlığı
nın fidanlıklarından da faydalanırlar. 

n 
Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi 

MADDE 72. — Orman İdaresi yangınları 
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın em
niyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yap
mak ve bunları idare merkezlerine telli ve tel
siz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi, 
yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtakalarda 
yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum 
görüldüğü yerlerde ve yeter miktarda yangın 
söndürme malzemesini haiz ve motorlu vasıta
larla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri 
bulundurmaya mecburdur. 

MADDE 73. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler, bu
nu derhal Orman İdaresine veya en yakın muh
tarlığa, jandarma daireleri veya mülkiye amir
liğine haber vermeye mecburdurlar. 

Yangın ihbarında Devlete ait her türlü as
kerî ve mülki haberleşme vasıtalarından der
hal parasız olarak faydalanılır. Yangının ih
barına ait telgraflarla yangın seyrini bildiren 
ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve 
söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden ve 
yangının bulunduğu il, ilce ve bucak P. T. T. 
merkezleriyle Demiryolları istasyonlarından çe-
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kilen telgraflardan ücret alınmaz. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağ
lamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme 
kule ve kulüb eleriyle, bakım merkezi ve orman 
teşkilâtının kuruluş merkezleri arasında Or
man İdaresince gerektiği yerlerde telefon te
sisleri ve Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat al
mak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları 
tesis olunur. 

Telefon tesisleri P. T. T. idaresi santralle
rine ve P. T. T. İdaresinin santrali olmıyan 
yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir. 
P. T. T. santrallerine bağlı planlar hariç olmak 
üzere, özel telefon hatları için hiçbir ücret, re
sim, vergi ve ruhsat parası verilmez. 

MADDE 74. — Ormanlarda yangının çıkma
sı halinde, yangına yakın köy ve belediyelerin 
18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün 
erkek nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kü
rek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye 
yarıyaeak aletleriyle yangın yerine gitmeye 
ve yangını söndürmeye mecburdurlar. 

Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye 
kâfi gelmezse, daha ilerdeki köy ve belde hal
kından mükellef olanlar da yangın yerine gön
derilirler. Aynı şekilde vali, kaymakam, bucak 
müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki as
ker ve jandarma kıta komutanları yangın ma
halline yardımcı göndermeye ve icabında biz
zat gitmeye mecburdurlar. 

Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
yevmiyeleri Orman idaresince verilebilir. 

Yangın söndürülmesinde çalışanların bu 
yüzden hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatını 
Devlet ormanlarında Orman idaresi, diğer or
manlarda -alâkalılar tazmine mecburdurlar. 

MADDE 75. — Ormanlarda yangının sön
dürülmesi için gideceklerin, muayyen tarifeli 
vasıta ile hareket ettikleri takdirde, gidiş ve 
dönüş ücreti Orman idaresi tarafından ödene
ceği gibi, müstacel zamanlarda salahiyetli me
murların görecekleri lüzum üzerine bunlar 
kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götü
rülüp getirilebilir. Bunların ücreti de Orman 
idaresi tarafından ödenir. 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız 

ekmek, zeytin ve peynir gibi katık verilir, baş
kaca ücret verilmez. 

MADDE 76. — Yangın söndürülürken sa
katlananlara sakatlık derecesine göre ve ölen
lerin ailesine, polis ve jandarma efradına ve
rilen tazminat kadar Devletçe para verilir. 

Yaralananlar en yakın hastanelere sevkedi-
lirler. 

Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları he
men kabule mecburdurlar. Devlet ve âmme 
müessesesi hastanelerinde bunlara parasız ba
kılır. özel hastanelerde bakma parasını Orman 
İdaresi öder. 

MADDE 77. — Orman yangınları için çeki
len telgrafları telgrafhane, Demiryol istasyon 
memurları acele çekmeye ve telgrafı alan me-
merlar da bunları hemen mahalline göndermeye 
mecburdurlar. * 

MADDE 78. — Mahallî hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon 
memurları yangını söndürmek üzere gidecek 
olanları, asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhara 
yapılmak üzere, yangına civar olan mahalde 
indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katarı 
ile görürüp getirmeye mecburdurlar. 

MADDE 79. — Orman idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye 
memurları, kurak zamanlarda veya yangın olup 
da söndürülmüş, fakat sirayet ihtimalleri henüz 
tamamen bertaraf edilmemiş olan hallerde, mu
ayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni 
ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emre
debilirler. 

I I I 

Orman memurlarının silâh tapma ve kullanma 
hak ve yetkileri 

MADDE 80. — Orman teşkiâtmda çalışan 
orman mühendisleri, orman mühendis yardımcı
ları, orman koruma ve bakımı ile mükellef 
bilûmum orman memurları Bakanlar Kurulunun 
tâyin edeceği silâhla teçhiz olunurlar. 

Bu silâhlar adı geçen memurlara Orman 
idaresince demirbaş olarak verilir. 

MADDE 81. — Silâh taşımaya yetkili or
man memurları aşağıda yazılı hallerde silâhları-
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m kullanabilirler: 

a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde, 

b) Görev sırasında, tecavüze veya karşı 
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların teslimi 
emredildiği halde, emrin derhal yerine getiril-
miyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen si
lâh ve suç aletleriyle müsadereye tâbi nakil 
vasıtalarına, orman bölge ve muhafaza binala
rına ve -elindeki silâhına vukubulan tarruzun 
başka şekilde define imkân olmaması halle
rinde, 

c) Görevlerini yapmalarına tek veya toplu-
olarak fiilî mukavemette bulunulması veya taar
ruzla mümanaat edilmesi hallerinde. 

MADDE 82. — 80 nci maddeye göre silâh 
taşımaya salahiyetli olan orman memurları, 
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını 
temiz tutmaya ve idarece istenildiği veya görev
lerinden ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman 
âmirlerine derhal ve aynen iadeye mecbur
durlar. Bu silâhları hiçbir sebep ve bahane ile 
başkalarına veremezler ve satamazlar. 

Silâh, cephane vesair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510; dikkatsizlik ne
ticesi kaybedenler veya başkasının kullanmasına 

. sebep olanlar aynı kanunun 230 ncu maddesi 
gereğince cezalandırılmakla beraber silâh, cepha
ne ve malzemenin üç kat bedelini ödemeye mec
burdurlar. 

IV 

Suçların takibi 

MADDE 83. — Orman memurları, orman suç
larını ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit etmek, 
suç ve nakil vasıtaları ile suç mevzuunu teşkil 
eden malları zabıt ve icabında suç işliyenleri ya
kalamak salâhiyetini haizdirler. 

Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar 
ve bekçileri orman memurlarına yardıma mec
burdurlar. 

MADDE 84. — Orman memurları, av tezke
resi olmıyanların ve Orman İdaresinden izin al
mamış olanların, ormanlarda ve orman göl ve de
relerinde avlanmalarını" men'e avlarını ve av va
sıtalarını zaptetmeye salahiyetlidirler, 

MADDE 85. -*- Orman içinde veya civarında 
bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri 
kendi köy sınırları içindeki Devlet ormanlarının 
korunmasında, orman teşkilâtiyle iş birliği yap
makla mükelleftirler. 

Bu mükellefiyet Tarım Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ifa edilir. 

MADDE 86. — Orman memurları; orman 
suçlarına ait tanzim edecekleri zabıtları, suçlu
nun hüviyet ve ikametgâhını tesbit ettikten sonra 
bağlı olduğu âmire vakit geçiımeksizin gönderir, 
hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçir
meksizin en yakın, zabıta merkezine götürülür. 
Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek, en kısa 
bir zamanda Cumhuriyet Savcılğına gönderilir. 

Orman memurları tarafından orman suçla
rından dolayı tutulan zabıt varakaları sahteliği 
ispat edilmediği müddetçe muteber sayılır. Zabıt 
varakasını imza eden memurlar mahkemeye cel-
bedilmezler. 

MADDE 87. — Bu kanunda cezaları tâyin 
edilen orman suçlarına müteallik dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Orman suçlarma ait dâvalar mahkemelerce 
acele mevaddan sayılır. 

MADDE 88. — Orman suçlarından dolayı 
zabtolunan ağaç, tomruk kereste ve mahrukat 
vesair mahsulât ile cürüm âletleri vazifeli orman 
memurları tarafından muhafaza edilmek üzere, 
mevcut ise orman depolarına veya en yakın bele
diye veya köy muhtarına veya muhtarın vekiline, 
bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti âzasından biri
ne makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlar
dan çürüyecek veya bozulacak olanlarla, muha
fazası müşkül ve masraflı bulunanlar, orman 
idaresinin satış komisyonunca mahallinde veya 
pazar yerlerinde, tellal ile ilân edilmek suretiyle, 
derhal satılır; masraflar çıktıktan sonra geri ka
lan para emanet olarak bankaya veya Orman İda
resi veznesine yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mute
ber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde, dâva 
neticesine kadar sahiplerine iade edilir. Bunlar
dan ikinci defa zaptolunanlarla teminat vermiyen-
lere ait nakil vasıtaları hakkında yukardaki hü
küm tatbik olunur. 

Suçlu lehine karar verilmesi halinde, zapte-

( S. Sayısı :.2Q9) 
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dilmiş emval mevcut ise, derhal ve satılmış ise I 
bedeli iade olunur ve nakil, muhafaza masraf
larından başka hiçbir şey alınmaz. Müsadere
sine karar verilen mallar nakil vasıtaları 
ve cürüm aletleri satılmamış ise satılarak Ctaıan 
Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

Orman emvali taşıyanlar Orman İdaresi me
murlarının talep edecekleri vesikaları ibraz et
mekle mükelleftirler. Buna mutavaat et miyeni erle 
zor kullanmak suretiyle mal müsaderesine müma
naat edenler hakkında zabıt varakası tutulur. 

MADDE 89. — Orman içinde kimin tarafın
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan ve
ya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olun-
mıyan orman mahsulleri, Orman idaresinin satış 
usullerine göre satılır ve bedelleri irat kaydolu
nur. 

Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtaları
nın sahipleri 15 gün müddetle yapılacak ilânla 
araştırılır. ilân sonunda sahibi meydana çıkmıyan 
vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü uygula
nır. 

MADDE 90. — izin almadığı veya orman 
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde, ağaç kese
cek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde gö
rülen ve halinden şüphe edilen kimseleri, orman 
dışına çıkarmaya orman memurları yetkilidirler. 

MADDE 91. — Ormanlarda başıboş görülen, 
hayvanlar en yakın köy muhtarına veya belediye
lere makbuz karşılığı teslim olunur. 

Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını 
imza ederse hayvan kendisine verilir. 

Muhtara veya belediyeye tesliminden itibaren 
15 gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar idare
ce usulen satılarak bedeli bankaya veya Orman 

idaresi veznesine yatırılır. Banka veya Orman ida
resi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde 
sahibi zuhur etmezse, bu bedel Orman idaresince 
irad kaydolunur. 

Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödeme
ye mecburdurlar. 

MADDE 92. — Orman suçlarından mütevel
lit aramayı icabettiren haller Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı ol
duğu gibi tehirinde mazarrat umulan hallerden 
sayılır ve bu aramaları orman memurları ayni | 
madde hükmüne tevfikan yaparlar. j 

Arama sırasında zaptolunan kaçak orman mah- | 

sulleri hakkında bu kanunun 87 nci maddesi 
hükmü tatbik edilir. 

V 

Cezai hükümleri 

MADDE 93. — Bu kanunun 1. maddesine 
göre orman rejimine tâbi tutulan mmtakalar-
daki ağaçları orman idaresinden izin almadan 
kesenler, sökenler veya bu ağaçların kuruma
sını icap ettirir işler yapanlar, Türk Ceza Ka
nununun 516. maddesinin 1. nci fıkrasında ya
zılı ceza ile cezalandırılır. Eğer bunları sahip
leri yaparlarsa 100 liradan 500 liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 94. — Bu kanunun 14. maddesine 
aykırı hareket edenler zararın miktarına göre 
bir h uf tadan bir seneye kadar hapis veya 50 
liradan 500 liraya kadar ağır para eezasiyle ce
zalandırılırlar. 

Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler ayrı
ca koru ormanlarında kesilen beher ağaç için 
25 liradan 100 liraya kadar, baltalık ormanla
rından kesilenlerin beher kental veya kesrin
den 5 lira, kömürün beher kentali veya kesrin
den 25 lira hesabiyle ağır para eezasiyle ceza
landırılır. 

MADDE 95. — Bu kanunun 14. maddesine 
muhalif hareket edenler, orman sahipleri ise. 
yapılan zararın miktarına göre bir haftadan 
altı aya kadar hapis veya 30 liradan 300 liraya 
kdar ağır para eezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 96. — Bu kanunun 16. maddesine 
aykırı hareket edenler zararın miktarına göre 
bir haftadan üç aya kadar hapis veya 10 lira
dan 100 liraya kadar para eezasiyle cezalandı
rılır. 

MADDE 97. — 16. maddeye göre izin alma
dan ormanlarda maden veya taş ocakları açan
lar 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılır ve açtıkları ocaklar ka
pattırılır, bu suretle başkaca bir zarar da husu
le gelmişse ayrıca tazmin ettirilir. 

izinle bu nevi ocakları açacaklar, tâyin olu
nacak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın 
yarısı hükmolunmakla beraber, bu tedbire ria
yet edilinceye kadar ocakların işletilmesi men-
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olunur ve ocak sahipleri bu hususta bir guna 
zarar ve ziyan talep edemezler. 

' MADDE 98. — 17. maddede yasak edilen iş
lerle, bu maddede yapılması izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. îşgal ve fayda
lanma, yanmış orman sahasına taallûk ettiği 
takdirde, bu cezalar iki misline-çıkarılır. 

17. maddede tâyin edilen mesafeler dâhilin
de yapılması izne bağlı fabrika, hizar ve şerit
lerle kireç, kömür, katran, terebantin ve buna 
benzer ocakları izinsiz kuranlar, 500 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. Bunların işletilmesi de menedilir. 

MADDE 99. — Devlet çekiciyle damgalanan 
ağaçları kesmede damgayı orman idaresince 
tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyan-
larla, nakliye tezkeresi almaksızın ormandan 
aağç çıkaranlar 94. maddedeki cezalarla ceza
landırılırlar. 

Damgalı ağaçları tesbit edilen hadden daha 
yüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı 
göz önünde bulundurularak, 100 liraya kadar 
hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 100. — 23, 25, 26 ncı maddeler hü
kümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçları ile 
köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste
lik ağaç ve mahrukatı yerinde kullanmıyanlar 
veya bunları başkasına satanlarla bilerek alan
lar, odun veya kereste olduğuna ve bunların 
miktarına göre, 100 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 101. — Orman İdaresinden izin al
maksızın 15 ve 30 ncu maddelerde yazılı işle
ri yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince 
tâyin olunacak şartlama riayet etmiyenler 25 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

MADDE 102. — 24 ncü madde gereğince ver 
rilecek nakliye . tezkeresini değiştirmeksizin 
ağaç, odun, kömür,ye sair orman mahsullerini 
taşıyanların malları, kaçak .olup olmadığının 
incelenmesi için 88 nci maddede gösterilen şe
kilde alıkonur. 

Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği 
tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal ta
şıyana teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın 

07 — 
I kaçak olduğu anlaşılırsa 95 nci madde hükmü 

tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirme
den nakliyat yapanlar ve ormanda kesilen 
ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız ola
rak istif mahallerine veya kaçırmak kastı ol
maksızın başka yerlere götürenler ile, her nevi 
ormanlarda 36 ncı maddenin birinci fıkrası 
hükmüne muhalif hareket edenler 50 liradan 
300 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılır. 

. MADDE 103. — 37 nci madde gereğince, izin 
almaksızın her nevi ormanlara hayvan sokan
lar, sokulan hayvan adedine göre bir haftadan 
üç aya kadar, hafif hapis ve ayrıca beher baş 
keçi ve deve için ikişer lira, öküz ve at gibi 
büyük baş hayvan için bireı lira, beher baş 
koyun ijçin 50 şer kuruş üzerinden hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girme
si veya 37 nci madde mucibince konulacak şart 
ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde de, bu 
maddenin birinci fıkrası hükümleri tatbik olu-

I nur. Yanmış orman sahalarına hayvan sokul
ması veya başıboş bırakılmış hayvanların bu^ 
ralara girmesi halinde yukarda yazılı cezalar 
iki misli tatbik olunur. 

MADDE 104. — Yazılı olarak yapılan teb
ligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 49 ncu 
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudut
larını belli etmiyen hususi orman sahiplerin
den, 50 liradan 200 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. > 

Orman sahipleri, bu cezanın infazından son
ra, 6 ay'içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse 
verilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz. 

MADDE 1105. — 51 nci madde gereğince, 
tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenaj-
man plânlarında ormanın imarı, geliştirilmesi, 
ağaçlandırılması, hastalık ve haşerelerle müca
dele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösteri
len işleri, plân dairesinde ve verilen müd<Jet-

I ler içinde.yapmıyan ve gerekli tedbirleri alma
yan orman sahiplerinden 200 liradan 500 lira
ya kadar para cezası alınır. 

Bu cezanın infazından sonra, orman sahip
leri kendilerine verilecek mühletler içinde bu 

I işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri al-
ı mazlarsa, bunlar Orman îdaresi tarafından ya-
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pılır ve masraflar tamamen kendilerinden alı
nır. 

MADDE 106 — 73 ncü maddedeki mecburi
yete riayet etmiyenler bir haftadan iki aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Orman idaresine ait telefon şebekesi ve 
tesislerine ve her türlü alet ve malzemesine 
zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci 
maddesi gereğince cezalandırılır. 

Bu suç, Haziran başından Ekim ayı sonuna 
kadar devam eden yangın mevsiminde işlenirse 
eeza iki misline çıkarılır. 

MADDE 107 — 74 ncü maddeye göre or
manlarda vukuagelecek yangınları söndürmek 
için, salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı 
tarafından, yangın mahalline gitmeleri emro-
lunmasma veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân 
edilmesine rağmen, orman yangınının söndür
meye gitmekten imtina edenler veya gidipte 
çalışmıyanlar ve verilen işi yapmıyanlar hak
kında vali ve kaymakamlar tarafından 25 lira
dan 100 liraya kadar hafif para cezası verilir 
ve ayrıca bunlardan 27, 28 ve 131 nci maddeler j 
gereğince ormandan faydalananlar mütaakip I 
bir yıl için bu haklarından istifade edemezler. 
• Ancak bu cezalarına, tebliğ tarihinden iti

baren beş gün içinde, mahallî sulh ceza mah
kemesine itirazda bulunabilir. 

74 ncü maddede yazılı memurlarla Orman 
Teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın yerine 
yardım göndermiyenler ve alâka göstermiyen-
ler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 108 — Bu kanunun 77 ve 78 nci 
maddelerine aykırı hareket eden veya ettiren
ler Türk Ceza Kanununun 233 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 109 — 79 ncu maddede gösterilen 
tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 110 — Bu kanunun hükümlerine 
aykırı hareketten dolayı müsaderesi icap eden 
orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, I 
taşındığını veya toplandığını bildiği halde ya
hut bilmediğini ispat edemiyerek satın alanlar, 
taşıyanlar veya taşıttıranlar, biçenler, işliyen- | 
]er; kabu] -edenler veya gizliyenler bir aydan | 

altı aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kul
lanılan her nevi nakil vasıtaları ve hayvanlar 
kime ait olursa olsun müsadere olunur. 

Bu malları taşıyan veya taşıtanlardan bi
rinci fıkrada yazılı cezadan başka ayrıca, odu
nun beher kentali veya kesri için 5 lira, kö
mürün beher -kentali veya kesri için 25 lira, 
tomruk veya kerestenin beher metre mikâbı 
veya kesri için 100 lira hesabiyle para cezası 
alınır. 

Orman emvali taşıyanlardan, Orman İdaresi 
memurlarının 88 nci maddenin son fıkrası ge
reğince, talep edecekleri vesikaları ibraz etmi-
yenler veya her hangi bir şekilde malın müsa
deresine karşı koyanlar hakkında birinci ve 
üçüncü fıkralarda yazılı cezalar iki misli ola
rak verilir. 

MADDE 111. — Ağaçlara vurulan resmî 
damga ve numaraları bozanlar ve orman sınır
larındaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri 
ve levhaları kaldıranlar, belirsiz hale getiren
ler, yerlerini değiştirenler bir aydan altı aya 
kadar hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

9 ncu maddedeki ihbarı yapmıyanlar bir haf
tadan iki aya kadar hapis ve 25 liradan 100 li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 112. — Orman içinde kimlerin ne 
gibi ahvalde ateş yakacaklarına ve bu gibilerin 
ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair Or
man İdaresince gösterilecek şart ve hususlara 
riayet etmiyerek ateş yakanlar ve orman içinde 
sönmemiş sigara atanlar bir aydan altı aya ka
dar hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar para 
cezası ile, cezalandırılır. 

MADDE 113. — Orman yangınına sebebiyet 
verenler Türk Ceza Kanununun 383. maddesin
de yazılı ceza ve bu yangını kasden çıkaranlar 
ise bu cezadan iki misli ile cezalandırılır. 

MADDE 114. — Muhafazaya ayrılmış or
manlarda, ormanlara mütaallik suçları üşüyen
lerin müstahak. olacakları ceza iki misli olarak 
hükmolunur. 

MADDE 115. — 69 ncu madde hükmüne mu
halif hareket edenlerle. Devlete veya başkaları-
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na ait olan yerlerde yeniden orman yetiştirmek 
üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara 
her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması ve
ya ginnesi suretiyle zarara sebebiyet verenler 
50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

MADDE 116. — Orman memurları tarafın
dan zaptolunan kaçak orman mahsulleri ve bu 
kanunda suç sayılan fiillerde kullanılan destere, 
halta, kaama.gibi vasıtalar müsadere edilir. Mü
saderesi gereken orman mahsulleri istihlâk edil
miş ise, kıymetinin mahallî rayice göre tazmi
nine hükmolunur. 

MADDE 117. — Orman suçlarına ilişkin fi
illerin ikamda bir zarar hâsıl olursa, talep vu
kuunda ayrıca tazminata da hükmolunur. 

Bu tazminat, orman idaresinin masraf ede
rek vücuda getirdiği tesis veya işaretlere taallûk 
ederse, yapılan masraf üzerinden ve yaş ağaç 
kesilmesi veya sair orman mahsullerinin çıka
rılması halinde de orman tarife bedeli üzerin
den hesap olunur. 

MADDE 118. — Her türlü orman suçların
da, yarma dekardan fazla tahrip olunan veya 
yakılan sahalarda, suçlulara hükmolunacak za
rar ve tazminatla beraber ayrıea beher dekar 
için 50 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da 
bfükmolunttr. 

"~™' Altıncı bölüm 

MaM hükümler 

MADDE 119. — Orman Genel Müdürlüğü-
üiin istihsal, nakil, imâl ve satış giderleri ile bu 
işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıtalar be* 
delileri, orman içinde inşa edilecek her türlü 
tesislerin yapma masrafları, satınalma, kirala
ma, bakım, muhafaza ve onarma giderleri, si
gorta ve diğer sosyal yardım masrafları, amor
tisman hisseleriyle benzeri giderler, geçici hiz
metliler ücretleriyle işçi gündelikleri için Ge
nel* Müdürlüğün -emrine 50 milyon lira döner 
sermaye verilmişi. 

istihsal ve satîfşî döner-sermaye üe yapılan 
orman14şietmeleı4nSe meveut hdna, tesis ve de
mirbaşlar devir tarihindeki kıymetleriyle döner 
sermayeye eklenir. 

Katma Bütçeye kfcntriaeak ödeneklerle yapı-

(S.-Sajr 

I lacak her türlü tesislerin intifaları döner serma
yeye bırakıldığı takdirde bu tesislerin maliyet 
bedelleri döner sermayeye ilâve edilir. 

MADDE 120. — Y;ukar>ki maddede yazüı dö
ner sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlanır: 

I a) Geçici beşinci madde gereğince devredi-
I lecek ve para hükmündeki kıymetlerle ambar, 

sabit kıymet ve stok mevcudu mallar, 
b) Lüzum ve zaruret halinde Katma Büt

çeye konacak ödenek. 

MADDE 121. — Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından İstihsal yapılacak ormanlarla istih
sal ve satışları yapacak işletmelerin döner ser
mayesine ilişkin işler Muhasebei Umumiye ve 
Artırma, Eksiltme ve ihale kanunlarına bağlı 
olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
esaslara ve ticari icaplara göre yürütülür. 

Döner sermayenkv merkezce yapılacak umu
mi bilançosu ile döner sermayeli işletmelerin 
kesinhesapları sarf evrakı ile birlikte yıl sonun
dan başlıyarak yedi ay içinde Sayıştaya verilir. 

MADDE 122. — Katma Bitçe ile yapılacak 
istihsalden «İde edileeek mahsullerin muham
men bedelleri, döner sermaye ile çalışan işlet
melerin salaş fiyatları göz Önünde tutularak, 
Orman Genel Müdürlüğünce tesbit edilir. 

Bu kabîl ormanların istihsal, el ile imal, na
kil ve satıe isterine ait muameleleri, döner ser
mayenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütülür. 

Y#diaei Bölüm 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 123. — Bütün Devlet ormanları ile 
Orman Genel MMürf&ğüfcüıı ve buna bağlı da-
i*e ve müesseselerin orman içinde veya <hştnda 
sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi, 
bina ve tesisler Arazi, Bina iktisadi Buhran ve 
Müdafaa vergilerinden muaftır. 

MADDE 124. — Devlet ormanları ile umu
ma mahsus ve hususi ormanlarda ağaçlama, 
kesme, tomruklama, ölçme imal etrne ve istif 
yerlerine kadar taşıma, her türlü öiıhan yolları 
ve köprüler ve su işleri ve su nakliyatı yapma, 
orman temizleme ve kÖkîeme odun ve kömür 
yatana ve taşıma ve diğer bütün ormancılık iş
lerinde gündelik, götürü, vahidi fiyat gibi usul-

ı : 209) 



İerİç çalıştırılan köylülerin ve işçilerin istihkak
ları her çeşit vergi ve resimden muaftır. 

Sekizinci bölüm 

Geçici hükümler 

Devletleştirilmiş özel ormanların geri verilmesi 

MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devletleş
tirilmiş hususi ormanlardan, aynı kanunun 5. 
maddesinde ve 5658 sayılı Kanunun geçici mad
delerinde yazılı süreler içinde müracaat etmiş 
bulunan orman sahileri veya mirasçıları, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde mahallî orman idarelerine veya o yerin 
mülkij^e âmirine yazılı olarak müracaat ettikleri 
takdirde, ormanları geri verilir. 

Bu süre içinde müracaatta bulunmıyanlar, 
ormanlarını geri alma hakkını kaybederler. 

MADDE 2. — Devletleştirme karşılığı tama
men veya kısmen ödenmiş bulunan ormanların 
sahiplerine teslimi, birinci maddedeki müracaat 
süresinin hitamından itibaren en geç üç ay zar
fında Devletleştirme bedelinin birinci taksitini 
bir defada ödemelerine sahipleri adına tapuya 
tescili ise, tediye edilmiş bulunan Devletleştirme 
bedelinin aynı miktar ve taksitlerle Orman ida
resine tamamen geri verilmesine bağlıdır. 

Ormanların sahiplerine teslim ve tescili için, 
yukarda gösterilen müddetler zarfında taksit 
bedelleri ödenmediği takdirde, sahiplerinin or
manlarını geri alma hakları sakıt olur. Ve kendi
lerinden tahsil edilmiş olan taksitler iade edile
rek ormanla alâkaları kesilir. 

MADDE 3. — özel ormanların sahipleri adı
na tapuya tescilinin gecikmesi Orman Kanununun 
özel orman sahiplerine tanıdığı hak ve vecibele
rin kullanılmasına mâni değildir. 

özel ormanların geri verilmesini mütaallik 
tescil işleri her türlü vergi, resim ve harçtan mu
aftır. 

MADDE 4. — 4785 sayılı Kanunla Devlet
leştirilmiş ormanlardan henüz Devletleştirme be
deli ödenmeye başlanmamış olanların sahipleri 
aynı kanunun 5 nei maddesinde ve 5658 sayılı 
Kanunun geçici maddelerinde yazılı müddetler' 
iğinde müracaat ettikleri takdirde^ bunların or

manları işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
her hangi bir işleme tâbi tutulmaksızın kendile
rine intikal ederler. 

MADDE 5. — Geri verilecek ormanlardan, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, mülki
yeti ihtilaflı bulunanların bir yıllık geri isteme 
süresi, bu ihtilâfın mahkemelerce katî olarak 
halli tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 6. — Geri verilecek özel ormanlarda, 
gerek Devletleştirmeden doğan muameleler ve 
gerekse bu ormanların Devlet elinde kaldığı dev
reye ait hususlarda Devlet ve orman sahipleri 
bir hak iddia edemezler ve birbirleri aleyhine 
dâva açamazlar. 

MADDE 7. — 4785 sayılı Kanun hükümle
rine göre devletleştirilmiş olup bu kanunla sa
hiplerine iade edilecek ormanlardan, muhafaza 
ormanı karakterinde bulunmaları veya mevkile
rinin hususiyeti dolayısiyle Devlet elinde kal
maları zaruri bulunanlar 1. madde hükmüne gi
remezler. 

Bu kabîl ormanların sahiplerine, isteklerine 
göre ormanlarının değer bedelleri veya ziraat 
arazisi verilir. Bu ormanlar için sahiplerine ev
velce ödenmiş miktarlar, yapılacak değerlen
dirmede mahsup edilir. 

MADDE 8. — Geri verilecek ormanların tes
limi sırasında, ormanın içinde Orman idaresin
ce istihsal edilmiş olup, henüz satışı yapılma
mış bulunan her türlü orman mahsulleri, sahip
lerinin yazılı müracaatları üzerine bulundukla
rı mevki ile miktar vasıfları bir zabıtla tesbit 
edilerek hususi orman tarife bedeli, hakiki is
tihsal masrafları tamamen ve peşinen ödenmek 
şartiyle orman sahiplerine verilir. 

Bedelleri peşin ödenmediği takdirde, bu mal
lar Orman idaresince satılır. Tarife bedeli ve 
yapılan bütün masraflar satış bedeli tutarından 
tenzil edilerek bakiyesi sahibine ödenir. 

MADDE 9. — Geri verilecek ormanların için
de, gerek devletleştirme yolu ile alınmış, ^ge
rekse Orman idaresi tarafından sonradan inşa 
edilmiş veya edilmekte bulunan her türlü yapı 
ve tesisler, ormanların koruma ve idaresi bakı
mından lüzumlu görüldüğü takdirde; bina ve 
'müştemilâtının arsaları bedelleriyle bu binalara 
ait geçit yerleri bedelleri mahallî rayiç üzerin-
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den sahibine ödenmek gartiyle Orman İdaresinin 
mülkiyetine bırakılır. 

Bu rayiç üzerinde taraflar uyuşamadıkları 
takdirde, arsa bedeli mahallî Sulh Hukuk Yar-
gıçlığınca umumi hükümlere göre tâyin ve tes-
bit olunur. 

Bu kabil bina ve tesislerden, Orman İdare
since lüzum ye ihtiyaç görülmiyenlerin idareye 
malolduğu kıymetten amortismanlar düşüldük
ten sonra fcesbit edilen bedeli mukabilinde orman 
sahipleri tarafından satın alınması mecburidir. 
Bu suretle satılan bina ve tesislerin bedeli, or
man bedeline ait alınacak son taksit tarihini geç
memek üzere Orman İdaresince taksitlere bağ
lanabilir. 

Bu bina ve tesislerin tapuya tescili, bunla
rın orman bedellerinin tamamen ödenmiş bulun
masına bağlıdır. 

n 
Müteferrik hükümler 

MADDE 10. — Plânları yapılıp tasdik edi-
linciye kadar özel ormanlardan 56 ncı madde 
mucibince alınacak hasılat resmi yerine, kese
cekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet or
manları dikili ağaç tarifesinin yarısı, orman ha
sılat resmi olarak tahsil olunur. 

MADDE 11. — Orman Gtenel Müdürlüğü
nün elinde bulunan fabrika ve imalâthaneler 
sair bina ve tesislerden, âmme hizmetleri bakı
mından satılmasında veya kiralanmasında mah
zur görüimiyenler, Hükümetçe tâyin edilecek 
esaslar dairesinde hususi teşebbüslere satılabi
lir veya kiralanabilir. 

MADDE 12. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte vergiye esas olan sayıma göre, her şah
sın elindeki kara keçi adedi tesbit olunur. 10 
adedden fazla kara keçisi bulunan şahıslar, her 
sene kara keçi sayısı yekûnunun onda birini 
azaltmaya veya başka cins hayvanla değiştirme
ye ve on adedden az kara keçisi olanlar da, her 
sene bir keçiyi eksiltmeye mecburdurlar. 

Kara keçi sahipleri ve bunlardan gayrı kim

seler yeniden kara keçi edinerek besliyemez ve 
üretemezler. 

MADDE 13. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren, on senelik tesviye müddetine 
inhisar etmek suretiyle, ormanlık mıntakalar-
daki kara keçilerin otlatılması için otlama yer
leri ayrılır. Bu sahalar her sene azalacak keçi 
miktariyle mütenasiben daraltılır. Bu yerler 
haricindeki ormanlara giren kara keçiler dev
letçe müsadere olunur. 

MADDE 14. — a) 1951 bütçesi ile katma 
bütçeye ödenecek gelirler hariç olmak üzere, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar katma 
bütçe ile döner sermaye arasında tahaddüs et
miş olan alacak ve vereceklerin kayıtları sili
nir. 

b) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı daire 
ve müesseselerin paraları, para hükmündeki 
kıymetleri, her türlü ambar ve stok mevcutları 
Genel Müdürlüğün döner sermayesi sayılır. 

MADDE 15. — Döner sermayenin 1951 yılı, 
bilanço ve kesinhesapları Ocak ve Şubat 1952 
aylarını da ihtiva etmek üzere 14 aylık olarak 
tanzim edilir. 

MADDE 16. — Yürürlükte bulunan Orman 
İşletme Talimatnamesi, bu kanuna göre hazır
lanacak talimatname yürürlüğe girinceye kadar 
yürürlükte kalır. 

> 
Dokuzuncu bölüm 

Son hükümler 

MADDE 125. — Kaldırılan kanunlar: 
18 . II . 1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman 

Kanunu. 
8 . VI . 1946 tarihli ve 4914 sayılı Kanun. 

18 . VI . 1946 tarihli ve 4920 sayılı Kanun. 
3 . IV . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanun. 

MADDE 126. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 127. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 
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İstanbul Mebusu Ahmet Haindi Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/275) 

17. VII. 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman'Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 5658 sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasını değiştiren kanan teklifi 
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
A. Hamdi Başar 

•••'•••- GEREKÇE 

5658 sayılı Kanunla evvelce Devletleştirilmiş ormanlardan Devlet ormanları içinde olmıyan 
bâzı hususi ormanların sahiplerine iadesi kabul edildiği halde köylerde oturan ve geçimlerini 
evvelce sahip ve mutasarrıf oldukları ormanlardan temin eden köylülere ait basit baltalık or
manları bu hükmün dışında bırakılmış ve bu sahalar »Devlet ormanı halinde işletmeye tâbi tu
tulmak yüzünden senelerden beri tapularla tasarruf ederek bunları özel mülkiyet hukuku içinde 
ihtimamla muhafaza eden ve işleten köylüler hem büyük sıkıntıya ve ıstıraba sürüklenmiş, hem 
de bu baltalık sahalar birçok tahriplere mâruz kalmıştı*. 

Devletin bu sahaları umumi orman rejimine tâbi tutarak kendi tarafından işletmeye açması
na rağmen hakikatta buralarda hiçbir işletme faaliyeti yapamıyarak köylülere makta vermek ve 
köylü tarafından eskiden olduğu gibi kesilerek o'dun veya kömür halinde kendileri veya pazar 
ihtiyacı için hazırlanmak şekli tatbik olunmakta bulunmuştur. Buna rağmen zahirî şekliyle bir 
Devlet işletmesi mevcut olduğu f arzolunarak baltalıklardan odun kesen ve bunlardan kömür yapan 
köylüler nevama bu ameliyatı Orman idaresinin mütaahhit ve mültezimi gibi yapıyor addoluna
rak bu yüzden kanuni tarife bedelinden maada ayrıca bir de masraf tevzi hissesi namiyle ağır 
bir resim ödemeye mecbur tutulmuş ve bu suretle esasen geçimleri son derece kıt olan bu fakir 
vatandaşların durumu acınacak bir sefaiM ve ıstırap kaynağı olmuştun*. 

öbür taraftan bu baltalık sahaların muhafazası için Orman idaresince yapılan bütün teşkilât 
ve masraflara rağmen senelerden beri mevcut hukuku tasarrufiye ihlâl edilmiş olmasından ve 
civar köylülere de bu sahada makta verilmesinden dolayı korunma keyfiyeti temin olunamamakta 
ve neticede hem Devlet ve hem de vatandaşlar' ziyan görmektediı. 

Orman rejiminin yeniden ıslâhı zamanına kadar dahi bu durumun devamına imkân kalmamış
tır ve köylülerin bu çok haklı şikâyet ve talepleri derhal halledilmezse ümitsizlik ve sefalet için
de ezilecekleri ve ileride bu hakları tanınsa dahi ıstıraplarının telâfisi mümkün olamıyacağı şüp
hesizdi/. 

Bu itibarla esasen tetkik edilmekte olan yeni Orman Kanununda da derpiş edildiği anlaşılan ve 
(köylerde oturup geçimlerini evvelce sahip oldukları ormanlardan temdn eden köylülere ait basit 

baltalık ormanlarının) istedikleri takdirde sahipleri veya mirasçılarına 'devnolunacağmı ifade eden 
kamun teklifi Yüksek Meclisin yüce tasdikma sunuldu. 

istanbul Milletvekili 
A. Hamdi Başar 
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İSTANBUL MEBUSU AHM^T ÖAMDİ 
BAŞAR'İN KANUN TEKLÎFÎ 

Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan kanuna ek 5658 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin ilk fıkrasının değişti

rilmesi hakkında kanun tekiUfi 
* 
MADDE 1. — 5658 sayılı Kanunun birinci 

maddecimin ıb'irinoi fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

BÎRİNCt MADDE — 9 . VI I . 1945 tarihli ve 
4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş ormanlar
dan, Devlet ormanları içinde olmıyan ve etrafı 
tarla, Dağ, bahçe gibi 'kültür arazisi, özel "orman, 
şehir, kasaıba ve köy merası Orman Kanununun 
birinci maddesine göre orman sayılmıyan yer
lerle çevrili olmak şartdyle Devlet ormanların
dan tamamen ayrılmış 'bulunan 'köy, 'belediye 
tüzel kişiliklerine ve gerçek (kişilere aıit or
manlarla (köyde oturan ve geçimlerini evvelce 
sahip olduğu onmanlardan temin eden köylüle
re ait basit baltalık ormanları,) sahipleri veya 
mirasçıları i^tedd'kleri 'takdirkle geri verilir. 

MADDE 2. — Bu kaoıun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(S . Sayısı : 200) 



İfftanbul Mebusu Ahmet Hamdı Başar'in, Orman Kanununun 56Ö3 sayılı Kanunla değiştirilen 
106 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/276) 

17 . VII . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair hazırladığım kanun teklifi ile gerekçesini ilişik olarak sunuyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını saygılarımla arz ve teklif eylerim. 
İstanbul Milletvekili 

A. Hamdi Başw 

G E R E K Ç E 

3 . IV . 1950 tarihinde yürürlüğe «iren 5653 sayılı Kanunla 3116 sayılı Orman Kanununun 105 nci 
maddesi değiştirilerek ormanlardan iziusiz yaş ağaç kesenler bir haftadan üç aya kadar hapis ceza-
siyle cezalandırıldıktan maada ayrıca koru ormanlarından kesilen beher ağaç için yirmi beş liradan 
yüz liraya, baltalık ormanlardan kesilen beher kentalinden on lira kömürün beher kentalinden 
yirmi beş lira hesabiyle ağır para cezası alınması kabul edilmiştir. Bu suretle tadil edilmezden 
evvel mezkûr 105 nci maddeki cezai hüküm (ruhsatsız ağaç kesenler yapılan zararın ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak bir haftadan altı aya kadar hapis ve beş liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır.) şeklinde idi. 

Maddenin bu şekilde tadiline sebep kaçakçılara şiddetli para cezası tatbik etmek suretiyle kaçak
çılık hâdiselerini önlemek olduğu halde paraya taallûk eden ceza müeyyidelerinde hâkime hiçbir 
takdir hakkı tanınmaması tatbikatta büyük haksızlıklara yol açtığı ve ormandan geçinen köylü 
vatandaşlarımızın kaçakçılık şümulüne bite giremiyecek bâzı usulsüz hareketlerinin de ya bu fiil
lerin büsbütün cezasız kalması veya köylü varlığını mahvedecek şekilde ağır cezalar tatbiki gibi 
hazin neticeler doğurduğu görülmektedir. 

5653 sayılı Kanun henüz geçen sene ortalarında yürürlüğe girmiş olduğundan buna göre bâzı 
orman bölgelerindeki köylüler hakkında bu kanunun hükümleri dâhilinde ağır eeza tatbikına ait 
mahkemelerce yeni yeni verilen kararlar bugünlerde infaza başlamak zarureti hâsıl olunca bu 
vatandaşlardan bir kısmı malını mülkünü terkederek köylerini terketmeye ve bir kısmı da bunu 
yeni iktidarın orman köylülerine ferahlık verecekyerde yeniden baskı tatbikına başlandığı şeklinde 
karşılayarak ne yapacaklarını şaşırmış durum dr oldukları bizzat yaptığımız müşahede ve tetkikler 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Bu ağır ceza müeyyideleri kaçakçılığı meslek ittihaz etmiş ve bu sahada teşkilâtlanmış olanlardan 
ziyade mevzuatın tâyin ettiği şekil ve merasimi pek iyi kavrayamadan ve ekseriya zatî ihtiyacını temin 
etmek \maksadiyle usulsüz bâzı katiyat yapmış olan köylüler hakkında tatbik yeri bulduğu görül
mektedir. Elinde ruhsatname olduğu halde sarf usulsüzlükten dolayı cezaya çarpılmış olanlara 
tesadüf edilmektedir. * 7z 1 .._, 

Fiil ile ceza arasında münasebet lüzumu aşikârdır. Kasıt, mahiyet ve yaptığı neticelerle biz
zat failin durumu ceza tâyininde âmil olduğu için umumiyetle cezai hükümlerde hâkime takdir 
hakkı tanınmak ve asgari ve âzami ceza hadleri bu bakımdan kanunlarda tesbit edilmek ceza 
prensibi icabı olduğu halde Büyük Millet Meclisinin geçen devresi son günlerinde çıkarılan bu 
kanunda bu nokta her nasılsa göz önüne alınmamış ve ceza mutlak olarak âzami hadde tesbit ve 
kabul edilmiştir. Şurası da dikkate şayandır ki, Hükümet teklifi «Ormanlardan izinsiz yaş ağaç 
kesenlerden on santimetre kutrundan yukarı olan beher ağaç için beş liradan yirmi beş liraya» 
kadar ceza alınacağı şeklinde iken Meclis encümenlerinde ağaç kutruna ait kayıt kaldırıldıktan 

(S..Sayısı : 200) 
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maada ceza yirmi beş liradan yüz liraya çıkarılmış ve ayrıca da Hükümet teklifimle olmaclı&i 
halde bir haftadan üç aya kadar hapis cezası ilâve olunmuştur. 

5653 sayılı Kanunla tadil edilmezden evvel sözü edilen 105 nci maddede- ruhsatsız ağaç kes* 
meriifî ceaası 5 liradan bağlıyarak 500 lirada bitmekte idi. Ayrıca bir haftadan altı aya kadar 
hapis cezası da vardı. Bu şekilde cürmün mahiyetine göre ceza takdiri mümkün olduğundan hâ
kim takdir hakkını kullanarak her hâdiseyi cezalandırma imkânını Dulmakta idi. Şimdi tarlasına 
odunlardan .küçük bir çit yapmış köylüye, bu iş için zatî ihtiyaçtan alman odun kullanılamaz 
diye dahi dört beş çekilik bu odunlar için yüzlerce üra ceza hükmolunacağı düşüncesiyle hâkim, 
ya adalet vicdanına uyarak bu gibi kasdi kaçakçılık olmıyan küçük hâdiseleri cezalandırmamak 
üzere muhakemeleri beraetle neticelendirmek veya vazife hissiyle kanunun tâyin ettiği ağır para 
cezasına hüküm vermek zorunda kalıyor. 

Ormandaki kaçakçılığın önlenmesi her şeyden evvel orman köylülerinin yaşama haklarını tanı
yan adil bir orman kanunu tedvini ile mümkün olacağına şüphe yoktur. Henüz böyle bir kanun 
çıkmadan kaçakçılığın pek şiddetli cazalar tatbiki usuliyle önlenilmesine çalışmak tatbikatta acı 
bir adaletsizliğin tezahüründen başka bir netice vermemekte ve resmî ifadelere göre bugün or
manlardan kaçak şeklinde yapılan katiyet ruhsatlı katiyatın iki misli gibi azîm bir hadde çıkmış 
bulunmaktadır. Bu derece büyük kaçakçılık hâdiselerinin cereyanına imkân veren bugünkü or
man rejimimizin süratle ıslâhına kadar eski bir zihniyet ile konan adalet ve hukuk prensip
lerine aykırılığı açıkça gözüken mezkûr 105 nci maddenin süratle tadili bir zaruret halini almış 
ve bu hükümleri hâdisenin mahiyetine göre hâkimin takdirine bağlıyan daha âdil bir esas ola
rak tadil teklifi yapilmıştır. 

Yüksek Kamutayca kabulünü arz ve teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
A. Hamdi Başar 

İSTANBUL MEBUSU AHMET HAMDİ BA-
ŞAB'IN TEKLİFİ 

3116 sayih Orman Kanununun 5653 sayılı Ka
nunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

tadan altı aya kadar hapis veya on liradan bin 
liraya kadar ağır para cezsiyle cezlandırılır ve
ya her iki cezaya birden hükmolunur. Bu su
retle çıkarılan ağaç ve mahsullerin müsadere
sine de karar verilir. Talep halinde ayrıca taz
minata da hükmolunur. Bu tazminat DevleV or
manları için yapılan mmtaka tarifesinde göste
rilen bedeldir. ' 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. -4h 

MADDE İ — 3İİ6 sayılı Orman Kanunu
nun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 105. ~ Ormanlardaki yaş ağaç
ların kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları yaralı-
yarilar, boğanlar, tepelerini veya tekmil dalla
rını koparanlar veya kesenler, bunlardan çıra 
ve palamok çıkaranlar, burç alanlar, orman 
örtüsünü kaldıranlar, orman toprağını kuvvet
lendirmek için dikilen her çeşit nebatları zede-
İiyenler veya koparanlar veya ruhsatsız ağaç 
keşerijer yapılan z^fların ehemmiyeti ve failin 
maksach ve durumu ĝöz önüne alınarak bir haf-
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Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 4.VI .1938 

Mms No. 1/170-2/170,200,224,254,275,276 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

3116 «ayılı Orman Kanunu yerine kaim olmak 
üzere hazırlanıp Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Kamutaya sevkolunan tasarı ile Tokad Milletve
kili Sıtkı Atanç, Bolu Milletvekili Kâmil Ko
zak, istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar, 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve Zongul
dak Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve Rif at Siviş-
oğlu tarafından verilen kanun teklifleri komis
yonumuzca ayrılan Su Komisyonunca memleketi
mizin muhtelif orman bölgelerinde yapılan tet
kikler sonunda tevhiden incelenmiş ve bir ta
sarı halinde komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuzun uzun çalışmalarından 
sonra : 

Tekliflerin gerekçelerinde belirtildiği ve ko
misyonumuzca da kabul edildiği gibi 3116 sayılı 
Orman Kanununun 15 senelik tatbikatının, or
manların tenkilerinin, tatbikatçıların görüşleri
nin, halkın ve halk mümessillerinin şikâyetleri
nin ışığı altında, kısacası âlemin isteklerine ve 
tecrübelerin neticelerine dayanarak memleketin 
ihtiyaçlarına ve şartlarına daha uygun bir 

•Orman Kanununun hazırlanması lüzumu ve fay
dası sabit olmuştur. 

Memleketimiz ormanlarının saha ve vüsat iti
bariyle kifayetsizliği, iktisadi zaruretlerle or
manların süratle azaldığı ve tahrip olunduğu, sa
dece yasak hükümleriyle ve ceza müeyyideleriyle 
ormanların korunamıyacağı, .ormanların korun
ması sağlanmadıkça ilmî ve teknik her çeşit me
sainin az değerli veyahut heder olacağı pek ma
lûm hakikatlardandır. 

Bu pek malûm hakikatlarla imkânlarımızın 
telifi çok az kusurlu bir Orman Kanununun ha
zırlanmasındaki güçlüğün yegâne sebebidir. 

Mütalâa ve mukayeseyi kolaylaştırmak için 
mer'i kanundaki hükümlere kısaca işaret edil
miş, Hükümet tasarısından ayrıldığımız nokta
larla kabul edilmiyen ve münakaşa mevzuu 
olan diğer esaslı teklifler etraflı olarak izah 
olunmuştur. 

Ormanların tarifi : 
Bu kanunun tatbik sahası olan ormanın ka

nunda tarif edilmemesi, bir yerin orman sayı
lıp sayılmıyacağının mütehassıslarmca belli 
edilmesi, muhtelif bölgelerdeki ve mevkilerde
ki ormanların ve ağaçlıkların ihtiyaç, intifa, 
kuruluş, yayılış, iklim, su, toprak, ziraat ve 
iktisat şartlarına göre idarece belli edilecek 
esaslar dâhilinde tatbikata mevzu olması lüzu
munu müdafaa eden Hükümet; geçen yılların 
tecrübelerine dayanarak tarifin çok yerlerde 
ormanların tahribine, yine birç©k yerlerde va
tandaşların arazilerindeki kolektif fayda mev
zuu teşkil etmiyen ağaçlardan kolaylıkla fay
dalanmamalarına, bir kısım arazinin de daha 
verimli olarak işletilmemesine yol açtığını ileri 
sürmüştür. Tarif yapılmasındaki güçlüğü, 
tarifin doğuracağı zararları ve tatbikat 'güçlük
lerini kabul etmekle beraber komisyonumuz, 15 
yıl içinde yapılan üç tariften ve tatbikatından 
neticeler çıkararak tatbikatçıya ve hâkime belli 
bir ölçü verecek, vatandaşı bu kanunun vaz'-
ettiği yasaklar ve cezalar karşısında müşkül 
vaziyete düşmekten kurtaracak bir tarif yapı
labileceğine kaani olarak ormanı ve orman sayıl-
mıyacak yerleri tarif etmiş (Madde 1), buna 
ilâve olarak da idareye orman sayılan bir ye
rin faydalı ahvalde orman rejimi dışına çıka
rılması (Madde 2) orman sayılmıyan bir ye
rin âmme menfaati bakımından orman rejimi
ne alınması (Madde 3) orman tahdit ve kadas
trosunun ikmaline kadar doğacak ihtilâflarda 
karar vermek (Geçici madde 1) yetkisini ka
bul etmiş ve dolayısiyle Hükümetin endişeleri
ni önlemiş bulunmaktadır. 

Ormanların tasnifi : 
idare, koruma, işletme^ve imar mevzuların

da sahiplerine tanınacak salâhiyetle? ve âmme 
menfaati bakımından onlara yüklenecek mü
kellefiyetler başka başka olacağından malikle
rinin hüviyetine; aynı mevzularda ormanlarda 
yapılacak hizmetler değişeceğinden • vasıf ve 
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karakterlerine göre ormanlar tasnife tâbi tu
tulmuştur (Madde 4). 

Mülkiyet »bakımından yapılan tasnif arazi 
olarak Arazi Kanunundan, arazinin bir çeşidi 
olan orman olarak Orman Nizamnamesinden 
beri devam eden tasnifin aynı olup yürürlükte 
bulunan kanuna uygun olarak ve mevcut tas -
nife dâhil bulunduğundan Vakıf ormanları dâ
hil edilmeden aynen kabul .edilmiştir. 

Vasıf ve karakter bakımından yapılan tas
nif, orman mevzuatında daima mevcut olan ko
ruma ve idare maksatlarının tavzihinden iba
rettir, 

istihsal ormanlarının ikinci derecede koru 
ve baltalık olarak tasnife tâbi tutulması görü
şü; bu iki şeklin ağaçların kendiliğinden yetiş
me ve ağaç topluluklarının idaresi tarzından 
meydana gelmesinden, iktisadi icaplarla biri
nin diğerine tahvili gerekebileceğinden, mem
leketimizde sarih hudutlarla ayrılamamasmdan, 
korulu baltalıkların bu tasnife uymamasından 
kabul edilmemiş, ilmî, iktisadi ve hukuki lüzuma 
dayanmamaktan başka tatbikat mahzurları da 
teşbit olunmuştur. 

Ormanların tahdit ve kadastrosu : 
idare ve korumayı kolaylaştıracak, mülkiyet 

ve zilyedlik ihtilâflarına son verecek olan or
manların tahdidi işine kuruluş, salâhiyet ve ça
lışma bakımından sürat verilmesi, halkın tah
ditle daha yakından alâkalanmasını ve tahdit 
neticelerini daha iyi duyması ve haklarını daha 
kolay arıyabilmesi için yeni hükümler konmuş
tur. (Madde 7 - 11, 13 - 14).. . 

Eski tâbirle mirî bugünkü tâbirle Devlet or
manlarının tahribi ve imhası yolu ile tarla açıl
ması v* bu yerlerin tapulanması yürürlükten 
kalkan ve yürürlükte bulunan mevzuatla mü-
teselsilen menolunmuştur. Ormanların açıklık
larında dahi olsa tarla açılmasını 1934 yılında 
Tapu Kanunu ve 1937 yılında Orman Kanunu 
yasak etmiştir. 

Ağaç ve ağaççıkların toplu hallerini yerle-
rile birlikti orman* sayan ilmî ve kanuni anla
yış kerşisında ormanların tabiaten açık kalan 
veya müdâhalelerle ağaçsızlaşan yerlerinde yer
leşmeyi kabul etmek; ormanların bütünlüğünü 
bozmak ve kolektif hizmetlerini zamanen sıfıra 
indirmek neticesini doğurur. 

Bu böyle olmakla beraber, ormanların bütün

lüğünü bozmadan içtimai ve iktisadi raaüteyi göz* 
den kaçırmamak için, kuraılmuş köylerin cüzü-
tam halindeki arazilerinin tapu tatbikatına tâbi 
tutulmıyarak orman, sjnırı dışına çıkarılması,. orT 

manlar içindeki tapusuz dağınık yapı ve tegisr 
lerle arazinin Devlet ormanlarının açılmasiyle 
meydana getirilmediği anlaşılanlarının fiilî dur 

rumlarının tesbit olunması yani iktisap, ve test 
cil veya men'i müdahale tatbikatının genel hür 
kümlere tâbi olması, ormanlar kenarında ve 
ormanlar içindeki dağınık tapusuz arazinin 
3116 sayılı Orman Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra Devlet ormanlarının açılmasiyt 
le meydana getirildiği anlaşılanlarının arman 
sınırı içerisine alınması kabul edilmiştir. (Mad
de 12). 

Bu suretle realite ile gayenin en iyi bir şe
kilde telif olunduğuna, bu esas kanununda 
yer vermekle de Hükümet tasarısında bugün 
olduğu gibi tatbikatı tamamen genel hükümle
re bağlamak mahzurlarına, idarenin talimatna
melerde göze çarpan ve zaman zaman değişen 
görüş ve tatbikatına son verileceğine kaniiz. 

Bu mikyastan 4aha, geniş bir tatbikatı ka
bul etmek ormanların delik deşik bir hale gel
mesine ve zilyedlik iddialarının ilânihaye deş-
vamına ve ormanlasın devamlı tahribine yol 
açar. Esasen birinci madde muhafaza karakte
rini taşımıyan makilikleri, delicelikleri orman 
saymadığından, 2 nci madde iklim, su ve top
rak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli 
kültür arazisi haline getirilmesi uygun görü
len ormanların orman rejimi dışında bırakıl
masını mümkün kıldığından sadece ağaç ve 
ağaççık topluluğuna dayanan eski tahdit tat
bikatından doğan mahzurlar bertaraf edilmiş
tir. ilmî bir mikyasla yapılacak bu tatbikatla 
iyi neticeler alınacaktır. 

Muhafaza karakteri taşımıyan makiliklerin 
süratle belirtilmesi için de ayrıca hüküm kon
muştur. (Geçici madde 2) ki Tahdit Komisyon
larının normal çalışmalarına bağlı kalmadan 
bu itfin ayrı elden ve iki senede tamamlanması 
mümkün olacaktır. 

Not : Seyycr mahkemeler hakkında da taf
silât verilecektir. 

Ormanlık bölgelerdeki köylerin kalkındırıl
ması : 

Ormanları korumanın birinci şartı olarak 
orman içinde ve civarındaki köyler halkının 
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kalkındırılması her kesce kabul edilmektedir. Zi
raat Bankasındaki kurulacak özel bir fondan 
bu köyler halkına; arazilerini ıslah, gübre, zira
at aletleri, çeki ve yük hayranı temini, bağ, 
bahçe, zeytinlik kurmak, daha az kereste sarfı
nı ve daha az odun yakılmasını sağlıyacak ya
pılar kurmak ve mevcut yapılarını onarmak, 
küçük el sanatlarını kurmak ve inkişaf ettirmek 
gibi ve Talimatname ile tâyin edilecek diğer 
işler için çok müsait şartlarla kredi temin edil
mesi kabul edilmiştir. 

Kazındırılacak köylerle kalkındırılma şekil
leri salahiyetli heyetlerce tâyin olunacak ve 
Bakanlar Kurulunun tasvibi ile tatbikata geçi
lecektir. (Madde 15-17) Kalkmdınlacak köy
lülere arazi verilmesi de düşünülmüştür. (Mad
de 28) Orman mevzuatında ilk defa yer alan 
bu hükümlerden büyük faydalar sağlanacağına 
şüphe yoktur. 

Ormana zararlı köylerin başka yerlere kal
dırılması : 

Yürürlükte bulunan kanunda ve Hükümet 
tasarısında olduğu gibi içi iskânın yapılacağına 
sadece işaret olunmasının maksadı temin etme
yeceği 15 senelik tecrübe ile sabit olmuştur. 
Bizi isabetli ve çok faydalı tatbikata götürecek 
hükümlere ihtiyaç vardır. Toprak ve iskân teş-
kilâtiyle diğer alâkalı teşkilâta vazife verme
yi mümkün kılmak, bu teşkilâtın vazife ve sa
lâhiyet hudutlariyle muhtemel ihtilâfları önle
mek şartiyle orman içinde ve civarındaki tat
bikatta Orman Umum Müdürlüğüne mühim va
zifeler ve lüzumlu salâhiyetler verilmesinin za
ruretine şiddetle kaani olduk. 

tç iskânın bütün bir tarih boyunca orman
lar aleyhine ve ormanların tahribine yol açma
sı ve hız vermesi sebebiyle de memleket aley
hine tatbik olunduğu, idari ve siyasi ve hattâ 
günlük zaruretleri ön plâna alan diğer vazi
feli teşkilâtın ormanların korunması mevzuu
nu hassasiyetle düşünmedikleri bir vakıadır. 
Kanunların katî yasak hükümlerine rağmen or
man teşkilâtiyle diğer vazifeliler arasında tat
bikat çalışmalarının bugün de devam ettiği ma
lûmdur. Her şeyden evvel meslekî bilgi ve 
hassasiyetin sağlıyacağı faydalar, bundan baş
ka bilgili eleman, teşkilât genişliği ve yayılışı, 
teknik vasıta imkânları da düşünülerek ve 
bilhassa ormana zararlı olduğu kadar kalkın
dırma imkânları da bulunmadığından daimî 

bir sefalet içinde yâşıyan ve yaşıyacak vatan
daşları süratle daha iyi yaşıyabilecekleri yer
lere nakletmek ve kendilerini memlekete fay
dalı kılmak için Hükümete vazife ve salâhi
yetler verilmiş, bu işi tahakkuk ettirecek kifa
yetli hükümler konmuştur. 

Yıllık tatbikat için tafsilâtlı plânlar yapıl
ması, bu plânların alâkalı bakanlıkların tetki-
kından geçirilmesi ve Bakanlar Kurulunca tas
diki ancak bu plânlarda gösterilen miktarda 
tahsisatın Orman Umum Müdürlüğü ve alâkalı 
daireler bütçelerine konması ve dolayısiyle Mec
lisin tatbikata ait her türlü tasavvuru peşinen 
tetkik edebilmesi esas kabul edildiğinden Or
man Umum Müdürlüğünün kudreti ve imkân
ları dışında bir işe girişmesi suretiyle isabetsiz 
tatbikat ve israf endişelerine yer bırakılmamış
tır. (Madde 15 -16, 18-31) 

Ormanların korunması : 
Ormanların korunmasını sağlıyacak yasak

lar, nizamlar daha iyi bir tertip dâhilinde ele alın
mış ve tecrübelerden faydalanarak yeni esaslar 
vaz'olunmuştur. (Madde 32-37) 

Devlet ormanlarında yerleşmek, tarla aç
mak yasağının devamı tabiatiyle kabul olunmuş, 
mer'i kanunda ve Hükümet tasarısında olduğu 
gibi mahsul ve tesislerin müsaderesinin Orman 
İdaresince doğrudan doğruya yapılması kabul 
edilmiyerek müsadere mahkeme kararlarına bı
rakılmıştır. Ormanlarda umumi sıhhat, emni
yet ve menfaat bakımından yapılacak olanlara 
ilâveten estetik ve turistik bakımdan da bina 
ve tesis yapılmasına izin verilmesi kabul edil
miştir. (Madde 35/115) 

Ormanlara hayvan sokulmasının çeşitli ve 
mutlak zararı ilmin katî bir neticesi olduğun
dan ormanlara her cins hayvanın sokulması 
yasağının devamı, Devlet ormanları içindeki 
yaylak, kışlak ve otlaklara mütaakıp paragraf
ta görülecek bir nizam dâhilinde keçi ve deve
den gayrı hayvanların ve fevkalâde ahvalde 
Devlet ormanlarına aynı hayvanların sokulması 
esasatınm devamı kabul edilmiştir. (Madde 37) 

Aşağıda izah olunacağı üzere kıl keçilerin 
memleket şartlarına ve imkânlarımıza göre tas
fiyesi için ayrı hükümler konmuştur. (Geçici 
madde: 3-4) 

Orman köylüsüne sağlanan geniş faydalarla 
birlikte bu köyler muhtar ve ihtiyar heyetleri-
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nin köyleri hudutları içindeki ormanların ko
runmasında vazife almaları esası çok fayda]ı 
neticeler doğuracaktır. (Madde 104) 

Devlet ormanlarının toprağı i\e birlikte şa
hıslara veya müesseselere devir veya temlikinin 
bir kanun ile olacağı, Devlet ormanları üzerin
de irtifak hakkı tesisinin Maliye ve Tarım ba
kanlıklarının tasvibiyle olacağı hükmü (Mad
de 143) ormanların ayni haklar bakımından ko
runmasına matuf hükmün devamıdır, irtifak 
hakkı tesisinin kolaylaşması için salâhiyet Ba
kanlar Kurulundan alınmış ve alâkalı bakan
lıklara verilmiştir. 

Zatî ihtiyaç alan köylülerin .inşaatlarında 
daha az kereste sarfını mümkün kılacak ve da
ha az odunla ısımlabilecek belli yapı sistemle
rine göre yapmalarını sağlıyacak hükmün de 
dolayısiyle ormanların korunmasına hizmet ede
ceği aşikârdır. (Madde 54) 

Ayrıca ele alınan tahdit, köylülerin kalkın
dırılması ve iç iskân, otlak ve mera işlerinin 
tanzimi, muhafaza ormanları, istihsal, satış, na
kil işlerinin tanzimi ve kontrolü, Devletten 
başkasına ait ormanların tâbi oldukları rejim, 
orman yangınlarının söndürülmesi, suçluların 
takibi, cezai hükümler mevzularında görülecek 
esasların da doğrudan doğruya veya vasıtalı 
olarak ormanların korunmasına hizmet edecek
leri malûmdur. 

Memleketimiz şartlarına göre birinci dâva- -
nın ormanların korunması olduğu, her türlü 
çalışmaların ve Orman Kanununun hemen her 
türlü hükümlerinin bu dâva ile ilgili bulunduğu 
yurdumuzu tehdit eden ormansızlaşma felâke
tinin anlaşılmasının neticeleridir. 

Otlak ve mera işleri : 
Yukarda izah olunduğu gibi 37. maddede 

ilmin verdiği yasak perensibi vaz 'olunduktan 
sonra Devlet ormanları içindeki ağaçsız yerler
de yaylak, kışlak, otlak, sulama gibi hakları 
olanların haklarından ormanlara zarar vermiye-
cek bir nizam dâhilinde faydalanmaları (Madde 
38) ve Devlet ormanları otlaklarında ve fevkal
âde zamanlarda Devlet ormanlarında köylünün 
ve hayvan sahiplerinin yine ormanlara zarar 
vermiyecek bir nizam dâhilinde hayvanlarını ot-
latabilmeleri usulünün devamı kabul edilmiştir. 
(Madde 39) 

Yeni bir hüküm olarak Devlet ormanları ot

laklarının ıslâhı için Orman İdaresine vazife 
verilmiştir. (Madde 40) 

Devlet ormanları otlaklarının korunması, 
otlatmanın tanzimi ve murakabesi vazifesiyle 
mükellef Orman Teşkilâtının, mera mütehassıs
larının rapor ve direktifleriyle ve bizzat vazife
lendirilmeleri suretiyle bu işe el atması ve or
manlar dışındaki meralerm ıslahı çalışmaları
na muvazi olarak harekete geçmesi gerekmek
tedir. Kılkeçinin orman bölgelerinde yetişti
rilmesinin ormanlara zarar verdiği mütehassıs* 
ların izahına göre komisyonumuzca kabul edil
miş ancak iktisadi ve içtimai zaruretler karşısın
da kılkeçinin sadece yasakla ormanlardan uzak-
laştırılamıyacağını 15 yıllık tecrübe göstermiş, 
tasfiyesinin bir anda mümkün olamıyacağı da an
laşılmıştır. 'Kılkeçinin sahibine büyük zararlar 
getirmeden tam değeriyle tasfiye olunabilmesini, 
neticeye tedricen ulaşılmasını, kılkeçi yerine di
ğer hayvanların veya çeşitli zirai gelirlerin ika
mesini, bu işin sadece ormancının tatbikatına bı-
rakılmıyarak mütehassıslarca bir plâna bağlan
masını ve kabul olunan 15 yıllık müddet içinde 
keçilerin de otlaklardan faydalanmalarını sağlı
yacak hükümler kabul edilmiştir. (Geçici mad
de : 3 - 4) 

Hükümet tasarısındaki her sene onda bir ke
çi azaltılması, yeniden keçi beslemek ve üretmek 
yasağı, otlatma sahalarının her sene onda bir da
raltılması çareleri kabili tatbik görülmemiştir. 

Muhafaza ormanları - Millî parklar : 
Arazi kayması ve yıkanmasına, nehir yatakla

rının dolmasına, memleket müdafaasına hizmet 
edecek, bu ve diğer maksatlarla muhafazası za
ruri görülen ormanların muhafaza ormanı ola
rak ayrılması ve hususi bir rejime tâbi tutulma
sı esası muhafaza edilmekle beraber daimî 
ve geçici şekiller kabul edilmiş (Madde : 
41), Devletten başkasına ait ormanların mu
hafaza ormanı olarak ayrılmaları salâhiyeti 
Bakanlar Kuruluna bırakılmış, istihlâki mü
talâa etmiyen Hükümet tasarısına ve is
timlâki mecburi kılan mer'i kanuna mu
kabil istimlâk, sahiplerinin muvajakatma bı
rakılmıştır. (Madde : 42) t 

îlmî ve turistik maksatla Millî parklar ih
dası da düşünülmüştür. (Madde : 43) 

İstihsal ve satış işleri : 
A) Orman Nizamnamesi ve yürürlükte bu

lunan Orman Kanunu devrelerindeki uzun ve 
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çeşitli tatbikat göz önünde tutularak; orman
ların korunması, istihsalin teknik esaslara göre 
yapılması, çeşitli ihtilâfların önlenmesi (15 yıl 
geçtiği halde mukaveleli satışlardan doğan 
yüzlerce dâva ve idarî ihtilâf henüz tasfiye 
olunamamıştır.) Memurların moralinin korun
ması noktalarından istihsalin Devletçe (44. 5) 
ve satışların istif yerlerinde yapılması (madde : 
46) kabul edilmiştir. Köylünün iş gücünü kıy
metlendirmek ve satmalma imkânlarını sağ
lamak için zaruri olarak, zati ve müşterek ih
tiyaçların isterlerse dikili ağaç şeklinde temini 
uygun görülmüştür. 

Hükümet tasarısındaki çeşitli istihsal ve sa
tış şekilleri iltizam usulünün tam ihyası mâna
sında değilse de damgalanmış dikili ağaç ve 
kesilmiş gövde halinde satış yukarda işaret olu
nan esasları mutlaka zedeliyecek mahiyettedir. 

Katiyatm amenaj man plânlarına göre yapıl
ması (Madde : 44), ağaç damgasının yüksek 
orman mühendislerince ve zaruret olmadıkça 
ekiplerce yapılması (Madde : 45), satışlarda 
aç;ık artırmanın esas oluşu ve pazarlıkla satı
şın fevkalade ve zaruri hallerde yapılması 
(Madde ,;,49) kabul edilmiştir. 

Ancak tomruk nakliyatının mühkün olma
dığı sarp ye yolsuz ormanlarda ve su ile nak
liyat yapılması gereken yerlerde yarı mamul, 
yine aynı sebeplerle ve kıymetlendirme zarure
tiyle mamul yapılması istisnai halleri dışında 
istihsalin tomruk halinde olması ile orman dışın
da şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış 
yerleri tesis, olunması, fabrika tesisinin Millî 
Müdafaa ve sair zaruretlerle Bakanlar Kurulu 
karariyle mümkün olabileceği kabul edilmiştir. 
(Madde : 47) Ziraat âletlerinin köylülerce imal 
olunamadığı yerlerde ve zamanlarda bunların 
taslak halinde Orman İdaresince imali faydası 
ve lüzumu da tesbit olunmuştur. (Madde : 53) 
Bu suretle geçmişteki şümullü katiyat mutlak 
zaruret ve fayda kapları ile tahdit olunmuştur. 
Mamul, yarı mamul yapılmasının, orman dışında 
satış yerleri kurulmasının, fabrika açılmasının 
katî olarak menolunmasmın, bu işlerin asgari 
hadde indirilmesi için yapılan yedi senelik gay
retlere rağmen memleket şartlarına uymadığı 
sabit olmuştur. -

Mevcut fabrika ve imalâthanelerden âmme 
hizmeti bakımından satışında veya kiralanma
sında mahzur görülmiyenlerinin hususi teşebbü

se satılması veya kiralanması kabul edilerek bu 
işin (M. 47) de derpiş olunan fevkalâde lüzumla 
tahdidi istenmiştir. (Geçici Madde : 6). 

Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet daire
lerince hususi maksatlara göre tesis olunan or
manların tesis gayelerine uygun surette idare 
ve intifamın mümkün olacağı hükmü formalist 
tatbikatın mahzurlarını bertaraf edecektir. 
(Madde : 5), 

B) Hudutları içinde Devlet ormanları bu
lunan köy ve ufak kasaba halkının yapacak, 
yakacak ve tarım aletleri ihtiyaçlarının 1/10 
tarife karşılığında mektep, cami ve köy yolu 
köprüleri ihtiyaçlarının tarife bedelsiz temini 
(Madde : 50). Devlet ormanlarından on kilo
metre mesafedeki köylerin muhtaç halkına ya
pacak, ihtiyaçların tarife bedeli ilâvesiyle bü
tün köylerin köprü ve cami ihtiyaçlarının ta
rife bedelsiz maliyet masrafları karşılığında 
temini esası kabul olunmakla (Madde : 51) be
raber bu köylere linyit ve sair yakacak mad
deler -sağlanıncaya kadar maliyet masrafı ilâ
vesiyle istif yerlerinden veya diğer Devlet or
manlarından 1/10 tarife bedeliyle odun temini 
(Geçici madde : 5). 

Göçmenlere, iç iskâna tâbi tutulacaklara, 
deprem, yangın, sel felâketzedelerine yapacak 
ihtiyaçlarının parasız verilmesi (Madde : 52). 

Hudutları içinde ormanı bulunan köy hal
kına orman idaresi hesabına işledikleri keres
teden 10 metre mikâbına kadarının, odun ve 
kömürde ve el sanatlarında kullanılabilen ah
valde istihsal ettiklerinin tamamının ticaret
leri için satış bedeli karşılığı verilmesi (Mad
de :53) . 

Köprü inşaatı için açılacak tuğla, kiremit, 
kireç ocakları için tarife bedelsiz odun veril
mesi (54), kereste, direk ve mahrukattan 
gayrı orman mahsullerinin ormanı olan köy
lere tarife bedeli karşılığında toplanması ve 
ormandan çıkarılması, kıymetlendirilemiyen 
artıkların, zararlı ağaçların, toprak mahsulleri 
ile meyvalarm istiyenlerce parasız toplanması 
ve ormandan çıkarılması (Madde : 56). 

3116 sayılı Kanundan evvel köylülerce ko
runan ormanların mahsullerinden münhasıran 
bu köyler halkının faydalanması (Madde :57). 

Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan 
ve kendilerine koruma vazifesi de verilen köj'-

halkının ihtiyaçları sağlanmadıkça Devletin bu 
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ormanlarından piyasa, sa.tı$ı yapılrnaz. (Mad
de : 58). 

Devlet ormanlarınclaki her türlü işlerde or-
ma^, işlerinde çakışan, köylülerin ve tercihan 
köy orman kooperatifi kuranların çalıştırılması 
(Madde:59), Köy orman kooperatifi kuran 
köylüle/rin pazar ihtiyaçları için, yerilmesi kabul 
edilen miktarın artırılması, bunlara vadeli ve 
taksici satışlar yapılmışı (Madde ,: 60) şeklin
de orman köylüsünün kalkınması} ormana bağ* 
lanması ve ormanları koruması gibi faydalı ne
ticeler doğuracağı düşünülen hükümler mevcut
tur. 

C) Satış,; nakjl-, şzk&k: değiştirme, muayene 
gibi ormftn emval jnin kontrolüne ve kaçakçılık 
yapılmasının x önlenmesine yanyaeak hükümler 
va^'plunmugliur.; (Madde : 61- 62),. 

Tatbikatın doğurduğu; malışırlar göz, önün
de btdumteujarafei; geaigr: orman; tahribatını, ön
lemek için (Madde : 63) hükmü kabul edilmiş?-
tir. 

Hü&ün>et tasarısındaki pek şümullü hükmün 
kabulü; uygun görülmemiştir. 

Orman sayılmıyan yerlerden yapılan kesim
lerin» Devlet ormanları ye uonumiyetlft ormanlar 
emvalinden ayrılması, kaçakçılığı. önlemek için 
olduğu kadar mal sahibinin serbestçe naklede-
bilmesjpi sağlamak nıaksadiyle icabında nakliye
ye bağlanması kabul edilmiştir. (Mjtjdde 144) 

Devletten başfcasma.ait ormanlar : 
4 maddede yapılan tasnif dâhilinde hükmî 

şahsiyeti haiz âmme müşeseselerine ait orman
larla hususi i. oraaanlar için^ ormanların kolektif 
faydalan göz önünde t u t a c a k orman sahip
lerine evvelce tahmil olunup tamamen, tatbik 
olunamadığı anlaşılan ve iktisadi şartlarla bağ-
daşamıyan bir kısım mükellefiyetlerin kaldırıl
ması ve bu işlerin amenajman plânları ile tâ
yin olunmasının kabulü suretiyle ormanların 
işletme, imar, idare, koruma, tahdit ve harita 
işleri memleket ve sahipleri için faydalı bir ni
zama bağlanmıştır. (Madde 65 - 77) 

Hususi ormanların idare, imar ve işletmele
rindeki iktisadiliği sağlıya» asgari vüs'at belli 
edilmiş ve bu vüs'atten daha ufak parçalara 
bölünmemeleri esasının devamı uygun görülmüş, 
aneak emekle yetiştirilen ormanlar, yetiştirici
nin maksadını bozmamak ve yetiştirmeyi teşvik 
için bir.koyda, tâbi tutulmamıştır. (Madde 73) 

Yürürlükten kalkmış ve yürürlükte bulunan 

(S.; Say 
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kanunların müteeelsilen kabul ettiği ve Yargı* 
tay İçtihatları ile kakül edilmiş ormanlarda 
mülkiyet esaslarının toplu bir halde yer alması, 
Devlet ormanlarının haksız olaran iktisabına ve 
devamlı ihtilâflara mâni olmak gayesiyle uygun 
görülmüştür. (Madde 71) 

Orman rejimine tâbi tutulmasında fayda 
görülmiyecek sahipli yerlerin serbest bırakıl
ması mümkün olabileceği gibi, âmme menfaa
ti bakımından serbest bırakılmayan ve fakat 
normal olarak amenajman plânlarına göre iş
letilmesinde de fayda görülmezse gayeye uygun 
hususi bir idare ve kesim tarzının tatbiki ka
bul olunarak orman sahiplerinin faydasız ka
yıtlardan kurtarılması derpiş edilmiştir. (Mad
de : 2) 

Hususi ormanların hasılat resmi Devlet 
ormanları tarife bedelinin 1/4 ü olarak kabul 
edilmiş ise de (Madde 75) amenajman plânları
nın yaptırılmasını teşvik için plânı olmayan 
ormanlardan 1/2 tarife bedeli alınması kabul 
edilmiştir. (Geçici madde : 10) 

Ağaçlandırma ve imar işleri : 
Orman Umum Müdürlüğünü asgari haddi 

belli ağaçlandırma çalışmalarına sevketmek, köy, 
kasaba ve şehirler civarında da ağaçlandırma
ya hız vermek (Madde : 78), su ve toprak reji
mini tanzim edecek ağaçlamalara ehemmiyet 
vermek (Madde <: 79), köy, kasaba ve şehirler' ci
varındaki ağaçlamaları Ormanı,idaresine yap
tırmak ve bu sahaların köy ve belediyelere 
devrini sağlamak. (Madde : 80) Fidanlıklar kur
mak (Madde : 81) 

Orman hudutları dışında da ağaçlandırma 
yapmak. (Madde : 82), Orman, yetiştireceklere 
ve yetiştirenlere vergi, Orman Hasılat Resmi 
tanımak, Devlet arazisinden yer temin etmek, 
ağaçlandırma plânlarını yapmak, kredi sağla
mak, ucuz ve ambalajlı fidan vermek ye,resmî 
daire ve müesseselerden yalnız ambalaj nakil 
masrafları alınmak, köy, orman kooparatifleri-
ne bu maksatla daha geniş yardımlarda bulun
mak, (Madde : 83-97), tohum ve fidanların men
şe şahadetnamelerinin tanzimi ve kontrolü, 
fidanlık kuracaklara parasız tohum verilme
si, (Madde : 88) gibi hükümlerle ağaçlandırma 
çalışmalarına hız verilmesi kabul edilmiştir. 

Devletçe ve halkça yapılacak ağaçlandırma 
çalışmalarının maddi imkân, yardim, teşvik 
yollariyle muvaffak olacağı anlaşıldığından 

t:20Û) 
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yürürlükteki kanunla köy ve belediyelere yük
lenen ağaçlandırma mükellefiyetleri kaldırıl
mıştır. 

Orman yangınlarının söndürülmesi : 
Mer'i hükümlere muvazi ve daha geniş bir 

anlayışla memleket şartlarına uygun olarak, 
yangını haber verme, haberleşme vasıtaların
dan süratle ve kolaylıkla faydalanma, lüzum
lu yapı ve tesislerin inşası, civar köy ve bele
diye halkının söndürme mükellefiyetleri, aske
rî birliklerden faydalanma, Devlet vasıtaların
dan faydalanma, mükelleflerin maddi zarar
larını ödemek, mükelleflere yiyecek temini, sa
katlananlara ve ölenlerin ailelerine tazminat 
vermek, hastanelerde parasız tedavi ettirmek, 
ormanlara giriş ve çıkışı ve konak yerlerini 
düzene koymak, yanan köy civarı ormanların 
ağaçlandırmasında köylüyü çalıştırmak gibi 
yangınları önleyici, söndürücü hükümlerin mak
sadı temin edeceğine muvaffakiyetin daha çok 
maddi imkânlara bağlı bulunduğuna kaniiz. 
(Madde : 89-98). 

Orman memurlarının silâh taşıma ve kullan
ma hak ve yetkileri : 

Ormanları koruyacak memurların silahlan
dırılması ve silâhın kullanılması halleri umumi 
hükümlere ve vazifenin hususi şartlarına göre 
tesbit olunmuştur. (Madde : 99 - 101). 

Suçların takibi : 
Yürürlükte bulunan hükümlere muvazi ola

rak, suçların takibi, suç ve nakil vasıtalarının 
ve mahsulü orman mallarının zaptı, suçluların 
yakalanmaları, zabıtanın yardımı, köy muhtar 
ve ihtiyar heyetlerinin köy hudutları içindeki 
Devlet ormanlarının korunmasında vazife ve 
yetki almaları, orman suçlarına ait dâvaların 
acele mevattan sayılması, suç mahsulü orman 
'emvalinin ve zaptolunan nakil vasıtalarının mu
hafazası ve satılması, başıboş hayvanların tâbi 
olacakları muamele, arama, nakliye tezkereleri
nin yoklanması hakkındaki hükümler tatbikat 
ve tecrübelere uygun (Madde : 102 - 112) ola
rak tedvin edilmiştir. 

Ceza hükümleri : 
Yürürlükte bulunan kanun ve hükümet ta

sarısı hükümlerine muvazi, ceza mütehassaşia
rının görüşlerine ve tatbikata uygun olarak ce

zalarda bâzı araştırmalar yapılmıştır. (Madde : 
113 - 136). 

Fidanları ve genç ağaçları kesenlere, hay
van beslemek maksadiyle ağaç ve fidan kesen
lere (Madde :113). zatî ve müşterek ihtiyaçları 
için ucuz tarife ile aldıkları orman mallarını 
başkalarına satanlara ve devredenlere (Madde : 
120), 

Âmme menfaati bakımından orman sayılan 
yerlerde bu kanunda yazılı suçları işliyenlere 
(Madde : 133) daha ağır cezalar tâyin 'edil
miştir. Yangın söndürme mükellefiyetinden 
kaçanlara idare amirlerince takdir olunacak pa
ra cezaları biraz çoğaltılmakla beraber mahke
meye itirazda bulunmak hakları tanınmıştır. 
(Madde : 127), yeniden yetiştirilen ormanlarda 
tohum ve fidanlara zarar yapanlara ceza tâyin 
olunmuştur. (Madde : 125) 

Orman Umum Müdürlüğünün hükmi şahsiye
ti ve malî esaslar : 

15 senelik tecrübe ve bu kanunla verilen ge
niş ve çeşitli vazifeler Orman Umum Müdürlüğü
nün hükmi şahsiyeti haiz olmasını ve katma büt
çe ile idare olunmasını zaruri kılmaktadır. (Mad
de : 6) istihsalin Devlet tarafından yapılması 
kabul edilince (Madde : 44) iktisadi ve ticari 
itaplara uygun olarak Orman Umum Müdürlü
ğü emrine döner sermaye verilmesi gerekir. 
(Madde : 137) 

Döner sermaye ve katma bütçe münasebetle
ri, gayrimenkule yatırılacak döner sermaye mik
tarı, döner sermayenin kaynakları, döner serma
yenin idaresi ve muhasebeler, Sayıştay muraka
besi hakkında gerekli hükümler konmuştur. 
(Madde : 138 - 140) 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Niğde Kastamonu Kocaeli 
F. Ecer S. Kantarel L. Tokoğlu 

Aydın Bursa 
Bâzı maddelerde söz S. Karacabey 
hakkım mahfuzdur imzada bulunamadı 

L. Ülkümen 
Bursa Çoruh 

S. Herkmen Bâzı maddelerine mu
halif değilim 

Z, TJral 

.( S. Sayısı : 200 ) 
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Çorum 

Söz hakkım 
mahfuzdur 

H. Ortakaoğlu 

İsparta 
T. Tola 

Kars 
A. Çetin 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
Bâzı maddelerde söz 
hakkım mahfuzdur 

M. R. Bucak 

Kars 
L. Akütüm 

Konya 
A. Çilingir 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Seyhan 
Z. Akçalı 

İmzada bulunamadı 
Zon'guldak 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Swi§oğlu 

Söz 

A 

Ordu 
ve itiraz hakkını 

'mahfuzdun 
H. Şarlan 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

Zonguldak 
, Yurdabayrah 

Orman Kanununa bası hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan 4785 sayılı Kanunua ek kanun lâyihası (1/179) 

T. C. 
Başbakanhk 25. IV. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1704, 6-1448 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 30 . III . 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan 4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

, , Başbakan 
A. Menderes 

4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı gerekçesi 

4785 sayılı Kanun; Devlete ait ve asırların yetiştirdiği büyük orman parçalarının türllü ilkti-
sap ştekil'leriyle fertlerin .eline geçmesi yüzünden, memleketin en mühim varlığını teşkil eden or
manların gün geçtikçe tahribe uğradığı, binaenaleyh bu ormanların sadece kâr gayesi gözetil
meden en iyi Şekilde muhafaza ve idamıesinin ancalk Devlet elinde 'mümkün' bıı'lun'duğuı görüş 
ve düşüncesinden mülhem olarak tedvin edilmişti. 

Filhakika; ormanların hususi şahıslar veya 'müesseseler tarafından tasarruf ediliegeldiği dev
relerde memleketin umumi menfaatleri ferdî menfaatlere nazaran ikinci plânda bırakılmış ve 
kâr kasdiyle tahammülsüz -v% plân'sız kesimi er yapılmalk suretiyfle ormanlarım' tahribi cihetine 
gidildiği görülmüştür. 

Yetişmesi ve yetişti râlmesi güç ve uzun bir zamana muhtaç olan ormanların; intifamın da 
o nispetle uzun olması ve umumiyetle fertlerin ve hususi müesseselerin ormanların aleyhine ve 
dblayıs'iyle •memîelketin zararına olsa dahi, bir a/n evvel ve fazla 'kâr temin etmek istemeleri 
keyfiyetiyle ormanların muhafaza ve bekası düşüncesinin, memleketin menfaatlerine en uygun 
ve ahenkli bir şekilde telif edilememesi yüzünden ormanların tahribe uğradığı görülmüş ve bu
nun hal çaresi olaraJk da bütün husus'i lormanları/n 'kayıtsız ve şartsız devletleştirilmesi yoluna 
gidilmiştir. 
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Mezkûr kanunun tedvininde, hâkim olan ve ormanların beka ve muhafazasına matuf bulunan gö

rüş ve düşüncenin ehemmiyet ve kıymeti, küçümsenmiyecek bir keyfiyet olarak kabulü zaruri bu
lunmakla beraber, bu kanunda : 

A) Ferdî hürriyet ve mülkiyet haklarının en şâmil mânada yer aldığı devlet sistemimizle ve 
bugünkü hukuk telâkkisiyle kabili telif olmıyan ve mülkiyet haklarına esaslı tearuz teşkil eden 
hükümlerin yer almış bulunması, 

B) Mezkûr kanunla devletleştirilen ormanlara ait bedellerin tâyininde; sağlam temellere isti
nat etmiyen vergi kayıtlarının esas ittihaz edilmesi ve bu yüzden devletleştirilen ormanların be
her hektarına isabet eden bedel vasatilerinin pek aşırı farklar göstermesi diğer taraftan vergi 
kaydı olmıyan ormanlara, salahiyetli komisyonlarca takdir edilen bedellerin de emsaline nazaran 
keza fahiş değişiklikler arz etmesi itibariyle bir kısım vatandaşların mağduriyetini bir kısmının da 
ormanın hakiki değerinden fazla bedel almalarını mucip olması ve mezkûr kanunun meriyete girdiği 
tarihten bugüne kadar geçen beş yıldan fazla müddet zarfında alâkadar vatandaşların şikâyet ve sız
lanmalarının sonu alınmaması; bu kanunun yeniden tetkikini ve devletleştirilen ormanların sahip
lerine iadesi cihetine gidilmesini zaruri kılmıştır. 

Bu tasarının tanziminde; bu kabîl ormanların lâyık bedelinin verilmemesi yüzünden şikâyette 
bulunan vatandaşların durumu nazara alınarak, evvelce tesbit olunan bedellerin yeniden ve adilâ
ne bir surette tesbiti hususu da düşünülmüş fakat malî portesinin teminindeki güçlükler ve bilhassa 
lâyık bedelin tâyinin de ele alınabilecek olan kıstasların kifayetsizliği dolayı siyle, vergi kayıtları
nın esas ittihaz olunması halinde, 4785 sayılı Kanunun tatbikatında yapılan ve hakiki değerlere uy-
mıyan bedel takdir ve tesbitindeki isabetsizliklerin ve nispetsizliklerin daha mübalâğalı bir şekilde 
aynen tecelli edeceği mülâhazasiyle bu yola gidilmekten sarfınazar edilmiştir. 

Bu kabîl ormanların; sahiplerine iadesi cihetine gidilirken, öteden beri ihtiyaç ve geçimlerini bu 
ormanlardan sağlıyan köylülerimizin intifa haklarının mahfuziyetine bilhassa itina gösterilmiş ve bu 
hususun temini maksadiyle tasarının ikinci maddesine, bâzı istisnai hükümler konulmuştur. 

Tamamen köylümüzün lehine olarak tesis olunan bu hükümler karşısında; hususi orman sahiple
rinin mülkiyet hakları üzerinde de aynı itina ve hassasiyetle durulmuş ve bu hakların haleldar edil
memesi maksadiyle evvelce kendilerine verilmiş bulunan orman bedellerinin, köylünün intifama 
tahsis olunmıyan kısma da şâmil olmak üzere tamamının geri alınmaması ve iade sırasında orman 
idaresince yapılmış olan istihsalin de sahiplerine bırakılması kabul olunmuştur. 

Aynı zamanda tasfiyeyi de tazammun eden bu kanun tasarısında; yeni, yeni ve çeşitli iddialarla 
halli uzun ve hattâ imkânsız ihtilâfların temadisine mahal verilmemek, tasfiyenin tam ve katı ya
pılmasını temin eylemek maksadiyle sahiplerinin istekleri üzerine geri verilecek ormanlarda gerek 
devletleştirilmeden ve gerekse geri vermeden dolayı Devletle orman sahiplerinin yekdiğeri aleyhine 
dava açmamalarını teminen tasarıya ayrıca bir hüküm konulması zaruri görülmüştür. 

"• Devletleştirilen ormanlar hakkında not 

A) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilip bu kanunun 5. maddesinin tâyin ettiği bir yıllık ve 
5658 sayılı Kanunun geçici maddesinin tekrar kabul ettiği bir yıllık süreler içinde baş vuran
ların ormanları hakkında malûmat mevcuttur. 

r S...-»ftvıav: 2(MU 
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1. Bedelleri ödenen ve ödenmekte bulunan ormanlar : 

Yüz ölçümü (H.) 
Mülkiyet sahibi Orman adedi Hissedar adedi Koru Baltalık Karışık 

Köy ve belediye 
Vakıf 
Gerçek kişiler 

4 
12 

383 

399 

4 
12 

776 

792 

38 
9550 

32954 

42542 

2314 
73271 
46207 

121792 

32433 
10895 

43328 

Yekân 

2352 
115254 
90056 

207662 

2. Devletleştirme bedellerinin hektar başına isabet eden miktarı : 
Asgari Âzami Vasati 
Kuruş Lira Lira 

31 4 687 

3. Bedelleri tahakkuk eden ormanlara : 
ödenen 

(1952 malî yılı. başına kadar) 
Lira 

2 408 823 

4. Devletleştirme karşılığı tahakkuk etmiyen 

ödeneeek 
Lira 

504,906 

ormanlar : 

14 

Tahakkuk 
Lira 

2 911 729 

İdare muamele safhasında Kıymet takdiri safhasında Dayalı Yekûn 
Aded Hektar Aded Hektar Aded Hektar Aded IJektar 

231 27090 66 65511 47 23356 .344 115957 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devlet-
leştirilen hususi ormanlardan aynı kanunun 5 
nei ve 5658 sayılı Kanunun geçici maddelerin
de yazılı süreler içinde müracaat etmiş.bulunan 
hususi orman sahipleri veya mirasçıları tarafın
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde mahallî orman müdürlüğü
ne veya o yerin mülkiye üstüne yazılı müra
caatla istendiği takdirde ormanları geri verilir. 

Bu süre içinde ormanın geri verilmesi hak
kında müracaatta bulunmıyanlar, ormanlarını 
geri alma hakkını kaybederler. 

Devletleştirme karşılığı tamamen veya kıs
men ödenmiş bulunan ormanların sahiplerine 
teslimi, birinci fıkradaki müracaat süresinin 
hitamından itibaren en geç üç ay zarfında Dev
letleştirme bedelinin birinci taksidini bir defa

da *>demelerkıe; sahipleri, adına tapuya tescili 
ise, tediye edilmiş bulunan Devletleştirme .be
delinin aynı miktar ve taksitlerle orman idare
sine tamamen geri verilmesine bağlıdır. 

Ormanların sahiplerine teslim ve tescili için, 
yukarda gösterilen müddetler zarfmda taksit 
bedelleri ödenmediği takdirde sahiplerinin or
manlarını geri alma hakları sakıt olur ve ken
dilerinden tahsil edilmiş olan taksitler iade edi
lerek ormanla alâkası kesilir. 

Bu ormanların sahipleri adına tapuya tesci
linin gecikmesi, Orman Kanununun hususi or
man sahiplerine tanıdığı hak ve vecibelerin kul
lanılmasına mâni değildir. 

Ormanın geri verilmesine mütaallik tescil 
işleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

4785 sayılı Kanunla Devletleştirilen orman-

( S. Sayısı : 200) 



lardan, aynı kanunun 5 nci ve 5658 sayılı Ka
nunun geçici maddelerinde yaılı müddetler için
de müracaat eden orman sahiplerine henüz Dev
letleştirme bedeli ödemeye başlanmamış olan
lar, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir 
işleme tâbi tutulmaksızın sahiplerine intikal 
eder. 

Geri verilecek ormanlardan, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mülkiyeti ihtilaflı bulu
nanların bir yılbk geri isteme süresi, bu ihtilâ
fın mahkemelerce katî olarak halli tarihinden 
başlar. 

Geri verilecek ormanlarda; Devletleştirme
den doğan muamelelerle bu ormanların Devlet 
elinde kaldığı devreye ait her türlü metalip için 
veya geri vermeden dolayı her ne sebep ve su
retle olursa olsun orman sahipleriyle Devlet 
bir hak iddia edemezler ve birbirleri aleyhine 
dâva açamazlar. â 

MADDE 2. — 4785 sayılı Kanun hükmüne 
göre Devletleştirilmiş olup bu kanunla sahiple
rine iade edilen ormanlardan; 4785 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5653 sayılı Ka
nunun ek 6 ncı maddesine göre Orman Umum 
Müdürlüğünce köylünün korumasına ayrılmış 
bulunan veya mahallî zaruretler ve ihtiyaçlar 
göz önünde tutularak köylünün korumasına 
ayrılacak olan ormanlar hakkında 1 nci mad
de hükmü tatbik edilmez. 

Bu ormanların intifa hakkı, koruyan köy 
halkına tahsis edilir. 

B u k a b î l orman sahiplerine tediye edilmiş 
taksit bedelleri, tamamına şâmil olmak üzere 
geri alınmaz. 

MADDE 3. — Geri verilecek ormanların 
teslimi sırasında; ormanın içinde ve bu orman
dan orman idaresince istihsal edilmiş olup he
nüz satışı yapılmamış bulunan her türlü orman 
mahsulleri, sahiplerinin yazılı müracaatları üze
rine bulundukları mevki ile miktar ve vasıfları 
bir zabıtla tesbit edilerek hususi orman tarife 
bedeli, hakiki istihsal masrafları tamamen ve 
peşinen ödenmek şartiyle orman sahiplerine 
teslim edilir. 

Bedeller peşin ödenmediği takdirde bu mal
lar orman idaresince satılır. Tarife bedeli ve 
yapılan bütün masraflar satış bedeli tutarın
dan tenzil edilerek bakiyesi sahibine ödenir. 

MADDE 4. — Geri verilecek ormanların 
içinde gerek Devletleştirme yoliyle alınmış, ge
rekse Orman idaresi tarafından sonradan inşa 
edilmiş veya edilmekte bulunan her türlü yapı 
ve tesisler ormanların koruma ve idaresi bakı
mından lüzumlu görüldüğü takdirde; bu bina 
ve müştemilâtının arsaları bedelleriyle bu bina
lara ait geçit yerleri bedelleri mahallî rayiç üze
rinden sahibine ödenmek şartiyle Orman İdare
sinin mülkiyetine bırakılır. 

Bu rayiç üzerinde taraflar uyuşamadık]arı 
takdirde; arsa bedeli mahallî sulh hukuk yar-
gıçlığınca umumi hükümlere göre tâyin ve tes
bit olunur-. 

Bu kabîl bina ve tesislerden Orman idaresin
ce lüzum ve ihtiyaç görülmiyenlerin idareye mal 
olduğu kıymetten amortismanlar düşüldükten 
sonra tesbit edilen bedeli mukabilinde orman sa
hipleri tarafından satmalınması mecburidir. Bu 
suretle satılan bina ve tesislerin bedeli, orman 
bedeline ait alnacak son taksit tarihini geçmemek 
üzere Orman İdaresince taksitlere bağlanabilir. 

Bu bina ve tesislerin tapuya tescili bunların 
ve orman bedellerinin tamamen ödenmiş bulun
masına bağlıdır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Mili Savunma Bakanı 
/ / . Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 
Muhlis Ete Dr. E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
R. S. Burçak N. Ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
S. Kurtbek N. Özsan 

işletmeler Bakanji 
Hakkı Gedik 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 

{ S. Sayısı : 200) 



Geçioi Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas- No. 1/179 
Karar No. 6 

20 .VI . 195Û 

Yüksek Başkanlığa 

4785 sayılı Kanuna ek olarak Bakanlar Kuru
lunca tanzim olunup Kamutaya sunulan tasarı 
ile İstanbul Miletvekili Ahmet Hamdi Başar 
ve Tekirdağ Miletvekili Şevket Mocan'ın teklif
leri evvelce teşkil olunan Su Komisyonumuz ta
rafından incelenerek ayrıca ıbir tasarı hazırlan
mış ve komisyonumuza tevdi olunmuştu. 

Hükümet tasarısı ve milletvekillerinin tek
liflerinde 4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş 
olan hususi ormanlarda 7 seneden beri köylüle
rin çeşitli hak ve intifaları teessüs etmiş oldu
ğundan bu gibiler hariç diğer ormanların sa
hiplerine iadeleri derpiş edilmektedir. 

Buna mukabil Su Komisyonunca devletleşti
rilmiş ormanların sahipleri veya vârislerine 
iadesi hakkındaki tekliflerin, ormanların bütün
lüğünü korumak ve devamlılığım sağlamak ba
kımından ve aynı zamanda bu tekliflerle iade yo
luna gidildiği takdirde hiçbir ormanın yürür
lükte bulunan ve 5685 sayılı Kanunun hüküm
leri dışına çıkılamıyacağı anlaşılmış olduğundan 
2901 sayılı Kanunun koyduğu kıstaslar gereğince 
zimmetleri ödenen ormanların değerlerinin 
artırılması ve bu şekilde 4785 sayılı Kanunla 
mağdur oldukları iddia edilen orman sahiplerinin 
mağduriyetlerinin telâfisi cihetine gidilmesinin 
uygun olacağı mütaîâasiyle yeni bir tasarı ha
zırlanmıştır. 

Komisyonumuz Hükümet tasarısı, miletvekil-
lerinin teklifleri ve komisyonun hazırladığı tasa
rı üzerindeki görüşmeleri neticesinin; Hükümet 
tasarı ile milletvekillerinin teklifleri hakkında
ki Su Komisyonunun görüşüne tamamen iştirak 
etmiş olup ancak, Su Komisyonunun tasarısın
daki kıymet artırma hususundaki mütalâayı da 
varit görmemiştir. Şöyleki : 

Kendisine ek olarak kanun tasarısı hazırla
nan 4785 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten bir yıl sonra yani 1946 yılında hayatiyetini 

ikmal etmiş ve ömrünü tamamlamıştır. Mütaa-
kıben kabul edilen 5658 sayılı kanun da keza 
geçici maddesi ile 1951 yılı Martında müraca
at müddetini doldurarak yeni müracaatlara 
mahal bırakmamıştır. Bu itibarla Su Komisyo
nunun hazırladığı tasarıdaki kıymet artırma 
esası kabul edilmiş olsa bile gerek hususi or
man sahiplerinin Komisyonumuza vâki müraca
atları gerekse Su Komisyonunun mahallerinde 
yaptığı tetkikler sonunda takdir edilen bedel
leri orman sahiplerini tatmin edici mahiyette 
bulunmadığı ve isteklere uyulduğu takdirde en 
az komisyonun tesbit ettiği bedellerin yirmi 
misli artırılması gerektiği bunun ise Hazineye 
asgari 100 milyon liraya mal olacağı ve bunlar
dan bir kısmının 5658 sayılı Kanunla sahipleri
ne* iade edildiği ve bir kısmının muamelede bu
lunduğu anlaşıldığından yürürlükte bulunan bu 
kanunun hakiki orman sahiplerinin mağduri
yetlerini Önlemiş bulunduğu neticesine varıla
rak Hükümet tasarısı ile tekliflerin ve komis
yon tasarısının tamamının reddine ve Bütçe Ko
misyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Orman Kanunu tasarısı 
Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 

Ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi 

MADDE 1. — Tabiî olarak yetişen veya emek
le yetiştirilen ve her hangi bir çeşit orman hası
latı veren veya verecek olan ağaç ve ağaççık top
lulukları yerleri ile birlikte orman sayılır. 

Ancak : 
A) Sazlıklar; 
B) Step nebatları ile örtülü yerler; 
C) Her çeşit fidanlıklar; 
Ç) Parklar; 
D) Şehir mezarlıkları ile, kasaba ve köyle

rin sınırları içerisindeki mezarlıklarında ağaç ve 
ağaççıklar ile örtülü yerler; 

E) Sahipli arazide bllunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaç
çık nevilerinin bulunduğu yerler; 

F)> Devamlı surette kültür arazisi olarak 
kullanılan ve evsaf itibariyle orman mefhumuna 
girtmiyen ve her hangi bir çeşit orman hasılatı 
veren veya verecek olan dağınık, yer yer köme 
ve sıra halinde bulunan ağaç ve ağaççıklar ile ör
tülü yerler; 

G) Sahipli arazide bulunan palamut meşe
likleri, fıstık, fıstık çamlıkları ve sığla ağaççık
ları; 

H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişmiş veya yetişecek olan her nevi 
meyveli ağaç ve ağaççklar; 

I) Sahipli arazideki aşılı ve aşısın zeytinlik
ler ile, hususi kanunu gereğince' aşılanmak ve 
imar edilmek şartiyle ve kişilere, -temlik olunmak 
üzere, Devlet ormanlarından tefrik-edilen yaba
ni zeytinlikler; 

J ) -Funda veya makiler ile örtülü yerlerde, 
muhafaza ormanı karakteri taşımıyan sahalar; 

Orman sayılmaz. 

MADDE 2. — Mim, -su* ve toprak rejimine 
zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi 
haline getirilmesi Tarım Bakanlığınca uygun gö
rülen ormanların, orman rejimi dışında bırakıl
ması Bakanlar Kurulunca karar altına alınabi
leceği gibi, orman mefhumuna dâhil olduğu hal
de orman rejimine tâbi tutulmasında bir fayda 

görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılma
sına veya gayeye uygun hususi bir idare ve ke
sim tarzı tatbik edilmesine de Tarım Bakanlı
ğınca izin verilebilir. 

MADDE 3. — Bulundukları mevki, vaziyet 
haiz oldukları hususiyet noktasından, memleke
tin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine yarıya-
cak yerlerin, orman rejimine alınmasına, Tarım 
Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca ka
rar verilebilir. 

MADDE 4. — Ormanlar mülkiyet ve idare 
bakımından : 

A) Devlet ormanları; 
B) Hükmi şahsiyeti haiz âmme müessese

lerine ait ormanlar; 
C) Hususi ormanlar; 
Vasıf ve karakter bakımından: 
A) Muhafaza ormanları; 
B) Millî parklar; 
C) İstihsal ormanları; 
olmak üzere ayrılırlar. 

MADDE 5. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan 
Devlet dairelerince hususi maksatlara göre te
sis edilen ormanların; bu daireler tarafından 
tesis gayelerine uygun surette idare ve intifa
ma, Tarım Bakanlığınca izin verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarına ait her 
çeşit işler; Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şah-
şahsiyeti haiz ve katma bütçe ile idare olunan 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu Genel Müdürlüğün teşkilât ve vazifele
rini ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur. 

Devletten başkasına ait olan bütün orman
lar; Devletin murakabesi altında olup bu mu
rakabe Devlet namına Orman idaresi tarafın
dan bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

ikinci Böltun 

I 

Devlet ormanları, tahdit ve kadastro 

MADDE 7. — Devlet ormanlarının ve bu 
ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yay-
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lak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer or
manların hudutlarının tâyin ve tesbiti orman 
tahdit komisyonları tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, bir orman başmühendisi 
veya yüksek orman mühendisinin / başkanlığın
da, bir yüksek orman mühendisi, mühendis ve
ya mühendi smuavini ile tahdidi yapılacak ilin 
genel meclisince veya daimî encümenince seçi
lecek bir üye ve belediye hudutlarında beledi
ye heyetlerince köy hudutlarında köy ihtiyar 
heyetlerince seçilecek bir üyeden teşekkül eder. 

İl genel meclisi veya daimî encümeni tara
fından ayrıca bir yedek üye seçilir. Asıl ve 
yedek üyelerin isimleri orman tahdit komisyo
nu başkanlığına bildirilir. Komisyon başkanlı
ğı emrine lüzumu kadar teknik memur ve kâ
tip verilebilir. 

Yasak bölgelerde ormanların tahdidi sırasın
da Millî Savunma Bakanlığından bir temsilci 
bulundurulabilir. 

MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi 
işlerinin hangi illerde yapılacağı Orman Genel 
Müdürlüğünce tâyin olunur ve keyfiyet orman
da çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Res
mî Gazetede ve ilgili il ve ilce merkezlerinde 
çıkan birer gazetede ve mûtat vasıtalar ile en 
az beş gün ara ile ikişer defa ilân olunur. 

Tahdidine başlanacak Devlet ormanının ma
hallin orman başmüdürü tarafından tesbit ve 
tanzim edilecek umumi hudut krokisi, orman
da çalışmaya başlamadan en az yirmi gün ev
vel ilân edilmek üzere valiliğe verilir. 

Komisyon başkanı ,tahdide başlama gününü 
orman hududuna bitişik gayrimenkul sahipleri
nin veya kanuni mümessillerinin veya vekille
rinin hazır bulunmalarını, * hazır bulunmadık
ları takdirde, tahdit işinin gıyaplarında devam 
edeceğini bildiren ilân kâğıdım beş gün evvel 
ilgili köy veya beldenin münasip yerine astırır 
ve keyfiyeti bir zabıt ile tevsik eder. 

MADDE 9. — Komisyon kararları ekseriyet
le verir. Oy eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu taraf kazanır. Üyelerden birisinin bulun
maması halinde, başkanın halktan seçeceği bir 
üye komisyona katılır. Komisyon çalışma sıra
sında beldelerde belediye encümenleri, köyler
de ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilir 
kişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunların 
tahdit gününde ve yerinde hazır balunmasmala-

rı halinde, komisyon lüzum gördüğü takdirde 
civar köy halkından başka bilirkişi seçebilir. 

MADDE 10. — Tahdit edilecek ormanların 
bitişiğinde veya içinde gayrimenkulu olanlar, 
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni 
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur ve 
mülklerinin hudutlarını gösterir tasarruf ve 
mülkiyet vesikalarını ibraz ederler. 

Komisyon başkanı tarafından yerinde yapı
lan ilâna rağmen alâkalıların bulunmamaları 
komisyonun tahdit işlerini durdurmaz. 

MADDE 11. — Komisyonlar yaptıkları tah
dit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve tevsik 
ederler. Bu zabıtlar komisyon başkanı ve üyeleri 
ile, hazır bulundukları takdirde komşu arazi sa
hipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri 
tarafından imzalanır. 

Bu zabıtlarda tahdit olunan Devlet ormanı
nın adı, ağaç çeşitleri, komşu gayrimenkulun 
cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülki
yet ve diğer ayni haklara mütaallik itirazlar ve 
alâkadarların ibraz etmiş oldukları vesiakaların 
kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydo
lunur. 

MADDE 12. — Tahdit sırasında muteber ta
sarruf vesikası ibraz edilmiyen ormandan başka, 
gayrimenkuller hakkında aşağıdaki fıkralara 
göre muamele olunur. 

A) Devlet ormanlarının dışında ve içinde 
bulunan toplu haldeki köylerin yapı ve tesisleri
nin kenarından başlıyarak aralıksız Devlet or
manı sınırına kaçlar devam eden ziraat arazisi, 
orman hududu dışmda bırakılır. Ancak : 

Devlet ormanlarının sınırları bitişiğinde bu
lunup da 3116 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
Devlet ormanından açıldığı, komisyonco anlaşı
lanlar orman hududu içine alınır. 

B) Devlet ormanlarının içinde olup da kö
yün rirâat aransi1^plUklğuna-dShil>'olınıyan, ya
pı ve tesisler ile dağmık araailerm ©evlet orma
nından açılmamış. oldwğıı komisyonca anlaşılan
ların fiilî durumları tesbit fchnrur. 

3116 sayılı Kanunun.neşrindensonra ^Devlet 
ormanlarından «sikliği komisyonca anlaşılanlar 
Devlet ormanları sınîrlan içme alınır. 

M MADDE 43. •—Î.UE&Hölsyoftlarınvtahdit zabıt 
hulâaülarömı, hudttdıı : gösteren kroki de dâhil 
«Mağu > toakie birer i sureti ilgili şehir >. kasaba ve 
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köylerin münasip yerlerine aşılır. Asılma tarihi 
beldelerde belediye encümenlerinin köylerde ih
tiyar heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesaika 
ile tevsik edilir ve bu vesika komisyon dosya
sında muhafaza olunur. Bu askı şahsan tebliğ 
hükmündedir. Zabıt münderecatına razı olmı-
yanlar, asılış tarihinden itibaren altı ây içinde, 
yetkili mahkemelere müracaatla itiraz edebilir
ler. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz ise ko
misyon kararı katileşir. 

Komisyonların ilgililer ile birlikte yaptığı 
uzlaşma zabıtlarındaki hükümler katı olup imza 
edenin buna itiraza hakkı yoktur. 

Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları ka-
tileşmiş olan ormanlar, tapuca hiçbir harç ve re
sim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. 

MADDE 14. — Tahdit komisyonunun vilâyet 
umumi meclislerince seçilen azalarına, on lira 
gündelik verilir. Bunların komisyonlara iltihak 
ve ayrılması ve komisyonlar ile beraber işe git
me ve ödenmesi ve çalışması sırasında kullan
maya ihtiyaç görülecek nakil vasıtaları ücret
leri kendilerine ayrıca ödenir.. 

Belediye ve koy heyetlerince seçilecek ko
misyon üyeleriyle bilirkişi olarak seçileceklere 
her masraf kendilerine ait olmak üzere sekiz 
lira gündelik verilir. 

Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve üc
retli memurların nakil vasıtası masrafları ve 
yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir. 

Bunlardan yalnız teknik memurlara arazide 
kaldıkları günler için yevmiye karşılığı olarak 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışan orman 
teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi ve
rilir. 

n 
Orman köylerinin katkmdtrilması ve iç iskân 

MADDE 15. — Devlet ormanlarının bütün
lüğünü ve korunmasını sağlamak ve varlığını em
niyet altına almak için ormanların içinde veya 
kenarında oturanların : 

A) Kalkındırılmaları, 
B) Başka yerlere kaldırılmaları. 
Aşağıdaki hükümlere göre yapılır. 

MADDE 16. — Orman Umum Müdürlüğünün 
teklifi üzerine 15 nci madde gereğince yapıla
cak kalkındıfıİBia ve kaldırmalar Tarım Bakan

lığınca vilâyetlerde valinin veya mümessillerinin 
ilçelerde kaymakamın başkanlığında bir orman 
ve bir ziraat mühendisi ve lüzumu halinde bir 
veterinerle ilgili bakanlıklardan istenecek birer 
temsilciden teşkil edilecek heyetlere tesbit ettiri
lip Bakanlar Kurulunun tasvibiyle tatbik saha
sına konulur. 

MADDE 17. — Bulundukları yerlerde kal-
kmdırılacak olanlara Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasında kurulacak özel bir fondan kredi 
açılır. Kalkınma esası ve şekilleri bir talimatna
me ile belirtilir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasındaki özel fon için tutarı 50 milyon lira
yı aşmamak şartiyle her yıl Orman Umum Mü
dürlüğü mülhak bütçesine en az 6 milyon lira ko
nur. 

özel fonun kaynağı; her yıl bütçeye konacak 
ödenektir. 

Bu madde ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına verilen işler bankanın asıl görevlerin
den olup banka bu işlerin yürütülmesi için ku
ruluşuna, zaruri gördüğü servis ve kadroları 
Tarım ve Maliye bakanlıklarının muvafakatiy
le ekliyebilir. Bu kuruluş giderleri özel fondan 
ödenir. 

Banka bu işler için yıllık ayrı hesap tuta
rak bilanço tanzim eder. özel fonun bilançosu 
zarar gösteren yıllarda bu zarar ertesi yıl Dev
letçe bütçeye konacak ödenekle karşılanır. 

Kalkınma kredisi için icabına göre 25 yıla 
kadar vadeli olabilir ve faiz nispeti de % 1 i 
geçemez. 

Bu kredilerin açılma şekilleri faiz nispeti 
ve miktarları Maliye, Tarım bakanlıkları ve 
Ziraat Bankasiyle ibirlikte belirtilir. 

Açılan kalkınma kredisinden doğan ala
caklar vâdesinde ödenmediği takdirde Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca borçlunun 
haczi caiz mallarından Tahsili Emval Kanunu 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 18. — 16 neı madde gereğince iç 
iskâna tâbi tutulacakların yerleştirilmelerine 
ait plânlar her yıl Bütçe kanunu tasarısının 
Meclise tevdiinden üç ay önce Bakanlar Kuru
lunca tasdik edilir ve bu plânlarda gösterilen 
miktardan tahsisat Orman Umum Müdürlüğü 
veya ilgili daireler bütçelerine konur. 

Bu tahsisatın sarfında 2490 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmayıp 3arf usulü Tarım Ba-
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kanlığının teklifi üzerine feakanlar Kurulun
ca belirtilir. 

MADDE 19. — Ormanların içinde veya biti
şiğinde bulunan köy ve kasaba sınırları için
deki Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel 
mülkiyeti altında olan ve kamu işlerinde kul-
lanılmıyan arazi ile bu yerlerde Devletçe ku
rutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak 
arazi ve bu kanunun birinci maddesinin (J) 
fıkrası gereğince orman sayılmıyacak yerlerle 
ikinci madde gereğince ziraat arazisi haline 
kalbi kararlaşan yerler, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Orman Umum Müdürlüğü 
emrine geçer. Bu arazi hiçbir sebep ve suretle 
satılamaz ve sadece bu kanunun iç iskân mak
sadına tahsis olunur. 

Orman Umum Müdürlüğü bu maddenin ga
yesini gerçekleştirebilmek için bu gibi yerlerde 
toprak satmalabilir. 

MADDE 20. — Ormana bitişik köy ve ka
saba hudutları dâhilinde iskâna müsait Dev
let arazisi veya ıslah edilebilecek toprak saha
sı bulunmaması halinde 19 ncu madde dışın
daki iskân ve Toprak Umum Müdürlüğü em
rinde bulunan Devlet arazisinin Orman Umum 
Müdürlüğü emrine tahsis ve orman içinde ve 
kenarında Devlet arazisi bulunup da iskâna 
muhtaç ailelerin bulunmaması halinde bu yer
lerin iskân ve Toprak Umum Müdürlüğü emri
ne terkedilmesi Bakanlar Kurulunun kararma 
bağlıdır. 

MADDE 21. — Ormanların içinde veya bi
tişiğinde bulunan köy ve kasaba sınırları dâhi
linde her türlü yerleştirmeler Orman Umum 
Müdürlüğünce yapılır. Bu yerler dışındaki yer
leştirmeleri hangi dairenin yapacağını Bakan
lar Kurulu takdir eder. 

MADDE 22. — 19 ncu madde gereğince Or
man Umum Müdürlüğü emrine geçen veya sa-
tmalınan arazinin ziraat ve iskâna elverişli bir 
hale sokulması için gerekli bütün işlerle lü
zumlu yapı ve tesisleri Orman Umum Müdür
lüğü yapar. Ancak; bu tesislerin vüsat ve tek
nik ehemmiyetine göre ilgili dairelere yaptırıl
maları Bakanlar Kurulunca karar altına alı
nabilir. 

MADDE 23. — Bulundukları yerden başka 

9 1 -
1 yere naklolunacaklar, Devlet Demir ve Deniz

yolları vasıtalariyle bütün eşya ve hayvanlariy-
le yerleştirilecekleri yere; bu yerler yollar üze-

ı rinde değilse en yakın istasyon veya limana ka
dar parasız naklolunurlar. Bu yollar haricinde 
yapılacak nakliyat Orman idaresince yapılır 
veya masrafları ödenmek suretiyle başkalarına 
yaptırılır. 

MADDE 24. — Bu kanuna göre yerinde kal-
kmdırılacaklardan yeter miktarda arazisi olmı-
yanlara borçlanma suretiyle arazi verilebilir. 
Nakledileceklerin; muhtaç olanlarına, borçlan
ma yoliyle emlâk ve arazi canlı ve cansız demir
baş ve bedelsiz tohumluk ile bir yıllık yiyeeek 
ve hayvan yemi verilebilir. 

Bunların ormanlarda bıraktıkları gayrimen-
kuller orman mefhumuna girer ve bıraktıkları 
yapı ve tesislerin işe yarar malzemesi yeni yer
leşme yerlerine Devletçe götürülebilir. 

MADDE 25. — 24 ncü maddeye göre orman 
mefhumuna giren gayrimenkullerin sahiplerine 
yerleştirilecekleri yerde değerin,Ge gayrimen
kul verilir. Bu mümkün olmazsa tamamlanamı-
yan kısımlarının veya tamamının değer pahası 
ödenir. 

Yeni yerleştirilme sahasında verilecek gay
rimenkullerin değeri ormanda bırakılan gayri
menkullerin değerinden fazla ise bu fazlalık 
borçlandırılır. 

Borçlanma muameleleri 716 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Tarım Bakanlığınca, tahsilat 
Maliye Bakanlığınca yapılır. 

Köy kuruluşu halinde mektep, cami, köy 
odası, karakol, pazar, harman ve mezarlık yer
leri, mera, otlak, hayvan ve başka müşterek ih
tiyaçlara lâzım olan yerler parasız bırakılır. 

Çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç yapılabilir 
veya tamir edilebilir ve bu tesisler borçlandırıl
maz. 

icabında yerleştirileceklere malzeme ve para 
verilebilir. Yapı ve tesislerin inşasında kendi
leri de çalıştırılabilir. 

I MADDE 26. — Yerinde kalkındıracaklar la 
başka yerlere kaldırılacaklara verilecek arazi
nin ve kaldırılanların bıraktıkları gayrimen
kullerin değerlerini 16 ncı maddede adı geçen 
heyetlere iltihak edecek ilgili köy muhtarından 

I veya belediye temsilcisinden mürekkep heyetler, 
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kabili itiraz olmamak üzere katî olarak takdir I 
eder. 

Yeniden yapılan veya onarılan veya ıslah 
edilen gayrimenkullerle verilecek malların de
ğeri, maliyetlerine göre veya gayrimenkulun adı 
geçen heyetlerce tâyin olunan değerlerine onar
ma ve ıslah masraflarının ilâvesi suretiyle he
saplanır. 

MADDE 27. — Yerinde kalkmdırılacaklarla 
kaldırılacakların mevcut ve yeniden verilen 
gayrimenkulleri bütün borç miktarmca Hazine 
adına ipotek edilir. 

MADDE 28. —• 19 ncu maddeye göre Orman 
Umum Müdürlüğü emrine geçecek arazinin be
lirtilmesi ve hak sahiplerine tahsisi orman tah- [ 
kik komisyonlarınca yapılır. Usulü dairesince 
yapılacak ilân müddeti içinde bir itiraz vâki ol
madığı takdirde ve bu kanun gereğince kalkm
dırılacaklarla yerleştirileceklere verilmek üzere 
tahdit komisyonlarının belirtişleri ve Tarım Ba
kanlığının talebi üzerine tapuca Hazine adına 
Tarım Bakanlığının tasdikiyle tekemmül eden 
temlik cetvellerine göre de hak sahipleri adına 
tescil olunur. 

Devletin özel mülkiyetinde olan arazi hak
kında da, 5520 sayılı Kanun hükümlerine bağ
lı kalmaksızın bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

Bu suretle hak sahiperi adına temlik olunan j 
arazi hakkında vukübulacak aynı istihkak dâ
valarında hasım taraf yeni malik ile birlikte 
Orman Umum Müdürlüğü ve Hazinedir. 

Temlik tarihinden itibaren altı ay geçtikten 
sonra müstahaklar tarafından ancak Hazine 
aleyhine el koyma tarihindeki rayiç üzerinden 
bedel dâvası açılabilir. 

Ayin veya bedelin müstahaklara verilmesine 
mütedair sâdır olacak ilâm ve mahkeme masraf
ları Hazineye aittir. 

Aynin müstehikka hükmolunduğu takdir
de hak sahibine başka yerde tereihan ve sür
atle aynı değerde arazi verilir. 

MADDE 29. — Kalkmdırılacakların ve nak-
lolunacaklarm yerleştirilmelerine ayrılan veya 
bunlara verilen topraklar, kimin işgalinde olur
sa olsun vali veya kaymakamın yazılı emirleriy- I 
le zabıtaca boşaltılır. Kalkındırılacaklara ve yer- ! 
leftirileceklere teslim olunur. Bunlara vukubula- j 

cak tecavüzlerde de vali ve kaymakamlar zabıta 
marifetiyle tahliyeye salahiyetlidirler. 

MADDE 30. — A) Bu kanuna göre yerleş
tirilenler on yıl müddetle her türlü vergilerden 
muaftırlar. Bu muafiyet oturdukları yerlerden 
kaldırılmaları tarihinden başlar. 

B) Bu kanunun kalkındırma ve iç iskân hü
kümlerinin uygulanması dolayısiyle yapılacak 
bütün müracaatlar, verilecek dilekçeler, bildi
rim, yüklenme, senet, tasarruf belgeleri veya 
benzerleri ve sair her türlü kâğıtlar ve bütün 
resmî yerlerce ve noterlerce ve muhtarlarca ya
pılacak işlemler bütün vergi, Damga Eesmi ve 
sair resim ve harçlardan muaftır. 

C) Bu kanuna göre yerleştirilenler yerlerin
den kaldırıldıklarından itibaren seferberlik hali 
müstesna üç yıl müddetle silâh altına çağırıla-
mazlar. 

MADDE 31. — Belirtilmesi diğer idari mer
cilere bırakılan esaslar haricinde kalan bu ka
nunun iç iskân hükümlerine ait her türlü ça
lışmalar ve muameleler hakkında Tarım Bakanlı
ğınca bir talimatname tanzim olunur. 

m 
Ormanların korunması 

MADDE 32. — Devlet ormanlarında : 
A) Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kes

mek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaç
ları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dalla
rını kesmek veya koparmak ve ağaçlardan ya
lamuk, pedavra «Harama» çıkarmak. 

B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek ve
ya bunları kökünden sökmek veya bunlardan 
kabuk ve çıra çıkarmak, yatık veya devrik 
ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, 
kömür yapmak. 

C) Sahlep, kitre, soğan, kocayemiş, alıç 
gibi toprak mahsulü ve meyvaları ve kuru yap
rak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her çe
şit orman artıklarını ve mazı, kozalak gibi or
man tomumlarmı toplayıp götürmek, ocak aça
rak toprak, kum, çakıl çıkarmak, ormanlarda 
ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak ya-
saktıı, 

MADDE 33. — Ormanın gelişmesi için idare
nin fennî maksatlarla yapacağı ameliyat dışın-
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da 32 nci maddenin «A» bendinde yazılı fiiller
den fidan sökmek ve dal kesmek ile orman ha
sılatı elde etmek üzere aynı maddenin «B» 
bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için 
«C» bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, 
orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır. 

MADDE 34. — Devlet ormanlarının hudud-
ları içinde mevzu hükümlere göre maden ocak
ları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve 
imtiyazı verilebilmesi için Tarım Bakanlığının 
muvafakatini almak şarttır. 

Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatna
me veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruh
satname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan 
evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber 
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, 
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya 
ve yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 35. — Devlet ormanları içinde bu 
ormanların korunması istihsal ve imariyle alâ
kalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza 
memurluğu, ahır, depo ve ağaçlama bina ve 
kulübeleriyle yanym kule ve kulübeleri müs
tesna olmak üzere her çeşit bina ve ağıl inşası ve 
hayvanların barınmasına mahsus yerler yapıl
ması ve tarla açılması işlenmesi, ekilmesi ve 
orman içinde yerleşilmesi yasaktır. 

Devlet ormanlarının her hangi bir suretle 
yanmasından veya açıklıklarından faydalanıla
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa 
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yolla-
riyle elde edilecek olan yerlerle buralarda ya
pılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adı
na tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan 
doğruya orman idaresince el konulur. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve 
menfaat icabı veya estetik ve turistik bakımdan 
yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman ha
sılatı işliyeceklerin ve kullanacakların yapacak
ları bina ve her nevi tesisat için Tarım Bakan
lığından izin alınır. 

MADDE 36. — Devlet ormanları hudut
ları içinde veya dört kilometreye kadar uzak
lıkta olan yerlerde her çeşit fabrika ve bir kilo
metreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit ku
rulması Tarım Bakanlığının, bir kilometreye 
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I kalar olan yerlerde taş,- kireç, kömür, trebentin, 

katran ve benzeri ocakların kurulması orman 
idaresinin iznine bağlıdır. 

MADDE 37. — Ormanlara her cins hayva
nın sokulması yasaktır. Ancak : 

Her nevi keçi ve develer müstesna olmak ü-
zere, bu kanunun 38, ve 39 ncu maddelerinde 
yazılı hükümler dairesinde, Devlet ormanları 
içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklara ve 
fevkalâde ahvalde Devlet ormanlarına hayvan 
sokulup otlatılmasına izin verilebilir. 

IV 

Otlak mera işleri 

MADDE 38. — Devlet ormanları içinde bu
lunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yer
lerinde hakları olanlardan buralara hayvan-
lariyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak 

i istiyenler buralara orman idaresinin göstere
ceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar 
vermemeye yönelmiş tedbirlere riayete mecbur
durlar. 

i MADDE 39. — Devlet ormanlarındaki ot
laklara dışarıdan toplu olarak veya sürü ha
linde hayvan sokulup otlatılması tanzim edi
lecek plânlara göre orman idaresinin iznine 
bağlıdır. 

Plânlar^ otlak zamanından evvel tanzim ve 
orman müdürlüklerince tasdik olunur. 

Fevkalâde hallerde! Tarım Bakanlığı Dev
let ormanlarına zarar vermiyecek şekilde mu
vakkat olarak hayvanların ormanlarda otla
tılmasına ait tedbirleri alır. 

Bu takdirde orman içinde ve civarındaki 
köylerin hayvan otlatmalarına mütaallik işler, 
orman bölge şeflerinin tanzim edecekleri plân
lar üzerine, mahallin en yüksek mülkiye âmi
ri tarafından kasaba ve köy ihtiyar heyetleri
ne tebliğ olunur. 

Yangın görmüş ormanlarla tohumlama ve 
kesim sahalarında hiçbir surette hayvan otla-
tılamaz. 

MADDE 40. — Devlet ormanları içindeki 
ağaçsız yaylak ve otlaklardaki ot cinslerinin 
ıslahı hususunda gerekli tedbirleri Orman 

I idaresi yapabilir. 

t « Q o . n c ı • 9 n £ > \ 



94 — 
V 

Muhafaza ormanları 

MADDE 41. — Ormansızlık yüzünden arazi 
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine 
mâruz olan yerlerdeki ormanlarla mezkûr ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri toz 
ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ne
hir yataklarının dolmasının önüne geçen mem
leket müdafaası için muhafazası zaruri görü
len Devlet ormanları daimî olarak; tahrip edil
miş veya yangın görmüş Devlet ormanları da 
istihsal ormanı haline gelinceye kadar Bakan
lar Kurulu karariyle muhafaza ormanı olarak 
ayrılabilirler. 

Muhafazaya ayrılan ormanların hudutla
rı belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilân 
olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve 
esasları ve müddetleri ile sureti idare imar 
ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri bir 
talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 42. — Muhafaza ormanı olarak ay
rılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başka
sına ait olan ormanlarla aleûmum muhafaza or
manlarının tamamlanması için, bunlara eklen
mesi lâzımgelen sahipli yerler Bakanlar Kurulu 
karariyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sa
hipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yer
ler istimlâk olunur. , 

Yİ 

Millî parklar 

MADDE 43. — Orman Genel Müdürlüğü 
-mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lü
zumlu göreceği ormanları ve orman rejimine gi
ren sahaları, memleketin ilim hayatının istifade
sine tahsis etmek ve mutlak tabiati korumak ve 
yurdtın estetik güzelliğini sağlamak halkın çe
şitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, 
turi'stik hareketlere imkân vermek maksadiyle de 
bâzı ormanları (Millî Park) olarak ayırabilir. 

Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza 
ormanları hükümlerine göre uygulanır. 

VII 

İstihsal ve sattş işleri 

MADDE 44. — Devlet ormanlarında istihsal; 

ormanların devamlılığını sağlamak ve verimlerini 
yükseltmek maksadiyle teknik esaslara göre tan
zim ve Tarım Bakanlığı tarafından tasdik oluna
cak amenajman plânları dairesinde Devlet tara
fından yapılır. 

Amenajman plânlarının gösterdiği miktar dı
şında katiyaıt yapılamaz. 

MADDE 45. — Devlete ait ormanlardan 
kesilecek dikili ağaçlar zaruret olmadıkça bir 
Yüksek Orman Mühendisi başkanlığında orman 
mühendisi veya mühendis muavinlerinden mü
teşekkil ekiplerce damgalanır. Her hangi bir 
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip 
kütükleriyle tomrukların bölge şefleri tarafın
dan ne şekil ve suretle numaralanıp damgala
nacağı ve damganın hangi ağaçlara ve tomruk
lara tatbik edileceği ağaç, tomruk, odun ve 
kömürün ne suret ve şekilde kesilip, yapılıp öl
çüleceği, nakliye tezkerelerinin ne şekilde veri
leceği ve diğer her nevi orman mahsullerinin 
toplanıp çıkarılması usulleri Orman Umum Mü
dürlüğünce tanzim edilecek teknik bir izahna-
me ile tâyin edilir. Damgasız ve nakliyesiz or
man mahsulleri kaçak sayılır. 

Damga çekişleri kanuna bağlı levhada 1, 
2, 3, 4, ve 5 numaralı şekillerle tesbit edilmiş
tir. Bu çekişlerin yetkili memurlardan başkası 
tarafından kullanılması yasaktır. 

MADDE 46. — Devlet ormanlarından, Dev
lete ait ölçülmüş ve damgalanmış orman mah
sulleri orman idaresince en yakın orman dışın
daki veya orman idaresinin korumaca mahzur 
görmediği münasip istif yerlerine nakil ve sa
tış icaplarına göre partiler halinde istif etti
rilin. 

MADDE 47. — Ormancılık tekniği ve kıy
metlendirme icapları zorlamadıkça Orman 
Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve ya
rı mamul yapılamıyacağı gibi orman dışında 
şehir ve kasabalarda fabrika depo ve satış yer
leri de tesis olunamaz. Ancak: 

Fabrika tesis ve işletilmesi Bakanlar Kurulu 
kararına bağlıdır. 

MADDE 48. — Devlet ormanlarından elde 
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri mm-
takalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Or
man Genel Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ta
rım Bakanlığınca tasdik olunur. 
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MADDE 49. — Orman mahsullerinin piyasa 
satışlarında açık artırma esastır. 

Açık artırmaya arzedilen orman mahsulleri
nin miktar ve kalite itibariyle mahallî ihtiyaçlara 
uygun partiler halinde ayarlanması mecburidir. 
Ancak : 

Resmî daire ve müessese ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ihtiyaçlariyle müstacelen satış ya
pılmasını icabettiren hallerde pazarlıkla da satış 
yapılabilir.. 

Satış yapına halleri ve şekilleri Tarım Bakan
lığınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca tasdik 
olunacak bir talimatnae ile tesbit edilir. 

MADDE 50. — Hudutları içinde Devlet or
manları bulunan ve nüfusu 2 500 ve daha aşağı 
olan köy ve kasabalar halkının mahallî nüfusa 
kayıtlı veya buralarda meskûn olup da bizzat çift
çilikle iştigal edenlere barınmalarına mahsu3 
yapacakları ev, ahır, samanlık ve kullanacakları 
tarım aletleri ve yakacak ihtiyaçları için tarife 
bedelinin on da biri karşılığında ve buralar hal
kının cami, köy yolu köprüleri gibi müşterek ih
tiyaçları için de tarife bedelsiz, tahammülü mü
sait olan en yakın Devlet ormanlarından kereste
lik ağaç ve odun verilir. 

Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da orman idaresinin mevcut is
tiflerinden istedikleri takdirde ayrıca hakiki kes
me, taşıma, istif yapılmışsa imal masrafları 
alınır. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve ma-
mulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başkalarına 
satılması veya bu yerlerden dışarıya çıkarılması, 
hibe edilmesi ve kiraya verilmesi yasaktır. Bu 
emval haczedilemez. 

Bunları kullandıktan sonra veya yıkarak en
kaz halinde âhara satanlar veya devredenler bir 
daha bu madde hükmünden istifade edemezler. 

Zatî ihtiyaç için verilen kerestelik ağaç ve 
mahrukatın aynı köy halkının bu kabîl ihtiyaç 
sahiplerine devrine Orman idaresince izin veri
lebilir. 

Bu madde hükmü dışında kalan yerlere yer
leşmek maksadiyle gideceklerden, kullandıkları 
emvali söküp götürmek istiyenlere izin verilir. 
Bu emvali satmak istîyenler tarife bedelini tama
men ve defaten Orman idaresine ödemeye mec
burdurlar. 

MADDE 51. — Devlet ormanları sınırlarına 

köy ortasından ufkî hattı müstakim ile on kilo
metre mesafeye kadar olan köylerdeki muhtaç 
köylülere ev, ahır, samanlık gibi zati ihtiyaçları 
için kesme, taşıma masraflariyle tarife bedeli 
ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibî bu mın-
takalar içinde ve dışında bulunan köylerin biz
zat yapacakları köprü ve camiler için muteber 
vesaika müstenit olmak, kesme ve taşıma ve imal 
masrafları ödenmek şartiyle istif yerlerinden 
veya Orman memurlarının göstereceği yerlerden 
tomruk veya mamul kereste verilebilir. 

MADDE 52. — Hariçten gelecek ve Hükü
metçe iskâna tâbi tutulacak göçmenlerle Hükü
metçe memleket içinde bir yerden diğer bir ye
re nakledilecek ve topluca köy kuracak veya 
köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsın
tısı, yangın ve sel gibi haller yüzünden felâke
te uğrıyan köylerde, bu yüzden zarar gören 
muhtaç köylülere yapacakları ev, ahır ve sa
manlık için bir defaya mahsus olmak üzere Ta
rım Bakanlığınca tahammülü müsait en yakın 
ormanlardan parasız olarak kerestelik ağaç ve 
istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız 
kesme, taşıma, imal masrafları karşılığında 
tomruk veya kereste verilebilir. 

MADDE 53. — Hudutları içinde Devlet or
manı bulunan 50 nci maddede yazılı köy ve ka
saba halkının kesip, istif yerlerine taşıdıkları 
kerestelik tomrukların idarece tâyin olunacak 
müddet içinde istedikleri takdirde istihkak sa
hiplerine on metre mikâbı geçmemek üzere % 
25 ine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden 
satış bedelleriyle artırmasız olarak verilir. 

Miktar mevzuubahs olmaksızın bu nispet 
odun, kömür ve ziraat alet ve araba imalinde 
ve çeşitli el sanatlarında kullanılabilen orman 
mahsullerinin istifadelerinden % 100 e kadara 
çıkarılabilir. 

Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat 
aletlerinin köylülerce imal edilemiyeeeği anla
şılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri 
taslak halinde orman idaresi imal edebilir. 

MADDE 54. — 50, 51, 52 nci maddelere gö
re yeniden ev, ahır ve samanlık yapmak için 
ağaç ve kereste alanların ilgili bakanlıkların 
mütalâası alınarak Tarım Bakanlığınca tanzim 
olunacak yapı sistemlerine göre inşaat yapma
ları mecburidir. 
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Bu inşaatlara sarf edilmek şartiyle köy veya 

köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit ve 
kireç ocakları için orman idaresi tarafından ye
ter miktarda tarife bedelsiz odun verilir. 

İnşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmı-
yanlardan ve ocaklardan istihsal olunan mamul
leri 50, 51, 52 nci maddelerde bahsedilen ihti
yaç erbabından başkalarına satanlardan verilen 
ağaç, kereste ve odunların rayiç bedelleri Tah- ı 
sili Emval Kanununa göre tahsil olunur. 

MADDE 55. — Zatî kerestelik ihtiyaçları 
her sene orman bölge şefinin de iştirakiyle köy 
ihtiyar kurulu tarafından ormanın verimi ve 
isteklilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak 
mahallinde tesbit olunur. 

Yerilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullan
mayıp da başkasına devredenleri veya satanları 
ihtiyar kurulu orman idaresine bildirmekle mü
kelleftir. 

Yakacak ihtiyaçları bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında köy 
ihtiyar kurulu ile birlikte ve bir defaya mah
sus olmak üzere her hane ve nüfus sayısına göre 
orman idaresince tesbit edilir. Mütaakip sene
lerdeki değişiklikler köy ihtiyar kurulunca or
man idaresine bildirilir. 

^•T"""""'' ~""'r" I 
MADDE 56. — Devlet ormanlarından çıka

rılan kerestelik, direklik ve mahrukattan başka 
diğer her nevi orman mahsullerini tâyin*edile
cek mmtaka ve müddetler içinde toplayıp ^çıkar
maları için 50 nci maddede yazılı yerler halkı
na tarife bedelini ödemek şartiyle izin verilir. 
Halkın rağbet etmemesi veya iş güçlerinin 
kâfi gelmemesi hallerinde bu mahsuller orman 
idaresince istihsal olunup satılır. 

Orman idaresince kıymetlendirilemiyen ar
tıklar ile ormana zararlı ağaççıklar orman 
idarsinin belli edeceği şartlar dâhilinde sökü
lerek ve diğer salep, kitre, çilek, soğan, koca-
yemiş, alıç, mazı kozalağı gibi mahsulât ile I 
meyvalarm toplanıp çıkarılması için istekli
lere izin verilebilir. 

Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para 
alınmaz. 

MADDE 57. — 3116 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel köy hükmi şahsi
yetleri veya köylüler tarafından fiilen ve müs-
temirren korunduğu orman idaresince tesbit I 

olunan Devlet ormanlarının mahsulleri, mün
hasıran bu kabil köy halkının sırasiyle zatî, 
ve müşterek, küçük el sanatları ihtiyaçlarına 
tahsis olunur. Artanı istedikleri takdirde pa
zar ihtiyacına verilir. 

Köy hükmi şahsiyetleri tarafından bu or
manların korunmasına devam olunmadığı veya 
amenajman plânları esaslarına ve izin şartla
rına riayet edilmediği anltşıldığı takdirde 
Tarım Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir. 

MADDE 58. — Devlet ormanlarından ya
pılacak istihsalden 50 ve 52 nci maddeler gere
ğince faydalanan köylülerin sıra ile zatî, 
müşterek, küçük el sanayii ihtiyaçları temin 
edilmeden piyasaya satış yapılamaz. 

MADDE 59. — Devlet ormanlarında kes
me, taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaç
lama, yol yapma gibi, orman işleri iş yerinde
ki veya civarındaki orman işlerinde çalışan 
köylülere veya tercihan aralarında köy orman 
kooparatifi kuranlara gördürülür. 

Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün 
kâfi gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya 
fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler 
taahhüt yoliyle yaptırılabilir. Bu işleri yapa
cakların işin mahiyet ve hacmma göre teknik 
ehliyeti haiz olmaları veya bu işe ehil bir tek
nik eleman çalıştırmaları istenebilir. 

MADDE 60. — Bu kanunda ormandan fay
dalanma hakkı tanılan bir veya birkaç köy 
orman kooparatifi kurdukları takdirde istifle
rin satış imkânları ve durumu veya ormanla
rın senelik tahammülleri göz önünde bulundu
rularak pazar ihtiyacı için satılacak miktar
lar, artırılacağı gibi vadeli veya taksitle satış
lar da yapılabilir. 

Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerle, 
köy orman kooperatifi kurulan köylerde koope
ratife girmiyen köylüler bu yardımlardan 
istifade edemezler. Köy orman kooperatifleri
nin bu kanunla tanınan hak ve faydalardan 
ne suret ve şekilde istifade edecekleri bir tali
matname ile tâyin edilir. 

MADDE 61. — Her hangi bir suretle satı
şı yapılmış orman emvalinin bedeli ödenmeden 
veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat 
Bankası tahvilleri ile temin edilmeden ve 
damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve nak-
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liye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. 
60 ncı madde gereğince köy orman kooperatif
lerine tanınan haklar saklıdır. 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği ye
re ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre süreli 
olarak verilir. 

Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yer
lere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal 
mevcuduna göre yeniletmesi lâzımdır. 

Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, ebadı ve 
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezkere
sine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde 
hepsi üzerinden hacmen % 10 ve veznen % 15 i-
ne kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkere
sinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alına
rak serbest bırakılır. 

Yukardaki halleri aşan miktar, bütün fazla
lığa şâmil olmak üzere kaçak sayılafak idarece 
müsadere olunur. 

MADDE 62. — Orman içinde yapılacak nak
liyat, orman idaresinin göstereceği yollardan 
yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların 
üzerinde bulunup ilgili memurlar tarafından 
istenildikçe gösterilir. 

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fab
rikalardan ticaret kasdi olmaksızın orman mah
sulü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi 
aranmaz . 

Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak 
kaydiyle bu gibi mallar için fatura tanzimine 
mecburdurlar. Resmî daire ve müesseseler ken
di ihtiyaçları için küUanmak üzere kendi stok 
mahallerinden veya fabrikalarından iş yerleri
ne nakledecekleri keresteleri damgalı olmak 
şartiyle kendilerince mûtat ve muteber olan 
vesikalariyle sevk edebilirler: 

MADDE 63. — İstihsal edilmiş veya edilecek 
emvale ait açılacak istihkak dâvalarının katı 
hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce veri
lecek ihtiyati tedbir kararları ya kesimin dur
durulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazası
na veyahut bu emvalin satılıp bedelinin banka
ya yatırılmasına mütedair olaibilir. 

MADDE 64. — Ormanlardan verilen müşte
rek ve zati ibtiyaçlariyle ve sair mahsulâtı tâyin 
edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın 
çıkarmryanlarm izinleri iptal olunur ve bu em
val başka ha]s sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis 
edilebilir. 

97 -
i Üçüncü Bölüm 

Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait 
ormanlar 

I - İşletme ve imar 

MADDE 65. — Âmme müesseselerine ait or-
manlarin tahdit işini de 7 nci maddede yazılı tah
dit komisyonları yapar. Bu suretle tesbit oluna
cak hudutları, tahdit tâyininden itibaren iki se
ne içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve 
sabit kayalar üzerine işaretler hak etmek sure
tiyle sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Ko
misyonların masrafları Devlete, tahdit işlerine 
ait diğer masraflar alâkalılara aittir. 

MADDE 66. — Âmme müesseselerine ait or
manları ya sahiperi işletir veya işletmeyi başka
sına verebilir. Ancak bunlar Orman İdaresi ta
rafından parasız olarak tanzim ediecek harita 
ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare 
olunur. Bu plânlara riayeti orman idaresi kon
trol eder. 

Sahiplerinin Orman İdaresine müracaat tari
hini takip eden ilk iş mevsiminde işe başlamak 
suretiyle en kısa zamanda plânların ikmali 
mecburidir. 

MADDE 67. — Âmme müesseselerine ait or
manlar parçalanarak, şahıslara veya müessesele
re toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. 

I I - İdare ve koruma 
r* - r -

MADDE 68. — Âmme müesseselerine ait 
I ormanların idaresi ve korunması, Devletin kon

trol ve murakabesi altında bu kanun hüküm
lerine göre sahip olanlara aittir. 

MADDE 69. — Devlet ormanlarına ait 32, 
35, 36, 37, 38, 39, ,61, 62 nci maddeler hükmü 
hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait 
ormanlarda da tatbik olunur. 
r '^rt • - .'. -: • :.. 

Dördüncü Bölüm 

Hususi ormanlar 

I - Tahdit, harita, işletme ve imar 

MADDE 70. — Hususi orman sahipleri, ta-
I limatname ile tesbit edilecek zaman ve şekilde 
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ormanların hudutlarını tahdit ederek ve bu hu
dutları beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit 
kayalar üzerine işaretler hak etmek suretiyle 
belli etmeye mecburdurlar. 

MADDE 71. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte: 

A) Tapuda orman olduğu açıkça gösteril-
memesine rağmen tapu kaydının ilk tesisi tari
hinden sonra orman hâline geldiği mütehassıs 
bilirkişi raporiyle tesbit edilen yerler sahipleri 
adına tahdit olunur. 

B) Tapu kayıtlarında sabit hudutlar gös
terilmedikçe ve mahkemeler veya kadastro ida
releri tarafından tanzim edilmiş veya edilecek 
harita ve plânlara müstenit olmadıkça tapu kay
dında yazılı miktara itibar olunur. 

C) Orman halinde bulunan yerlerle, orman 
içinde veya orman kenarında ormandan açılmış 
yerler hakkında zaman aşımı sebebiyle iktisap 
caiz değildir. Ormanlara mütaallik mülkiyet 
dâvalarında mütehassıs bilirkişinin mütalâası 
alınır. 

MADDE 72. — Hususiyetleri, Orman Umum 
Müdürlüğünce kabul ve tasdik edilen orman
lar, sahipleri tarafından orman idaresince tas
dik olunacak harita ve amen ajman plânlarına 
göre işletilir ve idare olunur. Bu plâna riayeti 
orman idaresi kontrol eder. Tâyin olunacak 
müddet içinde bu plânları yaptırıp tasdik et-
tirmiyenlerin harita ve amenajman plânları or
man idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve 
dört müsavi taksitte kendilerinden alınır. 

»MADDE 73. — Sahipli istihsal ormanların
dan kuru olarak işletilenler 1000, baltalık ola
rak işletilenler de 200 hektardan küçük par
çalar halinde aynen taksim ^olunamazlar. Ay
nen taksim ve ifraz talepleri karşısında tapu 
idareleri ve kaza yoliyle taksim dâvalarında 
mahkemeler gayrimenkulun orman olup olma
dığını orman idaresinden tahkik ederler. Or
manlar hakkında bu fıkra hükümlerine aykırı 
yapılan tesciller kanunen hükümsüzdür. 

MADDE 74. — Hususi ormanların sahipleri 
mütaaddit olursa rbunlar içlerinden birini ve
ya bir başkasını orman idaresine karşı mesul 
müdür olarak göstermek mecburiyetindedirler. 
Göstermedikleri takdirde orman idaresi ilgili 
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mahkemelerden bir mesul müdür seçilmesini is-
tiyebilir. 

MADDE 75. — Hususi ormanların amenaj-
man plânlarında yıllık verim olarak tesbit olu
nan kerestelik ve yakacak odunun kesilen mik
tarından ormanın bulunduğu mmtaka orman 
tarife bedelinin dörtte biri her malî sene için 
maktuan orman hasılat resmi olarak biri malî 
yıl başında diğeri altı ay sonra olmak üzere 
iki taksitte alınır. Gününde vermiyenler hak
kında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik 
olunup. 

II - tdare ve koruma 

MADDE 76. — Hususi ormanların idareleri, 
korunmalar^ Devletin kontrol ve murakabesi 
altında, bu kanun hükümlerine göre sahipleri
ne aittir. 

MADDE 77. — Bu kanunun Devlet orman
ları hakkındaki 32, 33, 35, 37 nci maddeleriyle 
(satılan malların bedelleri ödenmeden karşılı
ğı banka mektubu Devlet, Ziraat Bankası tah
villeri temin edilmeden) kaydı müstesna olmak 
üzere 61 - 62 nci maddeleri hükümleri hususi 
ormanlarda da tatbik olunur. 

Bu ormanlarda avlanma otlatma ve meyva-
larm toplanması bu kanun hükümleri dâhilinde 
sahiplerinin iznine bağlıdır. 

Beşinci Bölüm 

Müşterek hükümler 

I - Ağaçlandırma ve imar işleri 

MADDE 78. — Yurtta orman sahasını ço
ğaltmak maksadiyle eski orman sahalarında 
veya Devlete ait elverişli topraklarda her sene 
en az 5 000 hektar ağaçlandırma yapılır. 

Orman sevgisini artırmak için köy kasaba 
ve şehirler civarında münasip arazi temin edil
diği takdirde buralarda da ağaçlandırma ya-
pılıı. 

MADDE 79. — Devlet ormanlarının hudut
ları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
rın kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne 
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşınma
larına mâni olacak her türlü ağaçlamalar Orman 
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tdaresince yapılır. Ancak Devlet ormanı içinden 
geçen demiryolu ve şoselerin ve her nevi tesisa
tın tahkimi ve tamiri Orman İdaresine malûmat 
verilerek ilgililer tarafından yapılır.. 

MADDE 80. — 7 8 - 7 9 ncu maddeler gere
ğince ağaçlandırılacak sahaların dikimi, bakımı 
ve korunması Orman Umum Müdürlüğünce yapı
lır. 

Bu işlerde ilgililerin yapabilecekleri yardım
lardan da istifade edilir. 78 nci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sa
halar köy veya belediyelere terkediliı>ve bunlar 
hakkında bu kanunun hükmi şahsiyeti haiz âmme 
müesseselerine ait ormanlara mütaallik hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 81. — Bu maksatla, köy ve belediye
lerin ve ağaçlandırma yapmak' istîyen sair mü
essese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere münasip görülen yerlerde Orman 
Umum Müdürlüğünce bir yılda en az bin hek
tarlık sahayı ağaçlandırabilecek orman fidanlık
ları tesis edilir. 

MADDE 82. — Orman hudutları dışında olup 
da ağaçlandırılması zaruri görülen yerlerde Ba
kanlar Kurulunca verilecek karar ve Orman 
Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plân dai
resinde ağaçlandırma yapılır. 

MADDE 83. — Ağaç sevgisini yurtta yay
mak kökleştirmek için filim göstermek, afiş ve 
broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum Mü
dürlüğünce propaganda yapılması ve bütün ilk 
ve orta mektep talebelerile askerlere ağaçların 
faydaları hakkında dersler okutturulması, bahçe
leri müsait ise mektep ve kışlalarda her yıl ağaç 
diktirilmesi ve bunların korunması için Tarım 
Bakanlığı ile birlikte Millî Savunma ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları bir program hazırlayıp tat
bik ederler. 

MADDE 84. — En ufak parçası yarım hektar
dan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı ol
mamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sa
hibi,' ağaçlandırmadan itibaren elli sene için 
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden 
ve« özel ormanların tâbi olduğu hasılat resimle
rinden muaf tutulur. Bu sahaları orman halin
de muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılır. 
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Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler vali 
veya kaymakama müracaat ederler, bu yerlerin 
bu durumda olduğu tesbit olunduktan sonra, Or
man İdaresi tarafından yapılacak ağaçlandırma 
plânına göre, ağaçlandırma işine Tarım Bakan
lığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisine 
ait türlü yardımlar, Orman İdaresince parasız 
yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde ağaçlan
dırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan iti
baren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana pa
rasız temlik olunur. 

Ağaçlanan sahayı; orman halinde koruyup ida
me ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alınır. 
Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen or
manlar Devlet ormanlarına katılmak üzere is
timlâk edilmez. 

MADDE 85. — Tarım Bakanlığının vereceği 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği 
ağaç nevilerinden bu kanunun 84 ncü maddesi
ne göre gerek kendi topraklarında ve gerekse 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki boş ara
zide, yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle 
orman yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi 
şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım Bakanığmm 
izniyle T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredi
si açılır. Kuruluş kredisi için, on beş yıl müd
detle Tarım Bakanlığı Bütçesine, miktarı 
500 000 liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca, 
ödenek konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş 
kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve di
ğer şartları Maliye ve Tarım bakanlıklariyle 
T. C. Ziraat Bankasınca müştereken tanzim edi
lecek talimatname ile tesbit edilir. 

MADDE 86. — Orman kuracak ağaç yetiş
tireceklere ve kültür arazisi kenarlarında çit 
yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı 
olarak Orman Umum Müdürlüğünce fidanların 
yaşma cins ve nev'ine göre tesbit edilen bedeli 
mukabilinde, fidan ve tohum verilebilir. Res
mî daire ve müeseselerin fidan ihtiyaçları da 
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
mak üzere bedelsiz sağlanabilir. 

MADDE 87. — Orman kuracak köy orman 
kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman ida-
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resi tarafından ağaçlama sahasına kadar, götü
rülerek bedelsiz verilir ve dikim işi orman tek
nik memurlarının nezareti altında yaptırılır. 
Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin daimî 
nezaret ve kontrolü altında bulundurularak ge
lişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınması 
sağlanır. 

Ev başına yılda birer dekarlık orman ağacı 
diken ve dikim tarihinden itibaren üç yıl geç
tikten sonra bu ağaçları yetiştirip korudukları 
orman idaresince tesbit edilen köyler bu faali
yetlerini devam ettikleri müddetçe ellinci mad
dedeki haklardan faydalanırlar. 

MADDE 88. — Devlete ait fidanlıklarla di
ğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman ye
tiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı to
humlarının, Orman İdaresinin kontrolü altında 
toplanmış ve menşe şahadetnamesi verilmiş to
humlardan olması şarttır. 

Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedi-
lecek fidanlara, Orman İdaresince bir menşe 
şahadetnamesi verilir. Yabancı memleketlerden 
ithal edilecek orman ağacı fidanlarının cins, 
nevi ve sair hususlarını belirten menşe şaha
detnameleri ilgili orman idarelerince incelendik
ten sonra giriş izni verilir. 

Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbis
lere Orman Umum Müdürlüğünce parasız tohum 
verilir. 

II. Orman yangınlarının söndürülmesi 

MADDE 89. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bu
nu derhal orman idaresine veya en yakın muh
tar, jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine 
haber vermeye mecburdurlar. 

Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askerî 
r e mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve 
parasız olarak faydalanırlar. 

P. T. T. merkezleriyle demiryolları istasyon
larından çekilen yangın ihbarına ait telgraflar
la yangının seyrini bildiren ve yangın hakkın
daki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait 
direktifleri ihtiva eden telgraflardan ücret 
alınmaz. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule 
ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşki
lâtının kuruluş merkezleri arasında Orman İda

resince gerektiği yerlerde telefon devreleri vfc 
Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat almak sure
tiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis 
olunur. 

Telefon devreleri P. T. T. İdaresi santralle
rine ve P. T. T. İdaresinin santrali olmıyan yer
lerde jandarma santrallerine bağlanabilir. 

P. T. T. santrallerine bağlı olanlar hariç ol
mak üzere hususi telefon hatları için hiç bir 
ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez. 

MADDE 90. — Ormanlarda yangın olduğun
da, yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını 
bitirip elli yaşını doldurmamış bütün erkek 
nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, 
kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarıya-
cak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yan
gım söndürmeye mecburdurlar. 

Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye 
kâfi gelmezse daha ilerideki köy ve belde hal
kından mükellef olanlar da yangın yerine gön
derilirler. Ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye 
müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker 
ve jandarma birlik komutanları yangın mahalli
ne yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mec
burdurlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların 
çalışanların bu yüzden hasara uğrıyan zatî eş
ya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman 
idaresi, diğer ormanlarda alâkalıları tazmine 
mecburdurlar. 

MADDE 91. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vası
ta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş 
ücreti orman idaresi tarafından ödeneceği gibi 
müstacel zamanlarda salahiyetli memurların 
görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, ara
ba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirile
bilirler. 

Bunların ücreti de orman idaresi tarafından 
ödenir. 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız 
ekmek ve zeytin, peynir gibi katık verilir. 
Başjkaca ücret verilmez. 

MADDE 92. — Yangın söndürülürken sa
katlananlara sakatlık derecesine göre ve ölen
lerin ailesine, polis ve jandarma efradına veri
len tazminat kadar orman idaresince para ve-
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rilir. Devlet memuru olup da sakatlanan ve 
ölenler hakkında umumi ahkâm tatbik olunur. 

Yaralananlar en yakın hastanelere sevkedi-
lirler. 

Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları 
« hemen kabule mecburdur. Devlet hastanelerin

de parasız tedavi edilir. Âmme müesseselerine 
ait hastaneler ile hususi hastanelerde bakma 
parasını bilâhara orman idaresi öder. 

'MADDE 93. — Orman yangınları için çeki
len bilûmum telgrafları telgrafhane ve demir-
yol istasyon memurları acele çekmeye ve tel
grafı alan memurlar da bunu hemen mahalline 
göndermeye mecburdurlar. 

MADDE 94. — Mahallî Hükümetin veya 
orman memurlarının sevk kâğıdı üaerine istas
yon memurları yangını söndürmek üzere gide
cek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bi
lâhara yapılmak üzere yangına civar olan ma
halle indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz 
k&tariyle ve mümkün olan yerlerde hususi ka
tarla götürüp getirmeye mecburdurlar. 

MADDE 95. — Onn'an idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye 
memurları, kuraklık veya yangın olup da he
nüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri ta
mamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevka
lâde zamanlarda muayyen bir müddet için or
manlara girmeyi meni ve oralardaki her türlü 
işlerin tatilini emredebilirler. 

MADDE 96. — Orman idaresi yangınları 
önlemek maksadiyle <be§ yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın 
emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri 
yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve 
telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu 
gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtaka-
larda yangın mevsimine mtınıhasır olmak üzere 
lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda 
yangın söndürme malzemesini haiz ve motor
lu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın 
ekipleri bulundurabilir. 

MADDE 97. — Orman içindeki yollarda or
man idaresince belli edilmiş konak yerlerin
den gayrı yerlerde gecelemek ve konak yerle
rinde yaylak, kışlak ve otlaklarda orman idare
since hazırlanmış ocak yerlerinden gayrı yer
lerde ateş yakmak yasaktır 

MADDE 98. — Köylünün korumasına ayrı
lan ormanların yanması halinde alâkalı köyün 
18 nci yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış 
bütün erkek nüfusu senede en çok on gün 
ağaçlandırma işinde bedenen çalışmaya mecbur 
tutulurlar. 

, . • . - • • • - - t , . 

III - Orman memurlarının silâh taşıma ve kul
lanma ve hak ve yetkileri 

MADDE 99. — Orman teşkilâtında her sı
nıf, derece ve görevde çalışan orman mühendisi, 
orman mühendis yardımcıları, orman koruma 
ve bakımı ile mükellef orman başmuhafaza me
muru ve orman muhafaza memurlariyle orman 
umum müdürlüğünce lüzum görülecek diğer 
orman memurları Bakanlar Kurulunun seçece
ği silâhla teçhiz olunurlar. 

Bu silâhlar adı geçen memurlara orman ida
resince demirbaş olarak verilir. 

MADDE 100. — Süâh taşımaya yetkili or
man memurİarı aşağıda yazılı hallerde silâhla
rını kullanabilirler. 

A) Türk ceza kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde, 

B) Görev sırasında tecavüze veya karşı 
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların teslimi 
emredildiği halde emrin derhal yerine getiril-
miyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen silâh 
ve suç aletleriyle el konan müsadereye tâbi na
kil vasıtalarına orman bölge ve muhafaza bina
larına ve elindeki silâhına vukubulan taarruzun 
başka şekilde define imkân olmaması hallerin
de, 

C) Görevlerini yapmalarına tek veya toplu 
olarak fiilî mukavemette bulunulması veya ta
arruzla mümanaat edilmesi hallerinde, 

MADDE 101. — 99 ncu maddeye göre silâh 
taşımaya salahiyetli olan orman memurları, 
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını 
temiz tutmaya ve idarece istendiği, görevlerin
den ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmir
lerine derhal aynen iadeye mecburdurlar. Bu 
silâhları hiçbir sebep ve bahane ile başkalarına 
veremezler ve satamazlar. 

Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memurlar 
Türk Ceza Kanununun 510. dikkatsizlik netice
si kayıp edenler veva başkasının kullanmasına 
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sebep olanlar silâh, cephane ve malzemenin üç 
kat bedelini ödemeye mecburdurlar. 

IV - Suçların takibi 

MADDE 102. — Orman memurları, orman 
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit, 
suç ve nakil vasıtaları ile suç mahsulü mallarını 
zabt ve icabında suç işliyenleri yakalamak salâ
hiyetini haizdirler. 

Talep vukuunda palis, jandarma, orman me
murlarına ve muhtarlara yardıma mecburdurlar. 

MADDE 103. — Orman memurları, av tez
keresi olmıyanları ve orman idaresinden izin al
mamış olanların ormanarda ve orman göl ve de
relerinde avlanmalarını men'e, avlarını ve vası
talarını zapt etmeye salahiyetlidir. 

MADDE 104. — Orman içinde veya civarın
da bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti 
kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet or
manlarının korunmasında orman teşkilâtiyle iş 
birliği yapmakla ödevlidir. 

Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı 
yetkileri orman teşkilâtı mensuplariyle birlikte 
veya Tarım Bakanlığınca belirtilecek esaslar dâ
hilinde ayrı olarak kullanırlar. 

MADDE 105. — Orman memurları bu kanun 
hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüvi
yetlerini, ikametgâhlarını ve suçlarının mahiyet
lerini tesbit ederek tanzim eyliyecekleri zabıt 
varakalarını vakit geçirmeksizin bağlı bulun
dukları âmirlerine gönderirler. Amirlerce bu 
zabıtlar tetkik ve tasdik edilerek en kısa bir za
manda Cumhuriyet savcılığına verilir. 

Hüviyeti tesbit edilemııiyen suçlular vakit ge
çirmeksizin en yakın zabıta merkezine götürü
lür. 

MADDE 106. — Bu kanunda cezaları tâyin 
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce 
acele mevattan sayılır. 

MADDE 107. — Orman suçlarından dolayı 
zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat 
ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli or
man memurları tarafından muhafaza edilmek 
üzere mevcut ise orman depolarına veya en ya-
kiıı belediye veya köy muhtarına veya muhta-
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j n n vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti 
âzasından birine makbuz mukabilinde teslim 
olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak 
olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulu
nanlar orman idaresinin satış komisyonunca ma-
halinde veya pazar yerlerinde, tellâl ile ilân • 
edilmek suretiyle, derhal satılır. Masraflar çık
tıktan sonra geri kalan para emanet olarak ban
kaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
teber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâ
va neticesine kadar sahiplerine iade olunur. 
ve teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil 
vasıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü tat
bik olunur. 

Ancak kanunun 130 ncu maddesi gereğince 
müsaderesi icabetmiyen nakil vasıtaları teminat 
ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur. 

Sanık lehine karar verilmesi halinde, zapte-
dilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise 
bedeli iade olunur. 

Müsaderesine karar verilen mallar, nakil va
sıtaları ve cürüm aletleri satılmamış ise satıla
rak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat 
kaydedilir. 

MADDE 108. — Orman içinde kimin tara
fından kesildiği veya hazırlandığı belli olmı-
yan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tes
bit olunmıyan orman mahsulleri ve cürüm aletleri, 
Orman idaresinin satış usullerine göre satılır 
ve bedelleri irat kaydolunur. 

Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala
rının sahipleri on beş gün müddetle yapılacak 
ilânla araştırılır. İlân sonunda sahibi meydana 
çıkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

MADDE 109. — izin almadığı veya orman 
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç ke
secek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde 
görülen ve halinden şüphe edilen kimseleri or
man dışına çıkarmaya orman memurları yetki
lidirler. 

MADDE 110. — Otlatma izni verilmiyen or
manlarda başıboş görülen hayvanlar en yakın 
köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz 
karşılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur 
edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendi
sine verilir. 
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Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren 

on beş gün içinde sahibi bulunmıyan hayvan
lar idarece usulen satılarak bedeli bankaya 
veya Orman İdaresi veznesine yatırılır. Banka
ya veya Orman İdaresi veznesine yatınldıktan 
sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu 
bedel Orman İdaresince irat kaydolunur. 

Hayvan sahipleri bakma masraflarını öde
meye mecburdurlar. 

MADDE 111. — Orman suçlarından müte
vellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde 
yazılı, gecikmesinde mazarrat umulan haller
den sayılır ve bu aramaları orman memurları 
aynı madde hükmüne tevfikan yaparlar. 

Arama sırasında zaptolunan kaçak orman 
emvali hakkında bu kanunun 107 nci maddesi 
hükmü tatbik edilir. 

MADDE 112. — Bu kanun hükümleri daire» 
sinde muhafaza ve bölge teşkilâtının ikmal edil
diği yerlerle henüz ikmal edilmiyen yerlerdeki 
nakliye tezkeresi yoklamalarının nasıl yapılaca
ğı ve imalât işleriyle fabrikasyonun ne şekilde 
kontrol edileceği Tarım Bakanlığınca hazırla
nacak bir talimatname ile belirtilir. 

V 

Ceza hükümleri 

MADDE 113. — 32 nci maddenin A ve B 
bentleri ile yasak edilen fiillerden kerestelik a-
ğaçları kesenler, yedi günden üç aya kadar ha-
pis,kereste ve tomruğun beher metrekübü için 
25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiy-
le cezalandırılırlar. Kesirler vahide irca edilir. 
Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olanlar 
için bu para cezası artırılarak hükmolunur. 32 
nci maddenin A ve B bentleri ile yasak edilen 
fiillerden kerestelik olmayan diğer ağaçları ke
serek odun veya kömür yapanlar yedi günden 
bir aya kadar hapis ve odunun beher kentali 
için 3 lira, kömürün beher kentali için 15 li
ra ağır para cezasiyle cezalandırılır. Kesirler 
vahide irca edilir. 

32 nci maddenin A ve B bentleri ile yasak 
edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulun
mıyan fiilleri işliyenler 7 günden üç aya kadar 
hapis ve 25 liradan 300 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılırlar. 

32 nci maddenin C fıkrasında yazılı fiilleri 
işliyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif pa
ra cezasiyle cezalandırılır. 

Bu kanunun 32 nci maddesinin A ve B 
bendine muhalif hareket edenler orman sa
hipleri ise, yapılan zararın miktarına göre üç 
aya kadar hapis veya 30 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 32 nci 
maddedeki suçları hayvan beslemek için işliyen
ler hakkında yukardaki cezalar bir misli artı
rılır. 

MADDE 114. — Bu kanunun 34 ncü mad
desi gereğince ormanlarda izin almadan açı
lan maden ocakları idarece kapatılır. 

Suçlular hakkında (500) liradan (2 500) li
raya kadar para cezası hükmolunur. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca 
tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocakları açan
lar, tâyin olunacak tedbirlere riayet etmez
lerse bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu ted
birlere riayet edinceye kadar ocaklar orman 
idaresince işletilmeden menolunur. 

MADDE 115. — Bu kanunun 35 nci mad
desinde yasak edilen fiilleri ika edenlerle izne 
bağlı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir se
neye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 
İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak su
retiyle vâki olduğu veya yanmış orman sahası
na taallûk ettiği takdirde üç aydan iki sene
ye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır ve her 
nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmo
lunur. 

MADDE 116. — Bu kanunun 36 nci mad
desinde tâyin edilen mesafeler dâhilinde ya
pılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve şerit
lerle, kireç, kömür, * terebentin, katran ve bu
na benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Bunların işletilmesi de menedilir. 

MADDE 117. — Bu kanunun 37 nci mad
desine göre her nevi ormanlara hayvan sokan
lar iki aya kadar hafif hapis ve ayrıca be
her baş deve için birer lira diğer büyük baş 
hayvanların beheri için 50 şer kuruş ve diğer 
küçük baş hayvanların beheri için de 25 şer ku
ruş hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren 
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hayvanlar için yalnız para cezasına hükmolunur. 
Yanmış orman sahalarına hayvan sokulması 

veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi ha
linde yukarda yazılı cezalar iki misli olarak tat
bik olunur. 

MADDE 118. — Bu kanunun 38 nci mad
desinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler 
10 liradan 50 liraya kadar hafif para eezasile 
cezalandırılır. 

MADDE 119. — Devlet çekici ile damgalanan 
ağaçları keserek bu damgayı Orman İdaresince 
tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla 
damgalı ağaçları tesbit edilen hadde nazaran 
daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların mik
tarı göz önünde bulundurularak (100) liraya ka
dar hafif para eezasile cezalandırılır. 

MADDE 120. — 50, 51 ve 52 nci maddeler 
hükümlerine göre köylülerin zati ihtiyaçları ile 
köy müşterek ihtiyaçları îçin verilen kereste, 
kerestelik ağaç veya tomruğu bu işte kullanmayıp 
da başkasına satanlar veya hibe edenler, kiraya 
verenler veya kiralıyanlar veya bunları Orman 
İdaresinden izin almadan başka yerlere imal edü-
mek üzere götürenler veya bunları bilerek alan
lar bir aya kadar hapis ve (50) liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca verilmiş 
olan ağaç, kereste veya tomruğun tam tarife üze
rinden iki kat bedeli tazminat olarak alınır. 

MADDE 121. — 56 nci madde gereğince ve
rilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara ria
yet etmiyenler (10) liradan (100) liraya kadar 
hafif para eezasile cezalandırılır. 

MADDE 122. — 61 nci madde mucibince her 
çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız 
olarak nakledenler 113 ncü madde gereğince ce
zalandırılır. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, 
odun, kömür ve sair orman mahsullerini taşıyan
ların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi 
için 107 nci maddede gösterilen şekilde alıkonur, 
Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği 
tahakkuk ederse alıkonan mallar derhal taşıyana 
teslim edilerek nakliyesi verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 113 ncü 
maddeler hükmü tatbik olunur. Mücbir sebep ol
maksızın nakliye tezkeresini değiştirmeden nak
liyat yapanlar veya ormanda kesilen ağaçlardan 
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yapılacak tomrukları damgasız olarak istif ma
hallerine veya kaçırmak kasdı olmaksızın başka 
yere götürenler (10) liradan (100) liraya kadar 
hafif para eezasile cezalandırılırlar. * 

MADDE 123. — Yazılı olarak yapılan tebli
gat tarihinden itibaren iki yıl içinde 70 nci mad
dede yazılı işaretlerle ormanlarının hudutlarını 
belli etmiyen hususi orman sahipleri (50) lira
dan (200) liraya kadar hafif para eezasile ceza
landırılırlar. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra 
bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse 
verilecek para cezası (100) liradan eksik olmaz. 

MADDE 124. — 72 nci madde gereğince tan
zim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman 
plânlarında; ormanın - iman, geliştirilmesi, ağaç
landırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mü
cadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösteri
len işleri plân dairesinde ve verilen müddet için
de yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan orman 
sahiplerinden (30) liradan (300) liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri 
kendilerine verilecek mühlet içinde bu işleri yap
mazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa, bun
lar Orman İdaresi tarafından yapılır ve masraf
ları tamamen kendilerinden alınır. 

MADDE 125. — 88 nci madde hükümlerine 
muhalif hareket edenlerden (30) liradan (100) 
liraya kadar, Devlete veya her kime ait olursa 
olsun yeniden orman yetiştirmek üzere işlenen 
sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir 
şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi su
retiyle zarara sebebiyet verenler (50) liradan 
(200) liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

MADDE 126. — 89 ncu maddedeki mecburi
yete riayet etmiyenler bir aya kadar hapis ceza
siyle cezaandmlır. 

Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar 
verenler Türk Ceza Kanununun (391) nci mad
desi gereğince cezalandırılır. 

Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde iş
lenirse ceza iki misline çıkarılır. 

MADDE 127. — 90, nci maddeye göre orman-
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iarda vukua gelecek yangınları söndürmek için 
salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafın
dan yangın mahalline gitmeleri emroluumasına 
veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edil
mesine rağmen orman yangınını söndürmeye git
mekten imtina edenler veya gidip de çalışmıyan-
lar ve verilen işi yapmıyanlar hakkında Vali 
ve Kaymakamlar tarafından (25) liradan (50) 
liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Ancak, bu cezaya, tebliğ tarihinden itibaren 
(15) gün içinde alâkalılarca mahallî Sulh Ceza 
Mahkemesine itirazda bulunabilir. 

Sözü geçen maddede yazılı memurlarla Or
man teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermeyenlerle, alâka göstermi-
yenler T. C. Kanununun (230) ncu maddesinin 
ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 128. — Bu kanunun 93 ve 94 ncü 
maddelerine aykırı hareket eden veya ettirenler 
T. C. Kanununun (230) ncu maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 129. — 95 nci maddede gösterilen 
tedbirlere riayet etmiyenlerden- (10) liradan 
(50) liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 130. — Bu kanun hükümlerine gö
re müsaderesine hükmolunacak orman malları
nın kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını ve
ya toplandığını bildiği halde satın alanlar, taşı
yanlar, biçenler, işliyenler, kabul edenler, kul
lananlar veya gizliyenler yedi günden üç aya 
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kul
lanılan ve tarım işlerinde kullanılması kabil 
bulunan (At, Katır, Merkep, öküz, Manda gibi) 
hayvanlarla kağnılar ve köylüye ait bulunduğu 
sabit olan arabalar dışında kalan her nevi nakil 
vasıtaları kime ait olursa olsun müsadere olunur. 

Bu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıta 
larla taşıyan veya taşıtanlardan birinci fıkrada 
yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher ken~ 
tali veya kesri için 5 lira, kömürün beher ken
tal veya kesri için 25 lira, tomruk Veya kereste
nin beher metre kübü veya kesri için 100 lira 
para cezası alınır. 

MADDE 131. — Ağaçlara vurulan resmî 
damga ve numaraları bozanlar ve orman hudut-
larmdaki taksimat ve saireye hususi işaretleri 

ve levhaları kaldıranlar, belirsiz hale getirenler, 
yerlerini değiştirenler iki aya kadar hafif hapis 
ve 50 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

MADDE 132. — 97 nci maddedeki yasak fi
illeri işliyenlerle orman içine, sönmemiş sigara 
atanlar T. G. Kanununun 566 nci maddesinin 1 
nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 133. — Bu kanunun 3 ncü madde
siyle orman rejimi altına alman yerlerde ve 
41 - 42 - 43 ncü maddeler gereğince muhafaza 
ormanı ve millî park olarak ayrılmış orman
larda ormanlara mütaallik suçları işliyenlerin 
müstahak olacakları ceza iki misli olarak hük-
molunur; 

MADDE 134. — Bu kanunda yasak edilen fi
illerin ikaı yüzünden husule gelen zarar için ta
lep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur. 

MADDE 135. — Bu kanunla yasak edilen 
fiilin, ağaç kesilmesine taallûku halinde, ağaç 
müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde kük-
molunacak tazminat mahalli rayice göre he
saplanır. 

MADDE 136. — Her türlü orman suçları 
ile yarım hektardan fazla tahrip olunan veya 
yakılan sahalar için bu kanunda yazılı zarar ve 
tazminattan başka ayrıca beher hektar için 500 
lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hük
molunur. 

I 
Alt ınc ı bö lüm •' ."> 

Malî hükümler 

MADDE 137. — Orman Umum Müdürlüğü
nün istihsal, nakil, imal ve satış giderlerine; 
bu işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıta
lar, makine, alet ve edevat satmalma bedelleri
ne, orman içinde inşa edilecek bina ve kulübe
lerle, telefon, elektrik, yol ve sair lüzumlu te
sisler yapma, satmalma, kiralama, bakım, mu
hafaza ve onarma giderlerine, sigorta ve diğer 
sosyal yardım masraflarına, amortisman his
seleriyle benzeri giderlere geçici hizmetli üc
retleriyle işçi gündeliklerine harcanmak maksa-
diyle Umum Müdürlük emrine 50 milyon lira 
döner sermaye verilmiştir. 

İstihsal ve satışı döner sermayeden yapıla-
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eak orman müdürlüklerinde mevcut bina, te
sis ve demirbaşlar devir tarihindeki kıymetle
riyle döner sermayeye eklenir. 

Katma bütçeye konulacak ödeneklerle yapı
lacak her türlü tesislerin intifaları döner serma
yeye bırakıldığı takdirde bu tesislerin maliyet 
bedelleri döner sermayeye ilâve edilir. 

Döner sermayenin ödenmiş miktarının % 20 
den fazlası gayrimenkule yatırılamaz. 

(MADDE 138. — Yukarıki maddede yazılı dö
ner sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlanır. 

A) Geçici 7 nci madde gereğince devredi
lecek para ve para hükmündeki kıymetlerle am
bar, sabit kıymet ve stok mevcudu mallar, 

B) Lüzum ve zaruret halinde katma büt
çeye konulacak ödenek, 

tMaUMmm- v •••«• . . 
MADDE 139. — Orman Umum Müdürlüğü 

tarafından istihsal yapılacak ormanlarla bu is
tihsal ve satışları yapacak müdürlüklerin dö
ner sermayesine ilişkin işler; Muhasebei Umu
miye ve Artırma, Eksiltme ve îhale kanunları
na bağlı olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek esaslara ve ticari icaplara göre yürütülür. 

Döner sermayenin merkezce yapılacak umu
mi bilançosu ile döner sermaye ile çalışan mü
dürlüklerin kesin hesapları sarf evrakı ile bir
likte yıl sonundan başhyarak yedi ay içinde 
Sayıştaya verilir. 

MADDE 140. — Katma bütçe ile yapılacak 
istihsalden elde edilecek mahsullerin muham
men bedelleri döner sermaye ile çalışan müdür
lüklerin satış fiyatları göz önünde tutularak 
Orman Umum Müdürlüğünce tesbit edilir. 

Bu kabil ormanların istihsal, el ile imal, na
kil ve satış işlerine ait muameleleri, döner ser
mayenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütü
lür. 

Y«dinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 141. — Bütün Devlet ormanları ile 
Orman Umum Müdürlüğünün ve buna bağlı 
daire ve müesseselerin orman içinde veya dışın
da sahip oldukları veya intifa eyledikleri Arazi, 
Bina ve, tesisler; Arazi, Bina, İktisadi Buhran 
ve Müdafaa vergilerinden muaftır. Orman 
Umum Müdürlüğü ve buna bağlı Orman müdür

lükleriyle müesseseleri döner sermaye faaliyetleri 
neticesinde elde ettikleri gelirlerden dolayı 
hiçbir vergi, resim ve harca tâbi değildirler. 

MADDE 142. — Devlet ormanları ile hükmi 
şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait orman
lar ve umuma mahsus hususi ormanlarda; ağaç
lama, kesme, tomruklama, ölçme, imal etme ve 
ve istif yerine kadar taşıma, her türlü orman 
yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı 
yapma, orman temizleme ve kök sökme, odun ve 
kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerin
de gündelik, götürü, vahidi fiyat gibi usullerle 
çalıştırılan köylülerin ve işçilerin istihkakları 
her çeşit vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 143. — Devlet ormanlarının toprağı 
ile birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve 
temliki bir kanun ile olur. 

Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şe
kilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye Ba
kanlıklarının tasvibine bağlıdır. 
r * ı •iVfair.i - : • ... 

MADDE 144. — Bu kanunun birinci madde
sinde orman sayılmıyan yerlerdeki ağaç ve ağaç
çıklardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde 
faydalanırlar. 

A) E fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sa
hipleri her türlü zatî ihtiyaçları için ve pazar 
satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olma
dan kesip nakledebilirler. 

B) D - F - G fıkralarında yazılı yerlerde 
bulunan ağaç ve ağaççıkları sahipleri kendi zatî 
ihtiyaçları hiç bir kayıt ve şarta tâbi olmadan 
kesip kullanabilirler. 

C) D - F - G fıkralarında yazılı yerlerde 
bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yerlerine 
nakil ve satılması istenilmesi hallerinde tâbi ola
cağı işlemler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay içinde Tarım Bakanlığınca tanzim olu
nacak Talimatnamede belirtilir. 

SearijEinoi Bölüm 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ormanların tahdit ve 
kadastrosunun ikmaline kadar bu kanunun birin
ci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bu 
yerin orman sayılıp sayıkmyacağı Taran Bakan
lığınca belirtilir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci mad
desinin J fıkrasına göre orman sayılmıyan yer
lerden orman rejimi içinde kalacak yerler en geç 
bu kanunun neşrinden itibaren ilki sene içerisin
de orman idaresince belirtilir. 

PEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlryarak : 

a) Beş yıl müddetle kıl keçinin canlı ve ean-
sız olarak malî, idari ve ticari kayıtlara tâbi tu
tulmadan ihracı serbest bırakılır ve Hükümetçe 
ihracı teşvik edecek mahiyette her türlü tedbir 
alınır. 

b) Bu kanunun 38 ve 39 ncu maddelerinde
ki otlama haklarından keçi sahipleri de faydala
nırlar. 

Ancak; 39 ncu maddenin üçüncü fıkrasında
ki kuraklık ve fevkalâde hallere ait istisnai hü
kümden keçiler faydalanamazlar. 

Keçi sahiplerinden, 38 ve 39 ncu maddelerde
ki şartlara riayet edeceklerine, on beş yıl sonra 
bu haklarının kalmıyacağına ve geçici 4 ncü mad
de hükmüne muttali bulunduklarına dair taah
hüt senedi alınır. 

c) Kıl keçilerin elden çıkarılmasını ve yeri
ne başka bir gelir hayvanı konabilmesini temin 
için kılkeçi besliyen köylülere bu kanunun 17 
nci maddesindeki kalkındırma fonundan terci-
han kredi açılı*. 

Ç) Bu kanunun kılkeçi hakkındaki hüküm
lerini ve gayesini tahakkuk ettirmek maksa-
diyle lüzumlu bütün tedbirler hakkında tek
lifte bulunmak üzere Tarım Bakanlığında mü
tehassıslardan mürekkep bir heyet kurulur. Bu 
heyetin teklifleri Tarım Bakanlığınca tetkik 
edilir ve gereği yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden 15 yıl sonra Ormanlara giren kıl 
keçiler umumi hükümler dairesinde müsadere 
olunur ve eti satılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 51 nci maddede göste
rilen köyler halkına maden kömürü, linyit ve 
sair yakacak maddeler sağlanıncaya kadar is
tif yerlerinden kesme ve taşıma masrafları öden
mek suretiyle 1/10 tarife bedeli, yahut diğer 
köylerin korunmasına ve intifama ayrılmıyan 
Devlet ormanlarından 1/10 tarife bedeli karşı
lığında yakacak odun verilebilir. 

(S.-Saj 

GEÇİCİ MADDE 6. — Orman Umum Müdür
lüğünün elinde bulunan fabrika ve imalâthane
lerle sair bina ve tesislerden âmme hizmetleri 
bakımından satışında veya kiralanmasında 
mahzur görûlmiyenler, Hükümetçe tâyin edi
lecek esaslar dairesinde hususi teşebbüse satı
labilir veya kiralanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — A - Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar 1952 Bütçesiyle katma 
bütçeye ödenecek gelirler h'ariç olmak üzere 
katma bütçe ile döner sermaye arasında tahad-
düs eden alacak ve vereAklerin kayıtları si
linmiştir. 

B) Mevcut demirbaş, gayrimenkul ve te
sislerden gerekli görülenler, ihtiyacı olan mahal
lere Umum Müdürlükçe tahsis olunur, 

C) Orman Umum Müdürlüğüne bağlı daire 
ve müesseselerin paralan, para hükmündeki kıy
metleri, her türlü ambar ve stok mevcutları 
Umum Müdürlüğün döner sermayesi sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Döner sermayenin 
1952 yılı blânço ve kesinhesaplan Ocok ve Şu
bat 1953 aylarını da ihtiva etmek üzere tanzim 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükte bulunan 
Orman İşletme Talimatnamesi, bu kanuna göre 
hazırlanacak talimatname yürürlüğe girinceye 
kadar yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Amenajman plân
ları yapılıp tasdik edilinceye kadar hususi or
manlardan 75 nci madde mucibince alınacak ha
sılat resmi yerine, kesecekleri kerestelik ağaç ve 
mahrukat için Devlet ormanları dikili ağaç ta
rifesinin yarışı orman hasılat resmi olarak tahsil 
olunur.. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Tarım Bakanlığının 
lüzum göstermesi halinde Orman Tahdit komis
yonları tarafından ittihaz olunan kararlar aley
hine vâki itirazları tercihan tetkik ve karara bağ
lamak üzere Adalet Bakanlığı Genel Mahkemeler 
kadrosundaki yargıç, başkâtip, zabıt kâtibi ve 
mübaşirlerden gerektiği kadarını bu komisyonla
rın faaliyette bulunduğu en yakın il, ilce ve sulh 
mahkemesi bulunan bucaklarda çalışmak üzere 
görevlendirilir. Henüz sulh mahkemesi kurulmı- V 
yan bucaklardaki bu işlere müstemirren bakmak 
üzere gerektiği takdirde mahkemeler ihdas edilir, 
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GEÇÎCÎ MADDE 12. — Orman Tahdit komis

yonlarınca ittihaz olunan kararlardan doğan dâ
valara bakmak üzere görevlendirilen yargıçlar 
ve bu hususta bucaklarda ihdas olunan mahkeme
ler tarafından verilecek hükümler temyiz yoliy-
le Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesinde ivedilik
le incelenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — Orman Tahdit komis
yonları tarafından ittihaz olunan kararlar aley
hine vâki dâvalara bakmak üzere; Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cetvel ile ta

dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmına; 
ilişik (1) sayılı cetvel derece, sayı ve unvanları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 145. — 18 . H . 1937 tarihli ve 3116, 
8 . V I . 1946 tarihli ve 4914, 13 . V I . 1946 tarih-
li ve 4920, 3 . IV . 1950 tarihli ve 5633 sayıcı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 146. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 147. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun değiştiricine bağh cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Aadalet Bakanlığı 

İLLER 

7 Başkan, üye, yargıç, sulh yar
gıcı, C. Başsavcılığı başyardım
cısı, C. Başsavcılığı yardımcı
ları, C. Savcı ve yardımcıları, 
icra yargıç ve yardımcı yargıç
ları, sorgu yargıçları, yargıç 
yardımcıları, Yargıtay rapor
törleri. 30 80 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip yardımcıla
rı, zabıt kâtibi, zabıt kâtip yar
dımcıları, kâtip. 

Mübaşirler 

14 Mübaşir 

30 
60 

30 

25 
20 

15 
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Bütçe Korniş 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/170, 179, 2/170, 
200, 224, 254, 275, 276 

Karar No : 90 
Yüksek 

Tarım Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 5 . IV . 1951 tarihli ve 6/1189 
sayılı tezkeresiyle gönderilen Orman kanunu 
lâyihası ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç, Bolu 
Mebusu Kâmil Kozak, İstanbul Mebusu Ahmet 
Hamdi Başar, Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan 
ve Zonguldak Mebusları Fehmi Açıksöz ve Ri-
fat Sivişoğlu tarafından verilen kanun teklif
leri ve bunları tevhiden tetkik ve müzakere eden 
geçici komisyon raporu ve bilâhare Orman Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair olan 4785 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
komisyonumuza havale olunmakla, Tarım Vekili, 
Maliye Vekâleti ve Orman Umum Müdürlüğü 
temsilcileri huzuriyle tevhiden incelenip gö
rüşüldü. 

Gerek lâyihanın mucip sebeplerinde, gerek 
geçici komisyonun raporunda 3116 sayılı Or
man Kanununun 15 senelik tatbikatının göster
diği mahzurlar göz önünde tutularak yeni bir 
revizyona tâbi tutulması lüzum ve ehemmiyeti 
etrafiyle arz ve izah edilmiştir. 

Komisyonumuz, orman kanunu lâyihasının 
yeniden tedvini suretiyle halk ve memleket ihti
yaçlarına mevcut imkânlar içinde daha çok ce
vap verebilmek ve bir taraftan da ormanları
mızın muhafaza ve gelişmesini temin edebilmek 
lüzumuna kani olarak geçici komisyonun hazır
lamış olduğu metin üzerinde maddelerin müza
keresini kabul etmiştir. 

Ormanların tarifine dair olan birinci mad
de bâzı kelime değişiklikleriyle kabul edilmiş
tir. İkinci maddede orman rejimine tâbi tu
tulmasında fayda görülrniyen sahipli yerlerin 
serbest bırakılması için Tarım Vekâletine ve
rilen izin salâhiyetinin İcra Vekilleri Heye
tince karara bağlanması hususu maslahata uy
gun görüldüğünden madde bu şekilde tadil edi
lerek kabul edilmiştir. 

raporu 

25 . V ,1953 

Reisliğe 

Üçüncü maddede tasrih olunan ve orman 
rejimine tâbi tuulması derpiş edilen yerlerin 
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerler olabileceğinin madde
de tasrih edilmesi lüzumlu görülmüş ve madde 
bu şekilde tadilen ve 4 ve 5 nci maddeler ise ge
çici komisyonun teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Altıncı maddedeki, bir kısım hükümler, teş
kilât kanunlarına taallûku hasebiyle, bu ka
nunda ayrıca yer almasına lüzum görülmemiş 
olduğundan dolayı metinden çıkarılmış ve son 
fıkra Devletten başkasına ait ormanların, bu 
kanunun hükümleri daiesinde Orman Umum 
Müdürlüğünün murakabesine tâbi tutulması lâ-
zımgeleceği şeklinde değştirilmistir. 

7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler bâzı kelime de-
ğişklikleriyle Geçici Komisyonun teklifi veç
hile kabul edilmiş ve 11 nci maddenin ikinci 
fıkrasındaki ( . . aynı haklara . . . . ) ibaresi 
yerine ( . . . . aynı haklar ive bunlara . . . ) 
ibaresi konulmuştur. 

On ikinci maddede Devlet ormanlarından açıl
dığı tahdit komisyonlarınca anlaşılacak yerlerin 
Devlet ormanı içine alınabilmesi için bu ameli
yenin 3116 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
yapılmış olması kabul edilmiş ise de bu iba
renin tatbikatta kolaylığı ve vuzuhu temin 
maksadiyle, 1936 tarihli arazi tahririnin hitam 
bulduğu tarihten sonra vukubulması şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüş ve madde bu şe
kilde tadil edil erk kabul edilmiştir. 

On üçüncü maddenin ikinei fıkrası birinci 
fıkra hükmiyle tevafuk etmemekte olduğundan 
tayyedilmiş ve tahdit komisyonunda vazife gö
renlere verilecek gündelik ve harcıraha ait 
hükümleri ihtiva eden on dördüncü madde ko
misyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. 

Ormanlık mıntakalardaki köylülerin iç is
kânlarına ait olarak geçici komisyon tarafından 
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tesbit ve tanzim olunan 15 ilâ 31 nci maddeler 
üzerinde cereyan eden müzakerelerden ve Devlet 
ve Tarım vekillerinden alman izahattan sonra bu 
mevzuun da orman kanunu lâyihasına alınarak 
Orman Umum Müdürlüğünü iskâna taallûk eden 
işlerle tavzif etmenin, kendisine mevdu vezaifin 
hakkiyle ifasına mâni olacağı ve umumi ve şâmil 
mahiyette bir iskân politikası ile İskân ve Top
rak İşleri Umum Müdürlüğünün veya Hükümetin 
tensip edeceği bir dairenin vazifelendirilmesinin 
daha uygun olacağı düşüncesiyle, iskân işi ile 
orman köylülerinin kalkındırılması mevzularının 
tefrik edilmesini ve kalkındırma mevzuunda Hü
kümetin teklif etmiş olduğu 11 nci maddenin 
müzakereye esas tutulmasını kabul eden komis
yonumuz bu maddenin (A) fıkrasını Hükümetin 
teklifi veçhile aynen ve (B) fıkrasını ise tadilen 
15 nci madde olarak kabul etmiş ve geçici komis
yonun hazırladığı 15 ilâ 31 nci maddeleri lâyiha
dan çıkarmıştır. 

Geçici komisyonun 32 - 39 ncu maddeleri 16 
ilâ 23 ncü madde olarak bâzı kelime değişiklikle
riyle kabul edilmiştir. 

Geçici komisyonun 40 nci maddesi 24 ncü, 
41 nci maddesi 25 nci, 42 nci maddesi 26 nci ve 
43 ncü maddesi 27 nci madde olarak bâzı kelime 
ve ibare tadil ve ilaveleriyle 44 ncü maddesi 
28 nci madde olarak tadilen ve 45 ve 46 nci mad
deler birleştirilerek 29 ncu madde olarak, 47 ve 
48 nci maddeler de 30 ve 31 nci madde olarak ay
nen ve 49 ncu madde ise 32 nci madde olarak yine 
tadilen kabul edilmiştir. 

Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan 
ve nüfusu (2 500) ve daha aşağı olan köy ve 
kasabalar halkından, mahallî nüfusa kayıtlı olan
lar veya kayıtlı olmayıp buralarda meskûn ve biz
zat çiftçilikle iştigal edenlere ev, ahır, samanlık 
ve kullanacakları ziraat aletleri ve yakacak ihti
yaçları için tarife bedelinin onda biri karşılığın
da verilecek kerestenin bu mahalde kayıtlı ve sa
kin olanlara, çiftçilikle iştigal edip etmedikleri
ne bakılmaksızın verilmesi daha uygun görüle
rek 50 nci maddenin birinci fıkrası ona göre ta
dil edilmek ve diğer fıkralarında da bâzı deği
şiklikler yapmak ve son fıkrası tatbikatta ihdas 
edeceği müşkülât nazarı dikkate alınarak kaldı
rılmak suretiyle 33 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Geçici komisyonun 51 nci maddesi, muhtaç 
tâbiri tavzih edilmek, ambar kaydı eklenmek ve 

inşaatın köylü tarafından bizzat yapıbnası şartı
nın aranmasına mahal görülmediğinden (bizzat 
yapacakları) ibaresi de kaldırılmak suretiyle 34 
ncü madde olarak kabul olunmuştur. 

52 nci madde parasız olarak verilecek orman 
mahsullerinin, tahsis olunacakları ihtiyaçlar için 
kullanılmalarını teminen, nihayete, komisyonu
muzca kabul olunan 33 ncü maddedeki müeyyi
deler ilâve olunmak suretiyle 35 nci madde ola
rak tesbit edllmigti*. 

53 ncü madde 36 nci madde olarak ve 54 ncü 
madde ise metindeki madde numaraları komisyo
numuzca tesbit olunan madde numaralariyle de
ğiştirilmekle beraber orman bölgelerindeki yapı 
sistemlerinin bu kanunun neşrini mütaakıp altı 
ay zarfında Tarım Vekâletince tesbit edilmesi 
hakkındaki kayıt konulmak ve bedelsiz olarak 
verilen ağaç, kereste ve odunların maddedeki 
esaslara riayet edilmemesi halinde rayiç bedel
lerinin, Tahsili Emval Kanununa değil umumi 
esaslara göre tahsil olunması muvafık görülerek 
fıkralarında ona göre gerekli değişiklikler yapıl
mak suretiyle 37 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Geçici Komisyonun 55 nci maddesi 38 nci 
madde olarak aynen, 56 nci maddesi de metin 
içindeki madde numarası ve bâzı kelimeleri 
değiştirilmek suretiyle 39 ncu madde olarak 
kabul edilmiştiî. 

Orman içinde veya civarındaki köy hükmi 
şahsiyetleri tarafından geçici komisyonun ka
bul ettiği veçhile 3116 sayılı Kanunun meriye
tinden evvel değil daha ziyade teşmil edilmek 
suretiyle 4785 sayılı Kanunun neşrinden evvel 
fiilen korunmuş olan ormanların her nevi mah
sullerinin bu köyler halkının zatî ve müşterek 
ihtiyacına tahsis edilniesini temin için Hükü
met teklifinin 27 nci maddesi birinci fıkra ola
rak aynen ve geçici komisyonun 57 nci madde
sinin ikinci fıkrası ise yine aynen ikinci fıkra 
olmak üzere 40 nci madde olarak tesbit ve 
kabul olunmuştuT. 

58 nci madde, metindeki madde numaraları 
değiştirilmek suretiyle 41 nci madde olarak, 
59 ncu madde 42 nci madde olarak aynen, 60 
nci madde, son fıkrasındaki talimatname keli
mesi yerine gerekli esasların Tarım Vekâletin
ce tesbit olunacağı ibaresi kabul edilmek sure
tiyle 43 ncü madde olarak, 61 nci madde, bir 
kelime ve metindeki madde numarası değişti-
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rilmek suretiyle 44 ncü madde, 62 ve 63 ncü 
maddeler de 46 ve 47 nci maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

64 ilâ 68 nci maddeler 48 ilâ 51 nci madde
ler olarak aynen, 69 ncu madde, metindeki 
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 52 
nci, madde olarak kabul edilmiştir. 

Hususi ormanların tâbi olacakları rejime 
dair olan dördüncü kısımdaki 70 nci madde 
üzerinde yapılan görüşmelerde metinde yazılı 
hususların kanun maddesinden ziyade Tarım 
Vekâletince hazırlanacak talimatnamede yer 
alması uygun görüldüğünden madde bu şekle 
göre tadil edilerek 53 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Geçici komisyonun hususi ormanların mülkiye
tine ve tapu muamelelerine mütedair bulunan 

• 71 nci maddesi, muhteviyatı itibariyle bu 
kısımda yer alması uygun görülmediğinden çı
karılmıştır. 72 nci madde hususi ormanların 
durumlarının kanunla tesbit edilmiş bulunduğu 
göz önünde tutularak bunların hususiyetlerinin 
ayrıca Orman Umum Müdürlüğünce kabul ve 
tasdik edilmesi hakkındaki ibarenin metinde yer 
alması muvafık görülmemiş ve madde bu deği
şiklikle 54 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun 73 ncü maddesi, sahipli 
koru ormanlarının 1000 ve baltalıkların 200 hek
tardan aşağı küçük parçalara aynen taksim 
olunamıyacaklarını ve bunların taksim dâvala
rında tapu idareleriyle mahkemelerin dâvâlı 
gayrimenkullerin orman olup olmadığının or
man idarelerinden tahkik edilmesi hüküm ve 
mecburiyetini vaz'ettiği görülmesi üzerine, ka
nunda daha önce tarifi yapılmamış olan koru 
ve baltalık tefrikinin tatbikatta müşkülât do
ğuracağı nazarı dikkate alınarak alelûmum hu
susi ormanlar için bu had (500) hektar olarak 
kabul edilmiş, ve dâvâlı gayrimenkullerin or
man idaresinden tahkik edilmesi mecburiyeti 
yerine esas miktarları halen mahdut olan hu
susi ormanların orman idaresince mahallî tapu 
idarelerine önceden bildirilmesi maksadı temi
ne kâfi ve maslahata da uygun bulunmuş ve 
madde bu esaslar dairesinde tadilen 55 nci mad
de olarak tanzim ve kabul edilmiştir. 

74 ncü madde 56 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 75 nci madde metnine ame-
najman plânlarının henüz yapılmamış olması ha
linde derpiş edilerek (yıllık katiyat raporları) 

ibaresi eklenmek suretiyle 57 nci, madde olarak 
ve 76 nci madde ise bâzı kelime tadilleriyle 58 
nci madde olarak komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi 
orman sahiplerinin komisyonumuzca tesbit olu
nan 16 nci maddenin (A) ve (B) fıkralarında 
yazılı hükümlerinden istisnasını temin maksa-
diyle 77 nci maddeye bir fıkra eklenmiş ve 59 
ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

78 ve 79 ncu maddeler 60 ve 61 nci madde
ler olarak aynen ve 80 nci madde, metindeki 
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 62 nci 
madde olarak, 81 nci madde 63 ncü madde ola
rak yine 82 ve 83 ncü maddeler ise bâzı keli
me değişiklikleriyle 64 ve 65 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide orman yetiştirilmesi için izin 
ve kredi verilmesi hakkındaki 84 ve 85 nci 
maddelerin müzakeresinde, ağaçlandırılacak boş 
arazinin ziraate elverişli olmamasını komisyo
numuz uygun görerek her iki maddeye de bu 
kaydı ilâve etmek suretiyle 66 ve 67 nei madde
ler olarak kabul etmiştir. 

86 nci madde esasa taallûk etmiyen bâzı ke
lime ilâve ve tadilleriyle 68 nci madde olarak 
alınmıştır. 87 nci madde, ikinci fıkrası bu kanun 
lâyihası ile hudutları içinde orman bulunan ve 
geçimlerini ormandan sağlıyan köy ve kasaba
lara, ihtiyar edecekleri bâzı külfetlere mukabil 
tarife bedelinin onda biri karşılığında verilecek 
kerestenin orman yetşitirmek niyetinde buluna
cak ve köyleri orman mmtakalarının haricinde 
olan büyük köylüye teşmilini intaç ede'ceğin-
den, ormanlarımızdan istihsal edilmekte olan ke
reste miktarı göz önünde bulundurulduğu tak
dirde bu fıkra hükmünün fiilen tatbikma imkân 
görülemediği için komisyonumuzca tayyedilmek 
suretiyle 69 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun 88, 89, 90 ve 91 nci mad
deleri kelime değişiklikleriyle'70, 71, 72 ve 73 ncü 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

92 nci maddedeki yangın söndürülürken sa
katlananların ve ölenlerin ailesine verilecek taz
minat miktarı komisyonumuzca tezyit olunmak 
suretiyle yeniden tesbit olunmuş ve metne, bu 
gibilerin bu maddeye göre verilecek tazminat 
dışında, ayrıca umumi hükümler dairesinde taz
minat talebiyle mahkemeye müracaat haklarıma 
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mahfuz bulunduğuna ait bir kayıt ilâve edilmiş 
ve yaralanan veya hastalananların hastanelere 
nakil ve tedavi masraflarının Orman İdaresine 
aidiyeti de tasrih edilmek suretiyle madde 74 
neü madde olarak kabul edilmiştir. 

93, 95, 96, 98 ve 99 ncu maddeler bâzı kelime 
ilâve ve değişiklikleriyle 75, 77, 78, 80 ve 81 
nci maddeler olarak kabul edilmiş ve geçici ko
misyonun 94 ncü maddesi 76 ncı ve 97 nci mad
desi de 79 ncu madde olarak aynen alınmıştı/r. 

Geçici komisyonun orman teşkilâtında silâh 
taşımaya yetkili memurların hangi hallerde si
lâh kullanabilecekleri hususlarını tesbit eden 
100 ncü maddesi komisyonumuzca mümasil me
muriyetlerde vazife görenlere tanınan yetki ve 
Türk Ceza Kanununun bu husustaki maddeleri 
göz önünde bulundurulmak ve Adalet Vekâleti 
mümessillerinden gerekli mütalâa ve izahat 
alınmak suretiyle yeniden tanzim ve 82 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

101 nci maddede yazılı hususlar esasen Türk 
Ceza Kanunu hükümleri ile menedilmiş olduğun
dan bu kanun lâyihasında da ayrıca yer alması 
uygun görülmediği için madde tayyolunmuştur. 

Geçici Komisyonun 102 nci maddesi 83 ncü 
madde olarak aynen alınmıştır. 

Orman suçlarının takibine mütedair olan 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 ve 111 nci mad
deler esasa müessir olmıyan bâzı kelime tadil ve 
ilaveleriyle 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 ve 92 
nci maddeler olarak kabul edilmiş ve geçici ko
misyonun 109 ncu maddesi 90 ncı madde olarak 
aynen alınmıştır. 

Nakliye tezkerelerinin yoklaması, imalât v> 
fabrikasyonun kontrolü hakkındaki 112 nci 
madde, komisyonumuzca 93 ncü madde olarak 
yeniden tanzim edilmiş ve Orman İdaresinin or
manların beş sene zarfında bakım kuruluşlarının 
tamamlanmasını ve tamamlanan mmtakalar-
daki vilâyet, ve kaza merkezlerinde bir ihbar 
ve takip sebebine istinat etmedikçe orman mah
sullerine ait nakliye tezkerelerinin kontrol 
edilmemesini teminen 94 ncü madde komisyonu
muzca hazırlanmıştır. 

Ceza hükümlerini ihtiva eden kısımdaki 113 
ncü madde, kendi arazisi dâhilinde tohum ekmek 
veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek or
manların sahiplerinin ceza hükümlerinden istisna-
iyetini teminen bir fıkra eklenmek suretiyle 
95 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun 114, 115 ve 116 neı mad^ 
deleri bâzı kelime tadil ve ilaveleriyle 96,97 ve 
98 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 117 nci 
madde, geçici 3 ncü maddenin (B) fıkrasında on 
yıl olarak kabul edilen müddetin hitamından 
sonra ormanlara girecek her nevi keçilerin mü
sadere olunacağı hakkında bir hüküm ilâve
siyle 99 ncu madde olarak tesbit olunmuştur. 

118 nci madde metnindeki madde numarası 
düzeltilerek, 100 ncü made olarak kabul edilmiş 
ve 119 ncu madde 101 nci madde olarak aynen 
alınmıştır.. 

120 nci madde tadil edilerek, 121 ve 122 nci 
maddelerde metinlerinde yazılı madde numara
ları değiştirilerek 102, 103 ve 104 ncü maddeler 
olarak kabul edilmiştir. 

53 ncü madde gereğince ormanların hudut
larım belli etmeye mecbur tutulan hususi or
man sahipler bu mükellefiyeti ifa etmemekte ta-
annüt ettikleri takdirde verilecek cezanın mik
tarının teşdidi ile bu tahdit muamelesinin mas
rafı bil âhara sahibinden alınmak üzere orman 
idaresi tarafından da yapılabileceği hakkındaki 
hükümler komisyonumuz tarafından ilâve edil
mek suretiyle 123 ncü madde 105 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun 124 ilâ 129 ncu maddele
ri, metinlerinde bâzı kelime ve ilâve değişiklik
leri yapılmak suretiyle 106 ilâ 111 nci madde
ler olarak kabul edilmiştir. 

130 ncu maddenin ikinci fıkrası, kaçak or
man mallarının taşınmasında kullanılan ve mü
sadereye bağlı olan canlı ve cansız nakil vasıta
larından, bizzat çiftçi olanlara ait ve tarım iş
lerinde kullandıkları hayvan ve arabaların mü
sadereden istisnasını mümkün kılacak şekilde 
değiştirilmek suretiyle 112 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

131 nci madde kelime değişikliğiyle ve 132 
ve 133 ncü maddeler de metinlerinde yazılı 
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 113, 
114 ve 115 nci maddeler olarak kabul edilmiş
tir. Geçici Komisyonun 134 ve 135 nci madde
leri 116 ve 117 nci maddeler olarak aynen alın
mıştır. """"̂ 1 

Geçici Komisyonun 136 ncı maddesi, metin
deki (zarar) kelimesi çıkarılmak suretiyle 118 
nci madde olarak alınmıştır. 

Malî hükümlere ait altıncı kısımdaki 137, 
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138, 139 ve 140 ncı maddeler ile müteferrik 
hükümlere ait yedinci kısımdaki 141 ve 142 nci 
maddelerin, ihtiva ettikleri malî hükümlerin 
halen komisyonumuzda bulunan Orman Umum 

Müdürlüğü Teşkilât Kanununda yer alması ve 
bundan dolayı ve ormanların muhafaza, bakım, 
gelişmelerine ve umumi olarak orman ve rejimi
ne dair hükümleri ihtiva eden bu lâyihadan çı
karılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyonun 143 ve 144 ncü maddele
ri bâzı kelime ve ifade değişiklikleriyle 119 ve 
120 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun 71 nci maddesinde yer 
alan ormanların mülkiyetine mütaallik tapu 
mevzularını ihtiva eden hususlar komisyonu
muzca uzun uzadıya tetkik ve müzakere edil
dikten sonra bir kısım hükümleri tadilen müte
ferrik maddelere ait altıncı bölümün 121 nci 
maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Geçici komisyonun muvakkat birinci mad
desi kelime değişikliği ile ve muvakkat 2 nci 
madde aynen ve muvakkat üçüncü madde ise 
tâdilen kabul edilmiştir. 

Geçici dördüncü maddenin ihtiva ettiği hü
kümler 99 ncu maddede yer almak suretiyle ta
dilen kabul edilmiş olduğundan madde geçici 
hükümler arasından çıkarılmıştır. 

Geçici komisyonun geçici 5 nci maddesi met
ninde yazılı madde numarası değiştirilmek su
retiyle geçici dürdüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici komisyonun geçici 6, 7, 8, 9 ve 10 
ncu maddeleri malî hükümlere taallûk etmesi 
hasebiyle kaldırılmış ve geçici 11 nci maddesi 
geçici 5 nci ve geçici 12 nci maddesi de geçjici 
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Vekâleti kadrolarına taallûku dola-
yısiyle gerekiyorsa o vekâlet Teşkilât Kanu
nunda değişiklik yapılması mütalâa olunarak 
geçici 13 ncü madde ile lâyihaya bağlı cetvel 
çıkarılmıştır. 

Geçici 7 nci madde, bu kanunla kaldırılan 
4785 ve 5658 sayılı kanunların ihtiva ettiği 
hükümlere göre yapılmış muamelelerin meri
yeti ve bu kanunlara göre vâki müracaatlara 
ait muamelelerin aynı hükümler dairesinde ifa 
ve intacını temin etmek üzere komisyonumuzca 
tanzim olunmuştur. 

Orman mmtakalarında yaşıyan köylü vatan
daşlarınızın bu kanunla kaldırılan 3116 ve 5653 

sayılı kanunlarda yazılı olup da 15 . V'". 1956 
tarihinden evvel işlenmiş suçları, bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunla 
düşmüş bulunmaktadır. Ancak, aynı kanunun 
4 ncü maddesiyle orman idaresinin tarife bede
line mütaallik şahsi hakkı mahfuz tutulduğu 
cihetle hapis ve para cezalarından dolayı affa 
uğrıyan bu kabîl vatandaşlar hakkında tazmi
nat bakımından takibata devam edilegelmekte 
ve bu hal binlerce dâvanın takibini mecbur kıl
makta, adalet cihazını işgal ve vatandaşları da 
devamlı olarak mahkemelere celplerini intaç et
mektedir. Bu itibarla bu mahiyetteki dâvaların 
açılmasını ye halen derdest bu kabîl dâvaların 
kanunun meriyete girdiği tarihte mahkemeler
ce rüyet edilmiyerek sukutunu ve gerek idari ve 
gerekse ilâma müsteniden yapılan takipler neti
cesinde tahsil olunan tazminatlar müstesna ol
mak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te henüz tahsil edihniyenlerinin kayıtlarının 
borçluları lehine terkinini temin maksadiyle 8 
nci geçici madde komisyonumuzca yeniden tan
zim edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul olunan kanun lâyihası Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis ReisV. 
Bursa Giresun 

K. "îûrnaM M. Şener 
Sözcü Kâtip 

İstanbul Sivas 
H. Hüsmam B. lmre 

Ankara Ankara 
M. Bayramoğlu M. EU 

İmzada bulunamadı 
Antalya Çanakkale 

Söz hakkım mahfuzdur K. Akmantar 
A. Sonoglu 
Diyarbakır Diyarbakır 

Y. Azizoğlu M. R. Bucak 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Diyarbakır Elazığ 
Söz hakkım mahfuzdur ö. P. Sanag 

M. Ekinci 
Erzincan Eskişehir 
# . Pekcan A. T6t\m>§İM 
Gümüşane İçel 

R. Yörülcoğlu C. Ramazanoğlu 
tmzada bulunamadı 
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İstanbul 

E. Adakan 
istanbul 
M. Sarol 

izmir 
B. BUgîn 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

U, Türe 
Kırşehir 

O. Bölükba§ı 
imzada bulunamadı 

Konya 
R. Birand 

Malatya 
Bâzı maddelere muhalifim 

M. 8. Eti 

İstanbul 
8. Oran 

İstanbul 
E. Saytmer 

İzmir 
T. Gürerk 
Kırklareli 
Ş.Bakay 

Kırşehir 
R. özdeş 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
Bâzı maddelere muhalifim 

R. Erten 

Ordu Samsun 
R. Aksoy T. İleri 
Sayhan Sayhan 

Söz hakkım mahfuzdur Prensiplerine muhalifim 
8. Ban 
Siird 

B. Erden 
Sivas 

R. §. Sirer 

Trabzon 
8. E. Kalaycıoğlu 

Van 
Muhalifim 

F. Melen 

C. Türk 
Sinob 

8. Somuncuoğlu 
Trabzon 

Bâzı noktalardan muhalifim 
C. R. Eyüboğlu 

Urfa 
N< Açanal 
Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T Î K t Ş Î 
Orman kanunu lâyihası 

Birinci Bölüm 
Umumi hükümler 

Ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi 
MADDE 1. — Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık 

toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır. 
Ancak : 
A) Sazlıklar; 
B) Step nebatları ile örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
0) Park lar ; 
D) Şehir mezarlıkları ile, kasaba ve köylerin sınırları içerisindeki mezarlık

larda ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yerler; 
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen 

ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; 
F ) Devamlı surette kültür arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme 

ve sıra halinde bulunan ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yerler; 
G) Sahipli arazide bulunan palamut meşelikleri, fıstık çamlıkları ve sığla 

ağaçlıkları; 
H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirile

cek olan her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklar; 
1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlikler ile, hususi kanunu gereğince 

aşılanmak ve imar edilmek şartiyle ve kişilere temlik olunmak üzere, Devlet or
manlarından tefrik edilen ve edilecek olan yabani zeytinlikler; 

J ) Funda veya makiler ile örtülü yerlerdeki muhafa ormanı karakteri taşımı-
yan sahalar; 

Orman sayılmaz. *": *•"* •^.»JJj'T""'.'"" 
MADDE 2. — İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli 

kültür arazisi haline getirilmesi Tarım Vekâletince uygun görülen ormanların, 
orman rejimi dışında bırakılmasına ve orman mefhumuna dâhil olduğu halde 
orman rejimine tâbi tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbeıst 
bırakılmasına veya gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilme
sine icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

MADDE 3. — Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet nokta
sından, memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine yarıyacak ve Devle
tin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, or
man rejimine alınmasına, Tarım Vekâletinin teklifi ile icra Vekilleri Heyetince 
karar verilebilir. 
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MADDE 4. — Ormanlar mülkiyet ve idare bakımından : 
A) Devlet ormanları; 
B) Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar; 
C) Hususi ormanlar; _ ... 
Vasıf ve karakter bakımından : 
A) Muhafaza ormanları; 
B) Millî parklar; 
C) îstihsal ormanları; 

olmak üzere ayrılırlar. 
(Geçici Komisyonun 4 ncü maddesi.) 

MADDE 5. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet dairelerince hususi mak
satlara göre tesis edilen ormanların; bu daireler tarafından tesis gayelerine uy 
gun surette idare ve intifama Tarım Vekâletince izin verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarına ait her çeşit işler Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından yapılır. 

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar bu kanun hükümleri dairesin
de Orman Umum Müdürlüğünün murakabesine tâbidir. • 

İkinci Bölüm 
I 

Devlet ormanları, tahdit ve kadastro 
MADDE 7. — Devlet ormanlarının ve bu ormanların içinde ve bitişiğindeki 

otlak, yaylak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının 
tâyin ve tesbiti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, bir orman başmühendisi veya yüksek orman mühendisinin 
reisliğinde, bir yüksek orman mühendisi,mühendis veya mühendis muavini ile tah
didi yapılacak vilâyetin umumi meclisince veya daimî encümenince seçilecek bir âza 
ve belediye hudutlarında belediye heyetlerince, köy hudutlarında köy ihtiyar heyet
lerince seçilecek bir azadan teşekkül eder. 

Vilâyet umumi meclisi veya daimî encümeni tarafından ayrıca bir yedek âza 
seçilir. Asıl ve yedek azaların isimleri orman tahdit komisyonu reisliğine bildi
rilir. Komisyon reisliği emrine lüzumu kadar teknik memur ve kâtip verilebilir. 

Yasak bölgelerde ormanların tahdidi sırasında Millî Savunma Vekâletinden bir 
temsilci bulundurulabilir. 

MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilâyetlerde yapıla
cağı Orman Umum Müdürlüğünce tâyin olunur' ve keyfiyet ormanda calışmıya 
başlamadan en az bir ay önce Resmî Gazetede ve ilgili vilâyet ve kaza merkezle
rinde çıkan birer gazetede ve mûtat vasıtalar ile en az beş gün ara ile ikişer defa 
ilân olunur. 

Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürü tarafından 
tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda calışmıya başlamadan en 
az 20 gün evvel ilân edilmek üzere valiliğe verilir. 

Komisyon reisi, tahdide başlama gününü orman hududuna bitişik gayrimenkul 
sahiplerine veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır buunmalarmı, 
ha^ır bulunmadıkları takdirde, tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini bildiren 
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ilân kâğıdını beş gün evvel ilgili köy veya beldenin münasip yerine -astırır ve key
fiyeti bir zabıt ile tevsik eder. 

MADDE 9. — Komisyon kararları ekseriyetle verir. Rey eşitliği halinde rei
sin bulunduğu taraf kazanır. Azalardan birisinin bulunmaması halinde, reisin 
halktan seçeceği bir âza komisyona katılır. Komisyon çalışma sırasında beldeler
de belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilir ki
şilerin bilgisinden de faydalanır. Bunların tahdit gününde ve yerinde hazır bu
lunmamaları halinde, komisyon lüzum gördüğü takdirde eivar köy halkından baş
ka bilirkişi seçebilir. 

MADDE 10. — Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde gayrimen
kulu olanlar, tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekil-
leleri hazır bulunur ve mülklerinin hudutlarını gösterir tasarruf ve mülkiyet vesi
kalarını ibraz ederler. 

Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilâna rağmen alâkalıların bulunma
maları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz. 

MADDE 11. — Komisyonlar yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit 
ve tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reisi ve azaları ile, hazır bulundukları 
takdirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekileri tarafından 
imzaanır. 

Bu zabıtlarda tahdit olunan Devlet ormanının adı, ağaç çeşitleri, komşu gayri
menkulun cinsi, sahiplerinin adı ve soy adı, hudut mülkiyet ve diğer ayni haklar ve 
bunlara mütaallik itirazlar ve alâkadarların ibraz etmiş oldukları vesikaların kısaca 
mahiyetleri, tarih ve numaraları kaydolunur. 

MADDE 12. — Tahdit sırasında tasarruf vesikası ibraz edilnüyen ormandan 
başka, gayrimenkuller hakkında aşağıdaki fıkralara göre muamele olunur. 

A) Devlet ormanlarının dışında ve içinde bulunan toplu haldeki köylerin 
yapı ve tesislerinin kenarından başlıyarak aralıksız Devlet ormanı sınırına kadar 
devam eden ziraat arazisi, orman hududu dışında bırakılır. Ancak: 

Devlet ormanlarının sınırları bitişiğinde bulunup da 1936 tarihli arazi tahririnin 
hitam bulduğu tarihten sonra Devlet ormanından açıldığı, komisyonca anlaşılanlar 
orman hududu içine alınır. 

B) Devlet ormanlarının içinde olup da köyün ziraat arazisi topluluğuna dâhil 
olmıyan yapı ve tesisler ile dağınık arazilerin Devlet ormanından açılmamış oldu
ğu komisyonca anlaşılanların fiilî durumları tesbit olunur. 

1936 tarihli arazi tahririnin hitam bulduğu tarihten sonra Devlet ormanlarından 
açıldığı komisyonca anlaşılanlar Devlet ormanları sınırları içine alınır. 

MADDE 13. — Komisyonların tahdit zabıt hulâsalarının, hududu gösteren kro
ki de dâhil olduğu halde birer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin münasip yer
lerine asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar 
heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesika ile tevsik edilir ve bu vesika komisyon 
dosyasında muhafaza olunur. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münde
recatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren 6 ay içinde, yetkili mahkeme
lere müracaatla itiraz edebilirler. Bu müddet içinde itiraz vukubulmazsa komis
yon kararı katileşir. ° 7 ' * 

Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katîleşmiş olan ormanlar, tapuca hiçbir 
harç ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. 
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MADDE 14. — Tahdit komisyonunun vilâyet umumi meclislerince veya daimî 

encümenlerince ve belediye ve köy heyetlerince ve komisyonca seçilen azalarına 
ve bilirkişilere onar lira gündelik verilir. Bunlardan memur rejimine tâbi olanlar 
hakkında Harcırah Kararnamesi hükümleri uygulanır. Nakil vasıtaları orman ida
resince temin edilir. 

Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve ücretli memurların nakil vasıtası mas
rafları ve yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir. 

Bunlardan yalnız teknik memurlara arazide kaldıkları günler için yevmiye kar
şılığı olarak amenajman ve teşcir işlerindeçalışan orman teknik memurları gibi taz
minat yevmiyesi verilir. 

I I 
Orman köylülerinin kalkındırılması 

MADDE 15. — Devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da eivarlarm-
daki ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan köylerde ve dağınık 
evlerde oturanlardan : 

A) Bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kal-
kmdırılmaları mümkün görülenlere Tarım Vekâletinin izniyle T. C. Ziraat Banka
sından kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müddetle Tarım Ve
kâleti Bütçesine senelik miktarı 3 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. 

Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları, Tarım, 
Ekonomi ve Ticaret Vekaletleriyle T. C. Ziraat Bankası tarafından müştereken 
tâyin edilir. 

B) Bulundukları yerlerde kalkmdır İmasına imkân olmıyacağı anlaşılanlarla 
12 nci maddede fiilî durumu tesbit olunanlar, daha müstahsil bir hâle getirilmeleri 
amaciyle ve kendi istek ve muvafakatleri üzerine icra Vekilleri Heyeti karariyle 
başka yerlere kaldırılabilirler. Bu takdirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller 
orman mefhumuna girer. Bu malların umumi hükümler dairesinde takdir 
edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve yerleştirmeler İskân ve Toprak 
kanunları hükümlerine göre yapılır. 

Bu iç iskân işi Devlet ve Tarım vekâletlerince müştereken hazırlanacak ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plâna göre yapılır. 

I I I 
Ormanların korunması 

MADDE 16. — Devlet ormanlarında : 
A) Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını boz

mak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya ko
parmak ve ağaçlardan yalamuk, pedavra «hartama» çıkarmak; 

B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya 
bunlardan kabuk ve çıra çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götür
mek, kök sökmek, kömür yapmak; 

O) Sahlep, kitre, soğan, kocayemiş, alıç gibi toprak mahsulü ve meyvaları 
ve kuru yaprak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her çeşit orman artıklarını ve 
mazı kozalağı ve orman tohumlarını toplayı}) götürmek, ocak açarak toprak, kum, 
çakıl çıkarmak, ormanlarda ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak yasaktır. 
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MADDE 17. — Onmanın gelişmesi için idarenin fennî maksatlarla yapacağı 

ameliyat dışında 32 nci maddenin «A» bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek 
ve dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin «B» bendinde 
ve muhtelif faydalar sağlamak için «C» bendinde yazılı fiil ve hareketleri yap
mak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır. 

(Oeçici Komisyonun 33 hcü maddesi) 

MADDE 18. — Devlet ormanlarının hudutları içinde mevzu hükümlere göre 
maden ocakları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı verilebilmesi 
için Tarım Vekâletinin muvafakatini almak şarttır. 

Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla ye
niden ruhsatname veya imtiyaz alacaklar; işe başlamadan evvel çalışma sahaları
nı orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman 
idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 19. — Devlet ormanları içinde bu ormanların korunamsı, istihsal ve 
imraiyle alâkalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza memurluğu, ahır, depo 
ve ağaçlama bina ve kulubeleriyle yangın kule ve kulübeleri müstesna olmak üzere 
her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapıknası 
ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır. 

Devlet ormanlarının her hangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından 
faydalanılarak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, bu
dama veya boğma yollariyle elde edilecek olan yerlerle buralarda yapılacak her tür. 
lii yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğ
ruya orman idaresince el konulur. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı veya estetik ve turistik 
bakımdan yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işliyeceklerin ve kul
lanacakların yapacakları bina ve her nevi tesisat için Tarım Vekâletinden izin alı
nır. 

MADDE 20. — Devlet ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar 
uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika ve bir kilometreye kadar olan yerlerde hı
zar ve şerit kurulması Tarım Vekâletinin, bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, 
kireç, kömür, terebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin 
iznine bağlıdır. 

MADDE 21. — Ormanlara her cins hayvanın sokulması yasaktır. Ancak: 
Her nevi keçi ve develer müstesna olmak üzere, bu kanunun 22 ve 23 ncü mad

delerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kış
lak ve otlaklara ve fevkalâde ahvalde Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılma
sına izin verilebilir. 

IV 
Otlak ve mera işleri 

MADDE 22. -*~ Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla 
sulama yerlerinde hakları olanlardan buralara hayyanlariyle yahut hayvansız ola
rak girip çıkmak istiyenler buralara orman idaresinin göstereceği yollardan geç
meye ve ormanlara zarar vermemeye yönelmiş tedbirlere riayete mecburdurlar. 

(Geçici Komisyonun 38 nci maddesi) 
MADDE 23. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya 
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sürü halinde hayvan sokulup otlatılması tanzim edilecek plânlara göre orman ida
resinin iznine bağlıdır. 

Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman müdürlüklerince tasdik olu
nur. ' • 

Fevkalâde hallerde Tarım Vekâleti Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şekil
de muvakkat olarak hayvanların ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri alır. 

Bu takdirde orman içinde ve civarındaki köylerin hayvan otlatmalarına müta-
allik işler, orman bölge şeflerinin tanzimedecekleri plânlar üzerine, mahallin en 
yüksek mülkiye âmiri tarafmdan kasaba ve köy ihtiyar heyetlerine tebliğ olunur. 

Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesimi sahalarında hiçbir suretle hay
van otlatılamaz. 

MADDE 24. — Tarım Vekâleti, Devlet ormanları içindeki ağaçsız yaylak ve 
otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. 

V 
Muhafaza ormanları 

MADDE 25. — Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine mâruz 
olan yerlerdeki ormanlarla, meskûn mahallerin havasını, şose ve demiryollarını toz 
ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarınm dolmasının önüne 
geçen veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları 
daimî olarak; tahrip edilmiş veya yangın görmüş Devlet ormanları da istihsal or
manı haline gelinceye kadar tcra Vekilleri Heyeti Karariyle muhafaza ormanı 
olarak ayrılabilirler. 

Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasabalar
da ilân olunur. Bu gibi ormamnların ayrılma şart ve esasları ve müddetleri ile 
sureti idare, imar ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri Tarım Vekâletince 
tesbit olunur. 

MADDE 26. — Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Dev
letten başkasına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza ormanlarının tamamlan
ması için, bunlara eklenmesi lâzımgeler. sahipli yerler îcra Vekilleri Heyeti kara
riyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde 
bu yerler istimlâk olunur. 

VI 
Millî parklar 

MADDE 27. — Orman Umum Müdürlüğü mevki ve haiz olduğu hususiyeti 
dolayısiyle lüzumlu göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleke
tin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek ve mutlak tabiatı korumak ve yurdun 
estetik güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşıla
mak, turistik hareketlere imkân vermek maksadiyle (Millî park) olarak ayırabilir. 

Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre uygu
lanır. 

VI I 
İstihsal ve satış işleri 

MADDE 28. — Devlet ormanlarında istihsal, teknik esaslara göıe tanzim ve 
(S. Sayısı : 200) 
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Tarım Vekâleti tarafından tasdik olunacak amenajman plânları dairesinde Devlet 
tarafından yapılır veya yaptırılır. 

MADDE 29. — Devlet ormanlarından kesilecek veya her hangi bir sebeple dev
rilmiş veya kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların kimler tarafından nu
maralanıp damgalanacağı; ağaç, tomruk odun, kömür ve diğer her nevi orman mah
sullerinin kesim, imal, toplama, satış icaplarına göre orman dışında veya koruma 
bakımından mahzurlu olmıyan orman içindeki yerlere nakil ve istif etme ve ölçme 
işlerine ve nakliye tezkerelerinin tanzim ve istimaline ait şekil ve esaslar Tarım 
Vekâletince tâyin ve tesbit olunur. 

Damga çekiçleri beş çeşit olup şekilleri bağlı lavhada tesbit edilmiştir. Bu çekiç
lerin yetkili memurlardan başkası tarafından kullanılması yasaktır. 

Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayılır. 
MADDE 30. — Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları zorlamadıkça 

Orman Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve y a n mamul yapılamıyacağı 
gibi orman dışında şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis olu
namaz. 

Fabrika tesis ve işletilmesi tcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 
MADDE 31. — Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin tarife 

bedelleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdür
lüğü tarafından tanzim ve Tarım Vekâletince tasdik olunur. 

MADDE 32. — Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. 
Açık artırmaya arzedilen orman mahsullerinin miktar ve kalite itibariyle 

mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması mecbu
ridir. Ancak : 

Resmî daire ve müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyaçlariyle müstace-
len satış yapılmasını icabettiren hallerde pazarıkla da satış yapılabilir. 

Yukarda yazılı satışların şartları ve şekilleri İcra Vekilleri Heyetince tesbit olu
nur. 

MADDE 33. — Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan ve nüfusu 2 500 ve 
daha aşağı olan köy ve kasabalar halkından mahallî nüfusa kayıtlı ölüp da bura
larda sakin olanların barınmalarına mahsus yapacakları ev, ahır, ambar, saman
lık ve kullanacakları tarım aletleri ve yakacak ihtiyaçları için tarife bedelinin 10 
da biri karşılığında ve buralar halkının cami, köy yolu köprüleri gibi müşterek ih
tiyaç için tarife bedelsiz, tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından ke
restelik ağaç ve odun verilir. 

Yukariki fıkrada yazılı olanlar, bu ihtiyaçlarmı ormandan almayıp da orman 
idaresinin mevcut istiflerinden almak istedikleri takdirde ayrıca fiilî (Kesme, ta
şıma, istif ve varsa imal) masrafları alınır. Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç 
ve mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başkalarına satılması veya bu yerlerden 
dışarıya çıkarılması, hibe edilmesi ve kiraya verilmesi yasaktır. Bu emval hacze
dilemez. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde âhara satanlar 
veya devredenler bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler. 

Yukarda yazılı ihtiyaçlar için verilen kerestelik ağaç ve mahrukatın aynı köy 
halkının bu kabîl ihtiyaç sahiplerine devrine orman idaresince izin verilebilir. 

MADDE 34. — Devlet ormanları sınırlarma köy ortasından ufki hattı müstakim 
ile 10 kilometre mesafeye kadar olan köylerdeki faknhalleri ile muhtaçlıkları sa-
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bit olan köylülere ev, ahır, ambar, samanlık gibi zatî ihtiyaçları için kesme, taşı
ma masraflariyle tarife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verilebileceği gibi bu mm-
takatlar içinde ve dışında bulunan köylerin köprü ve camileri için muteber vesa-
ika müstenit olmak, kesme ve taşıma ve imal masrafları ödenmek şartiyle istif 
yerlerinden veya orman memurlarının göstereceği yerlerden tomruk veya mamul 
kereste verilebilir. 

MADDE 35. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tâbi tutulacak göçmen
lerle Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu
ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsıntısı, yangın ve 
sel gibi haller yüzünden felâkete uğrıyan köylerde, bu yüzden zarar gören muh
taç köylülere yapacakları ev, ahır, ambar ve samanlık için bir defaya mahsus ol
mak üzere Tarım Vekâletince tahammülü müsait en yakın ormanlardan parasız 
olarak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, ta
şıma, imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste verilebilir. 

33 ncü maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkralarında yazılı hükümler 34 ve 35 nci madde
ler hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 36. — Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan 33 ncü maddede yazılı 
köy ve kasaba halkının kesip, istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 
idarece tâyin olunacak müddet içinde istedikleri takdirde istihkak (Sahiplerine 10 
metre mikâbı geçmemek üzere % 25 ine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden 
satış bedelleriyle artırmasız olarak verilir. 

Miktar mevzuubahs olmaksızın bu nispet odun, kömür ve ziraat alet ve araba 
imalinde ve çeşitli el sanallarında kullanılabilen orman mahsullerinin istiflerinden 
% 100 e kadara çıkarılabilir. 

Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemi-
yeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde orman ida
resi imal edebilir. 

MADDE 37. — 33, 34, 35 nci maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve saman
lık yapmak için ağaç ve kereste alanların alâkalı vekâletlerin mütalâası alınarak 
bu kanunun neşrini mütaakıp Tarım Vekâletince 6 ay içinde tesbit olunacak ya
pı sistemlerine göre inşaat yapmaları mecburidir. 

Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğla. 
kiremit ve kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmıyarak 
yeter miktarda odun verilir. 

inşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıyanlardan ve ocaklardan istihsal 
olunan mamulleri 33, 34, 35 nci maddelerde bahsedilen ihtiyaç erbabından baş
kalarına -satanlardan verilen ağaç, kereste ve odunların rayiç bedellerinin iki misli. 
tahsil olunur. 

MADDE 38. — Zatî kerestelik ihtiyaçları her sene orman bölge şefinin de iş
tirakiyle köy ihtiyar kurulu tarafından ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyaç
ları göz önünde tutularak mahallinde tesbit olunur. 

Verilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullanmayıp da başkasına devredenleri 
veya satanları ihtiyar kurulu onman idaresine bildirmekle mükelleftir. 

Yakacak ihtiyaçları bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene 
zarfında köy ihtiyar kurulu ile birlikte ve bir defaya mahsus olmak üzere her 
hane ve nüfus sayısına göre orman idaresince tesbit edilir. Mütaakıp senelerdeki 
değişiklikler köy ihtiyar kurulunca orman idaresine bildirilir. 

(Geçici Komisyonun 55 nci maddesi) 
( S. Sayısı : 200 ) • 
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MADDE 39. — Devlet ormanlarından çıkarılan kerestelik, direklik ve mahru

kattan başka diğer her nevi orman mahsullerini tâyin edilecek mıntaka ve müd
detler içinde toplayıp çıkarmaları için 33 ncü maddede yazılı yerler halkına ta
rife bedelini ödemek şartiyle izin verilir. Halkın rağbet etmemesi veya iş güçle
rinin kâfi gelmemesi hallerinde bu mahsuller orman idaresince istihsal olunup 
satılır. 

Orman idaresince kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana zararlı ağaççık
ların orman idaresinin belli edeceği şartlar dâhilinde sökülerek ve diğer salep, 
kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç, mazı kozalağı gibi mahsulât ile meyvalarm 
toplanarak çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. 

Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para alınmaz. 
MADDE 40. — Orman içinde veya civarındaki köy hükmi şahsiyetleri veya 

köyler halkının tamamı veya bir kısmı tarafından tasarruf edilmekte iken 4785 
sayılı Kanunla Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabil köy halkınca 4785 sayılı 
Kanunun neşrinden önce bekçi tutmak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen ko
runmuş ve faydalanılmış olan ormanların her nevi mahsulleri bu köyler halkmm 
zatî, müşterek, küçük el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur. 

Köy hükmi şahsiyetleri tarafından bu ormanların korunmasına devam olunma
dığı veya amenajman plânları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anla
şıldığı takdirde Tarım Vekâletince tahsisten vazgeçilebilir. 

MADDE 41. — Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden 33 ve 35 nci mad
deler gereğince faydalanan köylülerin sıra ile zatî, müşterek, küçük el sanayii ihti
yaçları temin edilmeden piyasaya satış yapılamaz. 

MADDE 42. — Devlet ormanlarmda kesme, taşıma, toplama, imal, bakım, imar 
ağaçlama, yol yapma gibi, orman işleri iş yerindeki veya civarındaki orman işle
rinde çalışan köylülere veya tercihan aralarında köy orman kooperatifi kuranlara 
gördürülür. 

Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün kâfi gelmemesi veya işe ehil olma
maları veya fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler taahhüt yoliyle yaptırıla
bilir. Bu işleri yapacakların işin mahiyet ve hacmma göre teknik ehliyeti haiz 
olmaları veya bu işe ehil bir teknik eleman çalıştırmaları istenebilir. 

(Geçici Komisyonun 59 ncıı maddesi). 
MADDE 43. — Bu kanunda ormandan faydalanma hakkı tanılan bir veya bir

kaç köy aralarında köy orman kooperatifi kurdukları takdirde istiflerin satış im
kânları ve durumu veya ormanların senelik tahammülleri göz önünde bulunduru
larak pazar ihtiyacı için satılacak miktarlar, artırılabileceği gibi vadeli veya tak
sitle satışlar da yapılabilir. 

Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerle; köy orman kooperatifi kurulan köy
lerde kooperatife girmiyen köylüler bu yardımlardan istifade edemezler. Köy or
man kooperatiflerinin bu kanunla tanınan hak ve faydalardan ne suret ve şekilde 
istifade edeceklerine ait esaslar Tarım Vekâletince tesbit edilir. 

MADDE 44. — Her hangi bir suretle satışı yapılmış orman emvalinin bedeli 
ödenmeden veya karşılığı banka mektubu,Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleri ile te 
min edilmeden ve damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve nakliye' tezkeresi alın
madan nakliyat yapılamaz. 43 ncü madde gereğince köy orman kooperatiflerine ta
nınan haklar mahfuzdur. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkânları

na göre süreli olarak verilir. 
Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nak

liyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâzımdır. 
Orman malları, sayısı cinsi, nev'i, ebadı ve vasıfları itibariyle ibraz olunan nak

liye tezkeresine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi üzerinden haomen 
% 10 ve veznen % 15 ine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresinde yazılı satış 
bedeli üzerinden tutarı alınarak serbest bırakılır. 

Yutardaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şâmil olmak üzere kaçak sayıla
rak idarece müsadere olunur. 

MADDE 45. — Orman içinde yapılacak nakliyat, orman idaresinin gösterece
ği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleridaima taşıyanların üzerinde bulunup ilgi
li memurl&ır tarafından istenildikçe gösterilir. Şehir ve kasabalardaki ticarethane 
ve fabrikalardan ticaret kasdi olmaksızın orman mahsulü alıp nakledeceklerden 
nakliye tezkeresi aranmaz. 

Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak kaydiyle bu gibi mallar için fatu
ra tanzimine mecburdurlar. Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları için kul
lanmak üzere kendi stok mahallerinden veya fabrikalarından iş yerlerine naklede
cekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerince mûtat ve muteber olan vesi-
kalariyle sevkedebilirler. 

(Geçici Komisyonun 62 nci maddesi) 
MADDE 46. — İstihsal edilmiş veya edilecek emvale ait açılacak istihkak da 

valarmın katî hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce verilecek ihtiyati tedbir 
kararları ya kesimin durdurulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazasına veya
hut bu emvalin satılıp bedelinin bankaya yatırılmasına mütedair olabilir. 

(Geçici Komisyonun 63 ncü maddesi) 
MADDE 47. — Ormanlardan verilen müşterek ve zatî ihtiyaçlarla sair mahsulâtı 

tâyin edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın çıkarmıyanların izinleri iptal 
olunur, ve bu emval başka hak sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis edilebilir. 

Üçüncü Bölüm 
Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar 

7 - îşletvns ve imar 
MADDE 48. — Âmme müesseselerine ait ormanların tahdit işini de 7 nci mad

dede yazılı tahdit komisyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak hudutları, tahdit 
tâyininden itibaren iki sene içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit ka
yalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Ko
misyonların masrafları Devlete, tahdit işlerine ait diğer masraflar alâkalılara 
aittir. 

(Geçici Komisyonun 65 nci maddesi). 
MADDE 49. — Âmme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya 

işletmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız olarak 
tanzim edilecek harita ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu 
plânlara riayeti orman idaresi kontrol eder. 

Sahiplerinin orman idaresine müracaat tarihini takip eden ilk iş mevsiminde 
( S. Sayısı : 200 ) 
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işe başlamak suretiyle en kısa zamanda plânların ikmali mecburidir. 

(Geçici Komisyonun 66 ncı maddesi). 
MADDE 50. — Âmme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara \ >ya 

müesseselere toprağı ile birlikte devir ve- temlik edilemez. 
(Geçici Komisyonun 67 nci maddesi). 

27 - İdare ve koruma 
MADDE 51. — Âmme müesseselerine ait ormanların idaresi ve korunması, 

Devletin kontrol ve murakabesi altında bu kanun hükümlerine göre sahip olanlara 
aittir. 

(Geçici Komisyonun 68 nci maddesi). 
MADDE 52. — Devlet ormanlarına ait 16, 19, 20, 21, 22, 23, 44, 45 nci madde

lerin hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar hakkın
da da tatbik olunur. 

- ^ Dördüncü Bölüm 
Hususi ormanlar 

7 - Tahdit, harita, işletme ve imar 
MADDE 53. — Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümle

rine göre tâyin olunan orman hudutlarına Tarım Vekâletince tesbit edilecek işa
retleri koymaya mecburdurlar. 

MADDE 54. — Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman ida
resince tasdik olunacak harita ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare 
olunur. Bu plâna riayeti orman idaresi kontrol eder. Tâyin olunacak müddet 
içinde bu plânları yaptırıp tasdik etti rım' yenler in harita ve amenajman plânları 
orman idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerin
den alınır. 

MADDE 55. — Hususi ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şe
kilde parçalanıp âhara temlik ve mirasçılar arasında taksim olunamaz. 

Ekim ve dikim suretiyle yetiştirilecek ormanlar ihtiva ettikleri ağaç cinsleri 
ne olursa olsun yukardaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz. 

Hususi ormanlar orman idaresince mahallî tapu idarelerine bildirilir. 
MADDE 56. — Hususi ormanların sahipleri mütaaddit olursa bunlar içlerin

den birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür olarak göstermek 
mecburiyetindedirler. Göstermedikleri takdirde orman idaresi ilgili mahkemeler
den bir mesul müdür seçilmesini istiyebilir. 

(Geçici Komisyonun 74 ncü maddesi) 
MADDE 57. — Hususi ormanların amenajman plânlarında ve yıllık katiyat ra

porlarında yıllık verim olarak tesbit edilen kerestelik ve yakacak odunun kesilen 
miktarından ormanın bulunduğu mmtaka orman tarife bedelinm dörtte biri her 
malî sene için maktuan Orman Hasılat Resmi olarak biri malî yıl başında, di
ğeri 6 ay sonra olmak üzere iki taksitte alınır. Gününde vermiyenler hakkında 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
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' r II - İdare ve koruma 

MADDE 58. — Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin teftiş ve 
murakabesi altında olmak üzere, bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir. 

MADDE 59. — Bu kanunun Devlet ormanları hakkındaki 16, 17, 19, 21 nei 
maddeleriyle (satılan malların bedelleri ödenmeden, karşılığı banka mektubu 
Devlet, Ziraat Bankası tahvilleri temin edilmeden) kaydı müstesna olmak üze
re 44 - 45 nei maddeleri hükümleri hususi ormanlarda da tatbik olunur. 

Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman sahipleri bu kanunun 16 nei 
maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerden müstesnadır. 

Bu ormanlarda avlanma, otlatma ve meyvalarm toplanması bu kanun hüküm
leri dâhilinde sahiplerinin iznine bağlıdır. 

Beşinci Bölüm 
Müşterek hükümler 

:/. Ağaçlandırma ve imar işleri 
MADDE 60. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadiyle eski orman saha

larında veya Devlete ait elverişli topraklarda her sene en az 5 000 hektar ağaçlan
dırma yapılır. 

Orman sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında münasip arazi 
temin edildiği takdirde buralarda da ağaçlandırma yapılır. 

(Geçici Komisyonun 78 nei maddesi 
MADDE 61. — Devlet ormanlarının hudutları içindeki ırmak ve çay kenar

larını ve bunların kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne ve yer kaynak
larına ve toprak aşınma ve taşınmalarına mâni olacak her türlü ağaçlamalar or
man idaresince yapılır. Ancak Devlet ormanı içinden geçen demiryolu ve şosele
rin ve her nevi tesisatın tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat verilerek ilgi
liler tarafından yapılır. 

(Geçici Komisyonun 79 ncı maddesi). 
MADDE 62. — 60 ve 61 nei maddeler gereğince ağaçlandırılacak sahaların 

dikimi, bakımı ve korunması Orman Umum Müdürlüğünce yapılır. 
Bu işlerde ilgililerin yapabilecekleri yardımlardan da istifade edilir. 60 nei 

maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar köy veya bele
diyelere terkedilir ve bunlar hakkında bu kanunun hükmi şahsiyeti haiz âmme 
müesseselerine ait ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 63. — Bu maksatla, köy ve belediyelerin ve ağaçlandırma yapmak 
istiyen sair müessese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere münasip 
görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce bir yılda en az bin hektarlık sahayı 
ağaçlandırabilecek orman fidanlıkları tesis edilir. 

(Geçici Komisyonun 81 nei maddesi). - * •'••••*• "•*•• • 
MADDE 64. — Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaruri gö

rülen yerlerde îcra Vekilleri Heyetince verilecek karar ve Orman Umum Müdür
lüğünce hazırlanacak plân dairesinde ağaçlandırma yapılır. 

MADDE 65. — Ağaç sevgisini yurtta yaymak, kökleştirmek için filim gös-
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t ermek, afiş ve broşürler neşretmek suretiyle. Orman Umum Müdürlüğünce pro
paganda yapılması ve bütün ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaçların 
faydaları hakkmda dersler okutturulması, bahçeleri müsait ise mektep ve kışlalarda 
her yıl ağaç diktirilmesi ve bunlarm korunması için Tarım Yekâletiyle birlikte Millî 
Savunma ve Millî Eğitim vekâletleri bir program hazırlayıp tatbik ederler. 

MADDE 66— En ufak parçası yarım hektardan ve parçalar yekûnu bir hek
tardan aşağı olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırma
dan itibaren 50 sene için ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden ve hususi 
ormanların tâbi olduğu hasılat resimlerinden muaf tutulur. Bu sahaları orman ha
linde muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ziraate elverişli olmıyan boş 
arazi4e ağaçlandırma yapmak istiyenler vali veya kaymakama müracaat ederler, 
bu yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan sonra, orman idaresi tarafından 
yapılacak aağçlandırma plânma göre, ağaçlandırma işine Tarım Vekâletince izin 
verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisine ait türlü yardımlar, orman idare
since parasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaç
lamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız 
temlik olunur. 

Ağaçlanan sahayı; orman halinde koruyup idame ettirmiyenlerden temlik edi
len yer geri alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar Devlet 
ormanlarına katılmak üzere istimlâk edilmez. 

MADDE 67. — Tarım Vekâletinin vereceği ağaçlandırma plânı gereğince ve 
tâyin edeceği ağaç nevilerinden bu kanunun 66 ncı maddesine göre gerek kendi 
topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ziraate elverişli 
olmıyan boş arazide, yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman yetiştirecek 
hususi şahıslara veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım Vekâletinin izniyle 
T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için, 15 yıl müd
detle Tarım Vekâleti Bütçesine, miktarı (500 000) liradan aşağı olmamak şartiyle 
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müd
deti ve diğer şartları Maliye ve Tarım Vekaletleriyle T. C. Ziraat Bankasınca müş
tereken tesbit edilir. 

MADDE 68. — Orman veya ağaç yetiştireceklere ve kültür arazisi kenarlarında 
çit yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı olarak orman Umum Müdürlü
ğünce fidanlarm yaşma cins ve nev'ine göre tesbit edilen bedeli mukabilinde, fidan ve 
tohum verilebilir. Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj ve 
nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere bedelsiz sağlanabilir. 

MADDE 69. — Orman yetiştirecek köy orman kooperatiflerine lüzumlu fidan 
lar, orman idaresi tarafından ağaçlama sahasına kadar götürülerek bedelsiz veri
lir ve dikme işi orman teknik memurlarının nezareti altında yaptırılır. Bu ağaç
lama sahaları orman idaresinin daimî nezaret ve kontrolü altında bulundurularak 
gelişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin .alınması sağlanır. 

MADDE 70. — Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya 
orman yetiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresi
nin kontrolü altında toplanmış ve menşe şahadetnamesi verilmiş tohumlardan ol
ması şarttır. 
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Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedilecek fidanlara, orman idaresince 

bir menşe şahadetnamesi verilir. Yabancı memleketlerden ithal edilecek orman ağa
cı fidanlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri ilgili 
orman idarelerince incelendikten sonra giriş izni verilir. 

Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce 
parasız tohum verilebilir. 

/ / - Orman yangınlarının söndürülmesi 
MADDE 71. — Ormanların içinde veya yakınında ateş veya yangın belirtisi 

görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dai
relerine veya mülkiye âmirlerine haber vermeye mecburdurlar. 

Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askerî ve mülki haberleşme vasıtala
rından derhal ve parasız olarak faydalanılır. 

P . T. T. merkezleriyle demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına 
ait telgraflarla yangının seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım talepleri
ni ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden telgraflardan ücret alınmaz. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gö
zetleme kule ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilâtının kuruluş mer
kezleri aramda orman idare ince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve tcra Ve
killeri Heyeti karariyle ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları 
tesis olunur. 

Telefon devreleri P . T. T. tdaresi santrallerine ve P . T. T. İdaresinin santrali 
olmıyan yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir. 

P . T. T. santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları 
için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez. 

MADDE 72. — Orman yangınlarında, yangına civar köy ve kasabaların 18 ya
şını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde mevcut 
balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yan
gın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar. 

Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kâfi gelmezse daha ilerideki köy 
ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekil
de vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker ve jan
darma birlik kumandanları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat git
meye mecburdurlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğ-
rıyan zatî eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlar
da alâkalıları tazmine mecburdurlar. 

MADDE 73. — Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen ta
rifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücretleri orman idaresi ta
rafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların görecekleri 
lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirilebi
lirler. 

Bunların ücreti de orman, idaresi tarafından ödenir. 
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında orman ida

resi, diğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek ve katık verilir. Baş
kaca ücret verilmez-

MADDE 74. — Umumi hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye 
müracaat hakları mahfuz kalmak üzere yangın söndürülürken sakatlananlara sa
katlık derecesine göre ve ölenlerin ailesine 200 liradan 1 000 liraya kadar orman 
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idaresince para verilir. Devlet memuru olup da sakatlanan ve ölenler hakkında 
umumi ahkâm tatbik olunur. 

Yaralanan veya hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman 
idaresine aittir. Bunlar Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir. 

MADDE 75. — Orman yangınları için çekilen bilûmum telgrafları telgrafhane 
ve demiryol istasyon memurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da bunu 
hemen mahalline göndermeye mecburdurlar. 

MADDE 76. — Mahallî Hükümetin veya orman memurlarının sevk kâğıdı 
üzerine istasyon memurları yangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarife-
siyle ve mahsubu bilâhara yapılmak üzere yangına civar olan maihalle indirmek şar-
tiyle yolcu veya marşandiz katariyle ve mümkün olan yerlerde hususi katarla gö
türüp getirmeye mecburdurlar. 

(Geçici Komisyonun 94 ncü maddesi). 
MADDE 77. — Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallelinin en 

büyük mülkiye memurları, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat 
sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalâde zamanlarda 
muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni ve oralardaki her türlü işlerin 
tatilini emredebilirler. 

MADDE 78. — Orman idaresi yangınları önlemek maksadiyle en <*ok beş yılda 
tahakkuk ettirilecek bir plân ve program dahilinde yangın emniyet yolları ve yan
gın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz telefonla 
bağlamakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtakalarda 
yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter mik
tarda yangın söndürme alet ve malzemesini haiz ve motorlu vasıtalarla teçhiz ve 
takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurabilir. 

MADDE 79. — Orman içindeki yollarda orman idaresince belli edilmiş konak 
yeı-lerinden gayrı yerlerde gecelemek ve konak yerlerinde yaylak, kışlak ve otlak
larda orman idaresince hazırlanmış ocak yerlerinden gayrı yerlerde ateş yakmak 
yasaktır. 

(Geçici Komisyonun 97 nci maddesi). 
MADDE 80. — Köylünün korumasına ayrılan ormanların yanması halinde 

alâkalı köyün 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu senede 
en çok 10 gün ağaçlandırma işinde bedenen çalışmıya mecbur tutulurlar. 

III - Orman memurlarının silâh taşıma ve kullanma hak ve yetkileri 
MADDE 81. — Orman teşkilâtında her sınıf, derece ve görevde çalışan orman 

mühendisi, orman mühendis muavinleri, orman koruma ve bakımı ile mükellef or
man başmuhafaza memuru ve orman muhafaaz memurlariyle Orman Umum Mü
dürlüğünce lüzum görülecek diğer orman memurları İcra Vekilleri Heyetinin seçe
ceği silâhla teçhiz olunurlar. 

Bu silâhlar adı geçen memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. 
MADDE 82. — 81 nci madde mucibince silâh taşımaya salahiyetli olanlar vazi

felerini ifa sırasında aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kullanabilirler. 
a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı hallerde; 
to) Tecavüz veya taarruza yariyan alet veya silâhları taşıyanlara alet veya 

silâhların derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen teca-
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vüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde define 
imkân olmaması; 

c) B bendi gereğince teslim edilen alet veya silâhları veya el konan müsade
reye tâbi nakil vasıtalariyle orman emvalini veya memurun silâhını almak veya 
orman bölge ve muhafaza binalarına zor ile girmek maksadiyle vâki tecavüz ve 
taarruzun başka şekilde define imkân bulunamaması; 

IV - Suçların takibi 
MADDE 83. — Orman memurları, orman suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak 

ile tesbit suç ve nakil vasıtaları ile suç mahsulü mallarını zabıt ve icabında suç iş-
liyenleri yakalamak salâhiyetini haizdirler. 

Talep vukuunda polis, jandarma, orman memurlarına ve muhtarlara yardıma 
mecburdurlar. 

(Geçici Komisyonun 102 nci maddesi). 
MADDE 84. — Orman memurları, av tezkeresi olmıyanları ve Orman idaresin

den izin almamış olanların ormanlarda ve orman göl ve derelerinde avlanmalarını 
men'e, avlarını ve vasıtalarım zaptetmeye salahiyetlidirler. 

MADDE 85. — Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihti
yar heyeti kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının korunmasında 
orman teşkilâtiyle iş birliği yapmakla ödevlidir. 

Bu maksatla suçların takibi faslında1 yazılı yetkileri orman teşkilâtı mensupla-
riyle birlikte veya Tarım Vekâletince belirtilecek esaslar dâhilinde ayrı olarak kul
lanırlar. 

MADDE 86. — Orman memurları bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenle
rin hüviyetlerini, ikametgâhlarını ve suçlarının mahiyetlerini tesbit ederek tanzim 
eyliyecekleri zabıt varakalarını vakit geçirmeksizin bağlı bulundukları âmirlerine 
gönderirler. Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek en kısa bir zamanda Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine verilir. Bu zabıtlar hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin en yakın zabıta merke
zine götürülür. 

MADDE 87. — Bu kanunda cezaları tâyin edilen orman suçlarına mütaallik 
dâvalar Sulh Ceza mahkemelerinde görülür. 

Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce acele işlerden sayılır. 
MADDE 88. — Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve 

mahrukat ve sair mahsuller ile cürüm aletleri vazifeli orman memurları tara
fından muhafaza edilmek üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakın bele
diyeye veya köy muhtarına veya muhtarın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar 
heyeti âzasından birine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan çürüye
cek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulunanlar orman 
idaresinin satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, tellal ile ilân 
edilmek suretiyle derhal satılır. Masraflar çıktıktan sonra geri kalan para ema
net olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri nispetinde kanunen muteber te
minat veya muteber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâva neticesine kadar 
sahiplerine iade olunur ve teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vasıtaları 
hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik olunur. 
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Ancak, kanunun 112 nci maddesi gereğince müsaderesi icabetmiyen nakil vası

taları teminat ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur. 
Sanık lehine karar verilmesi halinde, zaptedilmiş emval mevcut ise derhal ve 

satılmış ise bedeli iade olunur. 
Müasderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları ve cürüm aletleri satılma

mış ise satılarak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 
MADDE 89. — Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı bel

li olmıyan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olunamıyan orman mahsul
leri ve cürüm aletleri, orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedelleri 
irat kaydolunur. 

Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri 15 gün 
müddetle yapılacak ilânla araştırılır, i lân sonunda sahibi meydana çıkmıyan vası
talar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 90. — îzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı 
halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen ve halinden 
şüphe edilen kimseleri orman dışına çıkarmıya orman memurları yetkilidirler. 

(Geçici Komisyonun 109 ncu maddesi). 
MADDE 91. — Otlatma izni verilmiyen ormanlarda başıboş görülen hayvan

lar en yakın köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur. 
Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir. 

Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilân edilen 15 gün içinde sahibi 
bulunmıyan hayvanlar idarece usulen satırılarak bedeli bankaya veya Orman 
İdaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan 
sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman idaresince irat kaydo
lunur. 

Hayvan sahipleri bakma masraflarını Ödemeye mecburdurlar. 
MADDE 92. — Orman suçlarından mütevellit aramayı icap ettiren haller, 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı, gecikmesinde ma
zarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları orman memurları aynı madde 
hükmüne tevfikan yaparlar. 

Arama sırasında zaptolunan kaçak orman emvali hakkında bu kanunun 88 nci 
maddesi hükmü tatbik edilir. 

MADDE 93. — Bu kanunun tatbiki bakımından imalât ve fabrikasyonun 
kontroluna Tarım Vekâleti yetkilidir. Bu kontrolün ve umumiyetle nakliye tezke
releri yoklamasının nasıl yapılacağı Tarım Vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 94. — Bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntakalardaki vilâyet ve 
kaza merkezlerinde bir ihbar ve takip sebebine uymadıkça orman mahsullerine ait 
nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz. 

Orman idaresi bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren en çok 5 sene 
içinde ormanların bakım kuruluşlarını tamamlar. 

V - Ceza hükümleri 
MADDE 95. — 16 nci maddenin A ve B bentleriyle yasak edilen fiillerden 

kerestelik ağaçları kesenler, 7 günden 3 aya kadar hapis, kereste ve tomruğun 
beher metre kübü için 25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. Kesirler vahide irca edilir. Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olan-
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lar için bu para cezası bir misli artırılarak hükmolunur. 16 neı maddenin A ve 
B bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik olmıyan diğer ağaçları keserek 
odun veya kömür yapanlar 7 günden bir aya kadar hapis ve odunun beher ken
tali için üç lira, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. Kesirler vahide irca edilir. 

16 ncı maddenin A ve B bentleriyle yasak edilen ve yukardaki fıkralarda ya
zılı bulunmıyan fiilleri işliyenler 7 günden 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

16 ncı maddenin C fıkrasında yazılı fiilleri işliyenler 10 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu kanunun 16 ncı maddesinin A ve B bendine muhalif hareket edenler or
man sahipleri ise, yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar hapis veya 30 lira
dan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ancak, kendi arazisi 
dâhilinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların 
sahipleri yukarıki fıkra hükmüne tâbi değildir. 

16 ncı maddedeki suçları hayvan beslemek için işliyenler hakkında yukarda
ki cezalar bir misli artırılır. 

MADDE 96. — Bu kanunun 18 nci maddesi gereğince ormanlarda izin almadan 
açılan maden ocakları idarece kapatılır. 

Suçlular hakkında 500 liradan 2 500 liraya kadar para cezası hükmolunur. 
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocakları 

açanlar, tâyin olunacak tedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın yarısına hükmolu
nur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten 
menolunur. 

MADDE 97. — Bu kanunun 19 ncu maddesinde yasak edilen fiilleri ika eden
lerle izne bağlı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar- îşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vâki olduğu 
veya yanmış orman sahasına taallûk ettiği takdirde üç aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır ve her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmo
lunur. 

MADDE 98. — Bu kanunun 20 nci maddesinde tâyin edilen mesafeler dâhilin
de yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, 
katran ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bunların işletilmesi de menedilir. 

MADDE 99. — Bu kanunun 21 nci maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz 
hayvan sokanlar iki aya kadar hafif hapis ve ayrıca beher baş deve için birer lira 
diğer büyük baş hayvanların beheri için 50 şer kuruş, küçük baş hayvanların be
heri için de 25 şer kuruş hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren hayvanlar için yalnız para ceza
sına hükmolunur. 

Yanmış orman sahalarına hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzün
den girmesi halinde yukarda yazılı cezalar iki misli olarak tatbik olunur. 

Geçici 3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı müddetin hitamından sonra or
manlara giren her nevi keçiler müsadere edilir. 

MADDE 100. — Bu kanunun 22 nci maddesinde yazılı hükümlere aykırı hare
ket edenler 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 
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MADDE 101. — Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserek bu damgayı or

man idaresince tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla damgalı ağaçla
rı tesbit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların miktarı 
göz önünde bulundurularak (100) liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

(Geçici komisyonun 119 ncu maddesi). 
MADDE 102. — 33, 34, ve 35 nci maddeler hükümlerine göre köylülerin zatî ih-

tiyaçlariyle köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste, kerestelik ağaç veya 
tomruğu bu işte kullanmayıp da başkasına satanlar veya hibe edenler, kiraya ve
renler veya kiralıyanlar veya bunları orman idaresinden izin almadan başka yer
lere imal edilmek üzere götürenler bir aya kadar hapis ve 50 liraya kadar ağır para 
cezasiyle ve bunları bilerek alanlar bir aydan 6 aya kadar hapis ve 50 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca verilmiş olan ağaç, keres
te veya tomruğun tam tarife üzerinden iki kat bedeli tazminat olarak alınır. 

MADDE 103. — 39 ncu madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve 
şartlara riayet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılır. 

MADDE 104. — 44 ncü madde mucibince her çeşit orman mallarını nakliyesin 
veya damgasız olarak nakledenlere 95 nci madde gereğince cezalandırılır. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve sair orman mahsulle
rini taşıyanların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 88 nci maddede 
gösterilen şekilde alıkonur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahak
kuk ederse alıkonan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 95 nci madde hükmü tatbik olunur. Mücbir 
sebep olmaksızın nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormanda 
kesilen ağaçlardan yapılacak tomruklan damgasız olarak istif mahallerine veya 
kaçırmak kasdı olmaksızın başka yere götürenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 105 — Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl 
içinde 53 ncü maddede yazılı işaretlerle ormanlaraıın hudutlarını belli etmiyen 
hususi orman sahipleri 50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti 
ifa etmezlerse 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandınlırlar. 

Son hükmün infazından itibaren bir yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılma
dığı takdirde masrafı bilâhara orman sahibinden alınmak üzere bu muamele Or
man tdaresi tarafından yapılabilir. 

MADDE 106. — 54 ncü madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan 
orman amenajman plânlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapıl
ması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen 
işleri plân dairesinde ve verilen müddet içinde yapmıyan ve gerekli tedbirleri almı-
yan orman sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri kendilerine verilecek mühlet içinde 
bu işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa, bunlar Orman İdaresi 
tarafından yapılır ve masrafları tamamen kendilerinden alınır. 

MADDE 107. —*- 70 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenlerden 30 lira
dan 100 liraya kadar, Devlete veya her kime ait olursa olsun yeniden orman ye
tiştirmek üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir şekilde veya 
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hayvan sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler 50 liradan 20Ö 
liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 108. — 71 nei maddedeki mecburiyete riayet etmiyenier bir aya kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine ve her türlü alet ve malze
mesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi gereğince cezalandı
rılır. 

Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı sonuna kadar devam eden yangın mev
siminde işlenirse ceza iki misline çıkarılır. 

MADDE 109. — 72 nci maddeye göre ormanlarda vukuagelecek yangınları sön
dürmek için salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafından yangm mahalline 
gitmeleri emrolunmasma veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edilmesine rağmen or
man yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çahşmıyanlar 
ve verilen işi yapmıyanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 25 liradan 
50 liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Ancak, bu cezaya, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alâkalılarda mahallî 
sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulabilir. 

Sözü geçen maddede yazılı memurlarla orman teşkilâtında vazifeli olanlardan 
yangın yerine yardım göndermiyenlerle, alâka göstermiyenler TC. Kanununun230 
ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

MADDE 110. — Bu kanunun 75 ve 76 nci maddelerine aykırı hareket eden ve
ya ettirenler T. C. Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince cezalan
dırılır. 

MADDE 111. — 77 nci maddede gösterilen tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 
liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 112. — Bu kanun hükümlerine göre müsaderesine hükmolunacak 
orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bil
diği halde satmalanlar, taşıyanlar, bilenler, işliyenler, kabul edenler, kullananlar 
veya gizliyenler bir aydan 6 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil 
vasıtaları kime ait olursa olsun idarece zabıt ve mahkemece müsaderesine hük-
molunur. 

Ancak; bizzat çiftçi olanlara ait ve tarım işlerinde kullandıkları (at, kısrak, 
katır, merkep, öküz, inek, manda) ile kağnı, araba ve koşumları hakkında müsa
dere hükmü tatbik olunmaz. Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar. 

Bu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan 
birinci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca, odunun beher kentali veya kesri 
için 5 lira, kömürün beher kental veya kesri için 25 lira, tomruk veya kereste
nin beher metre kübü veya kesri için 100 lira para cezası alınır. 

MADDE 113. — Ağaçlara vurulan resmî damga ve numaraları bozanlar ve or
man hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları kaldıranlar, belir
siz hale getirenler, yerlerini değiştirenler iki aya kadar hafif hapis ve 50 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 
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MADDE 114. — 79 ncu maddedeki yasak fiilleri işliyenlerle orman içine sön

memiş sigara atanlar T. C. Kanununun 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına gö
re cezalandırılırlar. 

MADDE 115. — Bu kanunun 3 ncü maddesiyle orman rejimi altma alman 
yerlerde ve 25, 26, ̂ 27 nci maddeler gereğince muhafaza ormanı ve Millî park ola
rak ayrılmış ormanlarda ormanlara müteallik suçlan işliyenlerin müstehak olacak
ları ceza iki misli olarak hükmolunur. 

MADDE 116. — Bu kanunda yasak edilen fiillerin ikaı yüzünden hususle ge
len zarar için talep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur. 

(Geçici Komisyonun 134 ncü maddesi). 
MADDE 117. — Bu kanunla yasak edilen fiilin, ağaç kesilmesine taallûku 

halinde, ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat 
mahallî rayice göre hesaplanır. 

(Geçici Komisyonun 135 nci maddesi). 
MAliDE 118. — Her türlü orman suçları ile yarım hektardan f a'zla tahrip olu

nan veya yakılan sahalar için bu kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca beher 
hektar için 500 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. 

Altıncı Bölüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 119. — Devlet ormanlarının toprağı ile birlikte* şahıslara veya mües
seselere devir ve temliki bir kanun ile olur. 

Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve 
Maliye vekâletlerinin tasvibine bağlıdır. 

MADDE 120. — Bu kanunun birinci maddesinde orman sayılmıyan yerlerdeki 
ağaç ve ağaççıklardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar. 

A) (E) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sahipleri her türlü zatî ihtiyaçları ve 
pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesip nakledilirler. 

B) (D, F, G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkları sahip
leri kendi zatî ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesip kul
lanabilirler. 

C) D. P. G, fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yer 
lerine nakledilebilmesi ve satılabilmesinin tâbi olacağı işlemler bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren Tarım Vekâletince tesbit edilir. 

MADDE 121. — Tapu kayıtlarında sabit hudutlar gösterilmedikçe ve mahkeme
ler veya kadastro idareleri tarafından tanzim edilmiş veya,edilecek haritaı ve plân
lara müstenit olmadıkça tapu kaydında yazılı miktara itibar olunur. 

Tarla tapusiyle orman tasarruf iddiası mesmu olmaz. 
MADDE 122. — 18 . I I . 1937 tarihli ve 3116 sayılı, 13 . V I I . 1945 tarihli ve 

4785 sayıh, 3 . IV . 1950 tarihli ve 5653 sayılı, 31 . I3X. 1950 tarihli ve 5658 sayılı 
kanunlar kaldırılmıştır. 
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Yedinci Bölüm 

Geçici hükümler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Ormanların tahdit ve kadastrosunun icmaline kadar 

bu kanunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda v bir yerin orman sa
yılıp sayılmıyacağı Tarım Vekâletince belirtilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinin J fıkrasına göre orman 
sayıhnıyan yerlerden orman rejimi içinde kalacak yerler en geç bu kanunun neşrin
den itibaren iki sene içerisinde orman idaresince belirtilir. 

(Geçici komisyonun geçici ikinci maddesi). 
GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak : 
a) On yıl müddetle kıl keçinin canlı ve cansız olarak ihracını ve memleket dâ

hilinde istihlâkini kolaylaştıracak mahiyette her türlü tedbirleri almaya Hükümet 
yetkilidir. 

b) On yıl müddetle her nevi keçilerin sahipleri, 23 ncü maddenin fevkalâde 
hallere ait istisnai hükümleri hariç olmak üzere, 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hük
münden faydalanırlar. 

c) Kıl keçilerin elden çıkarılmasını ve yerine başka bir gelir hayvanı konabil-
mesini temin için kıl keçi besliyen köylüler bu kanunun 15 nci maddesindeki kal
kınma kredisinden tercihan istifade ettirilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 34 ncü maddede gösterilen köyler halkına maden kömü
rü, linyit ve sair yakacak maddeler sağlanıncaya kadar istif yerlerinden kesme 
ve taşıma masrafları ödenmek suretiyle 1/10 tarife bedeli, yahut diğer köylülerin 
korumasına ve intifama ayrılmıyan Devlet ormanlarından 1/10 tarife bedeli kar
şılığında yakacak odun verilebilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Tarım Vekâletinin lüzum göstermesi halinde orman tah
dit komisyonları tarafından ittihaz oliman kararlar aleyhine vâki itirazları terci
han tetkik ve karara bağlamak üzere Adalet Vekâleti umumi mahkemeler kadro
sundaki hâkim, başkâtip, zabıt kâtibi ve mübaşirlerden gerektiği kadarını bu ko
misyonların faaliyette bulunduğu en yakın vilâyet, kaza ve sulh mahkemesi bu
lunan nahiyelerde çalışmak üzere görevlendirir. Henüz sulh mahkemesi kurulmı-
yan nahiyelerdeki bu işlere müstemirren bakmak üzere gerektiği takdirde mahke
meler ihdas edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Orman tahdit komisyonlarınca ittihaz olunan kararlar
dan doğan dâvalara bakmak üzere görevlendirilen hâkimler ve bu hususta nahiye
lerde ihdas olunan mahkemeler tarafından verilecek hükümler temyiz yoliyle Tem 
yiz Yedinci Dairesinde ivedilikle incelenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte: 
a) Bu kanunla kaldırılan 4785 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince Dev

letleştirilmiş olan ormanların henüz tamamlanmamış muameleleri aynı kanunun 
alâkalı hükümleri dairesinde ikmal ve intaç edilir. 

b) Devletleştirilmiş ormanların iadesi hakkındaki bu kanunla kaldırılan 5658 
sayılı Kanuna göre sahipleri tarafından yapılmış ve bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren bir yıl içinde aynı suretle yapılacak müracaatlar hakkında sözü geçen 
kanun hükümleri dairesinde muamele yapılır. 
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GEÇlCl MADDE- 8. — Bu kanunla kaldırılan 3116 ve 5653 sayılı kanunlarda 

yazılı olup da 15 Mayıs 1950 tarihinden evvel işlenmiş suçlardan dolayı, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ceza taki
binden düşen ve aynı kanunun 4 ncü maddesiyle orman mahsullerinin tarife bedel
lerine mütaallik tazminat dâvaları; bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 
açılmaz, açılmış olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek sukut eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dolayı mahkemelerce hükmedilmiş bu ka
bil tazminatların, bu kanunun meriyete girdiği tarihte henüz tahsil eidlmiyenle-
rinin kayıtları borçluları lehine olarak terkin edilir.. 

MADDE 123- — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
MADDE 124. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur

dur. 

• • mmm »• 
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S. SAYISI : 203 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret hak
kındaki 3340 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun .lâ

yihası ve Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) 

T.G. ' ! • ' • ' ' ' 

Başbakanlık 23 . II . 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Şayi : 71 - .2221, 6/519 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Müzeler Ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulunun 
15 . I . 1952 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulduğunu sayglanmla arzederim. 

* Başbakan 
A. Mtnâ$r§s 

GEBEKÇH 

Müzelerimizin kurulması ve tarihi ören yerlerimizin düzenlenmesiyle halka açılması ayrı ayrı 
zamanlarda ve muhtelif tarihlerde vâki olmuştur. Her müzede bulunan eserler başka karekter 
taşımaktadır. Büyük ve küçüklüğüne göre masrafları da ayrı ayrıdır. Bu bakımdan müzeleri
mizin cazip oluşlarına, yapılan masraflara ve halk terbiyesine hizmetlerine göre derece derece 
ücret tesbiti uygun görülmektedir. 

Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı her müzenin ücretini tâyinde, hattâ bâzı müzeleri parasız 
gezdirmekte serbest olmalıdır, öyle ören yerlerimiz ve müzelerimiz vardır ki, halk terbiyesin-
deki büyük önemi bakımından, dühuliyesiz gezdirmek lâzımdır, öyle müzelerimiz vardır ki, teş
hir ettiği hazineler umumi bütçeye gelir kaynağı olacak derecede caziptir; yüksek duhuliyeye rağ
men ziyaretçi sayısı hiçbir zaman eksilmiyecektir. ] 

Bu sebeple 3340 sayılı Kanunun ilişik olarak sunulan tasariyle tâdili derpiş edilmiş bulun
maktadır 
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Milî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/348 
Kıvrar No. % 

t9. M . 195$ 

> Yüksek Başkanlığa 

Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Yük
sek Başkanlıkça komisyonumuza havale edilmekle 
Millî Eğitim Bakanlığı mümessilinin huzuriyle 
incelendi. 

Gerekçe ve kanun maddelerinde ileri sürü
len mucip sebepler yerinde görülerek, ittifakla ve 
aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Balıkesir 
Y. Pelvan 

İmzada bulunamadı 
Burdur 

M. önbey 
Kütahya 
R. Koçak 
Seyhan 

R. 0. Arık 

Bu rapor sözcüsü 
Kastamonu 
Z. Termen 

Bolu 
Z. Danışman 

Denizli 
F. Başaran 

Ordu 
H. Akyol 
Yozgad 
H. tfçöz 

on<> \ 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/348 
Karar No. 8 

z.:xıt.tm 

Yüksek Başkanlığa 

Müzelerle ören Yerlerini .Ziyaret Edenler
den Alınacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarı 
Maliye, ve Millî Eğitim bakanlıkları mümessil
lerinin de huzuru ile, komisyonumuzca ince
lendi : 

1938 senesinde kabul edilmiş bulunan 3340 
sayılı (Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Eden
lerden Alınacak Ücret hakkındaki Kanun) un 
bugünün ihtiyaçlarım karşılayamadığı kanaa
tine varıldı; şöyle ki : 

1938 senesinde müze ve ören yerlerimiz 
muhtelif sebeplerle lâyrk oldukları ehemmiye
ti iktisap etmiş değillerdi. Müzelerimizin bu
günkü hale gelmesi için yapılan masraflarda 
mütemadi artış vardır. Paranın iştira kabili
yetinin çok daha yüksek olduğu devirde tes-
bit edilmiş olan ücretler ise bugün, bunlar icjn 
yapılan masrafların yanında pek cüzi kalmak
tadır-. Avrupa'da meselâ Almanya, Fransa ve 
ingiltere gibi muhtelif memleketlerde tes'bit 
edilen ziyaret ücretleri bizdekiyle kıyasla na-
mıyacak nispette yüksektir. Oralarda bu im
kânı sağlıyan seksiyon şeklinde müzelerin tan
zimi usulü bizde de tatbik* edilmeye başlanmış
tır. Topkapı bugün (14) seksiyonu ihtiva eden 
bir müze haline konulmuştur. Seksiyonların 
artışına göre ücret almak usulü daha âdilâne-
dir ve tatbikatta da pek çok kolaylıklar sağ
lamaktadır. Bu bakımdan idare ile mükellef 
olan mercie seksiyonlar adedinin artması nis
petinde üerette ayarlama yapmak imkânının 
verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Müzelerimizin idar* ve inkişafları, ziyaret 
ücretleriyle pekâlâ sağlanabilecekken bunun 
ihmali hem bütçeye boşuna k&liet tahmil; et
mek, hem. de bir gelir kaynağından faydalan
mamak olur. 

Yukarda yazılan ve gerekçede belirtilen hu
suslar göz önüne alınarak tasaranıntümü üre
rinde tam bir mutabakata varaklı ve maddele
rin müzakeresine geçildi, 

Tasarının, 3340 sayılı Kamımın yalnız 1 nci 
maddesini değiştirdiği görülmekle baş&kta 
buna uygun;şekilde bir tadilât yapıldı. 

Birinci maddeye, müzelerle alâkalı bakan
lıklar meyanmda Sağlık ve Sosyal Yardım* Ba
kanlığına da kendisine ait. m>öfzeler hakkında 
aynı yetkiyi vermedin icaıbettiği uygun görül
dü, o, şekilde bir ilâve yapıldı. Maddenin so
nundaki (bakanlığı) kelimesi, gramer, kaidele
rine uyularak (bakanlıkları) şeklinde tashih 
edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna.-. tev
di bııyurulmak üaere Yüksek Ba-gkanlığa sunu
lur. 
Maliye Ko. 

Başkam Söaeü Kâtip 
Bize Sürd Zoaguidaic 

/. Akçal 3£ D. Smlp F. A&ksöz 
Üye Üye Üye 

Amasya Erzurmn. Samsrun 
/ / . Karay S. Erdtimam Ş. Tlluçay 

Üye tîye Üye 
Yozgad Yozga-d Zcrag^ldak 

F. Nizamoğlu Hi. TaÜıoğlu R. 8wi§oğlu 

ı '( S. Sayısı : 20İ ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.U.M. 
Bütçe Kornişonu »0.7. 1953 
Mm No, 1/348 
Kwwr No. 88 

Yüksek Reisliğe 

Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair Millî Eğitim Vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
22 . II . 1952 tarihli ve 6/519 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Millî Eğitim ve Mali
ye komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde; lâyihanın, muhtelif 
zamanlarda kurulan ve ziyaretçilere açılan mü
ze ve ören yerleri için ihtiyar olunan masraflara 
ve taşıdıkları karaktere göre bağlı bulundukları 
Vekaletlerce ücret tesbiti ile aynı zamanda halk 
terbiyesinde büyük tesiri bakımından ücretsiz 
olarak gezdirilecek müze ve ören yerlerinin tâ
yini ve 1938 senesinde neşrolunan 3340 sayılı 
Kanunun birinci maddesi hükmünün, bugünkü 
lüzum ve zaruretler muvacehesinde tatmine kâfi 
gelmediği cihetle tadilini temin maksadiyle ha
zırlandığı izah edilmektedir. 

3340 sayılı Kanunun neşrinden bugüne kadar 
muhtelif zamanlarda büyük masraflar 'ihtiya
riyle tesis edilmiş ve âtiyen de edilmesi muhte
mel ve daimî masrafları da bulunan bu müesse
selerin muhafaza ve gelişmesi ve senelik masraf
larının karşılığını da imkân nispetinde temin 
için bütçeye gel'ir sağlaması bakımından hazır
lanan ve Millî Eğitim ve Maliye komisyonların
ca da kabul olunan kanun lâyihası komisyonu
muzca uygun görülerek maddelerin görüşülmesi
ne geçilmiştir. 

Maliye Komisyonunun tanzim ettiği birinci 
madde üzerinde cereyan eden müzakerede, muh
telif vekâletlere bağlı olan müze ve ören yerle

rini ziyaret edenlerden alınacak ücretin bağlı 
oldukları vekâletler tarafından tâyin ve tesbiti 
halinde her vekâletin kendi görüş ve takdir de
recesine göre birbirine ııymıyan kararlar itti
haz edebileceği mütalâa edilerek gerek bu üc
retlerin, gerek halkın parasız olarak görebile
cekleri müze ve ören yerlerinin tâyin ve tesbiti 
hususunda İcra Vekilleri Heyetini salahiyetli kıl
mayı komisyonumuz yerinde görmüş ve maddeyi 
bu şekilde tadilen kabul etmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul olunan kanun lâyihası Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis 
I îursa 

K. Yılmaz 
Antalya 

A. tfanoğlu 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Erzincan 
N. Pekcan 
İstanbul 

*<?. Oran 
Kastamonu 

//. Türe 
Ordu 

R. Aksoif 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

H. Himnan 
Çanakale 

K. Akmantar 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
istanbul 
E. Adakan 
istanbul 

F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Seyhan 
C. Türk 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

( S. Say mı : 2()tf ) 





ötJKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alı
nacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunda de

ğişiklik yapümamna dmr kanun tasarısı 

MADDE 1. — Müzelerle Ören Yerlerini Ziya
ret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki 3340 
sayılı Kanunun 1. maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Umuma açılmış olan müzelerle açık müze ha
line konmuş tarihî binaları ve düzenlenmiş ören 
yerlerini ve millî sarayları ziyaret edenlerden 
alınacak duhuliye ücretlerini, her mahal için uy
gun göreceği miktarda tesbite, lüzum gördüğü 
yerleri parasız gezdirmeye Millî Eğitim, Askerî 
müzeler için Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu 
Maliye, Millî Eğitim ve 
bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Mendsrts 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. K'öyrmn ' 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUri 

ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. tırcalt 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

kanunu Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
R. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytbıoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı Y. 

N. östsan 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

^Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alı
nacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunun bi

rinci maddesini değiştiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — Müzelerle Ören Yerlerini Ziya
ret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki 3340 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Umuma açılmış olan müzelerle açık müze ha
line konmuş tarihî binaları ve düzenlenmiş ören 
yerlerini ve millî sarayları ziyaret edenlerden 
alınacak duhuliye ücretlerini, her mahal için uy
gun göreceği miktarda tesbite, lüzum gördüğü 
yerleri parasız gezdirmeye Millî Eğitim, sıhhi 
müzeler için Sağlık ve Sosyal yardım, askerî mü
zeler için Millî Savunma bakanlıkları yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 20â ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞÎ I 

Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alı-
nacak Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Müzelerle ören Yerlerinii Ziya
ret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki 3340 
gayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Umuma açılmış olan müzelerle açık müze ha
line konmuş tarihî binaları ve düzenlenmiş ören 
yerlerini ve millî sarayları ziyaret edenlerden 
alınacak ücretleri, her mahal için uygun 
göreceği miktarda tesbite, lüzum gördüğü 
yerleri parasız gezdirmeye tcra Vekilleri Heyeti 
yetkilidir. 

• I 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. i 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( R. Savnsı : 203 ) 





S. SAYISI : 205 
İstanbul Mebusu Andre Vahram Bayar'm, Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye, Ulaştırma 

ve Bütçe komisyonları raporları (2 /256) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçilerinin emeklilik hakları ile 
ilgili ve bunların devam etmekte olan mağduriyetlerine son vermek gayesiyle bağlı kanun tek
lifini gerekçesiyle birlikte takdim ve gereğine emirlerinizi derin saygılarımla arzederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Andre Vahram Boyar 

GERBKÇH 

577Î sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 65 ve 68 nci maddelerinde 
yazılı müraeaat için yeniden üç aylık müddet vermiş olduğundan bu yüzden haklarnı kaybet
miş olan binlerce vatandaşımız sevindirilmiş bulunmaktadır. Ancak, 

5434 sayılı Kanunun geçici (2) nci maddesi gereğince özel bir kanunla işçi Sigortalarına 
devri yaplıncaya kadar geçici olarak faaliyetine devam etmekte bulunan Devlet Demiryolları 
tşçîleri Emekli Sandığına dâhil bulunan işçiler bu kanundan faydalanmamış oldukları gibi bu 
işçilerin içinde de 4001 ve 4640 sayılı kanunlarla borçlanma için tesbit edilmiş olan müracaat müd
detlerini geçirmiş ve bu suretle borçlanma hakları düşmüş olanlar pek çoktur. 

Memurlar için 5771 sayılı Kanunla kabul edilen borçlanma aynı durumda bulunan işçiler için 
böyle bir hakkın tanınmaması Adalet ve hakkaniyet prensipleriyle telifi güçtür. 

Diğer taraftan 5434 sayılı Kanunun geçici 11 ncü maddesinin (A ve B) fıkralarında yazılı hiz
metler mezkûr kanunla kurulan Sandığa dâhil bulunan memurların mülga 1683 sayılı Kanuna tâbi 
olanların fiilî hizmet müddetlerine otomatik olarak eklendiği halde Devlet Demiryolları İşçileri 
Emekli Sandığına dâhil bulunan eski işçilerden birçoklarının aynı mahiyetteki hizmetlerini bun
ların tekaütlük hesabında sayan bir hüküm bulunmadığından bu bakımdan da bir haksızlık doğmaş 
bulunmaktadır. 

Devlet Demiryolları işçileri önceleri daimî kadrolarda gayrimüseccel olarak yıllarca çalıştırıl
dıklarından sonra tescil edilmiş ve tescil tarihinden itibaren emeklilik hakkı tanınmıştır. Emekliliğe 
ait kanunlarımız prensip olarak daimî kadrolarda çalışmayı şart koymuş olduğu gibi Devlet Demir
yolları İdaresinde 1950 yılından itiba/ren bu suretle geçen hizmetlerin barem bakımından terfi 
müddetlerine mahsup edilmesi için karar almış bulunmaktadır. Bu itibarla bu gibi işçilerin tesci
linden evvel daimî kadrolarda ücret ve yövmiye ile geçmiş hizmetlerinin de borçlanma yoliyle 
fiilî hizmet müddetlerine katılması mevzuata bir aykırılük teşkil etmiyeceği gibi hak ve adalet 
prensiplerine de uygun düşer. 

Devlet Demiryolları işçileri 5434 sayılı Kanunun borçlanmaya ait geçici 65 nci maddenin borç
lanabilecek hizmet arasında bulunan bir kısım hizmetleri için borçlanma imkânım bulamamışlardır. 
Meselâ bu işjçiler mezkûr maddenin 2 işaretli fıkrasının muhtelif bentlerine giren Askerî Fabrika
lar, mülga reji idaresinde, mülga liman rıhtım ortaklıklarında, fenerler idaresinde azınlık ve ya
bancı okullarda, ticaret ve sanayi odalarında «;eçen hizmetler gibi) hizmetlerini borçlanamamışlar-
dır. İşte kanun teklifinin bu gibi haksız durumları ve işçilerimizin devam edegelen mağduriyetle
rini ortadan kaldırmak maksadiyle yapmış bulunuyorum. 
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Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No : 2/256 
Karar No : 14 

İ8 . XII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
ın, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2554 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, 
Maliye ve Ulaştırma bakanlıklariyle Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin huzurlariyle 
incelendi. 

Maliye Bakanlığı mümessili; bu teklifin 
kendilerini ilgilendirmediğini ve hiçbir noktai 
nazarları olmadığını ifade etti. 

İşçi Sigortaları ve Emekli Sandığı mümessil
leri, Devlet Demiryolları ve.Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığının 
5434 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi ge
reğince Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Ku
rumuna devri mukarrer bulunması hasebiyle 
bu teklifin reddi mütalâasında bulundular. 

Devlet Demiryolları mümessili ise; yeni ha
zırladıkları bir tasarı ile Devlet Demiryolları 
İşçileri Emekli Sandığının devamının teminini 
istihdaf ettiklerini ve teklifin kabuliyle birçok 
haksızlıkların izale edilebileceğini ileri sürdü
ler. 

Bu mütalâalardan sonra gereğini düşünen ko
misyonumuz : 

Esasen 5771 sayılı Kanunla Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 ve 68 
nci maddelerinde, yazılı müracaat için yeniden 
üç aylık müddet verilmiş olduğunu, 

Ancak; 5434 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesi gereğince özel bir kanunla İşçi Sigor
talarına devri yapılıncaya kadar geçici olarak 
faaliyetine devam etmekte bulunan Devlet De
miryolları İşçileri Emekli Sandığına dâhil bulu
nan işçilerin bu kanundan faydalanmamış olduk
ları ve bu işçilerin içinde 4001 ve 4640 sayılı ka
nunlarla borçlanma için tesbit edilmiş olan mü
racaat müddetlerini geçirmiş olmak suretiyle 
bu hakları düşmüş olan birçok işçinin mevcut 
olması hasebiyle ortaya çıfcan ikiliğin kaldırıl

masını muvafık mütalâa ederek teklifin esasını 
ekseriyette kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde : 
Başlık; 2454 sayılı Kanun lâğvedilmiş oldu

ğundan, mülga bir 'kamuna madde eklenemiye-
eeği neticesine varılarak (2454 sayılı Kamuna 
ek Kanun) isminin (5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun) tarzında 
değiştirilmesi ve buna mütenazır olarak da bi
rinci maddenin (5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici bir madde eklenmiştir) şeklinde tadili uy
gun görülmüştür. 

Teklif sahibinin birinci maddesi mâna ve vu
zuh 'bakımından tadil edilerek yeni şekliyle ge
çici madde olarak kaJbul edilmiştir. 

Teklif sahibinin ikinci maddesiyle istihdaf 
edilen gayenin tahakkukunda bir fayda mülâ
haza edilmediğinden bu maddenin, Esat Doğan 
(Malatya) ve Zeki Akçalı (Seyhan) m muhale
fetlerine karşı ekseriyetle reddine ve bu kanun
la ilgili şahısların çok uzak yerlerde bulunduğu 
göz önüne alınarak kanunun neşrinden bir ay 
sonra yürürlüğe girmesi esasının kaJbuliyle ikin
ci maddenin, (Bu kanun yayımı tarihinden bir 
ay sonra yürürlüğe gitrer) şeklinde düzeltilme
sine ve teklif sahibinin dördüncü maddesinin de 
üçüncü madde olarak aynen kabulüne ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Maliye Ko. Reisi Bu rapor Sözcüsü 
Rize Seyhan 

(Muhalifim.) E. Güçlü 
t. Akçal 

Kâtip * 
Urfa Kocaeli 

N. Açanal L. Tokoğlu 
Konya Malatya 

(Muhalifim). Söz hakkım mahfuzdur. 
77. İV. Yiğiter E. Doğan 

( S. Sayısı : 205 ) 
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Beyhan 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Z. Akçah 
Yozgad 

F. Nizcmoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
(Muhalifim.) 

R. Sivişoğhı 

Muhalefet şerhi 
Halen uygulanimakta olan 5417 sayılı İh

tiyarlık Sigortası Kanununda borçlandırma 
yapılmak suretiyle eski hizmetlerin sayılması 
hususunda her hangi bîr hüküm bulunmamak
tadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığının 

da, 5434 sayılı Kanunun geçici ikinci madde
sine tevfikan İşçi Sigortalara Kurumuna devri 
mukarrerdir. 

Bu sebeplerle sosyal sigortanın parçalan
masına ve şayet Sandık tşçi Sigortaları Kuru 
muna devredilirse kabul edilen teklif sebebiyle 
devirden sonra 350 bin sigortalı içindeki 5 - 10 
bin kişilik küçük bir sigortalı grupuna, büyük 
kitleye nazaran ayrı ve üstün birtakım men
faatler sağlanmasına muhalifiz. 

Rize Milletvekili 
/. Akçal 

Konya Milletvekili 
U. N. YiğiUr 

Zonguldak Milletvekili 
R. Sivişoğlu 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 2/256 
Karar No. 12 

5 .Yİ. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili A. Vahram Bayar'ın, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları 
Emekli Sandığı temsilcilerinin huzuriyle ince
lendi. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Demiryolları mü
messilleri: Devlet Demiryolları İşçileri Emekli 
sandığının devamımın teminini istihdaf ettikle
rini ve teklifin kabuliylc bâzı haksızlıkların 
izaLesi yoruna gidileceğini ileri sürdüler. 

Gereğini düşünen komisyonumuız : 
5571 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 65 ve 68 mei mad
delerinde yazılı müracaat için üç aylık müddet 
verilmiş olduğunu, 

Ancak 5434 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesi gereğince özel bir kanunla Işıçi Sigor
talarına devri yapılıncaya kadar geçici olarak 
faaliyetlerine devam etmekte bulunan Devlet 
Demiryolları İşçileri Emekli Sandığına dâhil 
bulunan işçilerin bu kanundan faydalanma
mış oldukları ve bu işçilerin içinde 4001 ve 
4640 sayılı kanunlarla borçlanma itçin teşebbüs 

edilmiş olan müracaat müddetlerini geçirmiş 
olmak suretiyle bu hakları düşmüş olan birçok 
işçinin mevcut olması hasebiyle ortaya çıkan 
ikiliğin kal'dırılması içtimai adalet prensibine 
uygun mütalâa olunarak teklif kabul olunmuş
tur. 

Maddelerin müzakeresinde : Maliye Komis
yonunun değiştirgesi aynen kabul edilmiş ve 
fakat müracaat müddetinin üç aydan altı aya 
çıkarılmasına karar verilmiştir. 

IBütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisy 
Başkam 

Samsun 
N. B&rkman 

Kâtip 
Amasya 

Cevdet Topçu 

onu 

K 
İmzada bulunamadı! 

Bitlis 
N. Barut 1. 

Ordu 
İV. Fırat 

Çanakkale 
Karasioğlu 

Tekirdağ 
H. Bingül 

SÖSBCÜ 

Erasuruım 
E. Nutku 

Bilecik 
. M. Kurkut 

Malatya 
L. Sayman 

Tunceli 
H. R. Kulu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/256 
Karar No. 86 

20. V. 1953 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Mebusu Andre Vahram Bayar'm, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umu
mi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hakkın
daki 2454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi Ulaş
tırma ve Maliye komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahibi, Maliye ve Ulaştırma vekâletleri 
temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun teklifi; 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kaîbul edilen 
'borçlanmaya ait hükümden tâyin edilen müd
det zarfında faydalanamıyan memurlar 'hakkın
da bilâ'hara kamil olunan 5771 'sayılı Kanunla 
(3) aylık bir müddet dalha kabul edilmiş olma
sına rağmen, 5434 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesi gereğince hususi bir kanunla İşçi Si
gortalarına devri yapılıncaya kadar muvakkat 
olarak faaliyetine devam etmekte 'bulunan Dev
let Demiryolları İşçileri Emekli Sandığına dâ
hil bulunan işçilerin bu kanundan faydalana
mamış oldukları ve bu işçilerin içinde 4001 ve 
4640 sayılı.kanunlarla .borçlanma için 'tesbit edil
miş olan müracaat müddetlerini geçirmek sure
tiyle hakları sakıt tolan birçok işçilerin de mev
cut olması 'hasebiyle ortaya çıkan ikiliğin de ka
lesi maksadiyle -bu işçilere "borçlanma için üç 
aylık bir müddetin tanınmasını temin için ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı, 2454 
sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer 
hükümleri dairesinde emeklilik muamelesi yap
makta olduğundan 5434 ve sonradan kabul olu
nan 5771 sayılı kanunlarla memurlara verilen 
Iborçlanma hakkından sandık işçilerinin istifa
deleri mümkün olmamıştır. 

1941 yılında yürürlüğe giren 4001 sayılı Ka
nun ile 1944 yılında kabul olunan 4640 ve 4644 
sayılı kanunların müracaaat müddetlerini geçir
miş ve bu yüzden eski hizmetlerini borçlanma su
retiyle ekletmek imkânını kaybetmiş işçilere borç
lanma için yeni bir imkân teminini istihdaf eden 

teklif komisyonumuzca da uygun -görülmüş ve 
Maliye Komisyonununı tanzim ettiği metin, gö
rüşmeye esas tutulmuştur. 

5434 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıl
mış bulunan 4640 sayılı Kanunun birinci madde 
sine göre imtiyazlı demiryolu şirketlerinde yev
miye almak suretiyle geçen hizmetlerin de boç 
lanma voliyle emeklilik hizmetlerine eklenmesi 
mümkün bulunmakta idi. Bu sebeple bu hik
metlerin de borçlandırılmasını temin maksadiyle 
teklif sahibi kanun teklifine «yevmiyeli veya saat 
ücretli» ibaresini de ilâve etmiş ve Maliye Ko
misyonu metninde de bu ibare yer almıştır. 

Halbuki borçlanma için koni isy onumuzda 
şimdiye kadar kabul edilen prensip hizmetin ay
lık ücretli ve daimî görevlerde geçmiş olmasıdu 
1Ji1 itibarla daimî mahiyet arzetmiyen yevmiye!' 
hizmetlerin borçlandırılması mümkün değildir. 
Ancak imtiyazlı demiryolu şirketlerinde yevmiye 
almak suretiyle geçen hizmetlerin evvelce bir ka
nunla borçlanınıya esas tutulması kabul edilmiş 
bulunduğundan yevmiyeli olarak yalnız bu hiz
metlerin borçlandırılmasını temin maksadiyle 
birinci maddeye vuzuh verilmiş, Maliye Komisyo
nunun birinci maddesi bu tadille kabul'edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul olunan lâyiha Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur 

Reis Sözcü 4 Kâtip 
Bursa İstanbul 

K. Yılmaz H. HOsman 
Antalya Çanakkale Diyarbakır 

A. Sarıoğlu K. Akmantar Y. Aziaoğlu 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 

M. R. Bumk M. Ekinci ö. F. Samç 
^'"/incan İstanbul İstanbul 

A". Peki an E. Adakan S. Oran 
İstanbul Kastamonu Kırklareli 

F. Sayımer H. Türe Ş. Bakay 
Ordu Seyhan Siird 

l\. Aksoy C. Türk B. JSrden 
Trabzon Trabzon 

C. R. Eyüboğlu S. F. Kalaytyıoğlu 
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İSTANBUL MEBUSU ANDRB VAHRAM 
BAYAR'İN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Miidnrlüğü İşçileri Emekli Sandığına ait 2454 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . V. 1934 tarihli ve 2454 sa
yılı Kanunla kurulup 5434 sayılı Kanunun ge
çici (2) nei maddesi gereğince geçici olarak faaliye
tine devam eden Devlet Demir/oharı İşçileri 
Emekli Sandığına dâhil ol anlar'lan 4H40 sayılı 
Kanunun (1) nci ve 4644 sayılı Kar.unun ge
çici (3) ncü maddeleri gereğince tesbit edilen 
müddetler içinde Borçlanma müracaatında bulu
nanı lyanlar için mezkûr kanunların Borçlanma
ya ait hükümleri dairesinde borçlandırılmak 
üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç 
aylık bir müddet verilmiştir. 

Bu gibiler bu müddet içinde yukarda sözü 
geçen kanunların şümulü dışında kalıp 5434 sa
yılı Kanunun geçici (65) nci maddesinin (2"; 
işaretli bendinde yazılı hizmetleri için de borç
landırılmalarını istiyebilirler ve bunlara Dev
let Demiryolları İdaresinde daimî kadrolarda 
tescil, edilmeksizin geçen hizmetleri de borçlan
mada nazara alınır. 

MADDE 2. —- Birinci maddede yazılı olanla
rın 5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü madde
sinin A ve B fıkralarında yazılı hizmetleri fiilî 
hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu suretle eklenen hizmetlerin beher ayı için 
(ay kesirleri dâhil) Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü ilgililerin bu kanunu yürürlüğe gir
diği tarihteki keseneğine esas ücret tutarlarının 
% 10 nunu isteği üzerine Sandığa öder. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

5434 sayık Kanuna Geçici Bir Madde Eklenme
sine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçici bir madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesi gereğince geçici olarak çalış
masına devam eden (Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı) na dâhil olanlar; sözü geçen 
kanunun 12 nci maddesinin (I) işaretli fıkra
sında yazılı daire, kurum ve ortaklıkların aylık 
ücretini, yevmiyeli veya saat ücretli daimî kad
rolarında (Bu kadrolarda tescil edilmeksizin ge-
jçen hizmetler dâhil) geçmiş olan hizmet müd
detlerinin en çok on yılını bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde adı geçen sandığa 
yazı ile müracaat etmek şartiyle aynı kanu
nun geçici 66 nci maddesinde yazılı esaslar dai
resinde borçlandırılmalarını istiyebilirler. 

Şu kadar ki, kaldırılan çeşitli kanunlarda
ki hükümlere göre borçlanma suretiyle fiilî hiz
mete eklenen müddetlerle bu kanun gereğince 
eklenecek müddetler toplamı on yılı geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin dördüncü 
maddesi üçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞlŞTl-

RtŞt 

5434 sayık Kamuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçici bir madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesi gereğince geçici olarak çalış
masına devam eden (Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı) na dâhil olanlar; sözü geçen 
kanunun 12 nci maddesinin (I) işaretli fıkra
sında yazılı daire, kurum ve ortaklıkların aylık 
ücretli, yevmiyeli veya saat ücretli daimî kad
rolarında (Bu kadrolarda tescil edilmeksizin ge
çen hizmetler dâhil) geçmiş olan hizmet müd
detlerinin en çok on yılını bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içinde adı geçen sandığa 
yazı ile müracaat etmek şartiyle# aynı kanu
nun geçici 66 ncı maddesinde yazılı esaslar dai
resinde borçlandırılmalarını istiyebilirler. 

Şu kadar ki, kaldırılan çeşitli kanunlarda
ki hükümlere göre borçlanma suretiyle fiilî hiz
mete eklenen müddetlerle bu kanun gereğince 
eklenecek müddetler toplamı on yılı geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 4 ncü mad
desi üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

5434 sayth Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici bir madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun geçici ikin
ci maddesi gereğince geçici olarak çalışmasına 
devam eden (Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı) na dâhil olanlar; sözü geçen kanunun 
12 hci maddesinin (I) işaretli fıkrasında yazılı 
daire, kurum ve ortaklıkların aylık ücretli da
imî kadrolarında geçen hizmetleriyle (bu kad
rolarda tescil edilmeksizin geçen hizmetler dâ
hil) imtiyazlı demiryolu şirketlerinde yevmiye 
almak suretiyle geçen ve 4640 sayılı Kanuna 
göre borçlanma yoliyle emeklilikte sayılan hiz
met müddetlerinin en çok on yılını bir defaya 
mahsus olmak üzere bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde adı geçen 
sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle aynı 
kanunun geçici 66 ncı maddesinde yazılı esas
lar dairesinde borçlandırılmalarını istiyebilir
ler. 

Şu kadar ki kaldırılan çeşitli kanunlardaki 
hükümlere göre borçlanma suretiyle fiilî hiz
mete eklenen müddetlerle bu kanun gereğince 
eklenecek müddetler toplamı on yılı geçemez. 

MADDE 2. — £ u kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 205 ) 





Ş. SAYISI : 206 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasında münakit 
ikamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine merbut Türkiye 
Gümrük Taviz Listesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
lâyihası ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret komisyonları ra

porları (1 /453) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2437, 6/2799 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasında münakit İkamet, Ticaret ve Seyrise
fain Mukavelenamesine merfbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6. Vlll. 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması karalaştırılan kanun tasarısı gerekçesiyle «birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Gümrük Taviz Listesinin 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14. V. 1962 tarihli ve 3/15056 sayılı kararla yü
rürlükten kaldırılmış olduğunu saygılarımla arzederim. (Barbakan 

A. Menderes 

(GEBEK0B 

Torquay Tarife müzakereleri neticesinde Hükümetimizle Yunan Hükümeti arasında halen iki 
memleket ticaretinde ehemmiyeti olan başlıca maddeler hakkında karşılıklı olarak Gümrük Resmi 
tavizleri tanınmış bulunmaktadır. Bu tavizlerin kabul edilmesinin *bir neticesi olarak, iki mem
leket arasında mer'i bulunan 30 Ekim 1930 tarihli İkamet, Ticaret ve 'Seyrisefain Mukavelename-
sdne merbut olup 2335, 2666, 2909, 3141 ve 5470 sayılı kanunlarla tasdik edilen müzeyyel Anlaşma
larla tftdil olunan Gümrük Taviz listelerinin iki ımemleket arasındaki ticari mübadeleler bakımın
dan bugün için fiilî kıymeti kalmamıştır. 

Bunun dışında olarak, bahis mevzuu Mukavelenameye bağlı taviz listemizde, Torquay müza
kerelerinde, millî sanayiimizin korunması düşüncesiyle, haklarında hiçbir memlekete Gümrük Res
mi tavizi tanımamış olduğumuz, ezcümle bâzı pamuk ipliğd ve mensucat nevileri de meveuttur. 
Mukavelenameye bağlı listenin meriyette kalması neticesi, olarak, bu maddeler hakkında da «En 
çok kayrılan memleket» kaidesi dolayısiyle, kendilerine anlaşma ile bağlı olduğumuz bütün mem 
leketlere, tek taraflı olarak bir Gümrük Resmi tavizinde bulunmak mecburiyeti hâsıl olmaktadır 
kri, bu mahzurun da önlenmesi ieabetmektedir. 

Meseleyi bu zaviyeden mütalaa edenGumhuriyet Hükümeti, 30 Ekim 1930 tarihli Türkiye -
Yunanistan Mukavelenamesine merbut Türk ve Yunan taviz Listelerinin yürürlükten kaldırılması 
mevzuunu Nisan 1952 ayında Ankara'da başlıyan Türk - Yunan Muhtelit Komisyonu müzakereleri 
sırasında görüşmek kararını vermiştir. Cereyan eden görüşmeler neticesinde de, Yunan Hükü
metinin, Torquay Anlaşmasını mütaa'kıp esasen bahis mevzuu Mukavelenameye bağlı Yunan lis
tesini hükümsüz telâkki etmekte hulunduğu anlaşıldığından, hu suretle her ikd Hükümetçe de 
mezkûr listelerin fiilen bir kıymet ifade etmediği husuşnda mutahakata varılmıştır. 

Yukardaki mülâhazalara istinaden. Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 Ekim 1930 ta* 
rihli ikamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine merbut Türkiye Gümrük Taviz Listesinin 
yürürlükten kaldırılması Bakanlar Kurulunca 14 Mayıs 1952 tarihinde 3/15056 sayı ile karar al
tına alınmış bulunmakla, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanun ıgereğinee hazır
lanan ilişik kanun tasarısı Büyük Millet M"eclisirtanr yüksek tasvibine arzolunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/453 
Karar No. 11 

14 . 1 . 1953 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 30 Ekim 
1930 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mu
kavelenamesine bağlı Gümrük Taviz Listesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısı komisyonumuzda Hükümet temsilcilerinin 
huzuru ile incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda : 
Torquay Protokolüne girişimizden sonra, 

Hükümetimizle Yunan Hükümeti arasında baş
lıca ticaret maddeleri'hakkında karşılıklı Güm
rük Resmi tavizleri tanınmış bulunması dolayı-
siyle, iki memleket arasında halen yürürlükte 
bulunan 1930 tarihli Anlaşmaya bağlı tâviz lis
telerinin fiilî bir kıymetinin kalmadığı, diğer 
taraftan bu Anlaşmaya bağlı listenin bâzı mad
deleri hakkında «En çok müsaadeye mazhar 
millet» kaidesinden ötürü, kendilerine anlaşma 
ile bağlı bulunduğumuz diğer memleketlere de 
aynı tavizlerin tanınması mecburiyetinin hâsıl 
olabileceği göz önünde bulundurularak, 30 Ekim 
1930 tarihli ikamet, Ticaret ve Seyrisefain An-. 
laşmâsına bağlı taviz listelerinin yürürlükten 
kaldırılması memleket menfaatlerine uygun gö
rülmüş ve bu sebeple kanun tasarısının esası 
kabul olunmuş, ancak tasarı başlığı ile birinci 
maddesinde üslûp ve ifade değişikliği yapıl
mıştır. 

4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak, Bakanlar Kurulu kararı ile 14 . V . 1952 
tarihinde yürürlükten kaldırılmış olan taviz 

listeleri hakkındaki kanun tasarısının, sözü 
edilen kanunun 3 ncü maddesi uyarınca üç ay 
içinde,, yani en geç 14 . VIII . 1952 törihijnHe 
B. M. Meclisine sunulması gerekirken tasarının 
ancak 26 . IX . 1952 tarihinde Meclise verilmesi 
suretiyle müddetin geçirilmiş olduğu tesbit edil
miş ve kanuna aykırı olan bu gibi gecükmelere 
meydan verilmemesi lüzumu komisyonumuzca 
temenniye değer görülmüştür. 

Havalesi veçhile, Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere, tasarı ve ekleri 
Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Dışişleri Komisyonu 
istanbul 

N. R. Belger 
Ankara 

S. M. Arsal E. 
Erzurum 

R. S. Burçak 
tzmir 

C. Tunca 

Başkanı 

Balıkesir 
Budakoglu 
Erzurum 

B. DiUger 

İmzada bulunamadı 
' Manisa 

H. S. Tannöver K 
imzada bulunamadı 

Mardin 
A. Ur as 
Seyhan 

U. O. AnU 

Sözcü 
Niğde 

N. Büğe 
Çorum 

8. Özer 
Hatay 

A. Melek 
Konya 

Z. Ebmuvya 

Mardin* 
Türkoğlu 

Samsun 
F. Kesim 

Trabzon 
H. Baka 

CKimrtik v« Tefcel Komisyonu raporu 
T. BM M. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 4 II .1953 
Esas No. 1/453 • 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 
14 . I . 1953 tarihinde komisyonumuza hava- Gümrük Taviz Listesinin yürürlükten kaidırılma-

le edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
HüMmeli arasında müııakit İkamet, Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelenamesine merbut, Türkiye 

sı hakkındaki kanun lâyihası, Hükümet temsilcile
rinin hüzuriyle müzakere edildi. 

Netice : Gerekçe ve Dışişleri Komisyonu ra-
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porunda izah edildiği üzere lâyihanın tümü itti
fakla kabul edilerek maddelere geçilmiştir. 

^mşiprî^s^m^uîh^ ımmr mm^mb. 
^ I M ^ b a t i m M â t f ffuMme^n^tekHfine ttyfun 
^hÖftklâ be¥afe, îhalösadi daha iyi ifade ettiği 
gSrftlfci 1 nÖ^mMöeöe , SÖ^Ötfrn'nffî^««hli 
mukavelenin müstenit" olduğu kanun numarası 
gösterilmek smrefciyte İMI madde kabul edilmiştir. 

Hükümetin 2 nci ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna göre kelimden değiştirilmek suretiyle, 
3 ncü maddesi aynen kabiri ed'ilmiştir. 

Havalesi- gereğince Ticaret. Komisyonuna tev-

Yunanistan Hükümeti ile aramuzda müna-
kit İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelena
mesine merbut Gümrük Taviz Listesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki kanun lâyihası, 
Hükümet temsilcilerinin hurcu ray le tetkik edildi: 

tTorquay müzakereleri neticesinde Hükü
metimizle Yunanistan Hükümeti arasında iki 
memleket ticaretinde ehemmiyeti bulunan mad
deler hakkında karşılıklı gümrük tavizleri ka
bul ve tesbit edilmiştir. Böylece 30 Ekim 
1930 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisefaiaı Mu
kavelenamesine merbut bulunan ve bilâhara 
vâki müteaddit akasmalarla tadil olunan Güm
rük Ta/vte Listesinin amelî ve fiilî bir kıymeti 
kalmamıştır. 

Bundan başka mezkûr listenin meriyette 
kalması, bu listede meVicut bâzı maddeler hak
kında, «En ziyade müsaadeye mazihar millet» 
kaidesinin tatbiki dolayısiyle, Torquay An
laşmasına dâhil bütün memleketlere tek taraflı 
olarak Gümrük Resmi tavizlerinde bulunmak-
1 iğimizi istilzam etmektedir. 

Bir taraftan millî sanayiimize, diğer- taraf
tan Hazinemize zarar verebilecek olan bu va
ziyetin bertaraf edilmesi mıaksadiyle zikri ge
çen listelerin yürürlükten kaldırılmasına, Yu
nanistan Hükümeti ile de mutabık kalınarak 

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve Tekel Ko. Reisi Sözcü 

Ttimm «torya 
MVmmğUı ? İ / ^ A | Ö M P » 

Kâüp 
Yozgad MjM K. Çoruh 

H. d çöz B. &Ş0us$fâk M. Bumin 
Kocaeli Malatya Samsun 

M. KavaUıoğlu S. İ)oğan H. Üzer 
İmzada bulunamadı 

Tokad Tokâd 
8. Atanç jf«; (fcdemir 

ve 5589 sayılr Kanunla süresi azaltılan 4582 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
14 Mayıs 1952 tarihinde İcra VekHleri Hey
etince karar verilmiştir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun görülen 
kanun lâyihasının esası, Dışişleri Komisyonunun 
Meclise sevk zamanı hakkındaki -işaretine iştirak 
edilmek suretiyle, kabul edilerek maddelere geçil
miş; bîriricî madde' vuzuhu 'ternîn* edtcrTüfak bîr 
tadille- ikinci madde Hükümetin tekfifTveçhile ve 
3 ncü madde Gûmruk ve Tefcel Komfsybhünun 
deriştirdiği şekilde feabul olunmuştur. 

Menisin tasvibine arzedHffiİk ifzlte Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu' 
Reisi 

Kütahya 
H. Gedik 
Afyon K. 

S. Kernıan 
Bolu 

V. Yöntem 
İstanbul 

B. N. Ğöknil 
Sivas 

H. Yüksel 

Sözcü 
Bursa 

H. Şaman 
Afyon K. 

6r. Yiğitbaşı 
Denizli 
E. Şahin 

Kütahya 
M. Alkvn 
Trabzon 

S. Bastvmar 

Kâtip 
Kocaeli 
R. Başak 
Ankara 

H. Bulgurlu 
İstanbul 

4. H. Başar 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Trabzon 

C. Zamangü 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu * . 20.. V . 1953 
^jtm'nö. ffûâ ; 

Karar No. 22 
Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
_ 4 — 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎBÎŞt 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında münakif îkamet, Ticaret m Seyrisefain 
Mukavelenamesine merbut Türkiye Gümrük Ta
viz, Listesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 

kanım tasarısı 

MADDE 1. — 1,758 sayılı kanunla tasdik edi
lip 2335, 2666, 2909, 3141 ve 5470 sayılı kanun
larla onanan müzeyyel anlaşmalarla tadil edil
miş bulunan 30 Ekim 1930 tarihli « Türkiye 
Cumhuriyeti ile1 Yunanistan arasmda münakit 
İkamet, Ticaret, ve Seyrisefain Mukavelenamesi » 
ne bağlı Türkiye Gümrük Taviz listesinin yürür
lükten kaldırılması onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Ru kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Barbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğhı 
Adalet Babanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üsiündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve işletmeler Bakanı V. 

N. ö^san 

Türkiye üe Yunanistan arasında imzalanmış olan 
İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
ne bağU Türkiye Gümrük Taviz Listesinin yürür

lükten kaldtrümas* hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2335, 2666, 2909, 3141 ve 3966 
sayılı kanunlarla onanan ek anlaşmalarla değiş
tirilmiş bulunan 30 Ekim İ930 tarihli Türkiye -
Yunanistan ikamet, Ticaret ve Seyrisefain Mu
kavelenamesine bağlı Türkiye Gümrük Taviz Lis
tesinin yürürlükten kaldırılması onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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GÜMRÜK VB TEKEL KOMİSYONUNUN DE-

ĞÎŞTİRÎŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Yunanistan Hükümeti 
arasında Münakit, Ticaret ve Seyrisefain Muka
velenamesine merbut Türkiye Gümrük Taviz Lis
tesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

lâyiham 

MADDE 1. — 2335, 2666, 2909, 3141 ve 3966 
sayılı kanunlarla onanan ek anlaşmalarla değiş
tirilmiş bulunan ve 1758 sayılı Kanuna müstenit 
olan 30 Ekim 1930 tarihli Türkiye - Yunanistan 
İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 
bağlı Türkiye Gümrük Tdviz Listesinin yürür
lükten kaldırılması onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
yeti yürütür. 

Bu kanunu tora Vekilleri Her 

TÎCABBT KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Yunanistan Hükümeti 
arasında Münakit tkamet, Ticaret ve Seyrisefa
in Mukavelenamesine merbut Türkiye Gümrük 
Taviz Listesinin yürürlükten kaldırılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2335, 2666, 2930, 3141 ve 3966 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan ve 1758 sa
yılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan 30 Ekim 
1930 tarihli Türkiye - Yunanistan İkamet, Tica
ret ve Seyrisefain Mukavelenamesine bağlı Tür
kiye Gümrük Tâviz Listesinin yürürlükten kal
dırılması onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gümrük ve Tekel Komisyonu
nun 3 ncü maddem aynen kabul edilmiştir. 

•++• mmm 
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S. SAYISI : 219 
Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan* 
ması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve Millî Eğitim komis

yonları raporları (1/541) 

TC. 
Başbakanlık 38 . 1 . 10SS 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı .'71-2531, 6/176 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriy ı birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Konsey âzası memleketlerin aralarında Kültür Anlaşma
ları akdetmelerini tavsiye eden 4 Kasım 1949 tarihli ve 28 sayılı kararına uygun olarak Yunanis
tan ve italya ile 1951 senesinde birer Kültür Anlaşması imza edilmiş ve bu Anlaşmalar 5932 ve 
5934 sayılı kanunlar ile onanmıştır. 

Bahsi geçen Konsey kararma uygun olarak akdedilen Anlaşmaların üçüncüsü de Fransa fl« 
17 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Bu Anlaşma memleketimiz adına Dışişleri 
Bakanımız, Fransa adına da Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maurice Schumann ve Fransa'
nın Ankara Büyükelçisi Tarbe* de Sain-Hardouin taraflarından imzalanmıştır. îşbu Anlaşma umu
miyet itibariyle Yunanistan ve İtalya ile akdedilen Anlaşmalara benzemekte olup başlıca hükümleri 
şunlardır : 

Âkıd Taraflar kendi üniversite ve diğer öğretim müesseselerinde diğer tarafın kültürünü yayacak 
mevzularda kürsüler ve dersler ihdas edecekleri gibi diğer Âkıd Tarafın ülkesinde de kültür mü
esseseleri kurabileceklerdir. İki memleket arasında profesör, öğrenci ve uzman mübadelesi gibi ilmî 
araştırmalar da teşvik edilecektir. Bundan başka, Anlaşmada tatil kursları açılmasına, kültürel zi
yaretler yapılmasına, gençlik teşekkülleri arasında iş birliği ve spor temasları, izci ziyaretleri, kon
feranslar, konserler, tiyatro temsilleri, sanat sergileri tertibine, kültürel mevzularda radyo neşriyatı 
yapılmasına ve filimler gösterilmesine mütaallik hükümler mevcuttur. Eski eserlerin mübadelesi, 
arkeolojik araştırmalara ve tarihî âbidelerin muhafazasına ve restorasyonuna mütaallik teknik bilgi
lerin teatisi, müze eşyalarının kalıplarının çıkarılması, eski el jjazılannın fotoğraflarının alınması ve 
bunların ödünç verilmesi, eski arşivlerden istifade edilmesi de Anlaşmanın derpiş ettiği hususlar ara
sındadır. İki memleketten her biri hakkında mektep kitaplarında görülecek yanlışlıkların tashihi de 
keza Anlaşmada derpiş edilen bir noktadır. 

Anlaşmanın tatbikatına mütedair hususların müzakere ve tesbitini teminen 3 Türk ve 3 Fransız 
azadan müteşekkil ve senede en az bir defa, sıra ile Ankara ve Paris'te içtima edecek olan bir Daimî 
Karma Komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, biri 3 Türk azadan müteşekkil ve merkezi Ankara'da, 



— 2 — 
diğeı» 3 Fransız azadan müteşekkil ve merkezi Paris'te bulunan iki şubeyi ihtiva edeeektir. Komisyo
nun re şubelerin Anlaşmanın faydalı bir şekilde tatbikma matuf teklifleri, Tarafların tasvibinden 
sonra, Anlaşmaya bağlı ekler halinde toplanacak ve yürürlüğe girecektir. 

Memleketimizle Fransa arasında mevcut olan dostluk bağlarını, çok eski bir maziye kadar uaa-
$şn kjUjtür münasebetlerimizin yeni bir hamle ile inkişafını temin suretiyle takviye edeeek YS Gasp 
kültürünün memleketimizde gelişmesi bakımından da büyük faydalar sağlıyaeak mahiyette olan işbu 
Anlaşma Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B, M. *¥. 
Dışişleri Komisyonu 7 . V . i$fii 

Esas No. 1/541 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kül
tür Anlaşmasının onanması hakkında kanun lâ
yihası Dışişleri ve Millî Eğitim Vekâletleri tem
silcileri hazır oldukları halde komisyonumuzda 
incelendi. 

Birleşmiş Milletlerde ve Birleşmiş Milletler 
UNESCO teşkilâtında üye olan iki Devletin, 
bu teşekküllerin Anayasaları mucibince üzerle
rine almış oldukları taahhütlere ve Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinin, Konsey âzası 
Devletlerin Kültür Anlaşmaları akdetmeleri
ni tavsiye eden 4 Kasım 1949 tarihli kararma 
da uygun olarak, iki memleket arasındaki eği
tim, bilim ve kültür münasebetlerim takviye 
etmek maksadiyle işbu Anlaşmayı imzalamış 
bulundukları anlaşılmıştır. 

IÇemleketlerimiz arasında mevcut dostane 
iş birliğinin inkişafına ve kökleşmesine yarıya-
e»k olan işbu Anlaşma memleketimiz menfaat
lerine uygun olduğu görülerek lâyihanın 1 nci 
vp 2. nci maddeleri aynen 3 ncü maddesi ise bir 
kelime değişikliği ile ittifakla kabul edilmiştir, 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyon?!-
na gönderilmek üzere lâyiha ve ekleri Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Reisi Sözeü 
İstanbul Niğde 

N. B. Belger N. Bilgi 

Kâtip 
Denizli Balıkesir Bunoa 

A. Çobanoğlu E. Budakoğlu H. Köyme» 

Hatay tamir 
A. Melek S. GİK 

İmzada bulunamadı 
İzmir Manisa 

O. Kapani A. Karaosmanoğiu 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Mardin Mardin Muğla 
K. Türkoğlu A. TJras Z. MandaUnoi 

Seyhan Trabson 
R. O. Arık H. £o*0 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 219 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MÜH Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/541 
Mam- No. 14. 

3. VI.196i 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kül
tür Anlaşmasının onanması hakkında kanun lâ
yihası, Dışişleri Komisyonunun raporu ile bir-
lilktr K\jmisyonuımuza havale edikneikle Dışişle
ri ve Millî Eğitim Vekâletleri mümessillerinin 
huıuriyle incelendi. 

Birleşmiş Milletlerde ve Birleşmiş Milletler 
UNESCO Teşkilâtrnda âza olan iki Devlet, bu 
tevekküllerin Anayasaları mucibince üzerlerine 
almış oldukları taahhütler ve Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesinin, Konsey âzası Devletlerin 
Kültür anlaşmaları akdetmelerini tavsiye eden 
4 Kasım 1949 tarihli Kararına da uygun olarak 
iki memleket arasındaki Kültürel temasları ar
tırmak eğitim, bilim sahalarını da takviye et
mek maksadiyle işbu anlaşmayı imzalamış bu
lundukları anlaşılmıştır. 

Memleketlerimiz arasındaki mevcut' dosta-
>• iç birliğinin inkişafı bakımından ve işbu an

laşma memlelketimiz menfaatlerine uygun oldu
ğu görülerek lâyiha, Dışişleri Komisyonuntın 
değiştirdiği şekilde aynen kabulü kararlaştırıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arzedilmek üzere Yük&felk Re
isliğe sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Reisi 
Trabzon 

\M. R. Tarakçıoğlu 
Kâtip 

Bolu 
Z. Danışman 

İstanbul Seyhan 
F. N. Çamlıbel R. O. Arık 

İmzada bulunamadı 
Sinob 

İV. Sertoğlu 

Bu rapor Sözcü»i 
Gümülsane 

V. M. Kocatürk 

Çankırı 
K. Armr 

Seyhan 
A. N. Asya 

Yozçadt 
H. Üçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Kültür 
Anlatmasının onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa arasmda 
17 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da imzala
nan Kültür Anlaşması onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakam 
JS. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Tioaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcı» 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Pölatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tie. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
8. Jtrcah 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Türkiye ile Fransa aracında imzalanan Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Hükümein 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu tera Vekilleri 
Heyeti yürütür. 
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TÜRKİYE ÎLE FRANSA ABASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASİ 

I. 

Türkiye Hükümeti ve Fransa Hükümeti, dostane bir iş birliği ve mübadele suretiyle fikir, 
güzel sanatlar ve ilim sahalarında memleketleri arasında mümkün mertebe tam mutabakat elde 
etmek ve aynı zamanda memleketlerinin içtimai hayatının ve müesseselerinin karşılıklı olarak 
anlaşılmasını temin eylemek gayesiyle bir Anlaşma akdini aırzu eylediMerinldenı, bu ınalksöJtıla mez
kûr hükümetler tarafımdan usulüne tevfikan yetkili kılman murahhaslar aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalmıglardır : 

Madde — 1. 
J Her Akıd Hükümet, kendi ülkesinde bulunan üniversitelerde veya diğer öğretim müessese

lerinde, diğer Âkıdm dili, edebiyatı, müesseseleri ve tarihi veya ona mütaallik diğer bilûmum 
mevzularla meşgul olacak kürsüler, dersler veya konfrenaslar ihdasını ve bunların gelişmesini 
•ağlamak için elinden geleni yapacaktır, 

Madde —- 2. 

* Her Akıd Hükümet, diğerinin ülkesi üzerinde, o memlekette kültür müesseselerinin ihdası
nı tanzim eden mevzuatın umumi hükümlerine uymak şartiyle, bu kabil müesseseler kurabile
cektir. 

Madde — 3. 

Akıd Hükümetler, memleketleri arasında, üniversite persondindim, öğreıtmenllıerm., öğrencilerin, 
ilmî araştırma yapanların, teknisiyenlerin ve uzmanların mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

i 

j 4 Madde — 4. 

: İki Taraf, üniversitelere ve yüksek enstitülere kayıt için memleketlerinin üniversite nizam
nameleriyle kabili telif olan kolaylıkları göstereceklerdir. 

" " " ' < r " Madde — 5 . 

Hükümetlerden her biri, diğer Akıd Taraf üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, ken
di ülkesinde inceleme ve araştırmalarda bulunmalarına veya teknik bilgilerini tamamlamaları
na imkân yermek üzere, para yardımları yapacak ve öğrenci bursları verecektir. 

Madde — 6. 

Akıd Hükümetler, memleketlerinin ilim cemiyetleri arasında en sıkı iş birliğini imkân nispe
tinde teşvik eyliyeceklerdir. Fikrî, edebî, bedii, ilmî, medeni ve içtimai alanlarda birbirlerine 
karşılıklı yardımda bulunacaklardır. 

, M • • * ' * • • . ' • ' * : -J 

Madde — 7. 

Her Akıd Hükümet, kendi ülkesinde diğer Taraf vatandaşları tarafından yapılan ilmî ve 
kültürel araştırmaları, mümkün olduğu nispette, teşvik eyliyecektir. 

•!•.: Madde - — 8 . '' '[ ' 
Akıd Hükümetler, akademik bir derece ihrazı veya muayyen hallerde, bir meslekin icra

sı için, diplomalar arasında muadeletin tanınabilmesi şartlarını tetkik edeceklerdir. 
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Keza, menşe memlekette yapılan yüksek tahsile diğer memlekette devam edilmesi halinde, evvel

ki tahsilin nazarı dikkate alınması'şartlarını da incelemeye gayret edeceklerdir. 

Madde — 9. 

Her Âkıd Hükümet, (a) bir memleketin öbür memleket ülkesinde ve (b) bilmukabele bu son 
memleketin de birinci memleket ülkesinde, üniversite personeline, öğretmenlerine, yüksek ve orta
öğretim öğrencilerine mahsus tatil kursları ihdasını teşvik edecektir. 

f - » • • ••, . 

Madde — 10. 

Âkıd Hükümetler, kültürel ve meslekî iş birliğini inkişaf ettirmek gayesiyle, mütehassıslardan 
müteşekkil delegasyonların karşılıklı ziyaretlerini, davet ve para yardımı yolları ile, teşvik ede
ceklerdir. 

Madde — 11. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerinde tanınmış ve terbiyevi bir gaye güden gençlere ve yetişkin
lere ait teşekküllerin aralarında iş birliği yapmalarını teşvik edeceklerdir. Spor temaslara ve kc i 
seyahatleri tertibini, imkânları nispetinde, kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 12. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerin her birinde diğer memleket kültürünün daha iyi tanınmasını 
sağlamak maksadiyle aşağıda gösterilen vasıtalarla birbirlerine karşılıklı yardımda bulunacaklardır. 

a) Kitaplar, mevkuteler ve diğer neşriyat; 
b) Konferanslar ve konserter; 
c) Sanat sergileri ve kültürel mahiyette diğer sergiler; 
d) Tiyatro temsilleri; 
«•)• îki memleketin kültürel hayatına mütedair radyo fieşrdya/tı; filmler, plâklar T« difot Mihıir 

itflade ve yayın vasıtaları. 

Madde — 13. \ 

Âkıd Hükümetler aşağıdaki hususlarda da biribirine yardım edeceklerdir : 
Eski eserlerin ve müze eşyasının, her memleketin bunları elden çıkarabildiği nispette, mübadelesi; 
Arkeolojik araştırmalar ve hafriyat ile tarihî âbidelerin muhafaza veya restorasyonu usulleri 

hakkında mütalhassıslar arasında malûmat teatisi ve bu ameliyelerin icrasında iş birliği; 
Âkıd memleketlerin mevzuatı dairesinde, müze eşyası kalıplarının alınmasına, kütüphanelerde mah

fuz el yazılarının fotoğraflarının çıkarılmasına, bu el yazılarının muvakkat bir zaman için verilmesine 
ve tarihî incelemeler içjin, mahkeme ve kadastro arsjvlri de dâhil olanak üztore, h«r türlü Devlet «** 
şivlerine ait belge ve kayıtlardan faydalanılmasına müsaade olunması; 

îşbu maddede derpiş edilen mütmdale ve müsaade keyfiyetleri, her defasında, yetkili servilerin 
muvafakatrna tâbi tutulacaklardır. 

Madde — 14. " " ^ 

Âkıd Hükümetler, iki memleketten her biri hakkında, mektep kiıtapkrmda bulunduğu kendileri
ne bildirilebilecek olan yıanlışlıkların tashihini temin etmek için, ellerimdeki vasıtalarla ve dahilî 
mevzuat çerçevesi içinde hareket edeceklerdir. 

• • « . • • • . « 
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Madde — 15 

Âkıd Hükümetler, her iki memleketi ilgilendiren kültürel ve ilmî meseleleri incelemek üzere, eks-
, $$r toplantıları ve konferanslar yapılmasını teşvik etmenin muvafık olup olmıyacağı hususunda 

istişarede bulunacaklardır. 

Madde — 16 

tşbu Anlaşmanın ön söz anlamına uygun olarak, tatbiki maksadiyle, mutlaka Devlet me
muru olmaları ieap etmiyen, altı üyeden müteşekkil bir daimî karma komisyon kurulacaktır. Bu 
komisyon, biri merkezi Ankara'da ve üç Türk üyeden, diğeri merkezi Paris'te ve üç Fransız üyeden 
müteşekkil olmak üzere iki şubeyi ihtiva edecektir. 

Türk üyeler, Türkiye Millî Eğitim Vekâleti tarafından, Türkiye Dışişleri Vekâleti ile anlaışı-
larak, tâyin edileceklerdir. 

Fransız üyeler, Fransa Dışişleri ve Fransa Millî Eğitim vekâletleri tarafından müştereken .tâ
yin edileceklerdir. 

Her liste, tasvip edilmek üzere, diplomatik yoldan diğer Âkıd Hükümete tevdi olunacaktır. 
17 nci maddede derpiş edilen komisyon toplantıları dışında ve işbu Anlaşmanın Tarafları arasın

daki irtibatı sağlamak üzere, Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği Fransız Şubesi nezdinde, Ankara'-
daki Fransa Büyükelçiliği Türk Şubesi nezdine birer temsilci tâyin edeceklerdir. Şubelerden her-
biri, derpiş edilen toplantılar arasında, komisyon çalışmalarının faydalı surette hazırlanma
sını sağlamak maksadiyle, istişare için diğer Tarafın mümessiline baş vurabilecektir. 

Madde — 17 

Daimî karma komisyon, ihtiyaç duyuldukça ve senede en az bir defa, sıra ile Türkiye'de v« 
Fransa'da, genel kurul halinde toplanacaktır. 

Başkanlık, daveti yapan memleketin komisyondaki üyelerinden biri tarafından, kâtiplik ise 
davet olunan memleketin bir temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

İhtiyaç halinde, bu komisyon teknik müşavir olarak eksperler bulundurabilir. 

f Madde — 18. 

1. Karma komisyonun ilk vazifelerinden biri, genel toplantılardan biri sırasında, işbu Anlaşma
nın tatbikına mütedair teklifler hazırlanmasına tevessül etmek olacaktır. Âkıd Hükümetler 
tarafından tasvip edildikten sonra, söz konusu teklifler işbu. Anlaşmaya bağlanacak ekler halinde 
toplanacaktır. Âkıd Hükümetlerin muvafakati, nota teatisi suretiyle tebliğ edilecektir. 

2. Daha sonra, karma komisyon Anlaşmanın işleyişini tetkik edecek ve eklerde zaruri görü
lecek değişikliklerin ve ilâvelerin yapılmasını Âkıd Hükümetlere teklif eyliyecektir. 

3. Daimî karma komisyon toplantıları arasında da, eklerde değişiklikler yapılması, şubeler
den her biri tarafından, diğerinin muvafakatine bağlı olarak, teklif edilebilecektir. 

4. Eklerde yapılan değişiklikler, Âkıd. Hükümetlerce tasvip edildikten sonra yürürlüğe gir.ı-
eektir. Bu tasvip keyfiyeti nota teatisi suretiyle tebliğ edilecaktir. 

' ' £ " • - -
Madde —19. 

Her Âkıd Hükümet, işbu Anlaşmanın tatbikatından olarak kabul edilecek hükümlerin icrasına 
tevessül eyliyecek teşekkülleri veya şahısları tâyin eylemek imkânına sahip olacaktır. 

Madde — 20. 
işbu Anlaşma tasdikini mütaakıp tasdiknamelerin Paris'te teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe 

gir«o#ktir. 
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Madde —21. 

İşbu Anlaşma tasdikini mütaakıp tasdiknamelemuştur. Bu beş yıllık sürenin bitiminde, iki ta
raftan birinin altı ay önceden ihbarı ile feshedilebilecektir. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu Anlaşmayı imzala
mış ve mühürlemişlerdir. 

17 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adına Fransa Hükümeti adına 
Dışişleri Vekili Dışişleri Vekâleti Müsteşarı 

F. Köprülü Maurice Schumann 
• ; J. T. de Saint - Hardouin 

» • - « 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Ka
sım 1950 tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatılması hususunda 
teati olunan mektupların onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışiş

leri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /497) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . XII. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . . t 

Sayı : 71/712, 6/3446 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme A ulaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Proto
kolü sürelerinin uzatılmaları hususunda teati okman mektupların onanmasına dair Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . X I I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 5 . X I I . 1952 tarihli ve 3/15970 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 
1950 tarihli Tütün Protokolünün bir sene müddetle uzatılmaları ve her sene vukubulan gecik
melerin önüne geçilmek üzere, bu kere teati olunacak mektuplara, anlaşmaların kendiliklerinden 
yenilenmelerini temine matuf bir kaydın derci hususunda Prag Elçiliğimiz vasıtasiyle Çokoslo-
vak makamlarının mutabakatı, zamanında, sorulmuştu. 

Çekoslovak makamları, Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını uzatmaya hazır olduklarını, ancak 
Tütün Protokolünü, bu Protokole ek listedeki Çek mallarının aynı zamanda dış ticaret rejimi
mizin ithal listelerinde yer almış olmasını ve bu listelere ğ*öre ithalâtın daha kolay yapılabilece
ğini ileri sürerek, temdit etmek istememişlerdi. 

Bâzı Çek mallan mukabilinde Çekoslavakya'nm memleketimizden tütün almasını temine ma
tuf işbu Protokolün kaldırılması menfaatlerimize aykırı olduğundan, Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile birlikte Tütün Protokolünün de temdidi için, Çekoslovak makamları nezdinde ısrar olun
muştur. Bu musir teşebbüsler neticesinde, Protokolün ruhuna halel getirmiyecek şekilde birkaç 
Çek malının ek listeden çıkarılması suretiyle yapılacak tadillerle temdide Çek makamlarının 
muvafakati temin edilmiştir. 

Bunu müteakip, Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile Tütün Protokolünün 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar temdidine mütedair mektuplar Prag Elçiliğimiz ile Çekoslovak Hariciye Nezareti arasında 
imza ve teati olunmuştur. 

Yukarda arzolunduğu veçhile bu kere teati olunan mektuplara anlaşmaların kendiliklerinden 
yenilenmesi kaydının konulması da temin olunmuştur. Filhakika, Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
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ile Tütün Protokolü, süre sonu tarihinden iki ay evvel haber verilerek feshedilmedikleri takdir
de, senelik süreler için zımnen yenilenmiş addolunacaklardır. 

Son üç seneye ait ithalât ve ihracat rakamlarımızın da gösterdiği gibi, Çekoslovakya ile tica
retimiz, dış ticaretimizde mühim sayılması iktiza eden bir mevki işgal etmektedir. 

1949 
1950 
1951 

İthalât (T. L.) 

62 272 000 
37 378 369 
28 535 000 

ihracat (T. L.) 

55 752 421 
28 328 622 
33 635 000 

1952 senesi ilk dokuz ayında ise ithalâtımız 1.8 363 000 Türk lirası, ihracatımız 12 228 000 
Türk lirası kıymetindedir. Bu devre zarfında her ne kadar ithalâtımız ihracatımıza nazaran 
kıymet itibariyle bir fazlalık ifade ediyorsa da ahdî hesapta alacaklı durumumuz devam etmek
tedir. 

1951 senesinde Çekoslovakya'ya ihraç, ettiğimiz maddeler arasında, 22 684 575 Türk lirası 
ile pamuk, 5 180 184 lira ile tütün ve 3 628 576 lira ile külçe bakır başta gelmektedir. 

Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz maddeler ise başlıca pamuklu mensucat ve pamuk ipliği, çini, 
porselen ve mamul âtı, muhtelif camlar, demir, çelik ve mamulâtı, mukavva ve kâğıt, lâstik, kau
çuk ve mamulâtı, çimentodur. 

Menfaatlerimize uygun görülen 9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünün, süre sonu tarihinden iki ay evvel 
haber verilerek feshedilmedikleri takdirde senelik süreler için kendiliklerinden yenilenmeleri 
kaydiyle, 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatılmaları hususunda Prag Elçiliğimizle Çekoslovak
ya Hariciye Nezareti arasında bu kere imza ve teati olunan mektuplar Büyük Millet Meclisinin 
onamasına saygı ile sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/497 
Karar No. 17 

10 .IV . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Komisyonumuza, havale edilmiş olan Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rı ile 10 Kasun 1950 tarihli Tütün Protokolü 
sürelerinin uzatılmaları hususunda teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun lâyihası 
Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret vekâletleri tem
silcileri hazır olduğu halde incelendi. 

iki memleket arasındaki ticari münasebetle
rin inkişafına hizmet eden 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 
1950 tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatıl
malarına ve bundan sonra mezkûr anlaşmaların 
süre sonundan iki ay evvel ihbar edilmedikçe 
kendiliğinden tekrar yürürlüğe girebilmelerinin 

teminine mütedair teati edilen mektuplar menfa
atlerimize uygun görülerek kabul dilmiş ve mad
delere geçilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesinde tasdik 
fikrini ifade eden iki tâbirden «kabul edilmiş ve» 
kelimeleri haşiv telâkki edilerek maddeden çıka
rılmıştır. 2 nci maddesi aynen, 3 ncü maddesin
de de bir kelime düzeltmesi yapılarak, lâyiha 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Reisi Sözcü 
istanbul Niğde 

Nihad E. Brtge.r N. Bilge 
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Hatay 

Dr. A. Melek 
izmir 

Osman Kapanı 
Manisa 

1. Karaosmanoğlu 

izmir 
S. Giz 

izmir 
Yasfi Menteş 

Mardin 
A. Pras 

Mardin 
Dr. K. T ürk oğlu 

Trabzon 
Hasan Saka 

Muğla 
Z. Mandalinci 

imzada bulunamadı 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No : 1/497 
Karar No : 25 

3 .VI'. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün 
Protokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda 
teati olunan mektupların onanmasına dair ka
nun lâyihası, Hükümet mümessillerinin huzuru 
ile tetkik olundu. 

Yukarda sözü geçen Ticaret ve Tediye An
laşması çerçevesi içinde cereyan etmekte olan 
Çekoslovakya ile ticaretimiz; ithalât ve ihracat 
rakamlarımız arasında ehemmiyetli bir mevki 
işgal etmektedir. Keza Tütün Protokolü de bu 
ihracat metaımızın Çekoslovakya'ya yapılan 
satışlarında müspet neticeler sağlamıştır. Bu An
laşmaların yenilenmesi menfaatlerimize uygun 
ve birer yıllık sürelerle yenilenmesi bâzı defa 
gecikmelere yol açan bu Anlaşma ve Protokolün, 
süre sonundan iki ay evvel Taraflarca haber 
verilerek feshedilmedikleri takdirde senelik sü
reler için zımnen yenilenmiş telâkki edilecekleri
nin, işbu son teati edilen mektuplarla, kabul 
edilmiş olması isabetli görülerek maddelere ge

çilmiş ve birinci madde metninde vuzuhu sağ-
hyacak bir ifade değişikliği ile, ikinci madde 
Hükümetin teklifi veçhile ve 3 ncü madde ise 
Dışişleri Komisyonunca değiştirilen şekilde ka
imi olunmuştur. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmek üzere 
Reisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu Reisi 
Kütahya 

Hakkı Gedik 
Kâtip 

Kocaeli 
/ / . Başak 

Bolu 
Vahit Yöntem 

imzada bulunamadı 
istanbul Kütahya 

R. Nedim Göknil Dr. M. Alk 
Sivas 

Hüseyin Yüksel 

Sözcü 
Bursa 

Halûk Şaman 

Ankara 
Salâhattin Benli 

Erzurum 
Said Başak 

Rize 
in O. Kavrakoğlu 

Trabzon 
Cahid Zamangil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile 10 
Kasım 1950 tarihli Tütün Pro
tokolü sürelerinin uzatılmaları 
hususunda teati olunan mektup
ların onanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 9 Temmuz 
1949 tarihli Türkiye - Çekoslo
vakya Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile 10 Kasım 1950 tarih
li Tütün Protokolünün, süre so
nu tarihinden iki ay evvel ha
ber verilerek feshedilmedikleri 
takdirde yıllık süreler için ken
diliklerinden yenilenmeleri kay-
diyle, 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar uzatılmaları hususunda 
Prag Elçiliğimizle Çekoslovak
ya Hariciye Nezareti arasında 
12 Kasım 1952 tarihinde, Prag'
da teati olunan mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Dıişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile 10 
Kasım 1950 tarihli Tütün Pro
tokolü sürelerinin uzatılmaları 
hususunda teati olunan mektup
ların onanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — î) Temmuz 
1949 tarihli Türkiye - Çekoslo
vakya Ticaret ve Ödeme Anlaş
maları ile 10 Kasım 1950 tarih
li Tütün Protokolünün, süre so
nu tarihinden iki ay evvel ha
ber verilerek feshedilin edikleri 
takdirde yıllık süreler için ken
diliklerinden yenilenmeleri kay-
diyle, 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar uzatılmaları hususunda 
Prag Elçiliğimizle Çekoslovak
ya Hariciye Nezareti arasında 
12 Kasım 1952 tarihinde, Prag'
da teati olunan mektuplar onan 
mıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bıı kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti vürütür. 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
G. ve Tekel Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcah 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 
Kasım 1950 tarihli Tütün Pro
tokolü sürelerinin uzatılmaları 
hususunda teati olunan mektup
ların onanmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 9 Temmuz 
1949 tarihli Türkiye - Çekoslo
vakya Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile 10 Kasım 1950 tarih
li Tütün Protokolünün, 30 Ha
ziran 1953 tarihine kadar uzatıl
maları ve bu Anlaşmaların süre 
sonu tarihinden iki ay evvel ha
ber verilerek feshedilmedikleri 
takdirde yıllık süreler için ken
diliklerinden yenilenmeleri hu
susunda Prag Elçiliğimizle Çe
koslovakya Hariciye nezareti 
arasında 12 Kasım 1952 tarihin
de Prag'da teati olunan mek
tuplar onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Prag, 12 Kasım 1952 

Bay Bakan, 

9 Temmuz 1949 tarihinde, Prag'da imza edilen Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süresini, bir senelik yeni bir devre için, yani 30 Haziran 1953 
tarihine kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselanslarına bildirmekle 
şeref kazanırım. 

Bahis konusu Anlaşmalar, süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmedikleri 
takdirde, senelik süreler için, zımnen, yenilenmiş addolunacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Çekoslovak Hükümetinin mutabakatını bana lütfen teyit eylemeni
zi riea ederim Ekselans. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. 

Ekselans SalâhatHn Befet Arbel 
Bay Viliam Siroky 

Başbakan Yardımcım 
Dışişleri Bakanı 

Prag. 

Prag, 12 Kapm 1952 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubun azu aldığımı bildirmekle şeref kazanının -
«9 Temmuz 1949 tarihinde, Prag'da imza edilen Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret 

ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süresini, bir senelik yeni bir devre için, yani 30 Haziran 1953 
tarihine kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselanslarına bildirmekle 
şeref kazanırım. 

Bahis konusu Anlaşmalar, süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmedikleri 
takdirde, senelik süreler için, zımnen, yenilenmiş addolunacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Çekoslovak Hükümetinin mutabakatını bana lütfen teyit eylemeni
zi rica ederim Ekselans. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan.» 
Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu ekselanslarına bildirmekle şeref ka

zanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim BayElçi. 

Ekselans V. Siroky 
Bay Salâhattin Arbel 

Türkiye Elçisi 
Prag. 
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Ek : 1 Liste 

Prag, 12 Karnn 1952 

Bay Bakan, 

Çekoslovak Hükümetine, içinde bulunduğumuz mevsim esnasında yeniden tütün mubayaaların
da bulunmak imkânını sağlamak üzere, 10 Kasım 1950 tarihli protokolü, 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar, tekrar yürürlüğe koymak hususunda Hükümetimin mutabakatını Ekselanslarına bildir
mekle şeref kazanırım. Bu maksatla, Türk tütünü mukabili olan Çekoslovak malları esas üstesin
de tadilât icrası zaruri görüldüğünden, yeni bir liste tanzim edilerek işbu mektuba eklenmiştir. 

Bahis konusu Protokol, süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği tak
dirde, senelik süreler için, zımnen, yeniden yürürlüğe konulmuş addolunacaktır. 

Yukardaki husus hakkında Çekoslovak Hükümetinin mutabakatını bana lütfen teyideyleme-
nizi rica ederim Ekselans. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. 

Ekselans Salâhattin Refet Arbel 
Bay Vitöanı Siroky 

Başbakan Yardımcısı 
Dışişleri Bakanı 

Prag 

Ek : 1 liste j 

Prag, 12 Kasım 1952 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırını : 
«Çekoslovak Hükümetine, içinde bulunduğumuz mevsim esnasında yeniden tütün mubayaala

rında bulunmak imkânını sağlamak üzere, 10 Kasım 1950 tarihli Protokolü, 30 Haziran 1953 tari
hine kadar, teki'ar yürürlüğe koymak hususunda Hükümetimin mutabakatını Ekselanslarına bil
dirmekle şeref kazanırım. Bu maksatla, Türk tütünü mukabili olan Çekoslovak malları esas liste
sinde tadilât icrası zaruri görüldüğünden, yeni-bir liste tanzim edilerek işbu mektuba eklenmiş
tir. 

Bahis konusu Protokol, süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği tak
dirde, senelik süreler için, yeniden yürürlüğe konulmuş addolunacaktır. 

Yukardaki hunus hakkında Çekoslovak Hükümetinin mutabakatını bana lütfen teyit eylemeni
zi rica ederim Ekselans 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan.» 
Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselanslarına bildirmekle şeref 

kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans V. Siroky 
Bay Salâhattin Arbel 

Türkiye Elçisi 
Prag 

( S. Sayısı : 223 ) 



— 7 — 
Çekoslovak malları listesi 

Türk gümrük 
tarife No. 

87 
90 
93 
105 

îstatistik 
No. 

250 - 254 
260 - 261 
265 
376 - 378 

Malların cinsi 

110 392 

125 429 
134 449 
146 A,B 470. 471 
297 1003 
343 1115 
384 1330 
400/B 1363 
481 1574 - 1575 

487 1599 - 1600 ] 
1602 - 1605 [ 
1606 - 1608 J 

503 1651, 1652 
504 1653 - 1655 
510 1662 - 1664 
511 D 

1680 
1681 
1682 

512A,B,C.D 1683 - 1695 A 

535 

568 
606 
607 

676 
858 
859 
286 
288 

A,B 

1821 
1822 
1819 
1820 
1823 
1832 
2015, 
2183 
2191 
2194 
2195 

2472 
3322 -
3325 -
972. 
979 

2016 

3323 
3327 
973 

Deri ve kösele mamulâtı (ayakkabı hariç) 
Deri ve köseleden mamul sair eşya (ayakkabı hariç) 
Her nevi deri eldiven (sanayide kullanılanlar hariç) 
Safi veya mahlut yünden astragan, lutr ve kürk taklidi olan men
sucat ve bunların kordelâları 
Yün dantelâ ve dantelâ nev "inden örgüleri bulunan harçlar ve ku
maşlar 
Silindir şapka 
Kravatlık kumaş 
Kravatlar 
Yalnız ağaçtan sigara levazımı 
Sair mukavvalar 
Pamuk dantelâ 
Yalnız ajurlu pamuk mendiller 
Döşemelik tuğla (sade) 
Boyalı, sırlı, resimli çiçekli ve kabartmalı dâhil 

Çiniden eşya 

Camdan lâmba karpuzu ve abajurlar 
Camdan lâmba ve fenerler 
Cam, mine ve porselenden mamul sahte mücevherat 
Mevaddı saire ile gayrimürettep zücaciye eşyası 
Sofra için 
Tuvalet için 
Salon ve yazıhane için 
Sofra, tuvalet, salon ve yazıhane için eşyayı zücaciye ve sair kris
tal eşya 
Havagazı sobaları ve aksamı 
Fitilli veya tezyikli sobalar ve aksamı 
Petrol sobaları ve aksamı 
Elektrik sobaları ve aksamı 
Sair soba ve ocaklar ve aksamı 
Teshin sobaları ve aksamı 
Mücevherat ve müzeyyenat ve nefis eşya 
Gramofon 
Yalnız yabancı dil öğretimine yarıyan plâklar 
Âdi madenden gramofon iğneleri 
Kıymetli madenle mürettep gramofon iğneleri 
Termos 
Çocuk arabaları 
Bebekler 
Sair çocuk oyuncakları 
Yalnız kontraplâke tahta ve parke 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi (1 cm. den ince olanlar) 
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*!Türk gümrük İstatistik 
tarife No. No. Malların cinsi 

309 1034 - 1039 Büro için mobilye 
326 1075 Abajur (krep kâğıdı) 
329 1080 Yalnız uçak postaları için mektupluk ince kâğıt 
362 1156 Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya 
559 1970 Altın veya gümüş yaldızlı bakırdan sırmacılık eşyası 

1971 Âdi cilâlı veya nikel yaldızlı 
1972 Altın veya gümüş yaldızlı 
1973 Kaytan, şerit, dantelâ, tırtıl, püskül, kordon ve sair harçlardan 

altın veya gümüş yaldızlı 
1974 Diğerleri 

599 2151 Piyanolâ (Kuyruklu) 
2152 Piyanolâ (Kuyruksuz) 
2153 Diğerleri 

601 2155 - 2159 Kuyruklu piyano ve büyük kilise orgları 
2161 Kuyruksuz büyük piyanolar 
2162 Armonyom (ayak ile çalman) 
2163 Armonik (elle çalman) 
2164 Diğerleri 

602 2165 Pedallı harplar 
2166 • Pedalsız harplar 
2168 Diğerleri 

603 2169 Uümüşten flüt 
2170 Diğer madenlerden flüt 
2171 Ağaçtan flüt 
2172 Obuva, kornanglez, klarnet, kleron, bason, fago bösistemi 
2173 Diğerleri 
2174 Saksafon, kornesiyal, kornet, piston, trompet, komofanyol, küçük 

bas, bas helikon 
2175 Fifreler 

606 2177 Tempal (Pedallı) 
2178 Tempal (pedalsız) 
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S. SAYISI : 261 
Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmayı tadil eden 3 sayılı Ek Protokolün onanmasına 
dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 

(1/543) 

T. C. 
Başvekâlet 28.1.1953 

Muamelât Vmum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı :71-2546, 6/183 t ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 3 
sayılı Ek Protokolün onantmasına dair Dışişleri Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
8.1 .1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyi
hası ve ilişîkleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

• < ' i.».' ' ; * , vçj . Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI ?'"•'' 

6 ve 7 Haziran 1952 günleri Nazırlar seviyesinde toplanan Avrupa İktisadî iş Birliği Teşkilâ
tı Konseyi, Avrupa Tediye Birliğinin 30 Haziran 1952 tarihinden sonra devamını kararlaştırmış 
ve bu gaye ile hazırlanan (Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşma) yi tadil eden (3 sayılı Ek Protokol) ün mezkûr Teşkilât üyesi memleketler tarafın
dan 11 Temmuz 1952 tarihinde Paris'te imzalanmasını iltimas eylemiştir. 

3 sayılı Ek Protokol projesi tetkik edilmiş ve Avrupa Tediye Birliğinin üye memleektlerle 
olan ticari mübadelelerimizi teshil etmekte olduğu ve tediyelerimiz için kotamız, dâhilinde (kredi 
kolaylıkları sağladığı, ayrıca BirİHk muvacehesindeki açıklamalarımızın bir kısmının kapatıl
ması maksadiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından tahsis edilen hususi menabi 
yardımının da bu Anlaşmaya müsteniden yapılmakta olduğu göz önünde bulundurularak, mez
kûr. Birliğin devamında memleketimiz baklanından faide mülâhaza edilmiş ve bu maksatla hazır
lanmışı olan bahis konusu Ek Protokolün imzalanması ekonomik menfaatlerimiz nofctai nazarın
dan muvafık mütalâa edilmiştir. 

5824 sayılı Kanunla onanmış olan ve 59.71 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 2 sayılı Ek Protokol
le muaddel « Bir Avrupa Tediye Biriği kurulması hakkındaki 19 Eyûl 1950 tarihli Anlaşma » yi 
tadil eden ve 5969 sayılı Kanunla yürürlük süresi uzatılmış bulunan 5436 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi çerçevesine giren mezkûr Ek Protokol,8 Temmuz 1952 tarih ve 3/15281 sayılı Bakanlar 
Kurulu ile bahşedilen yetkiye müsteniden, Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı nezdindeki 
Heyetimiz Başkanı Mehmet Ali Tiney tarafından 11 Temmuz 1952 tarihinde Pariste imzalanmış ve 
5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince imzası tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

3 sayılı Ek Protokol metninin tetköcrndan da müşahede Ibuyurulaeağı veçhile, bahis konusu 
Protokol, başlıca .aşağıdaki tkdSî ve ilâveleri muhtevi bulunmaktadır. 

Amerika Birleşik »Devletten Hükümeti tarafından tahsis edilmeföke olan hususi menabi 



(ressources speciales) için 5971 sayılı Kanunlaonanan 4 Ağustos 1951 tarihli 2 sayılı Ek Proto
kol ile teribit edilmiş bulunan 1 Nisan 1951 - 30 Haziran 1952 devresi, 3 sayılı Ek Protokolün 
2 nci maddesi ile Anlaşmadan çıkarılmakta ve bu suretle mütaakıp devrelerde de Anlaşmaya müste
niden hususi menabi tahsisi imkân dâhiline girmektedir. 

Anlaşmanın 15 nci maddesine ilâve olunan bir fıkra ile, Almanya ve Fransa'ya yapılmış olan 
kredi yardımları daha sarih bir hukuki mesnede istinat ettirilmektedir. 

Anlaşmaya ilâve edilen mükerrer 23 ncü madde ile 100 miyon dolarlık bir garanti fonu tesis 
edilmetkedir. 

27 nci maddedeki « bir Âkıd Tarafın parasının paritesinin tadili » tâbiri, « Ajan bankaya bil
dirilen para » şeklinde değiştirilmiş ve bu suretle maddeye vuzuh verilmiştir. 

Mükerrer 35 nci madde, 11 nci maddenin yalnız bir sene müddetle uzatıllmasrnı derpiş etmek
tedir. 

Protokolün onanması yüksek tensiplerine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/543 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 3 sayılı Ek Protokolün kabulü hakkında 
kanun lâyihası Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret 
vekâletleri temsilcileri hazır oldukları halde 
komisyonumuzda incelendi. 

Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtına bağlı 
Avrupa Tediye Birliği, 19 Eylül 1950 tarihli 
Tediye Birliği Anlaşmasının 36 nci maddesine 
göre 30 Haziran 1952 tarihinde sona ermekteydi. 

7 Haziran 1952 tarihinde toplanan İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin, mezkûr tarihte 
sona eren Avrupa Tediye Birliğinin devamını 
kararlaştırması üzerine, Tediye Birliği Anlaş
masına taraf Devletler bu Anlaşmanın tatbi-
hatta aksıyan veya vazıh olmıyan bâzı madde
lerini tadil eden 3 sayılı Ek Protokulü imzala
mışlardır. 

Avrupa Tediye Birliği, Birlikte mevcut Ko
tamız karşılığında kredi sağladığı ve Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından yapılan Hususi 
Menabi yardımından memleketimizin de istifa* 

desini temin ettiği cihetle Protokolün imzası 
menfaatlerimize uygun görülmüş ve lâyiha itti
fakla aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gtreğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Ko. Reisi Sözcü Kâtip 
İstanbul Niğde Denizli 

N. B. Belger N. Bilge A. Çobanoğlu 
Balıkesir Bursa Hatay 

E. Budakoğlu H. Köymen A. Melek 
İzmir İzmir 

S. Giz O. Kapani 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Manisa Mardin 
A. Karaosmanoğlu K. Türkoğlu 

İmzada bulunamadı 
Mardin Muğla 
A. Vras Z. Mandalinci 
Seyhan Trabzon 

R. O. Arık ff, Baka 
İmzada bulunamadı 
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Ticaret Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 9 . 711 . 1953 
. Esas No. 1/543 

Karar No. 33 
.Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
üç sayılı Ek Protokolün kabulü hakkındaki ka
nun lâyihası, ilgili Hükümet temsilcilerinin işti
rakiyle incelendi: 

Avrupa İktisadi îş Birliği teşkilâtına bağlı 
ve 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmaya müstenit 
Avrupa Tediye Birliğinin süresi mezkûr Anlaş
manın 36 ncı maddesi gereğince 30 Haziran 1952 
tarihinde sona ermekte idi. Sözü geçen Birliğin 
Konseyinin Birliğin bu tarihten sonra da deva
mını kararlaştırması üzerine bu maksadı temi-
nen üç sayılı Ek Protokol Paris'te 11 Temmuz 
1952 tarihinde imza edilmiştir. 

Avrupa Tediye Birliğinin bâzı üye memleket
lerle olan ticari mübadelelerimizi kolaylaştır
makta bulunması, tediyelerimiz için kotamız dâ
hilinde krediler sağlanması ve ayrıca birlikteki 
açıklarımızın bir kısmının .kapatılması maksa-
diyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından tah
sis edilen hususi menabi yardımlarının da bu 
Anlaşmaya müstenit olması noktaları göz önünde 

tutularak Birliğin devamını ve bâzı aksıyan ta
raflarının tanzimini tazammun eden üç sayılj Ek 
Protokole iltihakımız menfaatlerimize uygun mü
talâa edilmiş ve bu maksatla hazırlanan kanun 
lâyihasının birinci maddesi aynen 2 - 3 ncü mad
deleri kelime değişikliği ile tadilen kabul olun-
muştuı. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Ko. Reisi Sözcü Kâtip 
Kütahya Bursa Kocaeli 

H. Gedik H. Şaman E. Başak 
Afyon K. Ankara Bolu * 
G. Yiğitbaşı S. Bulgurla V. Yöntem 

İmzada bulunamadı 
Erzurum İstanbul Kütahya 
S. Başak A. Hamdi Başar M. Alkin 

İmzada bulunamadı 
• Rize Sivas Trabzon 
p. Kavrdkoğlu H. Yüksel C. Zamangil 

İmzada bulunamadı 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRİŞİ 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 
19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 3 sa
yılı Ek Protokolün onanmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 
30 Haziran 1952 tarihinden sonra devamını müm
kün kılmak maksadiyle, 5824 sayılı Kanunla 
onanmış olup 5971 sayılı Kanunla onanan 2 sa
yılı Ek Protokolle Muaddel Avrupa Tediye Bir
liği Anlaşmasının bâzı hükümlerini tadil etmek 
için 11 Temmuz 1952 tarihinde Paris'te imzalan
mış bulunan «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 3 sayılı Ek Protokol» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanjun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. §. Çiçekdağ 
içişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel, Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili ve 
Gm. ve T. V. V. 

S. Tırcalı 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 
19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 3 sa
yılı Ek Protokolün onanmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Heyeti yürütür. 

Bu kanunu icra Vekilleri 
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BİR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ 19 EYLÜL 1950 TARİHLİ 

ANLAŞMAYI TADÎL EDEN 3 SAYILI EK PROTOKOL 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıral-
lığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, irlanda Cumhuriyeti, izlanda Cumhuriyeti, italya 
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuri
yeti, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, isveç, isviçre Konfedarasyonu ve Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetleriyle Serbest Triyeste Ülkesi ingiliz - Amerikan Bölgesi Komutanı, 

19 Eylül 1950 tarihinde «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma» nın (aşağı
da «Anlaşma» diye anılacaktır.) ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalanan ve birinci fık
rasında Anlaşmanın tesirlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşmanın Geçici 
Tatabik Protokolünün, ve 4 Ağustos 1951 tarihinde imazalanan ve Anlaşmayı tadil eden 2 saydı 
ek protokolün mümzileri olarak, 

Anlaşmada bâzı tadiller derpiş eden 3 sayılı ek protokolün imzalanması hususunda mutabık 
kaldıklarından, 

Sözü geçen ek protokolün hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzu ettiklerinden; 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Ek Protokolün metnini tasvip ve Teşkilât 

üyeleri tarafından imzalanmasını tavsiye eden 30 Haziran 1952 tarihli tavsiyesini nazarı itibara 
alarak; 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

, Madde — 1. 

Anlaşmanın 8 nei maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«bj işbu maddenin hükümleri, bir Âkıâ Tarafın diğer Âkıd Taraflar emrine, aşağıdaki 11 ve 

13 ncü maddeler mucibince tesviye edilebilecek meblâğlarla müterakim hesap fazlalığı arasın
daki farka muadil bir meblâğı yekûn itibariyle tecavüz edecek miktarda kendi parasiyle meblâğ
lar tahsis etmeye icbar eylemeyi mutazammm değildir.» 

Madde — 2. İ 

Anlaşmanın 9 ncu maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«e) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından bir Âkıd Tarafa tahsis edilebilecek 

hususi menabî, bu maddenin (a) fıkrasında anlaşılan mânada mevcut menabi olarak telâkki .edi
lecektir; ancak, bu hususi menabî, şu şartlarla kabili istimal olacaktır : 

1. Alâkalı Âkıd Tarafın ayrıca talebine lüzum kalmaksızın; 
2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Teşkilâtla mutabık kalarak tesbit edeceği şartlar 

dâhilinde; 
3. Bir hesap devresinde Âkıd Taraflardan birisine tahsis edilen meblâğ bir evvelki hesap 

devresinde 7 nci madde hükümleri anlamında O Âkıd Taraf lehine tahassul etmiş bir hesap fazlası 
telâkki olunur; ve 

4. Teşkilât Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mutabık ıkalarak aksine bir karar alma
dığı takdirde, yalnız aşağıdaki 14 mcü maddenin (b) fıkrası anlamında Birlik emrine verilmiş 
bulunan altın karşılığı mebaliğ nispetinde. 

d) îşbuı maddenin (c) fıkrasında derpiş edilen ve tahsis edilmiş olduğu yı'l zarfındaki hesap 
devrelerine a.it ameliyelerde mezkûr fıkraya uygun olarak istimal edilmiyen hususi menabiin 
her hangi bir kısmı, aşağıdaki 14 ncü maddenin (b) fıkrası anlamında altın 'karşılığı mebaliğ 
Birliğin emrine tahsis edildiği nispette, ilgili Âkıd Tarafın aynı yılm en son hesap devresi içinde 
safi bir hesap fazlası te'lâkki edilir.:» 
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Madde — 3. 

Anlaşmanın 15 nei maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

« Madde — 15. 

Hususi Yardım 

a) Bir Âkıd Taraf, yukardaki 11 nei veya 13 ncü maddeler ger eğimce hesap açığının tesvi
yesi için yapmakla mükellef olduğu altın tediyatmı yapamıyacak durumda olursa, Teşkilât, mez-
ıkûr Âkıd Tarafça talep edildiği takdirde, bu Âk id Taraf emrine işbu Anlaşmadan doğan vecibele
rini ifa edebilmesi için .icabında bâzı şartlar altında, lüzumlu miktarda dolar tahsis edilmesini 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tavsiye edebilir. İşbu fıkra hükümlerine uygun olarak 
bir Âkıd Tarafça yapılan talep yukardaki 11 nei veya 13 aıcü -maddelerden, doğan vecibelerinin 
ifasını durdurmam. 

b) Teşkilât, istisnai hallerde ve bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, mezkûr Âkıd Tarafın hesap 
açığının tesviyesi için yukardaki 11 nei madde mucibince yapılması gerekli altın ödemelerinin 
Teşkilât tarafından tesbit edilecek şartlar dâhilinde ve tâyin olunacak tarihe kadar, tamamen ve
ya kısmen tehiri hususunda karar verebilir, işbu fıkranın hükümlerinden faydalanan Âkıd Taraf
lar ödenmesi tehir olunan meblâğlar üzerinden,, yukardaki 11 nei maddeye uygun olarak, Birlik 
tarafından açılmış krediler bahis mevzuu imiş gibi, faiz ödiyeceklerdir.» 

Madde — 4. ~C5"*"r", " "V " ' 

Anlaşmanın 19 ncu maddesinin (b) fıkrasının 1 nei cümlesi aşağıdaki şekilde tâdil edil
miştir : 

«İşbu maddenin (c) ve (d) fıkralariyle 35 ve mükerrer 35 nei maddelerin hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle Konseyin işbu Anlaşma gereğince alacağı kararlar, kararın ittihazında hazır bu-
lunmıyan veya müstenkif kalan Âkıd Taraflar hariç, diğer bütün Âkıd Tarafların karşılıklı mu
tabakatı ile alınır.» 

Madde — 5. 

Anlaşmanın 23 ncü maddenin (e) fıkrasının 3 ncü bendi aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir : 
«İşbu Anlaşma gereğince yapılan altın ve döviz tediye ve transferlerinden ve fonu teşkil eden 

mevcudatın yatırımından mütehassil masraflar ile mümasil diğer bütün masraflar ve Teşkilât bu 
yolda karar verdiği takdirde, 21 ve 25 nei maddelere uygun olarak yapılan masraflar.» 

Madde — 6. 

Anlaşmanın 23 ncü maddesinden sonra metni aşağıda münderiç yeni bir mükerrer 23 ncü 
madde ilâve olunmuştur : 

«Madde — 23 (Mükerrer) 

Geçici yardımlar 

a) Ameliyelerin icrası, îonun kabili tahvil mevcudatının 100 milyon hesap vahidine muadil 
bir meblâğın dununa düşmesini intaç ettiği nispette, Âkıd Taraflar, mezkûr ameliyelerin ic
rasını mütaakıp, birliğe altın veya Birleşik Devletler doları tediyelerinde bulunurlar. 

ıb) îşbu maddede derpiş olunan tediyeler, mezkûr ameliyelerin kıymet tarihinde, mütaakıp 
ameliyelerin kıymet tarihine kadar açılmış bir kredi şeklinde yapılır ve mezkûr tarihte Birlik
çe yapılması gereken diğer ödemelere tercihan itfa olunurlar. 

e) îşbu maddede derpiş olunan tediyeler, ceman 100 milyonluk hesap vahidine muadil bıir 
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meblâğı ve her Âkıd Taraf için, bu meblâğın 1 Temmuz 1952 tarihindeki kotası ile Âkıd Taraf
ların aynı tarihteki kotaları yekûnu arasındaki nispete müsavi bir kısmına tekaJbül eden bir yardı
mı hiçbir zaman tecavüz edemez. 

d) İşbu maddede derpiş olunan tediyeler: 
1. icrasını mütaakıp işbu tediyelerin yapıldığı ameliyelerde fbir müterakim hesap fazlalığı bu

lunan Âkıd Taraflarca, kotaları miktarı ile mütenasip olarak, ve 
2. Yukardaki 1 nci bentte derpiş olunan tediyelerin gayrikâfi olduğu ndspette, diğer Âkıd 

Traflarea, kendi kotaları tutarı ile mütenasip olarak, yapılır. 
e) Birlik, işbu maddede derpiş edilen tediyeleri yapacak olan Âkıd Taraflarca ödenen meb

lâğlar üzerinden, teşkilâtça tesbit edilen had dâhilinde yukardaJkd 23 ncü maddenin (d) fıkrasın
da derpiş olunan şartlar tahtında; faiz tediye edecektir. 

f) İşbu madde anlamında fonun kabili tahvil mevcudatı, altın, Amerika Birleşik Devletleri 
doları ve Âkıd Taraflardan gayri memleketlerin fonda mevcut kabili tahvil paralarıdır. 

g) İşbu maddede derpiş edilen tediyeler, ne Anlaşmanın kendisi için hitam bulduğu bir Âkıd 
Taraf bakımından aşağıdaki 34 ncü maddede derpiş edilen ameliyelerin icrasından sonra ve ne de 
aşağıdaki 36 ncı maddede derpiş edilen ameliyelerin icrasını mütaakıp yapılamıyacaktır.» 

Madde — 7. 

<. Anlaşmanın 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

«Madde — 27. 

Paritenin- tadili 

Hesap vahidi ile bir Âkıd Tarafın iki taraflı fazlalık veya açıklarının hesaplanması için gerekli 
malûmatı ajana bildirdiği para arasındaki parite, bir hesap devresi içinde tâdil edildiği takdirde, 
mezkûr iki taraflı fazlalık veya açıklar, paritenin tâdiline tekaddüm eden veya onu takibeden devre 
için, bu devrelerin her birinde mer'i olan parite üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. 11 nci maddenin 
(b) fıkrası bakımından, yukardaki 12 nci madde gereğince kullanılan kredi meblâğları, hesap vahidi 
olarak, kredinin kullanıldığı hesap devresi esnasında mer'i parite üzerinden hesaplanır.» 

r Madde — 8. 

Anlaşmanın 30 ncu maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir : 
« a) Yukardaki 11 nci madde, mükerrer 23 rtcü madde ve 26 ncı maddenin (a) fıkrası, teşkilât 

karariyle tâdil edilebilir.» 

Madde — 9. 

Anlaşmaya, 35 nci maddeden sonra metni aşağıda münderiç yeni bir mükerrer 35 nci madde 
ilâve edilmiştir : 

«Madde — 35. (Mükerrer) 

11 nci maddenin yeni temdidi 

a) Teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile istişare ederek, yukardaki 11 nci madde
nin 1 Temmuz 1953 tarihinden itibaren hangi şartlar dâhilinde temdit edilebileceğini kararlaştırmak 
maksadiyle, en geç 31 Mart 1953 tarihinde işbu anlaşmanın tatbikatını umumi bir incelemeye tâbi tu
tacaktır. 

b) tşbu anlaşma, işbu maddenin (a) fıkrasında derpiş edilen teşkilât kararına iştirak etmiyen 
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her Âkıd Taraf için, 30 Haziran 1953 tarihinde hitam bulacak ve yukardaM 34 ncü maddenin (e) 
fıkrası mezkûr Âkıd Tarafa tatbik edilecektir. 

c) Aşağıdaki 36 ncı maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, diğer Âkıd Ta
raflar 11 nci maddeyi, kararlaştıracakları şartlar dâhilinde, kendi aralarında, yürürlükte bıraka
caklardır.» f 

Madde — 10. 

îşbu anlaşmanın B ekinin 1 nci fıkrası, aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir : 
«1. îşbu anlaşmanın 34, 35 veya mükerrer 35 nci maddeleri gereğince, işbu anlaşmanın bir Âkıd 

taraf hakkında sona ermesi halinde; teşkilâtın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık 
kalarak, işbu anlaşmanın 13 ncü maddesi gereğince hususi hallerde verilen krediler hakkında alabile
ceği kararlar mahfuz kalmak şartiyle, mezkûr Âk id Tarafın hak ve vecibeleri aşağıdaki hükümler 
dairesinde tesbit olunur.» 

Madde — 11. 

Anlaşmanın B ekinin 4 ncü fıkrasının (a) bendi, aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«a) Bahis mevzuu Âkıd Taraf, vaziyete göre, diğer Âkıd Tarafların her birine veya her bi

rinden, Birliğe verdiği veya Birlikten aldığı safi ikrazın tutarının bu sonuncunun kotası ile 
diğer bilûmum Âkıd Taraflar kotalarının mecmuu arasındaki nispete müsavi kısmına muadil bir 
ikraz alır veya verir.» 

• Madde — 12. 

işbu Anlaşmanın B Ekinin 8 nci fıkrası aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir: 
«8. îşbu Anlaşmanın, mezkûr Anlaşmanın 36 ncı maddesi gereğince sona ermesi esnasında, 

Birlik, Teşkilâtının, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık kalarak, işbu Anlaşmanın 
13 ncü maddesi gereğince hususi hallerde verilen krediler hakkında alabileceği kararlar mahfuz 
kalmak şartiyle, aşağıdaki hükümler dairesinde tasfiye edilir.» 

Madde — 13. 

Anlaşmanın B Ekinin 12 nci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«12. Fonun kabili tahvil mevcudatı, işbu Anlaşmanın 11 nci ve 13 ncü maddeleri gereğince 

Birliğe ikrazatta bulunmuş olan Âkıd Taraflara, yaptıkları bu ikrazatın safi tutarlariyle müte
nasip ödemeler yapılmasında kullanılır. Bununla beraber, kabili tahvil mevcudat tutarı, işbu An
laşmanın 23 ncü maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine tevfikan Birlik emrine tahsis edilmiş 
olan ve hibe olarak verilmiş olan alacaklı başlangıç bakiyeleri yekûnu ile borçlu başlangıç baki
yeleri yekûnu arasındaki fark mîıktarınca tenzil e>dilmiş bulunan meblâğlar mecmuunu tecavüz et
mediği nispette, bu mevcudat, işbu fıkra gereğince, ancak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
tasfiyeye itiraz etmediği takdirde, kullanılabilecektir. » 

p ^ * , . : . , ^ . . - . - - , , . - . , - . Madde ^ - 1 4 . 

1. îşlbu Elk Protokolün 1 ilâ 13 ncü maddeleri, Anlaşmanın ayrılmaz parçasını teşkil ederler. 
2. îşbu Ek Protokol tasdik edilecek ve Anlaşma ile aynı tarihte veya işbu Ek Protokol mez

kûr tarihe kadar bütün mümzilerce tasdik edilmediği takdirde, tasdik belgelerinin bütün mümzi-
lerce tevdiini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

3. îşbu Ek Protokol, Anlaşmanın sona ermesine kadar yürürlükte kalacaktır; Anlaşmanın 
34, mükerrer 35 ve 36 ncı maddeleri hükümleri, dşfbu Ek Protokole, Anlaşmayla uygulandıkları 
şartlarla tatbik olunurlar. 
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Madde — m. 

Yukardaki 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümken» r*$men, işbu Ek Protokolü imzalıyan 
Taraflar, 1952 Haziran ayına ait ameliyeler hariç, 1 Temmuz 1962 tarihinden itibaren mer'i ol
mak üzere işbu Protokol hükümlerini tatbik edeceklerdir. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası olan ve gerekli şekilde salahiyetli kılınan tem
silciler, işbu Ek Protokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak bir tek nüsha 
halinde, 11 Temmuz 1952 tarihlinde Paris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter an ŝökür nüshanın musaddak 
bir suretini işbu Ek Protokolün bültün mümızilerine gönderilecektir. 
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S. SAYISI : ZOO 
İstanbul opera binâiı inşaatının Hazinece ikmali ve. sureti idaresi 
hakkında kanun layihası ve içişleri ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1/622) 

T.C. 
Başvekâlet . : . 6 , VI... 1953 . . 

Nuamelât- Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . . . 
Say* : 71/2614 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine . . 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali Ve sureti idaresi hakkinda Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 . VI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mueibıe lâyihasiylo birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. . . . . . . . . 

. Başvekil V. 
Dr.JE.H.Üstündağ 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

İşbu kanun lâyihası ile, İstanbul Belediyesince inşasına başlanılan ve malî imkânsızlıklar yü
zünden yarıda kalan Opera binası inşaatının Hazinece ik'mali ve inşaatın tamamlanmasını mütaakıp 
binanın sarfedilen para nispetinde Hazine ile belediye arasında hisseli olarak tapuya kaydı ve 
Opera binasının Millî Eğitim Vekâletince işletilmesi istihdaf edilmektedir. 

Şurasınl bilhassa tebarüz ettirmek icabeder ki, opera bütün medeni cemiyetlerin içtinap edilmez 
bir. ihtiyacı halini almıştır. Çok eski bir maziye malik olan opera, bütün tarih boyunca temaşa sa
natının en mümtaz bir şubesi olmak vasfını muhafaza etmiş ve bütün sanat münekkitleri .operayı 
milletlerin fikrî seviyesini yükselten bir kültür vasıtası*olarak kabul etmişlerdir. .?'•'" 

Temaşa şubesinin birer kolu olan ve umumi heyetine (Tiyatro, adı verilen faaliyetlerden operet, 
revü, dram ve komedi kısımları, cemiyetin geniş mikyasta alâkasını topladığı" için, Devlet hima
yesi bahis mevzuu olmaksızın hususi teşebbüsler tarafından idâme ve hattâ inkişaf ettirildiği hal
de, en medeni memleketlerde bile kısmen entellektüel sınıfın ve kısmen yan münevver halkın alâ
kasını celbedebilen operanın, her yerde belediyeler ve hükümetlerce himayesi, hattâ bizzat bu mües 
seselerin vazifeleri meyamna ithali zarureti hâsıl olmuştur. İşte bu sebebe binaen bütün muasır hü-
hükümetler ya opraya esaslı yardımlar yapmayı prensip itibariyle kabul etmişler veya operayı tama-
miyle bir âmme hizmeti telâkki ederek devletleştirmişlerdir. • " 

Her sahada muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı bir gaye olarak kabul eden Cumhuriyet ida
resi, operanın, hattâ tiyatronun, hususi teşebbüsler vasitasiyle, kısa bir zamanda matlup seviyeye 
yükselemiyeceğini kabul ederek, tiyatro ve operayı âmme hizmetleri meyamna ithal etmiş ve bu va
zifeyi 5441 sayılı Kanunla teşkil olunan bir Genel Müdürlüğe tevdi eylemiştir. 

Henüz kuruluş safhasında bulunan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün faaliyet sahası, za
man zaman memleketin bâzı büyük şehirlerine yapılan ziyaretler dartisna edilirse, şimdilik Anka
ra'ya münhasır bulunmaktadır. Halbuki bu mahiyette bir âmme hizmetinin dik esas vasfı (taem-
leketşümnl) olmasıdır. Bu itibarla Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün faaliyetini Ankara'ya 
veya bâzı'büyük şehirlere yaptığı maihdut ziyaretlere haisretmiyerek tedricen ibütün (memlekete teş-
miM kuruluş gayesinin taibiî bir neticesidir. „,• 

Son senelerde ziraî ve iktisadi (bir rçfoıtma î azfhar ol$n, ve hayat istandardı günden güne yük-



selen memleketimizin fikri Seviyesini yükselîtmek için, opera mevzuunu lâyık olduğu ehemmiyetle 
ele almaİk zamanı gelmiştir. , 

Senelerden, beri Ankara'da faaliyette bulunan ve zaman, zaman dünya çapında otorite sayıla
cak rejisörlerin idaresinde çalışan (Devlelt Konservatuvarı) birçok kıymetli «lemanlar yetiştirmiş 
ve burada yetişen gençlerden 'Avrupa'da ItaMlini ikmal eden ve mümtaz ıbirer varlık olarak (tema
yüz edenler, milletimizin anâiıevi yarlığının ne derece 'zengin tve ileri olduğunu cihana tamfomak 
fırsatını vermiş ve vermekftedir. 

Devlet Tiyatromuzda, eleman b a t a ı m d a n artök faaliyetini Ankara'dan Ibaşka şehirlere de teş
mil edebilecek evsafı iktisap etmiş bulunmaktadır. £ u neticeye vardıktan sonra, ilk hatıra ge
len şehir, şüphe yok 'ki İstanbul'dur. Çünkü İstanbul, mdlyonu ' aşan nüfusu, uzun zamandan 
beri faaliyette bulunan liseleri, çeşitli yüksek okulları, üniversiteleri ve matbuatiyle anemleke-
thnizin 'kültür seviyeli en yüksek şehridir. Bu itibarla İstanbul'un bir operaya olan ihtiyacı mü
nakaşa götürmez bir hakikattir. 

Şurasını da unutmamak icabeder ki, İstanbul, Türkiye'min yabancılar tarafından en çok ziya
ret edilen şehri olduğu ,gibi, bu şehirde daimî oturan ecnebiler de vardır. Bu şehirde mukim 
ecnebiler ve gelen (turistler operanın daimî müdavimidirler. İyi bir loperanın bu zümre üzerin
de yapacağı müspet tesir izahtan -müstağnidir. 

İstanbul Belediyesi, 1939 senesinde İstanbul'a /bir opera binası inşasını kararlaştırmış, ancak 
malî imkânsızlıklar, bu faydalı teşebbüsün fiile inkılâbını senelerce geciktirmiş idi. Sonradan İs-. 
t arabul Belediyesi, mütehassıs elemanlara birçok opera 'tesislerimi tetkik ettirerek modern bir ope
ra binasının plânlarını hazırlamış ve 1949 senesinde Ta'ksim'de kendisine ait bir arsa üzerinde bi
nanın inşasına başlaümıştır. 

Bidayette bu binanın 5-6 milyon liraya ikmal edilebileceği hesaplanmış ise de sonradan eşya 
fiyatlarında husule gelen yükselmeler sebebiyle' şimdiye kadar 4-5 milyon lira sarf edilmiş olması
na rağmen, bina ikmal edilememiş ve Belediye Bütçesinin müsaadesizliği yüzünden lüzumlu tah
sisat temin edilemediğinden inşaat yarıda kalmıştır. 

İstanbul Şehir Meclisi, binanın inşaatmi\kendi malî imkânlariyle tamamlıyamıyacağı. .kanaa
tine vardıktan sonra inşaatın Hazinece ikmalini ve buna mukabil binanın Hazine ile;<B.ekdiye i ara
sında hisseli olarak tapuya kaydını ve müessesenin Millî Eğitim Vekâletince işletilmeRİttiiitelriif 
eylemiştir. ' "lij-i-îuıı.r;;: 

Yukarda arzedildiği veçhile sosyal ve kültürel bir hizmet vasfını haiz bulunan bu mevzuun 
Hükümetçe, ele. alınarak halkın istifadesine yarıyacak bir vaziyete getirilmesi esas itibariyle; lü
zumlu göıülmüş ve kanun'lâyihası bu mülâhaza ile hazırlanmıştır. .....<-.: 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
içişleri Komisyonu Wİ^Ş- 9 .V . 1953 

Esas No. 1/622 • ' 
• Karar No. 82 ' . • " • ' ' « . . . 
" • • • ' . ' ' ' .' Yüksek Reisliğe 

İstanbul Opera Binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureti idaresi hakkındaki kanun lâyi
hası, komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümetçe gösterilen mucip sebepler ko
misyonumuzca da yerinde görülerek lâyihanın 
aynen (kabulüne (karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-

,( S. Sayısı : 268 ) 

di buyurulmak 
hır. 
İçişleri Ko. Reisi 

Edirne 
R. NasuMoğlu 
Afyon K. 

A. VeziroğJu 

üzere Yüksek Riyasete sunu 

Sözcü Kâtip 
İzmir . ., Muğla 
P. Arat Y. Ba§er 

Balıkesir . Bursa ',:• 
S. Başkan A; Erözan, 



Çoru$ı Oorum İstanbul Samsun r — ••Skfcs••'•••/"'. W ' " • . ^ a h 
Z. Urdl B. Koldaş C. Türkgeldi M. ÖzkefeU E. Damak 1. Akın 
Kütaihya Kütahya Niğde Zonguldak 

Y. Aysal B. Besin F. E cer A. Yurâabayrak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 11 . VII. İ95$ 
Esas No. 1/622 
Karar No. 117 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ik
mali ve sureti idaresi hakkında Maliye vekâle
tince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 6 . 6 . 1953 tarihli ve 71/2614 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası içişleri Komis
yonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de izah olun
duğu üzere memleketimizin operaya olan ihtiyacı 
meydandadır. Bilhassa turizm faaliyetinin mer
kezi olmasını arzu ettiğimiz ve bu yolda faaliyet 
sarf ettiğimiz bir vilâyetimiz olan, istanbul'da 
bu binaya olan ihtiyaç açıkça görülmektedir. 

Belediye bütçeleriyle ikmal olunamıyacağı 
bir hakikat iken, 5 - 6 milyon liraya ikmal olu
nacağı tahmin olunarak 1949 senesinde başlanıl
mış bulunan istanbul opera binası 4 - 5 milyon 
lira sarf edilmiş olmasına rağmen hâlâ, nata
mamdır. 

Binanın her türlü tesisat ve teçhizatiyle 
birlikte kullanılabilecek bir hale getirilmesi 
için sarfı icabeden miktarın t es bitine ait çalış
malar henüz ikmal ve intaç edilmemiş bulun
maktadır. 

Belediye ile yapılan anlaşma gereğince, Ha
zinece masraf ihtiyar edilerek ikmal olunacak 
bina, Maliye Vekâleti ile belediye arasında, sar-
fettikleri miktar üzerinden, .müştereken tapuya 
tescil olunacaktır. 

1953 yılı Bütçesine bu maksatla konulmuş 
bulunan bir milyon liralık tahsisatın da sarfı
na imkân vermek ve başlanmış bulunan bina
nın bir an evvel ikmaliyle harap olmaktan kur- t 
tarılmasmı temin eylemek bakımından şimdi
lik gelecek senelere sâri (10) milyon liralık ta
ahhütlere girişilebilmesi için gerekli salâhiye
tin verilmesi komisyonumuzca yerinde görül
müştür. 

Bu suretle komisyonumuzca tadilen kabul 
olunan kanun lâyihası öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibi
ne arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis Reis V. Sözcüsü 

Bursa Giresun istanbul 
K. Yılmaz M. Şener F. S&yvmer 

Antalya Gümüşane 
A. Sanoğlu K. Yiyrukoğlu 

İçel İstanbul 
G. Ramazanoğlu ff. Hüsman 
istanbul izmir Kastamonu 
M. Sarol T. Gürerk II. Türe 

Kırklareli Kırşehir Konya 
§. Bakuy R. özdeş R. Birand 

Ordu Seyhan &irü 
R. Aksoy 8. Barı B.Erâen 

Trabzon Ürfa 
S. F. Kalaycıoğlu '' N. Açanal 
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ftÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece İk
mali ve sureti idaresi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Belediyesince inşası
na başlanılmış olan Opera binası inşaatının ik
mali, idare ve işletilmesi; sarf edeceği para nis
petinde mülkiyetine hissedar olmak şartiyle Ha
zineye bırakılmıştır. 

, MADDE 2 Binanın inşasının ikmali için 
her sene sarfı lâzımgelen para, Bayındırlık Büt
çesinin 741/20 (İstanbul Opera binası yapımı) 
tertibine konacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İcraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil V. ve 
Sağ. ve Sos. Y. V. 

Dr. E. H. Üstündağ 
Devlet Vekili 

C. Yarckmcı 
Millî Savunma Vekili 

8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R, 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikba§ 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırdık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkrnen 

İşletmeler VekiM 
8. Yırcalı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali 
ve sureti idaresi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazdı ope
ra binasının inşaatının ikmali için (10) milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere gir
meye Bayındırlık Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince giri
şilecek taahhütler, her yıl Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretHi cetvelin Bayın
dırlık Vekâleti kısmında açılacak hususi bir fasla 
konulacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 4. — Bu (kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
5 nci ma'dde olarak aynen kabul •edilmiştir. 

f S. SEVISI T Öflfl 1 



S. SAYISI 274 
Kocaeli Mejbusu Ekrem Alican ve 34 arkadafmm, şeker fabrika-, 
larına bahş^lunan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki ŞD1 sayılı Ka
nunun 2 nci-maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Eko-9 

nomi, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/512) 

l.IV. 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

601 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz ilişiktir. Tekli
fin kanuniye t iktisabı için gerekli muamelelerin ifasına müsaadetl'erinizi saygılarımızla arzederiz. 

(Kocaeli 
Ekrem Alican 

Balıkesir 
A. Fahri İşeri 

(Kocaeli 
Bamdi Başak 

'Samsun 
Ferid Tüzel 

Konya 
S. Salim Burçak 

Balıkesir 
Esat Budakoğlu 

Van 
İzzet Akın 
Erzurum 

Fehmi Çdbanoğlu 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Kocaeli 
Salih Kalemcioğlu 

İstanbul 
Ahmet Topçu 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

•Erzurum 
Memiş Yazıcı 

İKonya 
Ziyad Ebüzziya 

Trabzon 
Mahmut Goloğlu • 

Konya 
Hidayet Aydıner 

Amasya Bilecik 
İsmet Olgaç İsmail Aşk 

'Tunceli 
H. Remzi Kulu 

(Kocaeli 
Yeredoğ Kişioğlu 

Bursa 
. Mithat San 

Bursa 
Baif Aybar 

Kütahya 
Remzi Koçak 

Tokıad 
Sıtkı Atanç 
tGümüşame 

Halit Zarbun 
Kayseri 

tsmaü Berkok 

Kocaeli 
Saim önhon 

Amasya 
Hamit Koray 

Bursa 
Necdet Yılmaz 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

•Erzurum 
R. Salim Burçak 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Giresun 
A. Naci Duyduk 

Kütahya 
m 1. Şerif özgen 

GEREKÇE V 

Umumi mütalâalar : 
Memleketimiz nüfusunun !% 85 nin köylerde yaşıyan çiftçi vetandaslardan ibaret bulunduğu

nu ve bu sebeple memleket ziraatinde meydana gelecek inkişafın milletçe kalkınma dâvamızın un
suru aslisi olduğunu çok iyi takdir eden Demokrat Parti iktidarının üç yıl gibi kısa bir zaman içe
risinde zirai istihsâl sahasında elde ettiği başarılar hepimizin malûmudur. İktidarımız bu başarılarını 
zirai istihsalde olduğu kadar zirai sanayide de devam ettirebilmek maksadiyle bu sanayiin belli-
başlı şubelerinden biri olan şeker sanayiinde geniş ve şümullü bir plânla harekete geçmiş ve memle
ketin» çeşitli bölgelerinde dokuz aded şeker fabrikası kurulması yolunda büyük bir programın ta
hakkuku için çalışmalara girişmiştir. Bu çalışmaların ilk müspet neticeleri daha bugünden mey-
valarını vermeye başlamış ve Eylül 1052"ayında temeli atılan 4d f tPazarı ŞtŞP* Fabjikası bugün 



— 2 — 
montaj safhasına erişmiş, Amasya ve Konya fabrikaları bir Alman firmasına ihale olunmuş, Kü
tahya Şeker Fabrikası hazırlıkları da ihale safhasına yaklaşmıştır. Diğer fabrikalarımızın hazır
lıklarının da yakın bir istikbalde nihayete ereceği tesis ve inşaat safhalarının başlıyacağı şüphe gö
türmez bir hakikattir. 

Demokrat Parti programının devletçilik anlayışına uygun olarak hususi teşebbüs ile ve bilhassa 
küçük ziraat erbabı ile Devlet sermayesinin elele vermesi şeklinde tahakkuk ettirilmekte bulunan 

*bu muazzam dâva içerisinde finansman mevzuunun, tek bir fabrikanın tesis ve işletme sermaye
sinin asgari 25 milyon Türk lirasına ihtiyaç gösterdiğini dikkat nazarına alacak olursak, ne büyük 
bir ehemmiyet taşıdığını kolayca takdir ederiz. Nitekim bugün on mîlyin sermaye ile kurulmuş 
bulunan Adapazarı Şeker Fabrikası Türk Anonim Şirketi sermayesinin % 90 mı kurmakta bulun
duğu tesislerine yatırdığı halde henüz başarmak mecburiyetinde olduğu işin % 50 sini dahi idrâk 
etmiş bulunmamaktadır. Bu itibarla Büyük Meclisin bu büyük dâvaya bugüne kadar göstermiş olduğu 
yakın alâka ve hassasiyetin bizlere verdiği itminanla elde mevcut 601 sayılı Kanunun ikinci mad
desini değiştiren işbu kanun teklifimizi hazırlamış bulunuyoruz. Teklifimizin esası kurulmakta ve 
kurulacak olan şeker fabrikalarının tesisi 'devresinde kendilerine lüzumlu çeşitli inşaat malzemesi, 
makina, alât ve parçaları ve vesaiti muharrike ve müteharrikelerinden hariçten getirileceklerinin 
Devlet, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim harç ve zamlarmdan muafiyetlerini te
min gayesinden ibarettir. Ancak bu suretle bu fabrikaların kurulmasında bugün karşılaşılan malî 
müşkülât kısmen bertaraf edilecek ve tesis devresi hitanı buluncaya kadar bu sanayiin kurulması 
teşvik edilmiş olacaktır. 

Ayrıca Bina ve Arazi vergileri ve belediyelere ait bâzı resimler muafiyetinden yeni kurulacak 
fabrikaların, aynı mülâhazalar sebebiyle istifade etmelerini zaruri görmekteyiz. 

Teklif olunan maddelerin izahı : 
Kanun teklifinin ana hükümlerini ihtiva eden birinci maddesi 601 sayılı Şeker fabrikalarına 

bahşolunan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki Kanunun 2 nci maddesini değiştirmektedir. 
Bu maddenin eski metninde şeker fabrikalarının imtiyazlarının devamı müddetince Teşviki Sa

nayi Kanununda mevcut imtiyazat ve mııafiyattan istifade edecekleri musarrah bulunmaktadır. 
Teşviki Sanayi Kanunu halen yürürlükte bulunmadığı için idare ve kaza mercileri kanununun 
bu maddesi hükümlerini yeni kurulan şeker fabrikalarına tatbik eylememekte ve binnetice şeker 
fabrikalarının hariçten getirilen tesis malzeme, makine, alât ve parçalarından Devlet, özel îdare 
ve Belediyeler vergi, resim ve harçlarının tahsili yoluna gidilmektedir. 

Teklif ettiğimiz maddenin birinci fıkrası ilejbu mahzur bertaraf olunmakta ve madde metninde
ki Teşviki Sanayi Kanununa atıf ortadan kaldırılarak muaf kılınacak malzeme ve makineler, muh
telif bentler halinde ayrı ayrı zikredilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası yeni kurulan şeker fabrikalarına da Bina ve Arazi vergileri ve bâzı 
belediye resimlerinden muafiyet tanımaktadır. 

Teklifin 2 nci ve 3 ncü maddeleri meriyet ve icra maddeleridir. 
Adapazarı Şeker Fabrikası halen inşa halinde bulunduğundan ve bu fabrikaya ait bir kısım 

malzeme, makine ve alât memlekete ithal edilmiş olduğundan bu malzeme, makine ve alâtın da 
işbu kanun hükümlerinden istifadesini teminen kanuna bir geçici madde ilâve olunmuştur. 

( S. Sayısı : 274) 



Ekonomi Komisyonu raporu 

. T.B.U.M. .. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 2/512 
Karar No. 17 * 4 

" Yüksek 

Şeker fabzikalarına tahsis olunan imtiyazat 
ve muafiyet hakkındaki 601 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Kocaeli Me
busu Ekrem Aliecan ve otuz dört arkadaşı tara
fından verilen kanun teklifi komisynumuza ha
vale edilmiş olmakla teklif sahiplerinden Ek
rem Aliean, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, İş
letmeler, Gümrük ve İnhisarlar vekâletleri tem
silcileri ve Türkiye Şeker Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi Genel Müdürü hazır bulunduk
ları halde incelendi. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde açılan mü
zakereler sonunda teklif gerekçesinde zikrolunan 
mucip sebepler komisyonumuzca da uygun mü
talâa olunmuş ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Kanunun başlık ve 1 nci maddesinin müza
keresinde : 

a) Başlık ve madde metninde (601 sayılı 
Kanun) tâbirinden evvel bu kanunun kabul 
tarihi olan .5 Nisan 1341 tarihinin de ilâvesini; 

b) '601 sayılı Kanunun değişen 2 nci madde
sine ait metnin başına (Madde : 2) ifadesinin 
konulması; 

c) Maddenin ithal sırasındaki vergi, resim, 
harç ve zamlara, Bina ve Arazi vergilerine, Be
lediyelerin Ruhsatiye resimlerine ait muafiyet
leri ayrı ayrı ihtiva etmesi maksadiyle A - B -
C bentlerine bölünmüş; 

d) Maddenin baş tarafına bu maddede gös
terilen muafiyetlerin fabrikaların imtiyazları
nın devamı müddetine hasır ve tahsis olunduğu
nu sarahaten tesbit etmek üzere «imtiyazların 
devamı müddetince» ifadesinin konulması; 

e) teklifin b fıkrasındaki muafiyetlerin 
tatbikatta doğuracağı müşkülât nazarı itibara 
alınarak bu fıkranın metinden çıkarılması; 

f) Teklifin d ıbendinlde yazılı bulunan 
t nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei muharri
ke, istihsal ve nalkil tesisatına, muktazi feüeüm-
le malzeme ve vesaiti muharrike ve müteferri-

<as*y 

15 JV . 1953 

Reisliğe 

kadan » kasdin her türlü vinç, elvatör, dekovil 
ve buna mümasil vasıtalar oilduğu kanaat ve 
neticesine varılmış ve bendin somuna (otomobil, 
otobüs, kamyon, kamyonet gibi kara nakil va
sıtaları hariç) ifadesinin ilâvesi uygun görül
müş madde bu ilâve ve değişiklikle kabul edil
miştir. 

Teklifin muvakkat maddesi; « Muvakkat 
madde » kelimeleri, « Geçici madde » kelimeleri 
ile deriştirilmiş ve metindeki < veya ithal edi
lecek » ifadeleri çıkarılmak suretiyle aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereği&ce Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Eıkonomi Kio. Reisi Söadi , Kâtip 

Bursa Gireamı Zonguldak 
M. San H. Bozbağ 8. Basol 

Ankara Ankara Bolu 
8. Âdil Söz hakkım mahfuzdur. K. Kozak 

F. Stytom 
Giresun Malatya İstanbul 
T. İnanç Muhalifim. A. H. Başar 

H. Ftrat 
Trabzon Urfa Konya 

Aşağıdaki muhalefet F. Ergin S. Gürol 
şerhi ile 

C. ZamangÜ 

Muhalefet Şerhi 
Mahdut şahısların emek veya sermayele

rinin nef'ine yarıyan hususi vergi istisna ve 
muafiyetine ait bu kanun lâyihası vergi ada
leti ile de kabiUi telif görülememiştir. Bu sebep
le böyle bir hususi kanun tedvinine muhalifim. 

Malatya, Mebusu 
Hikmet Fırat 

Muhalefet şerhi 
-Mevcut şeker fabrikalarından birisinin ay

nı mahiyetteki imtiyaz ve muafiyetleri sona 
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ermiş olup, diğerlerinin ki, ise en geç 1959 da 
nihayetlenecektir. 

Tasarı, kurulmakta olan şeker fabrikala
rına bu istisnai mahiyetteki imtiyaz ye muafi
yetleri - ileride ilgası mümkün olmıyacak su
rette - 25 sene müddetle tanımaktadır. 

Bize lâzım olan, umumi bir sanayi politi
kasıdır. Eğer, halen memleketimizde kurul

makta olan pek çok sanayi müesseseleri hima
yeye muhtaç ise bu umumi bir kanunla temin 
edilmelidir. Böyle tek başına birkaç şeker fab
rikasını diğer bütün yeni sanayiimize nispetle 
mümtaz hale koymak sistemsizliktir. 

Bu sebeple tasarıya muhalifim. 
Trabzon Milletvekili 

Cahid Zamangtt 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/512 
Karar No. 12 

29. IV. 1953 

Yüksek Reisliğe 

15 . IV. 1953 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen, Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve 
3̂4 arkadaşının, Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 601 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Hükümet mümessillerinin de iş
tirakiyle müzakere edildi. 

Netice : Kocaeli Mebusa Ekrem Alican ve 
34 arkadaşına ait teklifin Ekonomi Komisyonun
ca yapılan değişiklikler dairesinde kabulüne it
tifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Reisi Sözsü Kâtip 

Trabzon Konya Yozgad 
M. Goloğlu A. F. Ağaoğlu E. Üçöz 

Çoruh 
M. Bumin 

Samsun 
H. üzer 

Kırşehir 
E. Kaman 

Kocaeli 
M. Kavalctoğlu 
Tokad 

M. özdemûr 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No : 2/512 
Karar No : 63 

Yüksek Reisliğe 

6 . V . 1953 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve 34 arka
daşının şeker fabrikalarına bahşolunan imtiya
zat ve muafiyat hakkındaki 601 sayılı Kanunun 
2 nçimaddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahiplerinden Ekrem Alican ve Maliye 
ve Gümrük ve Tekel vekâletleri mümessilleri 
hazır bulundukları halde incelendi. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sonun
da Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun değişti-

rişi dâhilinde maddelerin müzakeresine geçil
mesi ekseriyetle kabul olundu. 

Birinci maddenin müzakeresinde; bu madde 
ile kabul olunan imtiyazat ve muafiyatın ta
mamının şeker fabrikalarının imtiyazlarının 
devamı müddetince hasır ve tahsisi bakımından 
ileride hâsıl olabilecek tereddütleri izale içinj 
A fıkrasının içerisine konulmuş olan «İmtiyaz
larının devamı müddetince» ifadesi, maddenin ba
şına geçirilmiş ve diğer hükümler aynen Eko-

( S, Sayısı: 274) 
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nomi Komisyonu değiştirişinde olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

Halen inşa halinde bulunan fabrikaların bir 
kıs-ım makinaları memlekete ithal edilmiş ve bu 
makinalarm Gümrük resimleri karşılığı olarak 
Gümrük İdaresince ilgililerden teminat alınmış 
bulunduğundan bu muamelelerin bu kanun hü
kümleri dairesinde ıslahını temin için geçici mad
de, aynen Ekonomi Komisyonu değiştirişinde ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Teklif sahibinin ikinci ve üçüncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

İnşa halinde bulunan Adapazarı Fabrikası
na ilâveten Konya ve Amasya fabrikalarının 
makinalarının da memlekete ithal edilmek üze
re bulunduğu bu sıralarda işbu kanun teklifi
nin bir an evvel kanuniyet kesbetmesi bir za

ruret halini aldığından Umumi Heyette önce
lik ve ivedilikle görüşülmesinin teklifi de ko
misyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Havalesi gereğince* Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksfek Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Rize 

1. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. AçtksÖz 

Kocaeli 
• E. Alican 

Reisi; 

^ 
Malatya 

Esad Doğan 
tmzada bulunamadı 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Erzurum 
8. Erduman 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/512 
Karar No. 124 

Yüksek Reisliğe 

13 . VII. 1953 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve 34 arka
daşının, şeker fabrikalarına bahşolunan imtiya-
zat ve müafiyat hakkındaki 601 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi Ekonomi Gümrük ve Tekel ve Maliye konuş
ları raporlariyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla, Maliye, Gümrük ve Tekel, Ekonomi 
ve Ticaret vekâletleri mümessilleri huzuriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; gerekçesinde de tafsileu izah 
edildiği üzere, kurulmakta ve kurulacak olan şe
ker fabrikalarının tesis devresinde kendilerine lü
zumlu çeşitli inşaat malzemesi, makine alât ve 
parçaları ve vesaiti muharrike ve müteharrikeleri-
nin, Devlet, özel idare ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve zamlarından ve ayrıca bina-
ve arazi vergileri ile belediyelere ait bâzı resim
lerden muafiyetlerini temin maksadını istihdaf 
etmektedir. 

Hükümetimizin zirai sahada giriştiği birçok 
teşebbüsler meyanında ziraat sanatları mühim 
bir yer işgal etmekte olduğu ve ziraat sanatları

nın en mühim şubelerinden biri olan şeker sana
yii de geniş bir plân dâhilinde ele alınmış olup 
buna göre memlekette pancar müstahsili köyle
rimiz için de geniş imkânlar sağhyacak olan.(9) 
adecl yeni şeker fabrikası kurulması kararlaştırıl
mış bulunduğu ve bu müesseselerin hususi teşeb
büs ile Devlet sermayesinin iştirakiyle tahakkuk 
ettirileceği komisyonumuzda cereyan eden müza
kerelerden anlaşılmıştır. 

Gerek kanun teklifinde, gerek bidayeten tet-
kikatta bulunan komisyonların hazırladıkları 
metinlerde burulmakta veya kurulacak olan şe
ker fabrikalarının tesis sırasında getirtecekleri 
her nevi inşaat malzemesi ile, makina, alet ve 
yedek parçalarının Gümrük Vergisinden ve ay
rıca Devlet, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harçlar ile Bina ve Arazi 
vergilerinden muafiyetleri kabul edilmiş ise de, 
komisyonumuzda cereyan eden müzakereler so
nunda fabrikaların tesislerinin tamamlanması 
uzun zamana mütevakkıf olduğundan dolayı te
sise mütaallik makina, alât ve malzemenin, tah-

( S. Sayısı : 274) 



didi istenilen 601 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin başına (imtiyazlarının devamı müddetince) 
kaydı ilâve edilmek suetiyle yalnız (25) sene 
zarfında meydana getirilecek tesisler için hariç
ten ithal edilecek her nevi inşaat malzemesi ile 
makina ve aletlerin Gümrük ve sair resimler
den muafiyeti kabul edilmiştir. 

Diğer hususlara ait muafiyetlerin, Hükümet
çe her nevi sanayi şubeleri için tatbik edilmek 
üzere yakında Yüksek Meclise arzedileceği ifade 
olunan sanayi tesislerini teşvika mütedair ka
nun lâyihasında umumi mahiyette derpiş edile
ceği anlaşıldığından o lâyiha ile nazarı dikkate 
alınması muvafık görülmüş ve birinci madde bu 
esasa göre yeniden hazırlanmıştır. 

Halen inşa halinde bulunan şeker fabrika
larına ait olup da, bu kanunun neşri tarihine 
kadar memlekete ithal edilmiş olan maddeler 
hkkma da bu kanun hükümlerinin tatbik olu
nacağına dair olan hüküm geçici birinci madde 
ve bu kanun ile yapılan değişikliğin, mevcut 

KOCAELİ MEBUSU EKREM ALÎCAN VE 34 
ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve 
muafiyat hakandaki 601 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 601 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şeker fabrikaları ihtiyaçları için hariçten 
getirilecek aşağıda yazılı maddeler,* ithal sıra
sında Hazine, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç ve zamlardan muaftır: 

a) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının tesis, 
inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat mal
zemesi, 

b) Bu fabrikalar imalâtına ve mamulâtmm 
zurufuna muktazi iptidai maddeler, 

c) Fabrikalar ihtiyacı için lüzumlu her ne
vi makine ve alât ve bunların yedek ve tecdit 
parçaları, 

d) Bu fabrikalara ait olarak vücuda getiri-

( S. Sayışa 

şeker fabrikalarının imtiyaznamelerine müste
nit bugünkü durumlarına halel getirmiyeceği 
hakkındaki hüküm de geçici ikinci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedümek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu rapor Sözcüsü 
Bursa 

K. Yılmaz 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
H. Türe 
Mardin 

R. Erten 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Ankara, 
M. Ete 
istanbul 

H. Ffüsman 
Malatya 
M. 8. Eti 
Seyhan 
-S'. Ban 

Siird Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur S. F. Kalaycıağlu 

B. Erden 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu-
afiyat hakkındaki 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Şeker fabrikalarına bahşolu
nan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 5 Nisan 
1341 tarihli ve 601 sayılı Kanunun 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 2. — A) Şeker fabrikaları ihti
yaçları için hariçten getirilecek aşağıda yazılı 
maddeler, imtiyazlarının devamı müddetince, 
ithal sırasında Hazine, özel idare ve Belediye
lere ait her türlü vergi, resim ve harç ve zam
lardan muaftır. 

a) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının te
sisi, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat 
malzemesi, 

b) Fabrikalar ihtiyacı için lüzumlu her ne
vi makine ve alât ve bunların yedek ve tecdit 
parçaları, 

c) Bu fabrikalara ait olarak vücuda getiri-

: 274) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞt 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
af iy at hakkındaki 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Şeşer fabrikalarına bahşolu
nan imitiyazat ve tmuaffiyat hakkındaki 5 Nisan 
1341 tarihli ve 601 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 2. — imtiyazlarının devamı müd
detinde ; 

A) Şekçr fabrikaları ihltiyaçları içdn hariç
ten getirilecek aşağıda yazılı maddeler, ithal 
«ırasında Hazine, özel idare ve belediyelere ait* 
her türlü vergi, resim ve harç ve zamlardan 
muaftır. 

a) £eker fabrikaları ve müştemilâtının te
sis, inşa ve tevsilerine muktazd her nevi inşaat 
malzemesi; 

b) Fabrikalar ihtiyacı için lüzumlu her 
nevi makine ve alât ve bunların yedek ve tec
dit parçaları; 

% 
( S; Say 

I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu-
afiyat hakkındaki 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 

i saıjılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Şeker fabrikalarına 
bahşolunan imtiyazat ve muafüyat hakkındaki 5 
Nisan 1341 tarihli ve 601 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Şeker fabrikaları ve müştemi
lâtının tesis ve tevsileri için İşletmeler Vekâle
tince tasdik edilmiş projelerine göre hariçten ge
tirilecek aşağıda yazılı madeler, imtiyazlarının 
devamı müddetince, ithal sırasında Hazine, özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi resim, 
harç ve bunların zamlarından muaftır. 

a) Her nevi inşaat malzemesi, 
b) Her nevi makineler ve aletler, 
c) Bu fabrikalara ait olarak vücuda getirile

cek nakliye, tahmil ve tahliye ve kıivvei muhar
rike istihsal ve nakil tesisatına muktazi bilcümle 

I malzeme (İnşaat malzemesi dâhil) ve vesaiti mu-

•\m : 2 7 4 ) 



Teklif 

lecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvei muhar
rike, istihsal ve nakil tesisatına muktazi bilcüm
le malzeme (inşaat malzemesi dâhil) ve vesaiti 
muharrike ve müteharrike. 

Şeker fabrikalariyle bunların bulundukları 
arazi ve bu arazi dahilindeki bütün müştemilât 
(amele ve müstahdeminin sıhhi ve içtimai ihti
yaçlarına mahsus binalar dâhil) ve her nevi te
sisat Bina ve Arazi vergilerinden ve ayrıca be
lediyelere ait inşaat, buhar kazanları, motörler, 
ve inbiklerden alman ruhsatiye resimlerinden 
muaftır.» 

MUVAKKAT MADDE : Halen inşa halinde 
bulunan şeker fabrikalarına ait olup da, bu ka
nunun neşri tarihine kadar memlekete ithal edil
miş olan maddeler hakkında da bu kanunun hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun, neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve inhisarlar ve İş
letmeler vekilleri yürütür. 

8 — 
I Eko. K. 

lecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike, istihsal ve nakil tesisatına muktazi bil
cümle malzeme (inşaat malzemesi dâhil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike (otomobil, kam
yon, kamyonet ve otobüs gibi kara nakil vası
taları hariç). 

B) Şeker fabrikaları ile bunların bulun
dukları arazi ve bu arazi dahilindeki bütün 
müştemilât (amele ve müstahdeminin sıhhi ve 
içtimai ihtiyaçlarına mahsus binalar dâhil) ve 
her nevi tesisat Bina ve Arazi vergilerinden 
muaftır. 

C) Yukarda «B» fıkrasında yazılı müşte-
I milât ve tesisat, belediyelere ait yapı ruhsat ve 

denetleme harcı ile buhar kazanları, motörler 
ve imbiklerden alınan ruhsatiye resimlerinden 
muaftır.» 

GEÇİCİ MADDE — Halen inşa halinde btıluı 
nan şeker fabrikalarına ait olup da, bu kanu
nun neşri tarihine kadar memlekete ithal edil
miş olan maddeler hakkında da bu kanunun hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

* > * 

( S. Sayısı : 274) 



— 9 — 
Mal. K. 

c) Bu fabrikalara ait ıolarak vücuda geti
rilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei 
muharrike, istihsal ve nakil tesisaltma mukta-
zi (bilcümle malzeme (inışaat malzemesi dâhil) 
ve vesaiti muharrike ve müteharrike (otomobil, 
kamyon, kamyonet ve otolbüs gibi kara nakdi 
vasıtaları hariç). 

B) Şeker fabrikaları ile bunların bulun
dukları arazi ve bu arazi dahilindeki bütün 
müştemilât (amele ve müstahdeminin sıhhi ve 
içtimai ihtiyaçlarına mahsus bdnalar dâhil) ve 
her nevi tesisat Bina ve Arazi vergilerinden 
muaftır. 

C) Yukarda «B» fıkrasında yazılı müşte
milât ve tesisat, belediyelere ait yapı, ruhsat ve 
denetleme harcı ile buhar kazanları, motörler 
Ve idbiklerden alınan ruhsatiye resimlerinden 
muaftır.» 

GEÇÎCÎ MADDE — Ekonomi Komisyonu
nun geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
(kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

B. K. 

harrike ve müteharrike (Otomobil, kamyon, kam
yonet ve otobüs gibi kara nakil vasıtaları hariç). 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Halen inşa halinde 
bulunan şeker fabrikalarına ait olup da, bu ka
nunun neşri tarihine kadar memlekete ithal edil
miş olan maddeler hakkında da bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunla yapılan 
değişiklik, mevcut şeker fabrikalarının imtiyaz-
namelerine müstenit bugünkü durumlarına halel 
getirmez. 

Bu kanun neşri tarihin-ÎKÎNCÎ MADDE 
de meriyete girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Gümrük 
ve Tekel ve İşletmeler vekilleri memurdur. 
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