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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesine dair takrir kabul edildikten 
sonra, 

İstimlâk Kanunu lâyihasının maddelerinin 
müzakeresine devam olundu. 

Saat 17 de toplanılmak üzere İnikada ara 
verildi. 

İkinci celse 
İstimlâk Kanunu lâyihasının maddeleri mü

zakere edildi. -

Şifahi sual 
1. — Diyarbakır Mebusu İhsan Hâmid Tiğ-

rel'in, süne haşaratının imhası için ne gibi ted
birler alındığına ve bu haşaratın halen hangi 

Lâyiha 
1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/545) (Büt
çe encümenine) 

Teklif 
2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve Ça

nakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın, ordu 
mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Gümrük-muhafaza ve muamele sınıfı kadroların
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkın
daki 4367 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/373) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. —- Çorum Mebusu Mustafa Kemal Biber-

oğlu ve üç arkadaşının, 5998 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/370) 
(Ruznameye) 

4. — Çorum Mebusu Mustafa Kemal Biber-
oğlu ve üç arkadaşının, şehir ve kasabalarda 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 
sayılı Kanunun ek birinci maddesinin değiştiril-

Kaçakçılığm meni ve takibine dair 1918 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair''kanun 
kabul olundu. 

31. VIII. 1956 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

İbrahim IÇirazoğlu Attilâ Konuk 

mmtakalarda mevcut bulunduğuna dair, şifahi 
sual takriri, Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/261) 

mesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki 6010 sayılı Kanunun ek birinci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve\ 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/371) (Ruzna
meye) 

Mazbatalar 
5. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/541) (Ruznameye) 

6. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/544) (Ruznameye) 

7. — İlk ve orta tedrisat muallimilerinin ter
fi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanu
nun 2517 ve 3313 sayılı kanunlarla muaddel 3 
ricü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ile Muğla Mebusu Yavuz 
Paşamehmetoğlu'nun, İlk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun 5991 sayılı Kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkın
da kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe encümen-

Sual 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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leri mazbataları (1/302, 2/181). (Ruznanıeye) 

8, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Ame
rika Birleşik Devletleri. Dış Muameleler İdare
si namına hareket eden «Export împort Bank 
of Washington» arasında imzalanan 20 milyon 
dolarlık Kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/331) (Rtızııa-
uıeyc) 

9. — Milletlerarası Finansman Kurumuna 
katılmak için Hükümete salâhiyet 'verilmesine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/382) (Ruzna
nıeye) 
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10. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 

yih Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik-
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/545) (Ruznanıeye) 

11. — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Teşki
lât ve vazifelerine dair 2825 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu kanuna ek 6410 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle aynı kanuna bağlı (1) 
sayılı ve 6815 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
vellerde değişiklik yapılmasına ve 2825 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanım 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/543) (Ruznanıeye) 

KATİPLER 

B Î B Î N G Î ÖELSE 
Açılma saati ; 10,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), übeydullah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKI»AMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklan;a 
yapacağız, efendim. 

(Sinob mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Celseyi acıyorum, efendim. 

4.'— EÎYASBT DÎVANININ HEYETÎ ÜMÜMÎYEYE MARUZATI 

1. — Samsun Mebusu Ekrem Anıtfm, MüU 
Korunma Kanununun 6731 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 31 nci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkındaki teklifinin geriveritmesine dair takri
ri (2/369, 4/238) 

REÎS - Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
6731 sayılı Kanunla Millî Korunma Kanu

nunun muaddel 31 ııei maddesine yeniden bir 
bent ilâvesi hakkındaki kanun teklifimin geli
verilmesin! saygı ile rica ederim. 

Samsun Mebusu 
Ekrem Anıt 

REİS --- Geriverilmiştir. efendim. 
Gündemle ilgili bir takrir var,t okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev
vel görüşülmesini ar?, ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet Özbey 

"REİS — Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual-
lerden evvel görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir'. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i. — Orman kanunu lâyihası ve Ziraat En
cümeni ile Muvakkat Encümen mazbataları 
(î/181). 

REİS — Orman Kanununun maddeleri üze
rindeki müzakerelere devam ediyoruz. Encüme
ne giden maddelerin mazbataları gelmiş, yal-

mı 
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nız 15 nci maddenin yeni şeklinden bahsedilme-
mektedir. Bu hususu encümenden soruyorum. 
15 nci madde hakkındaki encümenin fikri ne
dir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) -— 14 ncü madde ile alâkalı 
görülmüş ve aynen ipka edilmiştir. 

REİS —, Encümen 15 nci maddenin aynen 
ipkasında ısrar ediyor. Binaenaleyh maddeyi 
okuyoruz, efendim. 

MADDE 15. — Ormanın gelişmesi için ida
renin fennî maksatlarla yapacağı ameliyat dı
şında; 14 ncü maddenin (A) bendinde yazılı 
fiillerden fidan sökmek veya dal kesmek ile or
man 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 bağ
lıdır. 

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

21 nci madde hakkında encümenden gelen 
mazbatayı,okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Lâyihanın 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası

na (Bölge şefleriyle veteriner müdürlerinin bir
likte tanzim edecekleri plânlar) ibaresinin ilâ
vesi hakkında îçel Mebusu Rüştü Çetin tara
fından verilip, encümenimize havale buyıırul-
muş olan takrir tetkik ve müzakere edilerek, ta
lep kabul edilmiş ve fıkra aşağıdaki şekilde ye
niden tanzim olunmuştur. Umumi Heyetin yük
sek tasvibine saygılarımızla arz»ederiz. 
Muvakkat En. Reisi M. M. 

Ordu Rize 
R. Aksoy H. Agun 

Kâtip ' 
Eskişehir Muş Denizli 
H. Sezen Ş. Çağlayan î. Hadımlı 

Kastamonu . Yozgad 
S. Çağlar ö. L. Erzurumluoğlu 

Çankırı Balıkesir Trabzon 
K. Akman V. Asena î. Şener 

MADDE 21. — Fıkra : 4 
Bu takdirde orman içindeki veya dışındaki 

köylerin hayvan otlatmalarına mütaallik işlere 
orman bölge şefleriyle veteriner müdürü veya 
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memurunun tanzim edecekleri plânlar, mahallin 
en yüksek mülkiye âmirleri tarafından tasdik 
edilerek ilgililere tebliğ olunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? Yok
tur. Maddeye bu fıkranın ilâvesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi .tekmil maddeyi son şekliyle okuyo
ruz. 

MADDE 21. — Devlet ormanlarındaki ot
laklara dışardan toplu olarak veya sürü halin
de hayvan sokulup otlatılması tanzim olunacak: 
plânlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. 

Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve 
orman müdürlüklerince tasdik olunur. 

Fevkalâde hallerde Ziraat Vekâleti Devlet 
ormanlarına zarar vermiyecek şekilde muvak
kat olarak hayvanların ormanlarda otlatılması
na ait tedbirleri alır. 

Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köy
lerin hayvan otlatmalarına mütaallik işlere or
man bölge şefleriyle veteriner müdürü veya 
memurunun tanzim edecekleri plânlar, mahallin 
en yüksek mülkiye âmirleri tarafından tasdik 
edilerek ilgililere tebliğ olunur. 

Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesi
mi sahalarında hiç/bir suretle hayvan otlatıla-
maz. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Riyasete 
Orman Kanununun 31 nci maddesinin tadili 

hakkında Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu 
ve arkadaşları ile, İçel Mebusu Rüştü Çetin, 
Çoruh Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu tarafından ve
rilip tetkik olunmak üzere Muvakkat Encüme
ne havale buyurulmuş olan takrirler tetkik ve 
müzakere edildi. 

31 nci madde ile alâkadar olan 32, 33, 34, 35, 
37 ve 39 ncu maddeler de tetkik olunarak yeni
den tesbit olunmuştur. Verilen takrirler arasın
da Çoruh Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun takri
rinde ağıl yaptıracaklara da ucuz tarife ile ke
reste veya ağaç verilmesi talebi ayrı bir kanun 
m'evzuu olduğundan ormana ait ana kanunda 
yer almasına lüzum görülmediğinden dikkate 

. alınmamıştır. 
Keza, îçel Mebusu Rüştü Çetin tarafından 

verilen takrirde mukayyet (Mahallî nüfusa ka-

922 



î : 103 31. 
yıtlı) i'baresi madde metninden çıkarılmış ve 
32 nei maddeye taallûk eden hükümler de en-
cümenimizce yeniden revizyona tâbi tutularak 
31 ve 32 nei maddeler aşağıdaki şekilde tesbit 
olunmuştur. 

MADDE 31. — Devlet ormanları içinde veya 
orman hudutlarına köy ortasından ufki hattı 

*müstakim ile on kilometre mesafede bulunan köy
lülere, köyde barınmalarına mahsus yapacakları 
ev, ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve ziraat 
aletleri için onda bir tarife bedeli karşılığında 
tahammülü müsaidolan en yakın devlet orman
larından veya istif yerlerinden kerestelik ağaç, 
tomruk ve yakacak odun verilir. 

Bu yerler halkının cami, köy yolu köprüsü gi
bi müşterek ihtiyaçları için de tarife bedeli alın
maksızın tahammülü müsaidolan en yakın devlet 
ormanlarından kerestelik ağaç verilir. 

Bu ihtiyaçlar, istiflerden temin edildiği tak
dirde kesme ve nakil masrafları ayrıca alınır. 

Bu maddede yazılı intifa hükümlerinden isti
fade eden muhtaç köylülere tahammülü müsait 
en yakın ormanlardan yayla kulübeleri için de 
onda bir tarife bedeli ile ağaç verilebilir. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve ma-
mulâtın başkalarına satılması veya bu yerlerden 
dışarıya çıkarılması, hibe edilmesi yasaktır. 

Bu emval haczedilemez. 
Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı

karak enkaz halinde satanlar veya devredenler 
bir daha bu madde hükmünden istifade edemez
ler. 

Yukarda yazılı ihtiyaçlar için- verilen keres
telik ağaç veya mahrukatın aynı köy halkının bu 
kabîl ihtiyaçlarına devrine orman idaresince izin 
verilebilir. 

REÎS — Reşat Akşemsettinoğlu.' 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlar, 31 nei maddenin komisyon
da tetkiki sırasında birinci fıkranın kabul şekli
ne itiraz etmiştim. Birinci fıkraya göre orman 
iç ve dışında bulunan on kilometre dahilindeki 
köylerin ihtiyaçları orman idaresi tarafından 
verilecek. Ancak, bu ihtiyaç tadadedilmiştir: Ev, 
ahır ve samanlık. -.Bunlar dışında köylünün bir 
de ağılı vardır. Filhakika Ağıllar Kanunu 1946 
ya kadar son defa uzatılmış ise de ağıl yapama
mış veya fennî şekilde ağıl yapmış olup da bu
güne kadar bozulmuş, çürümüş ağıllara artık bir 

5.1956 O : İ 
daha verilip verilmiyeçeği yolunda bir sarahat 
konmadı. Halbuki biz bu köy içi halkına bu zatî 
ihtiyaçlarını verirken bunların maddi durumları
nı da düşümnek ve ayrıca ormana zarar verme
melerini de sağlamak maksadiyle bu maddeyi 
getirmiş bulunuyoruz. Halbuki ağıllara verilmez
se ağıl için ihtiyaçlarını nereden temin edecek
ler? Elbette ki, ormandan temin edeceklerdir. Ağıl 
için de imkân gösterilmiş olsaydı o takdirde ka
çakçılık yapmıyacaklar ve daha kolayca ihtiyaç
larını temin etmiş olacaklardı. Onun için bu hu
susun da maddeye alınmasına dair bir teklif arz 
edeceğim. 

Aynı zamanda hükümet teklifinin 32 nei 
maddesi ile ormana on kilometre mesafede bulu-

I nan ve nüfusu 2 500 den aşağı olan kasaba hal
kına bu ihtiyaçlarını temin etmek maksadiyle 
bir hüküm getirilmiş,'fakat komisyonca bu hü
küm kaldırılmıştır. Bu kaldırılmakla bundan 
sonra nüfusu 2 500 den "aşağı olan ve orman böl
gesinde bulunan kasaba halkı kereste ihtiyacını 
ancak kaçakçılıkla temin, edebilecektir. Çünkü 
kereste ihtiyacım temin edecek başkaca bir im
kân yoktur. Orman idaresi bu bölgeyi muhafaza 
altına aldığı için bölgede depolar tesis edemi-
yecek, binnetice köylü o muhafaza ormanların
dan kasabalara kaçak kereste nakletmeye devam 
edecektir. Onun için bu yeni kanuna çok ağır ve 
şedit maddeler koyduk. Gerek üstünde bulun
duran, gerek kesen, gerek biçen ve gerekse taşı
yan ağır surette cezalandırılacaktır. 

Halbuki, idare bu suretle yine kaçakçılığı ber
taraf edemiyecek ve yine birçok vatandaş mağ
dur olacaktır. Evvelce 3116 sayılı Kanunu mü-
taakıp 3444 sayılı Kanunda bu gibi kasabalar 
halkına ihtiyaçları olan kerestenin verileceği kay
dedilmiş, ondan sonra yeni gelen kanunla «be
lediye hudutları dâhilinde olanlara verilmez.» 
denmiştir. Hakikatte buralara tarife bedelinin 
onda biri nispetinde verilmediği takdirde kaçak
çılık asla önlenemiyecektir. 

Filhakika, kanuna $2 maddede bu gibi yerler 
için bâzı kayıtlar konmuşsa da bu kayıtlar kaçak
çılığı önleyici mahiyette değildir. Onun için, bu 
31 nei maddenin 1 nei fıkrasının arz ettiğim se
beplerden dolayı değiştirilmesi gerektir. Bu yol
da verdiğim takririn kabulünü arz ve istirham 
ediyorum. 

REÎS — Encümen, buyurun. * 
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MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ RBFET 

AKSOL (Ordu) — Kanunim 31 ve 32 nci mad
delerini memzucen dikkate alıp mütalâa beyan 
eden arkadaşımızın noktai nazarını ikiye ayırmak 
lâzımdır. Birisi 31 nci maddede orman içinde ve 
civarında bulunanlara ev, ahır, samanlık, ambar 
ve saire ihtiyaçları arasında bir de ağıl ihtiyacı 
için kereste verilmesi talebine dairdir. 

İkincisi; 32 nci maddeye taallûk eden bir hü
kümdür. Noktai nazarları 32 nci maddede derpiş 
edilmiştir. Madde müzakere edilirken müşahade 
edeceklerdir. Bendeniz ağıl meselesine temas ede
ceğim i 

Arkadaşlar; ağıl, bu maddenin şümulü içeri
sinde değildir. Ağılda» mafysat, müstakillen hay
vancılıkla iştigal eden kimselerin hayvanlarının 
barınması için yapacakları bir? barınaktır. Mad
de dikkatle okunsaydı, arkadaşımız böyle bir tek
lifi makama takdim etmekten tevakki, edeceklerdi. 
Çünkü orman içinde ve .civarında ikamet eden 
kimseler, deniyor.. Oralarda ikamet eden kimse
lerin sürüsü olması esasen imkânsızdır. Ağıl bü
yük çapta bir iştir. Bilerinde mevcut 15 - 20 
hayvanı olanlar bunları ahırlarında barındırmak
ta ve kendilerine esasen ağaç verilmektedir. 

Ağıl Kanunu mevzuatımızda müstakillen ya
şamış ve bir müddet ayakta kalmış ve hatırımda 
kaldığına göre 1946 da ömrünü ikmal etmiş ve 
Hükümet lüzum görmediğinden yeni bir teklif 
yapmamıştır. Binaenaleyh, arkadaşımızın nok
tai nazarını bu madde hükmüne sokmak lüzum
suzdur ve encümenimiz taraftar değildir. 

REŞAT AKŞEMSETTİNO&LU (Bolu) •--
Muhterem arkadaşlarım, encümen sözcüsü bu
yurdular ki, «ağıl, yalnız sürü sahiplerine mah-
sus bir mevzudur, sürü sahipleri zengin insanlar 
olduklarına göre bunlara ne diye ağıl için or
man idaresi bir külfete katlansın? Sürü sahibi 
evde oturduğu için evine, ahırına, ağıl ve saman
lığına onda bir tarife ile alıyor.» Arkadaşlar; sü
rü sahibi olduğu zaman köylü sürüsü için mut
laka yüksek fiyatla ağaç temin etsin dersek, bu, 
tatbikatta ne olacaktır? ^ğ ı l için muhtaeolduğu 
miktarı kaçak olarak getirecektir. Maksadımız ka
çakçılığı bertaraf etmektir. 

Şunu arz edeyim ki, köylümüz, bugünkü ikti
darımız sayesinde refaha ulaşmıştır. Köylünün 
î«fahı da ancak hayvanları ile ölçülür. Eskiden 
üç keçisi olan bugün 40 - 50 ye çıkarmıştır, bu 
hizim için övünülecek bir mevzudur. Belki başka 
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bölgelerde böyle değildir ama, benim seçim böl
gemde, Bolu'da vaziyet «»böyledir. Onun içindir 
ki, 40 - 50 hayvanı olan, dâvan olan bir kimse 
diğer hayvanlarından ayrı olarak ahırından gay
rı, bir ağıl yapmak mecburiyetindedir. Bunlar 
için muhtaeolduğu şeyi vermezsek kaçakçılığı teş
vik etmiş oluruz. Biz şayet ağıllar için vermez
sek arz ettiğim gibi tezada da düşüyoruz. Bunu, 
köyündeki ahır sahibi için kabul ediyoruz, ağıla 
gelince bu zengin adamdır, diyoruz. Zaten, eğer 
300 - 500 -1 000 koyunu varsa orman bölgesinde 
ağıl yapmaz, kış mevsiminde sıcak yerlere gi
der ve açıkta yaşar. Her halde çok muhterem 
komisyon sözcüsü bu noktayı unutmuş olacaklar
dır. Arz ettiğim gibi ormanlık bölgede 500 -1000 
koyun kışın barındırılmaz. Eski bir hayvancı 
ailenin çocuğu olduğum için çok iyi biliyorum. 
Binaenaleyh 40 - 50 koyununu barındıracak bir 
kimse için bir hak tanıyalım, ağılı kabul edelim. 
Bu bakımdan o noktanın da burada nazara alı 
narak kabul edilmesini rica edeceğim. 

İkinci nokta; küçük kasabalar için 32 nci 
maddede hüküm vardır,' bariz olarak istif yerle
rinden bedeli mukabilinde alacaktır. Yeni ka
nuna göre bu zaruridir, hele Millî Korunma Ka
nunu artık artırmaları kaldırdığına göre herkes 
muhammen, bedel üzerinden o bölgelerden ter-
cihan alacaktır. Kendilerinden rica ediyorum, 
onları da buraya ilhak ederek şu küçük kasaba
lar halkını kurtaralım. Meclisin atıfetine bu az 
hayvanlı vatandaşlarımızı da mazhar kılalım ve 
onların ağıl ihtiyaçlarını da karşılıyalım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 

AKSOY (Ordu) — Efendim, dikkat edilirse ar
kadaşımız şöyle bir temayülle bendenizin noktai 
nazarıma yaklaşmış oldular. Evvelâ ağıldan vaz
geçtiler. 40 - 50 hayvanı olan kimselere ağıl 
yapmak üzere meccani kereste verilmesine mu
vafakat ettiler. Demin de arz ettiğim veçhile 
ağıl mevzuatımız da müstakil bir şeydir, Orman 
Umum Müdürlüğünü alâkadar etmez; Ziraat 
Vekâletinin çiftçiyi kalkındırma politikasını il
gilendirir. Binaenaleyh 40 - 50 hayvan için ağıl 
yaptıracak, diye ormandan meecanen kereste 
vermek külfetini buraya sokmak doğru değildir. 

REİS — Şefik Çağlayan. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) ~~ Muhterem 

arkadaşlar, Akşemsettinoğlu arkadaşımız fanta^i 
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diye söyliyeceğim, bir nokta üzerinde duruyor
lar. 

Bu madde bir nevi orman içerisinde ve civa
rında bulunan köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
karşılıyacak hususları tesbit etmiştir. Bu kabil 
vatandaşlara bir nevi parasız intifa kabul etmiş
tir. Arkadaşımız, ahır ve samanlık gibi köylünün 
ihtiyacı temin edildikten sonra bir de ağıl ihti
yacı üzerinde duruyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hayvancılık yapan ve
ya bu mmtakalarda bulunan arkadaşlarımız ga
yet iyi bilirler ki, küçük çapta hayvancılık, ya
panlar zaten ağıl şümulüne giren ahıra hayvan
larını sokar, barındırırlar. Ağıl, büyük çapta 
hayvancılık yapan kimselerin yapacağı bir tesis
tir. Bu bakımdan büyük çapta hayvancılık ya
pacak vatandaşa bir nevi parasız intifa yolunu 
gösterirsek doğru olmaz. Ormansız mmtakalarda 
yaşıyan köylülerimiz, eğer orman içinde veya 
civarında değilse ve 10 kilometre kaydının hari
cinde iseler, o zaman zaruri ihtiyaçlarını, hattâ 
ev hususundaki ihtiyaçlarını dahi, piyasa bedeli 
üzerinden 300 - 400 liradan alıp temin ediyorlar, 
Memleketimizde böyle bir durum varken arka
daşımızın ağıl hususunda bir nevi parasız inti
fadan bahsetmesinde mâna yoktur. Arkadaşım 
«eğer bu hakkı tanımaz isek vatandaş kaçakçılığa 
meyleder» diyorlar. Yaptığımız kânunlarda za'fı 
olan, parasız, yoksul, hırsızlığa mütemayil kim
seleri düşünmemiz ve çıkardığımız müeyyidelerle 
vatandaşları mağdur etmemek için onlara bir 
imkân sağlamamız mı içabeder? Bu bakımdan, 
zengin olan, büyük çapta hayvancılık yapan va
tandaşlar kaçakçılık yaparlarsa, kanunda bun
lara ait önleyici müeyyideler vardır. Sonra o 
vatandaşların akliselimi vardır. Kanun dışı yol
lara sapmıyacaklardır. Bu mülâhaza ile, bende-
nizce, yersiz olan takririn reddi ile maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Madde ile 
alâkalı takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim mucip sebeplere binaen 

müzakere edilmekte olan Orman Kanununun 31 
nci maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
oya kanulmasmı arz ve teklif ederim. 

Bolu 
R. Akşemsettinoğlu 
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Madde 31. — Fıkra 1. 
Devlet ormanları içinde veya orman hudut

larına ufkî hattı müstakim ile 10 km. mesaf edo 
bulunan köyler halkı ile 2 500 nüfustan aşağı 
nüfusu bulunan kasabalar halkının barmmlanna 
mahsus yapacakları ev, ahır, samanlık, ağıl ve 
kullanacakları ev avadanlıkları ve ziraat alet
leri için 1/10 tarife bedeli karşılığında taham
mülü müsaidolan en yakın devlet ormanlarından 
kerestelik ağaç ve yakacak odun verilir. 

REÎŞ — Okunan takririn nazarı dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler.'.. Takrir red
dedilmiştir. 

31 nci maddeyi aynen reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 32. — Ormanların bulundukları 
ve bu ormanlara bitişik kazalar içindeki muhtaç 
köylülerle, hududu içinde devlet ormanı bulu
nan ve nüfusu 2 500 den aşağı olan muhtaç ka
sabalar halkına ev, samanlık, ahır gibi zatî ihti
yaçları için kesme, taşıma masrafları ve tarife 
bedeli ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi 
aynı mmtakalardaki köylerin cami, okul ve köy 
yollarındaki köprülerinin yapılması ve onarıl
ması için de kesme ve taşıma masrafları alındık
tan sonra bu ormanların istif yerlerinden tom
ruk verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerin müşterek 
ihtiyaçları diğer ormanların istif yerlerinden 
muhammen satış bedeli üzerinden verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Encümen mazbatasını okumağa devam edi
yoruz : 

Yeniden tetkiki için encümenimize iade bu-
yurulmuş olan 31 nci madde ile münasebeti 

"görülerek geri alınmış olan 33, 34, 35 ve 39 
ncu maddeler üzerinde de gereken redaksiyon 
yapılmış olup bu maddelerin iktisabettiği şe
killer maddelerin müzakeresi sırasında şifa
hen Yüksek Meclisin dikkat we tasvibine arz 
olunacaktır. 

REÎS — Encümen hangi madde üzerin
de söz istiyor, efendimi. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — 33 ncü madde üzerinde. 
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MADDE 33. — Hariçten gelecek ve Hükü

metçe iskâna tâbi tutulacak göçmenlerle Hü
kümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir 
yere rakledilecek ve topluca köy kuracak ve
ya köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer 
sarsıntısı, yangın, heyelan ve sel gibi haller 
yüzünden felâkete uğrıyan köylerde bu yüz
den zarar gören muhtaç köylülere; yapacakla
rı ev, ahır, ambar ve samanlık için bir defa
ya mahsus olmak üzere Ziarat Vekâletince ta
hammülü müsait en yakın ormanlardan para
sız olarak kerestelik ağaç ve istedikleri tak
dirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma, 
imal masrafları karşılığında tomruk veya ke
reste verilebilir. 

32 nic maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkralarında 
yazılı hükümler, 33 ve 34 ncü maddeler hak
kında da tatbik olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ HÜSEYİN AĞUN (Rize) — Efen
dim, bu maddenin son fıkrası, «31 nci madde
nin 5, 6, 7, nci fıkralarında yazılı hükümler, 32 
ve 33 ncü maddeler hakkında da tatbik olunur» 
şeklinde olacaktır. Redaksiyon bakımından bu
nu icabettiriyor. 

REÎS — Maddenin son frkrasını tashih 
edilmiş şekliyle okuyoruz : 

31 nci maddenin 5, 6 ve 7 nci fıkralarımda 
yazılı hükümler, 32 nci ve 33 ncü maddeler hak
kında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi bu şekliyle reylerinize arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

34 ncü madde hakkında encümen konuşacak 
mı, efendim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKŞOY (Ordu) — Evet, efendim. Bu maddenin' 
birinci satırında yazılı «32 nci maddede yazılı» 
tâbiri kalkacaktır. Bu maddedeki tashih bu ka
dardır. 

MADDE 34.*— Hudutları içinde Devlet or
manı bulunan köy ve kasaba halkının kesip, sa
tış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk
ların idarece tâyin olunacak müddet içinde iste
dikleri takdirde, istihkak sahiplerine 10 metre 
mikâbı geçmemek üzere yüzde yirmi beşine ka-
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darı pazar ihtiyacı olarak istiflerden maliyet be
delleriyle artırmasız olarak verilir. 

Miktar mevzuubahsolmaksızın bu nispet; 
odun, kömür ve ziraat alet ve araba imalinde 
ve çeşitli el sanatlarında ve meyva, sebze amba-
lâjlığmda kullanılabilen orman mahsullerinin 
istif yerlerinden yüzde yüze kadar çıkarılabilir. 

Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat 
aletlerinin köylülerce imal edilemiyeceği anla
şılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri 
taslak halinde orman idaresi imal edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci madde üzerinde de encümenin izahatı 
var mı, efendim? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKSOY (Ordu) — 35 nci maddede bir redaksi
yon meselesi vardır. Bu maddenin üçüncü fık
rasının ikinci satırındaki «tesbit olunacak mik
tarda teşkil edilecek» ibaresi kalkacak, yerine 
«ayrılacak» kelimesi konacaktır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde okuyoruz, efen
dim. 

MADDE 35. — 31, 32 ve 33 ncü maddelere 
göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yap
mak için tomruk ve kereste alanların; bu hu
sustaki talimatnamede tesbit olunacak yapı sis
temlerine göre inşaat yapmaları mecburîdir. 

Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya 
köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit, ki
reç ocakları için orman idaresi tarafından tari
fe bedeli almmıyarak yeter miktarda odun ile 
bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk ve
ya kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir. 

Kurulacak bu kabil'ocakların müteşebbisle
rine belirtilecek şartlar dairesinde ve umumi 
bütçeden Orman Umum Müdürlüğü tarafından 
ayrılacak fondan ikraz suretiyle yardımda bu
lunulur. Fonun karşılığı her yıl iki milyon li
radan aşağı olmamak üzere Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesine konulur. ' 

İnşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıyan-
lardan ve ocaklardan istihsal olunan mamulleri 
31, 32 ve 33 ncü maddelerde bahsedilen ihtiyaç 
erbabından başkalarına satanlardan veya her 
hangi bir suretle elden çıkaranlardan verilen 
tomruk, kereste ve odunların rayiç bedellerinin 
iki misli tahsil olunur. 
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Bu maddenin sureti tatbiki hakkında bu ka

nunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde 
Dahiliye, Maarif, Nafıa ve Ziraat vekâletlerince 
müştereken tanzim ve îcra Vekilleri Heyetine* 
tasdik olunacak bir talimatname yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri) Maddeyi reyiâlinize arz ediyorum, 
efendim. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

MADDE 37. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelik, direklik ve mahrukattan başka 
diğer her nevi orman mahsullerini tâyin edilecek 
mmtaka ve müddetler içinde toplayıp çıkarma
ları için 31 nci maddede yazılı yerler halkına ta
rife bedelini ödemek şartiyle izin verilir. 

Halkın rağbet etmemesi veya iş güçlerinin 
kâfi gelmemesi hallerinde bu mahsuller orman 
idaresince istihsal olunup satılır. 

Orman idaresince kıymetlendirilemiyen artık
lar ile ormana zararlı ağaççıkların ve köklerin 
orman idaresinin belli edeceği şartlar dâhilinde 
sökülerek ve diğer mazı kozalağı, palamut ve. tıb
bi ve sınai nebatlar gibi mahsulat ile meyvalarm 
toplanarak çıkarılması için isteklilere izin verile
bilir. 

Bunları toplıyanlar kim 'olursa olsun, para 
alınmaz. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Yok sesleri) Maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir, efendim. 

39 ncu madde üzerinde komisyon konuşacak 
mı, efendim? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Evet. 

REÎS — 39 nıcu maddeyi okuyoruz. 

MADDE 39. — Devlet ormanlarından yapı
lacak istihsalden 32 ve 34 neü maddeler gereğin
ce faydalanan köylülerin sıra ile zatî, müşterek, 
küçük el sanayii ihtiyaçları temin edilmeden pi
yasaya satış yapılamaz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, bu 39 ncu mad
dede* rakamlara ait bir redaksiyon vardır. 32 ve 
34 yerine 31 ve 33 olacaktır. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde tashih ediyo
ruz. Madde hakkında söz istiyen var mı? Reyini-
ze arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 
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71 nci maddeye ait encümen mazbatasını oku

tuyorum. 
Lâyihanın 71 nci maddesinde yazılı teminat 

hükmüne mütaallik olarak Antalya Mebusu Dok
tor Burhanettin Onat tarafından verilen takrir
de «yangın hizmetinde çalışanlardan sakatlık de
recesi geçimini temine mâni olacak derecede ise 
kaydı hayat şartiyle ve geçimini temin edecek 
miktarda maaş bağlanır» şeklindeki teklif, mer'i 
emekli mevzuatı karşısında tatbik bakımından 
imkânsız görülmekle beraber Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesinde de bu mevzu için bir fasıl 
ihdası kanun tekniği bakımından kabule şayan 
görülmemiştir. 

Ancak yangın söndürme işlerinde çalışıp sa
katlanan ve ölenlere âcil bir tedbir olarak yapı
lacak yardımın bir kesinti ve mahsuba mâruz bı
rakılmamasını teminen maddenin birinci fıkrası 
sonuna (işbu tediyeler mahkemeler tarafından 
hükmolunacak tazminata mahsubedilemez) iba
resinin ilâvesi encümenimizce muvafık görülmüş
tür. 

RElS — Encümenin tadili şeklinde maddeyi 
okuyoruz. 

MADDE 71. — Umumi hükümler dairesinde 
tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları 
mahfuz kalmak üzere yangın- söndürülürken sa
katlananlara; sakatlık derecesine göre orman ida
resince ayrıca 500 liradan 2 000 liraya kadar, 
ölenlerin ise ailelerine 5 000 lira para verilir. 
Devlet memuru olup da sakatlanan ve ölenler 
hakkında umumi ahkâm tatbik olunur. Ayrıca bu 
memurlar birinci fıkra hükmünden de istifade 
ederler, işbu tediyeler mahkemeler tarafından 
hükmolunacak tazminata mahsubedilemez. 

Yaralanan ve hastalananların hastanelere 
nakli ve tedavi masrafları orman idaresine ait
tir. Bunlar Devlet hastanelerinde parasız tedavi 
edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Efen
dim, orman yangınını söndürenler hakkında gü
zel hükümler konmuş. «Mahkemeye müracaat 
hakkı mahfuz kalmak üzere tazminat verilir» de-" 
niyor. Evvelâ tazminat verilecek, sonra mahke
meye müracaat edecek ve mahkeme daha fazla 
bir meblâğa karar verdiği takdirde bu tazminat 
mahsubedilecek mi, edilmiyecek mi? Edilecekse 
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bu doğru değildir, arkadaşlar. Hem vatandaşa 
4 000 lira tazminat veriyoruz, sonra tekrar mah
keme karariyie bunu artırıyoruz. Bu variyette 
haklı bir tediye olmaz. 

REİS — Encümen. 
MUVAKK ENCÜMEN RElSÎ REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, Hidayet Beyefendi 
arkadaşımız maddeyi dikkatle mütalâa buyur-
mamışlar. Zatâlinize arzı cevap ediyorum, lüt
fen alâkadar olursanız.. 

Bu verilen tazminat âcil, idarenin derhal ver
diği bir tazminattır. Yaralananlara 500 liradan 
2 000 liraya kadar, ölenler için ise 5 000 lira 
verilecektir. Teemmül buyurduğunuz veçhile 
hiçbir suretle mahsuba tâbi tutulmıyacak ama, 
vatandagın idare aleyhine ayrıca bir tazminat 
dâvası açmak hakkı bulunduğundan, mahkeme 
kendisini dinliyecek, maluliyet derecesini, mağ
duriyet derecesini görecek ve tesbitle idare aley
hine, seni §u kadar tazminat ödemeye mahkûm 
ettim, diyecek, idare de onu ödemekle mükellef 
olacaktır. («Mahsubedilecek mi?» sesleri) Mah-
subedilmiyecek. Biz bunu teklîî ettik, Heyeti 
Umumiye de kabul etti. 

REİS -—- Başka söz istiyen olmadığına göre 
ilâvesi teklif edilen fıkra ile birlikte maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.* Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 
Lâyihanın 78 nci maddesinin tadili hak

kında Antalya Mebusu Burhanettin Onat tara
fından verilip encümenimize havale buyurııl-
muş olan takrir müzakere edilmiş, takrir sahi
binin, orman muhafaza memurlarına muayyen 
bir şart dâhilinde jandarmaya verilen salâhi
yetlerin tanınması hususu mevcut metnin bu va
dideki salâhiyetleri tevsi, eder mahiyette bulun
ması ve tatbikte bâzı mesuliyeti mucip hallere 
sebebiyet yermesi mülâhazasiylo kabule şayan 
görülmemiş, madde hükmünün maksada kifayet 
eder mahiyette bulunduğu derpiş edilmiştir. 

MADDE 78. — 77 nci madde mucibince si
lâh taşımaya salahiyetli olanlar vazifelerini ifa 
sırasında aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kul
lanabilirler : 

A) Türk Ceza Kaanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde; 

B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve 
silâhları taşıyanlara alet veya silâhların derhal 
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i teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmi-

yerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması 
ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def
ine imkân olmaması; 

C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet 
ve salâhları veya elkonan müsadereye tâbi nakil 
vasıtaları ile orman emvalini veya memurun si
lâhını almak veya orman bölge ve muhafaza bi
nalarına zorla girmek maksadiyle vâki tecavüz 
ve taarruzun başka, şekilde define imkân bu-

] hınmamasi; 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı, efendim? 
Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMİNA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — A bendi «Türk Ceza Ka
nununun 491 ncu maddesinde yazılı hususlarda» 
diye tashih edilecek, (hallerde) kelimesi (hu-

I suslarda) olacak. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Müsaade ederse-

I niz komisyondan bir sual soracağım. 
I REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
I var mı? Olmadığına göre buyurun, izzet Bey. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Türk Ceza Kamı-
I nunun 49 ncu maddesi umumi hükümler ara-
I smdadır. Bu ise hususi bir kanundur. 49 ncu. 
I maddeden bahsetmek için bir sebep var mıdır? 
I Bahsetmemiş olsaydı aynen tatbiki iktiza etmiye-
I cek miydi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA VACÎD 
I ASENA (Balıkesir) — İzzet Bey arkadaşımız 
I dermeyan buyurdukları noktai nazarda haklı-
I dırlar. Yalnız bu hükmün bu madde metninde 
I mahsusan konulması hakkında hâkim olan dü

şünce memurları daha ziyade teyakkuza ve dik
kate sevk etmek, hâkim ve salahiyetli oldukla
rını hatırlatmaktır. Bir hüsnüzaittir, kanunun 
metnine girmesinde bir mahzur görülmemiştir. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 

Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesi umumi 
hükümler arasında mütalâa edilen bir madde
dir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında «Nefsine, 
ırzına; başkasının nefsine ve ırzına vukubula-

I cak taarruzu filhal defetmek zaruretinin bais 
olduğu mecburiyetle suç işliyenlere ceza veril-

I mez» yolunda hüküm vardır. MaddedeJrandan 
başka iki fıkra daha vardır. 

I Orman Kanununun 78 nci maddesinde mev-
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mubahsedikniş husus, 1 nci fıkraya taallûk 
eden husustur. Şimdi, bu kanunda (A) bendin
de mevzuubahsedilmenıiş olsa, zaten umumi 
ahkâm çerçevesi içinde bulunduğundan mutlaka 
takip mekanizmasının başında bulunan müddei
umumiler, hüküm vermek mecburiyetinde bulu
nan hâkimler bunu nazarı itibara alarak, bu 
4î^neu maddeye göre takip yapmazlar ve yan
lışlıkla bir takip yapılsa dahi ceza verilemez. Umu
mi hükümler içerisinde bulunan bir husustan 
hususi kanunun şu veya bu yerinde bahsedil
mesi için bir sebep yoktur. Esasen kanun yap
mada, böyle bir usule gidilmemiştir. 

Bu kanunda teyidi olarak fıkrayı muhafaza 
etsek ne olur? Her hususi kanımda böyle bir 
hüküm aranacaktır. Umumi kanun hiçbir za
man alâkalılar tarafından akla gelmiyecektir. 
Hukuk tekniği ile meşgul olan şahısları tered
düde sevk edeceğiz. Hukukun bir mütearifesi-
dir bu.. Buna aykırı olarak hususi kanunlarda 
hüküm vaz'etme yoluna gitmek hukuk tekni
ğini ihlâl eder. Çok iyi bir hukukçu olduğunu 
bildiğim sözcü arkadaşımdan, burada arz etti
ğim sebepleri kabul ettiğine göre, bu bendin 
maddeden çıkarılmasına muvafakat suretiyle 
hukuktaki birliğin ihlâl edilmesine meydan ve
rilmemesi ve tatbikatçıların düşüncelerini baş
ka tarafa. akıtmamaları için (A) bendinin kal
dırılarak (B) bendinin (A) ve (C) bendinin de 
(B) olarak düzeltilmesini teklif ediyorum. Bu 
husustaki takririmi Jtakdim edeceğim, 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA İSMA
İL HADIMLIOĞLU (Denizli) — Muhterem, ar
kadaşlarım, İzzet Akçal arkadaşımız halen 
mer'i olan kanunda bu hükmün aynen mevcut 
olduğunu hatırlasalardı, böyle bir teklifte zan
nederim bulunmazlardı. Kendileri de pekâlâ bi
lirler ki, halen yürürlükte bulunan kanunda 
bu hüküm aynı ibarelerle mevcuttur. Mevcut 
bir hükmü kaldıracak olursak işte o zaman ha
kikaten hukukçu ve tatbikatçılar için tereddüt 
ve endişe meydana gelecektir. Ormancı arka
daşlarımız eldeki kanunda mevcut bu sarahat 
ortadan kalkınca gayet tabiî olarak tereddüde 
düşerler. Biz bu tereddüde meydan vermemek 
için halen mer'i olan kanundaki ibareyi aynen 
buraya geçirdik. Yoksa başka bir- gaye takibet-
miş değiliz. 

Umumi Ceza Kanununun 49 ncu maddesin
deki hükme mütenazır bir hükmü buraya "al-
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mak asla abesle iştigal etmek, olmaz. Umumi 
ceza hükümlerini hususi kanuna almakla, bir 
faidei zaide de olsa, tatbikatçıları her hangi bir 
endişede bırakmamak için, aynı kanunun tadi
lâtına bu hükmü de aynen almış bulunuyoruz. 
Başkaca bir maksadımız olmadığını tekrar ede
rim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İZZET AKÇAL (Bize) — Aziz arkadaşlar, 
3116 sayılı Kanunda bu hükmün reye vaz'ı sı
rasında eğer arz ettiğim hususlar, Heyeti Ce-
lüeye arz edilse ve komisyon da kabul etmiş ol
saydı elbette ki o maddeye girmemiş olacaktı. 

Umumi kanunlar içerisinde mevcudolan bir 
hükmün hususi kanunlara konması usulden de
ğildir. Bütün kanunları tetkik edin, aynı şeyi 
göreceksiniz. Bazan gözden kaçmış olanlar da 
bulunabilir. 

Bakın size düşülen bir hatayı söyliyeyim, 
Bilhassa Reisin; sözümü kesmemesi için arz ede
yim : Madde ile alâkalıdır. Komisyon burada, 
tahdit komisyonları kararları aleyhinde muay
yen müddet zarfında vâki itirazlar üzerine, 
«mahkemeler işleri tetkik edeceklerdir. Fakat 
muayyen müddet geçtikten sonra dahi mahke
meye iptal dâvası açılabileceği hususunun mad
deye dercine lüzum olmadığını, umumi hüküm
lere göre esasen böyle bulunduğunu» ifade et
tiler. Ben de böyle bilmekteydim ama, dün 
yaptığım tetkikat sonunda bunun böyle olmadı
ğına muttali oldum. Muayyen müddet zarfında, 
kanun metninde tesbit edilen müddet zarfında 
itiraz yapılmadığı takdirde, bu müddetin inkı-
zasmda mahkemeye müracaat hakları olmadı
ğını dünkü tetkikatım sonunda anladım. Baş
kan da benim gibi anlamakta idiler ki, «mah
kemeye müracaat hakları vardır» yolunda be
yanda bulundular ve bu, zapta geçti. Bu zabıt
lar yarın kanunların tatbikinde tefsire esas it
tihaz edilecektir. Türlü içtihatlara yol açmama
ları iktiza eder. Zannediyorum ki Temyiz Mah
kemesi bu yoldaki bir beyanın bir zühule müs-
tenidolduğunu dermeyan ve madde metnine in
tikal ederek vatandaşların aleyhine tefsir yo
luna gidecektir. Şayet umumi hükme atıf yap
makla iktifa etseydik bu netice hâsıl olmıyaeak-
tı. Buna bir nokta koyduktan sonra sözüme de
vam ediyorum. 

31M numaralı Orman Kanunundaki hüküm 
de zaittir. Bu §ekilde zait hükümleri hususi ka-
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nunlarm metnine geçirdiğimiz takdirde, her 
hangi bir hususi kanunda böyle bir hüküm bu
lunmadı mı o zaman tatbikatçı tereddüde, şüp
heye düşecektir. Diyecektir ki, mademki bu~-
kanun metnine konmamıştır, falan falan ka- j 
nunun metnine konmuştur, binaenaleyh bu ka- i 
nunun tatbikatında ben şu hâdisede bunu na
zarı itibara almıyacağım. Bu gayet sakattır ve 
lüzumsuz olarak madde hükümlerini, fıkraları
nı çoğaltmaktan başka bir şey temin etmez. Bu-
itibarla bendeniz bunun madde metninden çı
karılması için bir teklif yapmış bulunuyorum, 
nazarı itibara alınmasını arz ve istirham ede
rim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; ne
dense îzzet Akçal arkadaşımız gayet basit mev
zuları giriftleştirmekten âdeta zevk duyuyor
lar. Şimdi maddeyi beraberce .okuyalım : (77 
nçi madde mucibince silâh taşımaya salahiyetli 
olanlar vazifelerini ifa sırasında şu şu hallerde 
silâh kullanabilirler.) Demek ki Ceza Kanunu
nun 49 ncu maddesinde tarif olunan haller vâki 
olursa memur silâhını kullanacak. Kim bunu ya
pan? Ormanda orman muhafaza memuru! Kül
tür seviyesini nazarı itibara alınız. 3116 sayılı 
Kanun bu Mecliste müzakere edilirken birisi çı
kıp da zatıâliniz gibi bu hükmün kaldırılması 
hakkında bir teklifte bulunmamış. Zatıâliniz 
kadar bu maddeyle alâkalı ukalayı hukuk içeri
sinde kimse yok muydu? Vardı. Lüzumlu gör
müşler, hüküm metinde yer almış... 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Şahsıma tarizde 
bulunuyorlar. 

REÎS — Beyefendi, bilhassa isim zikretme
den konuşunuz. Fikrî müdafaa esastır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Devamla) — 3116 sayılı Kanun müza
kere ve münakaşa edilirken bu maddeye bu şe
kilde bir bendin konulmasına ihtiyaç görülmüş, 
bırakılmış. Biz de onun ışığı- altında tezekkür 
ederken, demin de arz ettiğim veçhile, bu mad
deye (Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde ya
zılı halleri) ibaresini koymakta fayda gördük. 

Bir mesele daha var, arz edeyim : Bizde ka
nunlar daima müphem ifadelerle yazılmıştır ve 
elâstikidir, neden vazıh yazılmıyor diye şikâyet
ler vardır. Bu şikâyetleri önlemek için biz ışık 
tutuyoruz. Memura «şu şu hallerde sen 1#ı mad
de hükmünü tatbikle mükellefsin» diyoruz. Kıy-
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metli bir hukukçu ve bütün mevzuatımızda sa
lâhiyet sahibi bir insan olan, ismail Bey arkada
şımız «fevaidi zaide» diyorlar. Hakikaten fazla
dır, ama yerindedir. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Efendim, 
bir sual : 3116 sayılı Kanunda bu maddeye mü
tenazır maddeler, Türk Ceza Kanununun 49 ncu 
maddesine atıfta bulunmuşlardır. Komisyon, 
(B) ve (C) bendlerindeki hükümlerle, netice 
itibariyle mezkûr 49 ncu maddeye müncer ol
ması tabiî buhınduğuna göre, orman memuruna 
yeni yetkiler verdiğine kaani midir? Yoksa 49 
ncu rn^dde çerçevesinde bu bendlere vuzuh 
ve sarahat vermek için mi ? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSÎ REIET 
AKSOY (Ordu) — Vuzuh ve sarahat vermek 
için. Esasen Hükümetin teklifinde de vardı. Bu
nu Ziraat Encümeni de kabul etti. Encümenimiz 
de bu suretle kabul etti. 

REÎS — Madde ile alâkalı takriri okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
(A) bendinin madde metninden çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. 
Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

REÎS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddedilmiştir. 
Maddeyi muaddel şekliyle okutuyorum. 

MADDE 78. — 77 nci madde mucibince si
lâh taşımaya salahiyetli olanlar vazifelerini ifa 
sırasında aşağıda yazıdı hallerde •silâhlarım kul
lanabilirler : 

A) Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hususlarda; 

B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve 
silâhları taşıyanlara alet veya silâhların derhal 
teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmi-
verek fiilen tecavüz ve faarruzda bulunulması 
ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde 
define imkân olmaması; 

C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet 
ve silâhları veya elkonan müsadereye tâbi nakil 
vasıtaları ile orman emvalini veya memurun si
lâhını almak veya orman bölge ve muhafaza bi
nalarına zorla girmek maksadiyle vâki tecavüz 
ve taarruzun başka şekilde define imkân bu
lunamaması. 
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REİS — Maddeyi okunan şekilde reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

90 ncı madde için kabuL edilen metni ve 
mazbatayı okuyoruz efendim : 

14 neü maddenin C fıkrasiyle münasebe
ti dolayisiyle encümenimiz tarafından geri 
alınmış olan 80 nci madde yeniden tetkik ve 
müzakere edilerek bu madde 14 ncü madde
nin C fıkrasına mütenazır olarak aşağıdaki şe
kilde tesbit edilmiştir. 

Madde 80. — Orman memurları, av tezke
resi olmıyanlarm ve orman idaresinden izin 
almamış olanların ormanda ve orman göl ve 
derelerinde 14 ncü maddenin C fıkrası hilâfı
na avlanmalarını men'e, avlarını ve vasıtaları
nı zaptetmeğe salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeye ait encümen mazbatasını 
okutuyorum : 

Lâyihanın 82 nci maddesinin tadili hak
kında verilen takrirler üzerine bu maddenin 
müzakeresi sırasında ileri sürülen mütalâalar 
ve takrirlerdeki fikirler tevhiden tetkik olun
mak üzere madde encümenimiz tarafından ge
ri alınmıştı. 

Bu bapta yapılan müzakereler sonunda 
Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun takri
ri ifade ve vuzuh bakımından maksada daha 
uygun görüldüğünden 82 nci maddenin yeri
ne takrir sahibinin teklif etmiş olduğu metin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Orman memurları, bu ka
nun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hü
viyetlerini,. ikametgâhlarını ve suçlarının ma
hiyetini tesbit ile kendileri, suçlu ve varsa 
hazır bulunanlardan en az iki kimseye imzalat
tıracakları bir zabıt tanzim ederler. 

Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit 
geçirilmeksizin hüviyeti tesbit edilebilecek en 
yakın köyün muhtarı veya ihtiyar heyetine 
ve bunlarla da tesbiti mümkün olmazsa en 
yakın zabıta merkezine götürülürler. 

Memurlar, vakit geçirmeksizin .bu zabıtla
rı bağlı bulundukları âmirlerine gönderirler. 
Amirlerce tetkik edilerek en kısa bir zaman-
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da mahallî cumhuriyet müddeiumumiliğine ve
rilir. 

Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar 
muteberdir. 

Zabıt varakasının hilaf mı iddia halinde, maz 
nun, mahkemeye bu iddiası hakkında kanaat vere
cek deliller gösterir ve mahkeme bu müdafaayı 
tâmika şayan görürse delillerini istima ve tetkik 
eder. Neticede maznunun iddiasını haklı göstere
cek bâzı sebepler karşısında kalırsa ancak o tak
dirde, zabıt varakasını imza etmiş olan me
murları çağırıp dinledikten ve başka deliller 
varsa inceledikten sonra hâsıl edeceği kanaate 
göre dâvayı intaceder. 

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

Lâyihanın 14 ne a maddesiyle alâkalı bulun
ması hasebiyle redaksiyon bakımından geri alman 
91 nci madde aşağıdaki şekilde yeniden tanzim 
edilmiştir.: 

Ceza hükümleri 
MADDE 91. — 14 ncü maddenin (A) ve (B) 

bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik ağaç
ları kesenler, 3 aya kadar hapis ve kereste veya 
tomruğun beher metre kübü için 25 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olanlar 
için bu para cezası bir misli artırılarak hükmolu-
nur. 14 ncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle 
yasak edilen fiillerden kerestelik olmıyan diğer 
ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir 
aya kadar hapis ve odunun beher kentali için 3 li
ra, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. Bu suretle verilecek 
para cezası 10 liradan aşağı olamaz. 

14 ncü maddenin (A) bendinde yazılı, yetiş
miş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, 
ekim sahalarını bozmak, ağaçları kesmek, doğra
mak, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çı
karmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli 
artırılarak hükmolunur. 

14 ncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle ya
sak edilen ve yukardaki fıkralarda yazılı bulun-
mıyan fiilleri işliyenler 3 aya kadar hapis ve 25 
liradan 300 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

14 ncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri 
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işliyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para 
eezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu kanunun 11 neü maddesinin (A) ve (B) 
bendine muhalif hareket edenler orman Hahiple-
ri ise yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar 
hapis veya 30 liradan 200 liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılırlar. 

Ancak kendi arazisi dâhilinde tohum ekmek 
veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek orman
ların sahipleri yukardaki fıkra hükmüne tâbi de
ğildir. . 

14 ncü maddedeki suçlan, hayvan beslemek 
için işliyenler hakkında yukardaki cezalar bir 
misli artırılır. 

REİS — Reşat Akşemsettinoğlu, 
REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım; 31 nci madde ile köylü
ye tanınmış olan zati ihtiyaçların tatbikatta vak
tinde verilmemesinden mütevellit pek çok ceza
lar, yapmış oldukları usulsüz kesimlerden dolayı 
köylüye terettübedilmektedir. Bu kadar çok cere
yan eden bu suçlar, bahsedilen 500 bin aded muha
kemenin takriben 300 bin adedini teşkil etmekte
dir. Eğer orman memuru vazifesini yapmış olsa, 
köylünün zatî ihtiyaçları vaktinde verilmiş olsa, 
köylü böyle bir durumla karşılaşmıyacak ve usul
süz kesim yapmıyacaktır. Bunun acısını köylü 
çok çekmektedir. Bu meselede bakım memuru ve 
bölge şefi köylünün karşısmdadır. Halbuki köylü
nün zatî ihtiyacını temin edecek olan bölge şefi 
ve bakım memurin ellerinde mevzuat olarak yal
nız .Orman Kanununu görürler. Bunun dışında 
başka kanunlar hakkında bilgileri yoktur, oku
mak lüzumunu da hissetmezler. Vazifelerini yap
mamaları halinde kendilerine terettübedecek ce
zanın hangi kanunda ve ne miktar olduğunu bil
mezler. Zannederler ki, vazifemizi yapmasak da
hi bize bir ceza terettübetmez. Maalesef, çok iyi 
bilirsiniz ki, vaziyet böyledir. Onun için biz bir 
köylüye pedavra, hartama ve saire gibi birsürü 
yapmış olduğu usulsüz kesimlerden dolayı Ceza 
Kanunundaki cezanın 5 misli gibi ağır cezalar 
tatbik ederken, kendilerine, bu nevi kereste ihti
yacını vaktinde vermiyerek, onları bu suça sevk 
eden kimselerin nasıl bir eeza ile cezalandırılaca
ğını da burada tasrih etmek mecburiyetindeyiz. 

Maruzatım esas itibariyle 31 nci maddeye ta
allûk eden suçların altına konacak bir fıkradır. 
Ama burada bahsedişim; bilhassa beş misli ceza-
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mn artırılması yolundaki getirilmiş fıkradır, Bu
nu memnuniyetle kabul edelim, fakat diğer geti
receğim 31 nci maddeye ait cezaların tatbikinde 
orman memurlarına da Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesinde gösterilen cezanın iki misli olarak ve
rilmesini tâyin edelim. O bakımdan bu madde
de mevzuu konuştum, öteki maddede teklifimi 
yapacağım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS-~ Ali Ünlüsoy. 
ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun ilk umumi görüşmelerinde 
de arz ettiğim gibi, 14 ncü madde 91 nci madde 
ile girift ve alâkalı ve hattâ cezaların orada da
ha fazla olduğu görülmektedir. Başta da arz et
tiğim gibi, biz diğer medeni milletlere ait orman 
işletmeciliği, konulması, bakımı ve kesimine ait 
hükümleri bu kanunu tedvin ederken aldık. Av
rupa ve Amerika fennî orman işletmeciliğine ba§ 
larken oralarda sanayi çoktan başlamıştı. Aşağı -
yukarı 20 - 30 sene olmuştur. Biz bu kanunu al
dık, fakat bizde henüz sanayi başlamamıştır, baş
lamadı da. Sanayi henüz, emekleme devrindedir 
Halihazırda her yerde vatandaşlarımız, mevsime 
göre hayvancılıkla iştigal eder, ormanları keserek 
yaylakıye, otlakiye yapar. Geçimlerini temin 
ederken Avrupa'da ormana insanlar kadar kıy 
met veren bir memlekette, başta arz ettiğim gi
bi, üç bin-veya dört bin hektar yeri bir sınır dâ
hilinde çevirip, içinde oturup orman haricinde 
oturan vatandaşın işini zamanında ve yerinde 
görürken biz maalesef bu 14 ve 91 nci maddede 
(kesenler, sökenler, boğanlar şu ceza ile cezalandı 
rılır.) diyoruz. 
/ Dün bir kanun çıkarttık. Hepimiz burada 

idik. Falan falan kaçakçılıkları yapanlar şu ce
za ile cezalandırılır mı dedik? Hayır... Kaçakçıya 
şu şekilse silâh çeker, cezalandım*, diye kabul 
ettik. Buna mukabil ormancıya hiçbir ceza ver
miyoruz. Kesenler; boğanlar şu şekilde cezalan
dırılır.;. Fakat ormancı keserse mesul değildir. 
Ormancı canı kadar sevdiği ağacı keserse mesul 
olmıyacak, vatandaş keserse mesul olacaktır. Ev
velâ kendimiz koruyalım, evvelâ biz mesul ola
lım, meslektaş mesul olsun; bilâhara da kesenler 
mesul olsun. Kanunda asla bu şekilde bir sara
hat yoktur. 

Tekrar ediyorum : Baştan da söylediğim gibi 
Avrupa'da, Amerika'da ve diğer fennî devlet iş
letmeciliği yapan yerlerde, orman mühendisi ye-
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ya memuru 3 - 5 bin nektar bir sahanın içinde 
oturur, dâhilden harice denemesini yapar. Bu 
şekilde olmazsa hiçbir şey kurtaramayız. Burada 
tekrar ediyorum, zapta geçsin, 3 - 5 tane tecrü
beli arkadaş içerisinde - Allah rahmet eylesin, 
burada ismini tazimle zikredeceğim - Cemal Ka-
ramuğla isminde bir arkadaşım vardı, bir gün 
beni biraz ateşlice hareket eder görünce bana 
dedi ki : «Arkadaş, sen ne bekliyorsun? Sen or
manın içinde oturmadıkça bu millet bunu kesip 
alıp götürür, biz orman olarak ne dikersek an
cak, onu kurtarırız.» Bunu söyliyen arkadaşların 
bir kısmı bugün Umum Müdürlüktedirler. Şimdi 
biz ormanın içine yerleşmiyoruz. Orman kimin? 
Vatandaşın. Ormanı kim koruyacak•? Şu beyaz kâ
ğıt üzerindeki kara yazı mı? Asla. Zecri tedbir
lerin hiçbir mânası yoktur, diye buradan ifade 
ettiler. Az veya çok biz meslektaşlar, ormancı 
bir karış orman olsun, bir dönüm yer olsun, o 
yer içinde ne kadar oturabilirsek o nispette kur
tarabiliriz. Çünkü, ormancı, muhitle geçinecek, 
ormanı koruyacak odur. Aksi takdirde ormancı 
ormanın içine, bir mmtakanın hattı ietimama 
üç, beş memuru ile, bir kâtibi ve bir seyisi yer
leşmedikçe asla bir şey kurtaramayız. Hepimiz 
burada ifade ve itiraf ettik : Bu, göçebe bir ha
yattır. Bakım memuru mahkemeye gelmesin. 
Gelmesin ne yapsın? Bakım memurunun 365 gü
nünden 250 - 300 günü mahkemede geçer. Ve 
affedersiniz, parçaladığı ayakkabının parasını 
dahi ödeyemez. Onun için çok kaçakçıya göz yu
mar ve zabıt tutmaz. Bunu gördük ve geçirdik 
arkadaşlar. Ben burada hakikatlerden bahsedi
yorum. Ne şekilde kanun çıkarırsak çıkaralım, 
en kurak iklim bölgesinden başlamak üzere işe 
girişmek lâzımdır. Yoksa, Rize, Samsun ve îzmir 
gibi yerlerde orman kaybolmuştur ama, rutubeti 
fazla olan yerlerde orman derhal yetişir. Fakat, 
Orta - Anadolu'da rutubet yoktur, buralarda or
man yok olursa bir daha milyar verseniz yetiş
tiremezsiniz. Bunun için arkadaşlar, en kurak ik
limden başlamak üzere küçük parçalar halinde or
mancıyı içeri yerleştirirsek bu suretle ormanı 
muhafaza edebiliriz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — Bu 
sözlerin madde ile alâkası yok. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) — Süleyman 
Bey korkmasın. Ormancı içeri girmekle vatan
daşı ormanın içinden çıkartmıyacağız. 

Arkadaşlar, bir memleketin kanunları o 
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memleketin içtimai ve mahallî durumlarına gö
re tekevvün eder. Fakat biz halkımızın içtimai 
durumunu asla tetkik etmeden bu kanunu çı
kartmak istiyoruz. Burada bâzı arkadaşlar ko
nuştular ve bâzı maddeler koydurdular fakat... 

REÎS — Ali Ünlüsoy,. Kanunun heyeti unııı-
miyesi üzerinde değil, madde hakkında konuşu
yoruz. Nizamnamei Dahilînin 92 nci maddesine 
göre ikinci defa sizi sadede davet ediyorum. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) -~ Peki Reis 
Bey... 

Arkadaşlar, 91 nci maddedeki cezalar ağır
dır, daha da ağır olsa önüne geçemeyiz. Çünkü, 
vatandaş ormanın içindedir. Bunun için son ola
rak arz ediyorum, zapta geçsin, çünkü, dönüp 
dolaşıp bir gün yine bu dediğime geleceğiz. Biz 
bu işin içindeyiz, çiftçi olarak, ormancı meslek
taş olarak biliyoruz, 10 bin hektarlık yeri çevi
rerek ormanı sınırlar ve içine ormancıyı oturtur
sak devlet ancak bu kadarını kurtarabilir. Üst 
tarafı gidecektir. Bu cezalarla bunun önüne ge
çilemez. Takdir Heyeti Âliyenizindir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Çok kıymetli 
arkadaşlarım, bu kürsüden Orman Kanununun 
müzakeresine başlandığı andan bu ana kadar sa
lahiyetli bir ağız, Türkiyede tahammülü müsait 
ormanlar civarında zatî ihtiyaç için ve yakacak 
ihtiyacı için, köylü vatandaşlarımızın vâki müra
caatları şu kadardır, bundan şu kadarını zama
nında yaptık, şu kadarı zamanında yapılamadı 
diye bizleri irşadedici bir izahta bulunmadı. 

Bundan dolayıdır ki, umumiyetle ormanların 
tahammülü' müsaidolmaması yüzünden köylü 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için im
kânsızlıklar karşısında kalan ormancı arkadaş
larımız pek ağır töhmet altında kalmışlardır. 

Bendeniz Kocaeli, Sakarya gibi orman bölge
sinin bir milletvekiliyim. Milletvekili olmazdan 
evvel D. Partinin muhtelif saflarında çalışmış 
ilce başkanlığı, il başkanlığı yapmış bir arkada
şınız bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 den bu yana köy
lü vatandaşların bizlere vâki şikâyetlerini tet
kik ettiğimiz zaman, zatî ihtiyaçlarını zamanın
da alamadıkları yolunda bir şikâyet vâki olma
mıştır. Köylü vatandaşlara civar ormanların ta
hammülü nispetinde bu ihtiyaçlarının karşılan
dığı, tahammülü olmıyan bölgelerde zatî ihtiyaç
ların karşılanmadığı vâkıdır. Fakat bu hali 
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umumi mânada konuşmak, vatandaşlar ;ihtiyaç-
larmı zamanında almıyorlar gibi bir ifade de kul
lanmak hakikaten haîbsizlık oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; biz Meclis olarak bir
takım kanunlar çıkardık. Biz Demokrat Parti 
iktidarı olarak, vazifesini zamanında yapan ve 
köylü vatandaşlarımıza zulmetmiyen vazifeli ar
kadaşlarımızı sırtımızda taşıyacağımızı ve onla
rın dert ve dileklerini kendi dileğimiz gibi ta-
kibedeceğimizi müteaddit defalar söyledik, bağır^ 
dik. Fakat, uhdesine verilen vazifeyi suiistimal 
eden, vatandaşlarımıza zulmeden arkadaşların, 
her kim olursa olsun, devlet çeşmesinden rızık-
larmm kesileceğini de defatle beyan ettik. 

Arkadaşlar, Ziraat Vekâletinden bilhassa rica 
edeceğim, bir bütün halinde bulunan vatanın en 
hücra köşelerinde dahi feragat ve fedakârlık has
letleri içerisinde vazife gören arkadaşlardan 
vazifelerini suiistimal edenler varsa onların göz 
yaşlarına bakmadan derhal tasfiye etsinler, za
ten ellerinde salâhiyetleri vardır. Bu kadar azîm 
feragatle vatanına ve memleketine bağlı, bizler 
kadar memleketini seven vatandaşları töhmetlen-
dirmiyelim. Vazifesini suiis_timl eden arkadaşla
rımız varsa bunları kısa zamanda tasfiye edelim. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar; bu madde 
münasebetiyle konuşan arkadaşlar orman muha
faza memurlarına da bir cezai müeyyidenin kon
ması hususunu belirtiyorlar. Bu bir fikirdir, şa
yanı hürmettir, dikkate alınıp alınmaması ayrı 
bir mevzudur. Ormanda usulsüz tahribat yapan
lar hakkında' cezai müeyyide konması kanunun 
umumi vasfı ve mefhumu içerisinde 'elzemdir, bu
nun için konmuştur. Ama Reşat Beyin, Ali Be
yin ve Cemal Beyin işaret ettikleri gibi memur
lar hakkında müstakillen bir hüküm konmasına 
gelince; bu imkânsızdır. Neden? tzah edeyim : 
Bugün âmme hayat ve emvalini korumakla mü
kellef olan zabıta kuvvetlerinin, polis ve jandar
manın mesuliyet ve vazifelerine ait kanun var
dır. Polis şunu şunu yapar, jandarma şunu şu
nu yapar diye vazifesini tâyin eder. Yapmadığı, 
aksine hareket ettiği takdirde şu şu cezalan gö
rür, diye kanunda bir hüküm v&r mı? Yoktur. 
Bu şekilde vazifesini ihmal eden veya suiistimal 
eden memur hakkında umumi ceza müeyyidesi 
içinde iş yapılır. Binaenaleyh orman muhafaza 
memuru kendisine tevdi edilen vazifeyi ihmal 
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ederse, teseyyübe düşerse umumi mevzuatımız 
içerisinde ceza görecektir. Yoksa onun imtiyazlı 
ve istisnai bir mevkii yoktur, arkadaşlar. 

Binaenaleyh bu arkadaşlarımın fikirlerine 
karşı, encümen olarak mütalâamızı bu suretle arz 
etmiş bulunuyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
okunduğu şekilde reylerinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

Lâyihanın 95 nci maddesi hakkında Bolu Me
busu Sabri Çonkar, Malatya Mebusu Nuri Ocak-
cıoğlu ve Kastamonu Mebusu Nâzım Batur ta
raflarından verilmiş olan takrirler tetkik edile
rek madde metninden Malatya Mebusu Nuri 
Ocakeıoğlu'nun teklifi veçhile «7 günden» tâbiri 
kaldırılmış, Nâzım Batur'un takriri kendisinin 
iştirakiyle müzakere ve münakaşa edildikten son
ra (keçi) tâbirinin başına (kıl) kelimesinin ilâ
vesiyle maksadın hâsıl olduğu anlaşıldığından 
takrir sahibi, takririnden vazgeçmiştir. 

REÎS — Maddenin yeni şeklini okutuyorum: 

MADDE 95. — Bu kanunun 19 ncu maddesi
ne göre her nevi ormanlara izinsiz hayvan sokan
lar 2 aya kadar hafif hapis ve ayrıca beherxbaş 
kıl keçi ve deve için birer lira, diğer büyük baş 
hayvanların beheri için 50 şer kuruş, küçük baş 
hayvanların beheri için de 25 şer kuruş hafif pa
ra cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek .para cezası 3 liradan aşa
ğı olamaz. 

Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren 
hayvanlar için yalnız para cezasına hükmolunur. 

Yanmış orman sahaları ile alelûmum gençleş
tirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihin
den itibaren 15 sene içinde hayvan sokulması ve
ya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi halinde 
yukarda yazılı cazalar iki misli tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi okunduğu şekilde reylerinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. , 

Encümenimizce 31 nci madde ile alâkadar gö
rülerek geri alman lâyihanın 98 nci maddesi tek
rar gözden geçirilerek 31, 32 ve 33 ncü maddele
re mütenazıran aşağıdaki şekilde tesbit olunmuş
tur. 

MADDE 98. — 31, 32, 33 ncü maddeler hü
kümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen kereste, keres-
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telik ağacı veya tomruğu bu işte kullanmayıp da 
başkasına satanlar veya hibe edenler veya bunla
rı orman idaresinden izin almadan başka yerlere 
imal edilmek üzere götürenler bir aya kadar ha
pis, 50 liraya kadar ağır para cezasiyle ve bun
ları bilerek alanlar 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 
50 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar ve ayrıca alınmış olan ağaç, ke
reste veya tomruğun tam tarife üzerinden iki 
misli bedeli tazminat olarak alınır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun, Reşat Akşemsettinoğlu. 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlar; daha evvelki maddede or
man cezalarının birkaç misli artırılmasının husu
siyetini, tebarüz ettirmiş ve yalnız 31 nci mad
dede, vazifesini suiistimal edenlere Ceza Kanu
nunda verilen cezanın iki misli olmasını arz ve 
teklif etmiştim. Şimdi, bu husustaki takririmi 
Yüksek Heyetinizin tasvibine arz ediyorum. Şu
nu da istitraden belirtmek isterim ki; iki orman
cı arkadaşımızın da belirttikleri gibi, bu 31 nci 
maddede köylünün zatî ihtiyaçlarının vaktinde 
verilmesi son derece önemlidir. Orman bölgelerin-* 
de orman olmadığı takdirde bu ihtiyaçları veril
miyor, bu yüzden köylü sızlanıyor, bu sebeple 
birçok şikâyetler oluyor, yolundaki sözler tahli
le tâbidir. Bir orman bölgesinde oturan köylü 
elbette ki o orman bölgesinde bulunan ağaçtan 
faydalandırılacaktır. Bu, kanuna girmiştir. Zatî 
ihtiyacını o orman bölgesinden alamazsa en ya
kın Devlet ormanının bulunduğu bölgeden ala
caktır. Bu, tatbikatta nasıl oluyor? Tatbikatta 
şöyle oluyor arkadaşlar : Meselâ (A) köyünün ih
tiyacı için 5 saat mesafedeki (B) köyünün orma
nını gösterirler. Yani bu köy, ihtiyacını beş saat 
mesafedeki ormandan temin edecektir. Buna mu
kabil (B) köyünün ihtiyacı için de (A) köyünün 
ormanını gösterirler. Her iki köydeki vatandaş
lar bu 5 saatlik mesafedeki ormanlara gitmezler, 
ihtiyaçlarını kendi ormanlarından keserler. On
dan sonra bunların kestiği kereste've sair ihti
yaç maddeleri orman idaresi tarafından müsa
dere edilir, açık artırmayla satılır ve parası da 
orman idaresinin mülhak bütçesine gelir sağlar. 
Hazineye değil, mülhak bütçeye gelir sağlar. 
Bu hâdiseler o kadar çok tekerrür etmiş, şikâ
yetler parti kongrelerini ve sizleri o kadar çok 
işgal etmiştir ki, biz kanuna birtakım müeyyide
ler koyarak her halde 700 bölge şefi ve 3 - 5 bin 
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bakım memurunun şu vazifelerini ihmalleri ih
timalini daha şiddetli bir müeyyide ile karşılaş
malarını burada haklı buluyoruz. 

Muhterem Refet Aksoy arkadaşımız buyur
dular ki; bu, kanunlarımıza uymaz bir hareket
tir ve bir memur vazifesini ihmal veya suiisti
mal ederse cezası Ceza Kanununda tâyin edil
miştir. Bu doğrudur, vazifenin ihmal ve suiis
timali Ceza Kanununda madde madde gösteril
miştir. Ama biliyorlar ki, Orman Kanunundan 
mütevellit suçlara da Ceza Kanunu ceza tâyin 
etmiştir. Biz bunları kâfi görmedik, ayrıca hu
susi hükümlerle o maddelere şiddet veriyoruz. 
Bu, diyoruz, ormanlarımızın muhafazasının, ha
yatiyetinin idamesi için zaruridir. Yüksek Hey
etiniz de bunu aynen kabul ediyor. Binaenaleyh, 
komisyon olarak vatandaşın da lehine madde
ler getirmek; hükümler vaz'etmek için senelerce 
uğraştığımız bu kanuna, böyle bir teminatın kon
ması muadelet icabı olur ve ormancının bugüne 
kadar antidemokratik diyeceğim bir kanunun 
.tatbikatından elde ettiği itiyatları bu madde ha
fifletir veyahut onları artık unutturur. Onun 
için şu fıkranın eklenmesini yüksek tasvibinize 
arz ediyorum : 

Madde 98 — Fıkra 2 : 
«31 nci maddedeki köylü ihtiyaçlarını (ba

kınız yalnız köylü ihtiyaçlarını) zamanında ver-
miyerek vazifesini ihmal eden orman memurla
rına Ceza Kanununun 230 ncu maddesindeki ce
za iki misli olarak verilir.» 

Bu madde, zatî ihtiyaçlarını vaktinde alamı-
yan (kaçakçı ile, sununla, bununla ilgili değildir, 
istif yerlerindeki satıcılara da şâmil değildir) 
münhasıran köylünün zatî ihtiyacım vermiyen-
lere aittir. 

Onun için kabulünü rica ederim. 
REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Arkadaşlar, 

elbette ki, tetkik edilecek; hakikaten mümkün 
olduğu halde vermediği anlaşıldıktan sonra bu 
ceza verilecektir. Binaenaleyh Akşemsettin
oğlu arkadaşıma bendeniz de iştirak ediyorum. 
(Alkışlar). 

Vazifesini kasten yapmıyan bu gibi memur
lara, Ormancılar Cemiyetinin bir müntesibi ola
rak bu cezanın verilmesini sizden rica ediyorum. 
(Alkışlar). 

REİS — Ali Ünlüsoy. 

m-



î : 103 31.8 
ALÎ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Arkadaşlar, 

ilk kürsüye çıktığım zaman Heyeti Âliyenize 
ortadan konuşacağımı söylemiştim. Yine de or
tadan konuşacağım. (Ortadan konuş sesleri) Ar
kadaşlar, bir cümle ile bu maddeye bir mukad
deme yapmak isterim. Bu arz derecesi üzerinde
ki güzel yurdumuzda ormanın kapladığı toprak 
sathının % 28 olması lâzımdır. Bu yüzde 13 e 
düşmüştür. Arkadaşlar, delik bin metre, yama 
bir metredir. Bizim ormancı arkadaşlar, kanunu 
tedvin buyururken takdim tehir yapmışlar: 
«Köylüye verilir, tüccare verilir, piyasaya, 
satılır.. En sonunda - hâsıla bulunduğu takdir
de - şuna da verilir» diyor. Orman içindeki köy
lerin senelik yakacak ve yapacak ihtiyacını hâ
sıla karşılıyacak durumda değildir. Türkiye 
ormanlarında 12 sene uğraştım. Hiçbir ormancı. 
arkadaş asla bir köylünün ihtiyacını vermekte 
tereddüdetmez, aksi takdirde kanun karşısında 
mesul olur. Ama o hâsıladan fazla niçin kestin 
diye de mesul olur. Şurada açık olarak bahsedi
yorum ki, doğmadık çocuğa don biçilmez. 1956* 
da, 1958 in hâsılasını veriyoruz. Bunu nasıl ve
rebiliriz? Onun için hiçbir köylünün ihtiyacı 
zamanında karşılanmıyor diye memura her han
gi bir ceza yapılması hatalıdır. Ormanda hâsıla 
varsa muhakkak karşılanır, aksi takdirde or
mancıları bu şekilde itham etmek doğru değil
dir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Millî Korunma
da da, kaçakçılıkta da koyuyoruz. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) — Vazifeliler, 
vazifelerini yapmazlarsa o zaman ağır madde 
koymanız yerinde olur. Teklifin reddini istir
ham ederim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ HÜSEYİN AGUN (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, orman kanununun müzakeresi 
esnasında zaman zaman köylünün ormanlardan 
istifadesi hususları üzerinde konuşulurken «or
man idaresi zatî ihtiyaçlarını vermediği için 
orman köylüleri kaçakçılık yapıyorlar» tezini 
savunan arkadaşlar oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tezi savunanla
rın, bu husus üzerinde mücerredolarak konuşu
lurken bunun etrafındaki bâzı topoğrafik ve 
coğrafi durumu da göz önünde bulundurmaları 
lâzımdır, (Vermiyor mabut, neylesin Mahmut) 
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diye bir darbımesel vardır. Türkiye'nin bütün 
sahasının yüzde onunu işgal eden ormanlardan 
ancak bu işgal sahasının 1/3 inden verimli bir 
kesim yapılmaktadır. 

Mazisi yüz seneye giden ve bugün üniversite 
camiamızda bir fakülte olarak yaşıyan ve bir
çok kıymetli ilim adamlarını yetiştirmiş bulun
duran bir ilim müessesemiz vardır. Nihayet 
hepimizin akrabası, kardeşi veya komşusu olan 
ve belki lisede beraber*okuduğumuz, fakat üni
versitede başka branşlara ayrılan insanları, 
hayata atıldıkları zaman mutlaka köylüye zul
meden ve onun hakkını vermiyeıı insanlar-
mış gibi teşhir etmeye çalışıyoruz. Bu insanlar 
vicdanları ile ilmî kıstasla ve kanunla hareket 
etmektedirler. Banlar Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin kanunlar manzumesine, memur 
hak ve salâhiyetiyle bağlıdırlar. Bunlara kaçak
çılara yapılan muamelede muvaffak olamadılar 
diye ceza tatbik etmek, onlara Türk camiasın
dan ayrı imişler gibi muamele yapmak demek
tir. Bu ise insafsızlık olur arkadaşlar. 

Bendeniz mümkün mertebe encümen sözcü
lüğü sıfat ve salâhiyeti çerçevesi içinde konuş
maya çalışacağım. Orman bir pırasa tarlası de
ğildir. Orman varlığı, ormancı tarafından mu
ayyen bir kültür arazisi üzerine ekilip bir sene 
sonra alınacak bir mahsul değildir. Orman, ta -
biatin muhteşem bir servetidir. Bu servet Tür
kiye'de çok azdır. Ormancı bu coğrafi ve to
poğrafik bünye içinde, her köylüye zatî ihtiya
cını vermezse cezaya tâbi tutulacak diye kanu
na, kaçakçıya mütenazır bir ceza koyarsak or
mancılığa kimse iltifat etmez, bu mesleke de 
bir nihayet vermiş oluruz. Bu doğru değildir. 

Arz edeyim, sene 1954. Piyasaya 538 000 
metre küb, köylünün zatî ihtiyacı için 234 000 
metre küb tomruk verilmiş. Maden direği, sınai 
kalkınmamız, barajlarımız ve limanlarımız için 
lüzumlu keresteyi memleketin bir hayat memat 
mücadelesine giriştiği bir kalkınma devrinde 
keresteyi yalnız köylü sahasına inhisar ettirir
sek (ki içinde bulunduğumuz kalkınma hamle
lerinin matuf olduğu gaye köylerimizin de kal-
kmmasıdır) kalkınmanın topyekûn ihtiyacı olan 
keresteyi nereden ithal edeceğiz? Sorarım ar
kadaşlara, nereden vereceğiz? Barajlar, setler, 
liman çalışmalarının ihtiyacı olan keresteleri te
min etmekte müşkülât çekerken, pek de taham
mülü olmıyan ormanlarımızdan yalnız orman 
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köylerimizin hak ve vecibeleri yerine getirilsin 
diye, eskiden olmıyan hükmü bu kanuna ayrıca 
koymuş bulunuyoruz. 

Eğer arkadaşlar, meslek erbabına, ormancı
lara desek ki, «Köylü ihtiyaçlarını mutlaka ve
receksin.» O da bize: «Peki verelim ama, yax o'r-ı 
manın tahammülü yoksa?» derse ne cevap vere
biliriz? Kanunda «tahammülü olan ormanlar
dan» dedik. Ya ormanın tahammülü yoksa ne 
olacaktır arkadaşlar? Ormancı arkadaşa şura
dan, ormanın kenarından kesmek suretiyle ve
receksin denirse.. Oradan bağlıyacak, ceza gör-
miyeyim diye. Aksi olduğu takdirde köylü ile 
ormancı arasındaki cidal şiddetlenecek ve köy
lü bana oradan değil, buradan vermedin diye 
umumi hükümlere, mütemadiyen mahkemeye 
başvuracak. Bu suretle ormancı arkadaşları; 
şahsi husumetin en yüksek derecesine mâruz 
bırakacaktır, bu hal. Bugüne kadar on beş şe
hit veren bu zümrenin şehit adedini bu suretle 
elliye çıkarmış olacağız. Bunu yapmıyalım ar
kadaşlar. Haksızlıklara sebebolacak bu gibi 

~ şeylere yer vermiyelim/ böyle bir takriri kabul 
etmemenizi rica ederim., Ziraat Encümeni ola
rak, ihtisas encümeni olarak, Muvakkat Encü
men olarak getirilmiş olan kanun metninin ru
hunu bozmıyalım arkadaşlar. 

REÎS — Şefik Çağlayan. 
ŞEFÎK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 

arkadaşlar, encümen sözcüsü arkadaşım gayet 
güzel ifade ettiler, bendeniz de nihayet onun 
sözlerine bir iki cümle ilâve edeceğim. 

Arkadaşlar, önümüzde uzun müddetten beri 
devam edegelen bir Orman Kanunu vardır. Bu, 
120 maddeyi ihtiva ediyor. Bu Orman Kanunu 
başta Ziraat Vekâleti, Orman Umum Müdürlü
ğü ve onun bünyesine bağlı bulunan bütün ka
demelere ve bu kademelerde çalışan bütün ele
manlara vazifeler tahmil ediyor. 120 maddeyi 
ihtiva eden böyle bir ana kanun karşısında bü
tün hâdiseleri göz önünde bulundurmak sure
tiyle böyle bir teşkilâta vazife tahmil ederken 
bizim bunların içerisinde sadece bir nokta üze
rinde hassasiyet göstermemizde bendeniz hiç
bir mâna göremedim. Arkadaşım bir fikir orta
ya attılar, dediler ki; köylüye zatî ihtiyaoım 
verniyen bakım memurları içki bir cezai mü
eyyide koyalım. Amenna. 

Arkadaşlar; bir bakım memurunun gördü
ğü i§, takdir buyurursunuz, basit bir iştir. Müs-
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takillen bir işletmenin veyahut Orman Umum 
Müdürlüğünün ve doğrudan doğruya Ziraat 
Vekâletinin gördüğü vazifeleri haiz değildir. 
Ayrı bir kudret ve kuvvete de malik olmıyan 
bakım memurunu aşın giderse diye kanunun 
müeyyidesiyle frenliyoruz. Bu memur nihayet 
bölge şefinin, işletme müdürünün, orman baş
müdürünün veya Orman Umum Müdürlüğünün 
emrindedir. Yalnız ona böyle bir müeyyide tat
bik etmek için ben her hangi bir esbabı mucibe 
göremiyorum. 

Arkadaşlar; bugün cezai müeyyideler var* 
dır; memurlar bunlara tâbidir. Vazifesini ihmal 
etmiş, suiistimal etmiş ise ceza kanunlar! ayak
tadır. Âmirleri, idarecileri bunun hakkında ta
kibat yapabilir. Demek ki arkadaşım Akşemset-
tinoğlu'nda endişe var. Bu ayakta bulunan ce
za müeyyideleri sayesinde, hakikaten köylüye 
zatî ihtiyaçlarını vermiyorsa o memur vazifesini 
ihmal etmiş demektir. Elbette ki bu camia içe
risinde vatandaş hakkını aradığı zaman onun 
idare mekanizmasında bulunan arkadaşlar bu
nun takibini yapacak, ilgili yerlere verecekler
dir. Demek kif)u bakım memurunu himaye eden 
üstler vardır, topyekûn bir müeyyide getirelim. 
Sadece bakım memurunu bunun şümulü içeri
sine sokmakta mâna yoktur. 

Arkadaşlar, biz burada bakım memuru için 
müeyyide tanıdık. Bakım memuru tahsili itiba
riyle nedir? Bu memur mutlak mânada bu hük
me girerse o vakit bölge şefinin emrine riayet 
etmiyecektir, Orman Umum Müdürlüğünün em
rine riayet etmiyecektir. Onu, orman olsun ol
masın, «derhal gel, senin ihtiyacını vereyim» 
diyen müstakil bir sisteme tâbi tutmuş olacağız. 
Biz, bakım memurunu cezalandırıyoruz. Bakım 
memuru münhasıran köylünün zatî ihtiyaçları
nı tahakkuk ettirip, amenajman plânlarını yap
maya ve «falan köy falan yerden alır» şeklinde 
bir salâhiyete sahip midir? Bakım memuru ne-, 
tice itibariyle, bölge şefinin vermiş olduğu va
zifeleri tahakkuk ettirmek mecburiyetindedir. 
Farzımuhal emri bölge şefi, Orman Umum Mü
dürü veya Ziraat Vekili vermişse bakım memu
runu mu mesul tutacağız? İstirham ederim.,. 
Bu bakım memurları esasında bir memur sta
tüsüne dâhildir; onların bir teşkilât kanunu 
vardır. îtimadettiğimiz bir hükümet vardır. 
Haksızlığa uğrıyan vatandaşlar bu camia için
de haklarını arıyacaklardır. Biz niçin munha-
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sıran bir memur zümresine ceza tatbik edelim? 
Bendeniz hukukçu değilim ama, aklıselimime 
göre bu iddialar başta hukuk tekniğine uymaz 
kanaatindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

RElS — Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu fıkranın kabulü aley
hinde konuşurken, Encümen Sözcüsü Hüseyin 

- Agun arkadaşım, «köylünün zatî ihtiyacını ver
memekten mütevellit bir memurun cezalandırıl
masının orman aleyhine olacağını ve bunun genç 
ağaçların kesilmesi gibi zararlı neticeler doğura
cağını» beyan ettiler. 

HÜSEYİN AGUN (Rize) — öyle bir şey 
söylemedim. 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Devamla) 
— Kanun, bir memurun ihmalinden dolayı za
ten bir ceza tâyin etmiştir. Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesi memurun ihmaline; 240 ncı 
maddesi ise suiistimaline ceza tâyin etmiştir. Biz 
yalnız bu kanunun hususiyeti ve yüz binlerce va
tandaşı mahkemelerde süründürmeye sebebolan 
mevzuda memurun hassasiyetini toplamak istiyo
ruz. Eğer zatî ihtiyacı oradaki of mandan temin 
etmeye hakikaten imkân yoksa, civardaki orman
da da kesim imkânı yoksa acaba hâkim, tahki
kat mercii bunu nazarı itibara almıyacak mı! 
Bunlardan niçin endişe buyuruyorlar? Haddiza-
tinde böyle bir endişe varit değildir. Biz memur
ları ve vatandaşı güçlüklere sevk eden hareketler
den vareste kılmak istiyoruz, onların vazifelerini 
tam manâsiyle yapmalarını istiyoruz. 

Yine buyuruyorlar ki, «efendim, böyle bir 
şey olursa havza ne olacaktır?» Ben ilâve edeyim, 
selüloz sanayii ne olacaktır, vatandaşın teşeb
büsleri ne olacaktır, enerji istasyonları için lâ
zım olan kereste nereden temin edilecektir? Çok 
istirham ederim, Hüseyin Agun arkadaşımız eğer 
Orman Umum Müdürlüğünün 1954, 1955, 1956 
ve 1957 yıllarına ait çalışma plânlarını dikkatle 
tetkik buyursalardı hiçbir endişeden bahsetmiye-
ceklerdi. 

HÜSEYİN AGUN (Rize) — Hüseyin Akün 
bilir onları... 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Devamla) 
—Hüseyin Agun arkadaşımız şunu görecekler
d i : 

1955 senesinde orman idaresi 1 milyon 100 
bin, 1956 senesinde 1 milyon 300 bin, 1957 sene
sinde 1 milyon 500 bin m3 istihsal ediyor, Buna 
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mukabil köylüye verilen zatî ihtiyaçta temevvüç 
yoktur, yine 200 - 230 bin m3 civarındadır. Ke
reste istihsalindeki bu aşırı artışın sebebi de or
man yollarını yaptığımız için ormanlara girmenin 
kolaylaşmış olmasıdır, diyeceklerdir. Binaena
leyh, köylerin civarında bulunan ve köylüye za
tî ihtiyacı verilenlerden haddizatinde endişe
miz şu noktadadır : Köylünün aldığı düşükler
dir, bunlar da depolara sevk edilir. Aksaklığı ön-
liyecek olan işletme müdürü ile bölge şefleridir. 
işte bunlarla köylünün zatî ihtiyaçlarını vaktin
de vermesini temin edelim. Kanunda madde 
var, (Bu ihtiyaçlar temin edilmeden satılmaz.) 
dijror. Onun için o madde hükmünü kuvvetlen
dirmek babında bir fıkranın eklenmesini arz ve 
istirham ediyoruz. Köylünün zatî ihtiyacı veril
medikçe zaten satılmaması yolunda madde şevk
ettik ve encümen kabul etti. Şu hale göre kaçak
çılık Kanununda, Millî Korunma Kanununda 
umumi ahkâmın dışında memurlara birer, ikişer, 
üçer misli cezalar tâyin ettik. Acaba o memur
lar münevver insanlar değil midir? Vazifeleri
ni yapmakta tekâsül göstermeleri onların münev
ver olmamaları yüzünden midir? Hayır. 

Biz yalnız 31 nci maddede köylünün zatî ihti
yaçlarını şu veya bu sebeple kasdı mahsusla ver-
miyenlere, Ceza Kanununda esasen verilmekte 
olan cezanın, iki misli olarak kabulünü ve bunun 
bu kanunda yer almasını teklif ediporuz. Yük
sek tasvibinize arz edilecektir. Kabul Duyurul
duğu takdirde tatbikatta son derecede güzel neti
celer verecektir. Bu kanaatteyiz. 

RElS — Müzakerelerin kifayeti hakkında bir 
takrir var, okuyoruz. 

31 . VIII . 1956 
Riyaset Yüksek Makamına 

Maddenin müzakeresi kâfidir, reye vâz'ını 
arz ederim. Yozgad 

Ali Ünlüsoy 

RElS — Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili takrir yar, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim veçhile 98 nci 

maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesinin 
oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
J$. Akşemsettinoğlu 
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MADDE $8. F. 2. ı 
31 nci maddedeki köylü ihtiyaçlarını zama

nında vermiyerek vazifesini ihmal eden orman 
memurlarına Türk Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesindeki ceza iki misli olarak verilir. 

REİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler:... Kabul edilmemiştir. 98 
nci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

99 ncu maddeye ait mazbatayı okuyoruz. 
14 ncü maddenin C fıkrasiyle alâkalı görüldü

ğünden dolayı encümene iadesi talebedilmiş olan 
99 ncu madde tekrar müzakere edilerek bir ta
dile tâbi tutulmadan tekrar aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 99. —37 nci madde gereğince ve
rilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara ria
yet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Lâyihanın 116 nci maddesi, 1 nci maddenin 
G fıkrasına mâtûf bir hüküm vâz'ı dolayısiyle 
müzakeresi talik edilmişti. 

G fıkrasına ait raporda arz edildiği veçhile 
orman mefhumu dışında bırakılmış olan üç hek
tara kadar olan ağaç vç ağaççıkların korunması 
için 116 nci maddenin nihayetine aşağıdaki fık
ranın ilâvesi muvafık görülmüştür : 

D) Birinci maddenin (G) fıkrasındaki ağaç 
ve ağaççıklardan kesim yapacaklar, kesim yapma
dan önce en yakın orman bölge şefliğine müra
caatla kesecekleri ağaçları göstererek damgalattı
rırlar. 

Bölge şefliği bu müracaatları âzami bir ay zar
fında intaca mecburdur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler bu kanu
nunun 109 ncu maddesine göre cezalandırılmakla 
beraber emval müsadere olunur. 

REİS — Bent hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? 

Hilmi Çeltikçioğlu, buyurun. 
HİLMİ ÇELTİKÇİOLU (Çoruh) — Bir tak

rir verdim, burada bitişik ormanların izahının 
metne geçmesini teklif ediyoruz: 

«Birinci maddenin (G) fıkrasında gösterilen 
ve devlet ormanına bitişik olup ta belirli alâmet
lerle hudutlanmış veya hudutları mahkemelerce 
tesbit edilmiş ve edilecek tapulu yerlerdeki ağaç | 
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-ve ağaççıklardan, sahipleri yukardaki fıkralar hü
kümlerine göre istifade ederler.» 

Sonuncu fıkra olarak bu fıkranın ilâvesini 
teklif ediyoruz. 

Şimdi efendim, burada birinci maddede biti
şiklik şekli izah edilmemiş bu ormanlar bizim ka-
radeniz sahilinde devlet ormanı demektir. Bir bi
tişik orman diğerine bitişiktir. Bu. suretle bütün 
ormanlar devlet ormanına bitişik sayılacaktır.. 
Burada belirli alâmet olarak, dere, devlet yollan, 
il yolları, çukurlar, sırtlar falan zikredilmelidir. 
Bunları zapta geçmesi için arz ediyorum. Encü
men arkadaşlarımız diyebilirler kiv bunu böyle 
yaparsak ormanlar kesilir, tahrip edilir. Hayır 
arkadaşlar esasen buralarda orman idaresinin 
damgası ve müsaadesiyle kesim yapacaklardır. 
Aksi hareket edenler için encümen 109 ncu mad
deyi tedvin etmiştir, bu maddeye göre cezalandı
rılacaklardır. 

Bu hususta bir takrir vermiş bulunuyoruz, ka
bulünü rica ederiz. 

REİS — Bekir Baykal. 
BEKİR BAYKAL (Ordu) — Aziz arkadaş

larım, biliyorsunuz, Orman Kanununun birin
ci maddesinin ormandan sayılmıyacak yerleri 
gösteren fıkraları - arasında bir G fıkrası var
dır. Üç kilometre mesafede bulunan yerlerin 
orman dışında mütalâa edilmemesi kaydının 
G fıkrasında değil de bu kanunun başka bir 
yerine alınmasını arz ve teklif etmiştim. Fık
ra üzerinde komisyon ikinci defa görüştü ve 
bu fıkrayı yine birinci madde çerçevesi daire
sinde mütalâa etti, orman sayılmıyan yerler 
meyanına soktu. Üç kilometre mesafeyi kal
dırdı, (Devlet ormanına bitişik) vasfını içine 
almış bulundu. (G> fıkrasını kabul etmiş va
ziyetteyiz. Bitişik vaziyeti iazh eden arkadaşı
mızın, yani Hilmi Çeltikçioğlu arkadaşımızın 
takriri buraya geldi. (G) Fıkrası üzerindeki 
bütün dâva orman dışına çıkacak olan yerle
ri tesbit eylemektir. Dün burada müzakere 
ettiğimiz İstimlâk Kanununun 36 nci madde
sinde, İstimlâk Kanunu ile kalkmıyacak kanun
lar arasında 4785 ve 5658 sayılı kanunlar da 
zikredilmiştir. Yani biz bu kanunu çıkarmak
la orman istimlâkine ait iki kanun meriyet
ten kaldırılmıyor. Bütün dâva da bundan 
doğmaktadır. Yani vatandaşın şahsına taallûk 
eden mülkü, 1945 te çıkan 4785 sayılı Kanun
la istimlâkinde 1932 de çıkan ve vergiye mat* 
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rha olan kıymetin esas alınması düşünüldüğü 
için vatandaş tatmin edilmemiştir. Bütün ar- I 
kadaşlarımızm arzusu üzerine üç hektardan 
küçük, parçalar halindeki mülklerin vatan
daşlarda kalmasını ve bunlardan vatandaşların I 
istifade etmelerini derpiş etmiş olmak için 
bu parçalar istisnalar arasına konuldu, ve or
man dışına çıkarıldı. Ben 'şahsan orman dışı
na çıkmasına taraftar değilim. Orman olarak 
kalmasına ve murakabesinin doğrudan doğru
ya Devlet tarafından yapılmasına taraftardım. 
Şimdi birinci maddede (G) fıkrası ile orman 
dışına çıkarılan ormanlardan gayrı bir de Dev
let ormanlarına bitişik ormanlar da vardır. Bu 
bitişikliği kelecek unsurlar nelerdir? Hiç ol
mazsa şurada kürsüden «bu bitişikliği şunlar 
keser» şeklinde ifade edilmesi faydalı olur. 

Vatandaşın ormanda 3 hektar bir mülkü var
sa bu da Devlet ormanına beşinci dereceden bir 
bitişiklik ifade ediyorsa bu orman da vatandaşın 
elinden almıyor. 

Hâdise şöyle; evvelâ bir Devlet ormanı var. 
Bu devlet ormanına 3 hektar da olsa, bir hektar 
d* olsa bitişikte bir orman daha mevcudolursa 
bu orman Devlete geçiyor, bu ormanın bitişiğin
de üçüncü bir orman mevcudolursa, elimizdeki 
ve meriyette kalacak olan Orman îstimlâk Ka
nununa göre bunlar da Devlet ormanı sayılması- I 
na binaen, böyle zincirleme 8 nci derecede bitişik 
orman da Devlet ormanı sayılacak ve vatandaşın I 
istifadesinden alınacaktır. Asıl dâva, kabul edi
len bu istisna üzerine yalnız civardaki ormanın I 
Devlet ormanı sayılmamasındadır. Zaten devlet- I 
leştirme dışında bu nevi ormanlar şimdi o^uya- I 
oağım madde ile bırakılmıştı. 4785 sayılı Kanu- I 
nun 2 nci maddesinin A fıkrası; (Devlet orman- | 
larınn veya bu kânunıla devîetleştirilmiyen or- I 
manlar içinde veya bitişiğinde bulunmamak şar- I 
tiyle...) diyor. Yani şekil şu, (bu da ayrıca tadil I 
gördü) bir ormanın etrafında bağ, bahçe veya I 
ziraat arazisi olursa, devlet ormanından ayrıl- | 
mış ise bu nevi ormanlar devletleştirme dışında I 
kalır. i 

5658 sayılı Kanun bu nevi ormanların üç I 
hektara kadar olan kısımlarının vatandaşa tahsi- I 
sini âmir. I 

Bu bitişik dâvasının halledilmesi için Hilmi I 
Çeltikçi arkadaşımızın verdikleri takrire bende- I 
niz de iltihak ediyorum. Hiç olmazsa asgari şart I 
olarak bitişikliğin hangi şartlara bağlı olacağını | 

.1066 C : İ 
komisyonun ifade etmesinde fayda olur. Vatan
daş mülkiyetine girdiği takdirde bu nevi konuş
maların tevlidedeceği neticeler malûmunuzdur. 
Üç hektarlık kısmının vatandaş hizmetine arz 
edilmesinde fayda olacaktır. 

Sayın hemşehrim, bu mevzuda benim heye
canlı olarak konuştuğumu ifade ederek, yine he
deften bahsetmesinler.. Burada bu mevzudan isti
fade ederek konuşacaklardır, kendilerini bekli
yorum. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet ormanlarına bitişik sahipli arazinin or
man mefhumundan çıkarılması hususunda birin
ci maddede bâzı fıkralar vardı. Bu kayıtlar He
yeti Celilenin tasvibi üzerine kabul olundu. An
cak Devlet ormanına bitişik olup yüzölçümü üç 
hektardan fazla olmıyanlar kalmıştı. Bilâhara 
Nâzım Batur ve Bekir Baykal arkadaşlarımızın 
verdikleri takrirler üzerine encümenimiz bu tek
lifi muvafık görmüş ve bu gibi yerleri de orman 
mefhumu içerisinden dışarı çıkarmış bulunuyor. 

Şimdi, vaziyet böyle iken bu arkadaşlar (dev
let ormanına bitişik) ibaresinin.bir ihtilâfa mey
dan vermemesi ve bitişik tâbirinin vuzuhlandı-
nlması için bir fıkra teklifinde bulunuyorlar. 
Bendeniz bitişik olmıyan tâbirinden ne kastedil
diğini encümen namına sarahatle arz edeyim, za
bıtlara da o şekilde geçeceğinden tatbikatta her 
hangi bir ihtilâfın vücut bulmasına meydan kal
masın. 

Devlet ormanına bitişik, mültesik, birbirinin 
içinde demektir. Binaenaleyh, birinci maddenin 
A bendinden G bendine kadar olan her hangi bir 
ağaç topluluğu koru olsun, fundalık olsun ne 
olursa olsun Devlet Ormanı içinde ise, bir sınır
la ayrılınamışsa bitişik demektir. Şimdi bitişik 
değilse dediğimiz zaman bundan istihracedece-
ğimiz mâna nedir! Bunu da coğrafi, topoğrafik 
ıstılahlardan istifade ederek encümenimizde 
uzun tetkik neticesinde şöyle tesbit ettik : Ne
hir, ırmak, akan dere (kuru dere değil), şose, 
kadîm umumi yollar, yani kağnı ve diğer araba
ların geçtiği kadîm yerler (ki bunun içine keçi 
yollan, muhdes yollar dâhil değildir), demir
yolu, tabiî arızalar... Tabiî arızadan maksat şu
dur : Bir ormanla diğer bir orman arasında çıp
lak bir dağ vardır, kilometrelerce imtidadeden 
yarıntı, kayalık vardır, bunlar coğrafî ıstılahlar-

- 9 4 0 -



I : 1Û3 3İ.8 
dır; tabiî âriza deyince bunu kastediyoruz. . 
Bundan sonra mahallin her hangi bir teamülü 
karşısında bir iddia vâki olursa bunlar tadad-
edilen hükümler dışında addedilerek muteber 
olmıyacaktır. Bu arz ettiğim hallerden birisi 
mevcutsa, Devlet Ormam ile vatandaş ormanı 
arasındaki bitişikliği izale eden bir hükümdür. 
Bunun bu şekilde dikkate alınıp tesbit edilmesi 
tatbikatta salâhiyettar kimseler için kolaylık 
olacaktır. Encümenimizin bu husustaki mütalâa- l 
sı bundan ibarettir. [ 

REÎS — Sual var. | 
NÂZIM BATUR (Kastamonu) — Efendim, 

bir sual sormak istiyorum : Bâzı dereler vardır 
ki suyu zaman zaman-akar. Bâzıları da büyük , 
derelerdir ama suyu yoktur, Bunlardan hangi
leri kastediliyor, bunu anlamak istiyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — İlkbaharda ve sonbaharda 
devamlı surette akıp da kurak mevsimde akmı-
yari dereler de yollar da arz ettiğim gibi kadîm 
yollar mefhumu içine. girebilir. Ama 
lâalettayin bir dere, beş gün suyu akar da uzun 
müddet akmazsa bunları nazarı itibara almıyo
ruz. Tekrar ediyorum, ilk ve sonbaharda de
vamlı surette- akıp da ancak kurak mevsimde 
kesilen dereler bu şekildeki sulu derelerden ad- , 
dolunur. 

REtS — tzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar; 

Encümen Başkanı zannediyorum ki bu defa ya
pacağım konuşmayı mudil bulamıyocaklar, çün
kü bu madde üzerinde komisyonda da ve He
yeti Celilenizde uzun münakaşalar yapıldı ve 
kendileri, yapılan teklifleri kabul ederek birinci 
maddenin metnine geçireceklerini söylediler, bi
rinci madde metnine de geçti. Şimdi, 3 hek
tar mesahayı sathiyesi bulunan ormanları şahsa 
bırakıyorlar. Yani bunları şahısların tasarrufla
rına verdiler. Hibe mi ettiler?.. Hayır; zaten ta
pulu malları, 3 hektar ve daha aşağı bulunan bu 
orman veya ağaçlıklı yerler şahsın tapusuna dâ
hil. Senelerden beri eba an ced tasarruflarında... 
Şimdi, güya bu şahıslara ihsanı şahanede bulu
nuyorlar... Hayır; değil... Bunlar devlet ormanı
na bitişik ormanlardır, deniyor. Karadenizdeki 
sahil kordonunu lütfen gözünüzün önüne geti
rin. Buralarda köyler, orjnanlar içerisindedir, 
kültür arazileri orman içerisindedir; mezraları, 
arılıkları orman içerisindedir; evleri orman içe-
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risindedir. Sahilden şöyle 2 - 3 kilometre ilerle
yin, göreceksiniz hep böyledir. Şahısların elle
rinde bulunan ve şimdiye kadar korudukları or
manlar 3 kilometreden ibaret değildir, daha bü
yükleri de vardır. Bu ormanlar devlet ormanla
rına dâhildir, bunu kabul ediyoruz, mesele yok. 
Mademki, bu memleketin ormanlarını korumak 
mecburiyetindeyiz, 3 hektardan fazla olan or
manları devlete bırakalım, veya hususi orman 
rejimine tâbi tutalım. Ama (G) bendinde bunu 
prensibolarak hallettik. Ve 3 hektar veya daha 
küçük olan tapulu ormanları şahıslara bıraka
lım, dedik. Böyle olduktan sonra bitişikmiş, bi
tişik değilmiş, ayrı imiş, j^ail varmış, tabiî mâni 
varmış-, tabiî mâni yokmuş, diye bir tefrika tâbi 
tutmak hatalı bir şeydir. Şahısların üç hektar 
veyahut da daha az olan ormanlarının hepsi bir 
müselles şeklinde bulunsun. Bir noktada da dev
let ormanına bitişsin. Meselâ yalnız üç ağaçlık 
bir kısmı bir noktada devlet ormanına bitişiyor... 
Kaidesi geniş... Ona bitişik gene üç hektar veya
hut daha küçük diğer bir orman var, bu da bir 
noktada bu ormana bitişiyor. Karadeniz sahil
leri hep böyledir. Şimdi bunların "hepsi orman 
oluyor. Devlet ormanı idadmdan kurtulamıya-
cak. Buna uymıyan, Karadeniz'de bir tek orman 
bulamazsınız. Sözcünün de bildiği gibi devlet 
ormanından bu ormanları tefrik edebilecek olan 
umumi yollar, demiryolları, tabiî arızalar, dağ
lar, kayalıklar falan yoktur. Vatandaşın hakkını 
korumak için niçin daha esaslı tedbir almıyalım? 
Diyelim ki, mahkemelerce tesbit edilmiş veya 
tesbit edilecek olan üç hektar ve daha aşağı ta
pulu ormanlar şahsın malıdır, zaten kabul etmi
şiz. Ama bir haille devlet ormanından ayrılır; 
harkla ayrılır; telle ayrılır; her hangi bir suret
le ayrılır. Maksat, vatandaşlar devlet ormanına 
geçerek, müdahale ederek, devlet ormanını tah-
ribetmesinler, devlet ormanını koruyalım. Mak
sat bu olunca şahsm elinden üç hektarlık ormanı 
almamak lâzımdır. Üç hektarlık ormanı alırsak 
bu şekilde devlet ormanına. bitişik olan üç hek
tar ve daha aşağı ormanlar ne olacaktır? 

Bir defa, tahdit komisyonlarına, kanun çık
tıktan sonra salâhiyet vermişiz, demektir. Bu ko
misyonlar 3 hektardan daha aşağı miktarda olan 
bu ormanları da devlet ormanı diyerek ve birbi
rine bağlıyarak devlet ormanının içerisine ala
caklardır, Ondan sonra da şahıslar mahkemele
re gidecekler, tabiî bir hududu vardır, yoktur. 
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diye binlerce dâva açılacak, geçen toplantıda da 
arz ettiğim gibi bu dâvaların adedi artacaktır. 
Eğer şalısın tapulu ormanını tahdit komisyon
ları devlet ormanıdır, diye tahdidedecek olurlar
sa mahkemelere binleree dâva gelmiş olacak. 
Devlet, ormanlarını korumak mı istiyor? Orma
nı koruyabilmek için idari tedbirler almaklığı-
mız lâzımdır. Bu tedbirlerden birisi de şahsın 
elinde bulunan üç hektar veya daha az orman
dan serbestçe tasarruf edebilmesidir. Binaen
aleyh Hilmi arkadaşıma teşekkür ederim, haki
katen güzel, üzerinde durulması^ lâzımgelen bir 
teklif getirmiş bulunuyorlar. O teklifi komis
yon biraz daha işliyelSîlir. Mahkemelerce tesbit 
edilmiş ve edilecek üç hektar veya daha az tapu
lu ormanlar, bir hail ile ayrılması kaydiyle, şa-, 
hısların tasarrufuna terk edilmelidir. Devlet 
ormanlarını korumak için, benim kanaatime gö
re, bu, iyi ve yerinde bir tedbir olur arkadaşla
rım. 

Maruzatım bu kadardır. 
REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Muhterem îzzet Akçal ar
kadaşım sözlerine başlarken naçiz şahsıma bir 
iltifatta bulunndular, çok teşekkür ederim. Ha
kikaten arkadaşlar, bu kanunun müzakeresi mü
nasebetiyle teşriî hayatımda en zevkli ânı ya
şamış oluyorum. Elbette müzakere devam ettiği 
müddetçe münakaşa edeceğiz, fikirlerimizi orta
ya koyacağız. Fakat biribirimize katiyen kırıl-
mıyacağız ve fikirlerimizde menfi bir mâna ara-
mıyacağız. Meselâ geçenlerde de, çok sevdiğim 
arkadaşım Bekir Baykal burada konuşurken ga
yet samimî olarak ben, bundaki mâna ve hedefi 
ikimiz biliriz, diye bir şey söylemiştim. Suitef eh-
hüme uğradığını üzülerek öğrendim. Halbuki 
gizli bir kasdım yoktu. Mebusluk hayatında böyle 
şeyler olur, her şeyi konuşacağız, münakaşa ede
ceğiz fakat birbirimize gücenmiyeceğiz. Bu iti
barla arkadaşımızın iltifatlarına tekrar teşek
kür ederim. 

(G) fıkrasındaki hükmü müzakere ve müna
kaşa ettiniz ve sonunda kabul buyurdunuz, o 
geçti. Şimdi bu hükme matuf olan cezai müey
yide üzerinde görüşeceğiz. (G) fıkrası ile vatan
daşa verdiğiniz hak; ^Devlet murakabesinin de
vamı, tahribata meydan vermemeleri çareleri ne 
ise bunu görüşüyoruz. Bunun için diyoruz ki; 
Devlet ormanına bitişik olmıyan, kelimeleri üze-
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rinde encümen olarak niçin ısrar ettik? Şun
dan dolayı ısrar ettik arkadaşlar : Devlet orma
nı fertle müşterek olursa tahribatın, suiistima
lin önüne geçmeye asla imkân olamaz, arada 
mutlaka bir hudut olması lâzımdır, hattâ elzem
dir. Bundan dolayı (bitişik olmıyan) tâbirinin 
maddede yer alması hem hukuk, hem adalet ve 
hem de sosyal geçim ahlâkı ve ahengi bakımın
dan lâzımdır arkadaşlarım. 

Şimdi Bekir Baykal arkadaşım diyorlar ki; 
4785 sayılı Kanunda devletleştirilmiş olan kı
sımlar vardır, muaddel 5658 sayılı Kanunla alâ
kası vardır. Arkadaşlar, bu fıkranın bu kanun
larla hiçbir alâkası yoktur. Bu, yepyeni ve katî 
bir hükümdür. 

1 nci maddenin (G) fıkrası ne diyor : «Dev
let ormanlarına bitişik olmıyan ve yüzölçümü 
üç hektardan yukarı bulunmıyan sahipli arazi 
- bu sahipli araziden maksat, elinde tapusu bu
lunan, mülkiyetini ispat eden vesika bulunacağı
na göredir - ve her nevi ağaç ve ağaççıklar or
man sayılmaz.» Bitti. 

Şimdi, «bu istimlâk içersine giren saha ara
sındadır» denemez, değildir, , hükmü yoktur. 
Eğer arada bir hattı fâşıl varsa (ki demin hu
zurunuzda'arz ettiğim sınır hatlariyle çevrilidir) 
o zaman hiçbir surette devletleştirme hükmü 
içine girmez. Müstakillen sahibi tasarruf eder. 
Burada bizim dikkat edeceğimiz (bitişiklik) ke
limesinden kasdımızm nelerden ibaret olduğu
dur. Onu da demin arz ettim. Bundan evvel 
kabul edilmiş olan bir maddenin müeyyidesini 
müzakere ederken tekrar ona rücu edip hüküm 
koymanın doğru olmıyacağmı siz de kabul eder
siniz. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istjyen 
var mı? Yoktur. Madde üzerinde müzakere bit
miştir. Suallere geçiyoruz, efendim. 

Buyurun, Nâzım Batur. 
NÂZIM BATUR (Kastamonu) — Efendim, 

bu (D) fıkrası diğer fıkranın hükmünü ihlâl 
eder vaziyettedir. Acaba fıkra hükmü sahipli 
araziye de şâmil midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Burada arkadaşımızın endi
şesi yeni tedvin ettiğimiz (D) fıkrasındaki mü
eyyide (3 hektardan aşağı olan ormanlarda sa
hipleri tasarrufta serbesttir) şeklindedir. Ama 
bunlar kesimden evvel bölge orman şefliğine 
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müracaat ederek, şu şu ağaçları keseceğim di
yecek, keseceği ağaçları orman bölge şefine 
damgalattıracaksın Damga vurduracak, bunla
rı kesip istediği gibi tasarruf edecek. 

Arkadaşımızın buradaki endişesini, encümen
de etraflıca münakaşa ettiğimiz için iyi biliyo
rum, zatî ihtiyacı için kesecek olursa bunun 
için de müracaat edecek mi? Hayır arkadaşlar. 
Zatî ihtiyacı için yapılacak kesimlere ait hü
kümler 116 neı maddenin A, B, C fıkralarında 
vardır. Huzurunuza arz edilen bu fıkra yep
yeni ilâve edilen bir fıkradır. Arkadaşımızın 
endişesi vâridolmuş olsaydı o zaman bu fıkra
lar kaldırılmış olurdu. Kaldırmadığımıza göre, 
zatî ihtiyaç için evinin, ahırının, ambarının ih
tiyacı için keseceği ağaçlar bu tahditten hariç
tir. Pazar ihtiyacı için kesecekleri zaman da 
mutlaka haber vereceklerdir. Damgalatacaktır, 
ondan sonra kesecektir, bunu yapmadığı takdir-
de ceza görecektir. 

EElS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ben söz 

istiyorum. 
R E Î S - ~ Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim; bâ

zı tapu senetlerinde (taraflar)^ diye yazılıdır, 
şark, garp diye yazmaz, bir tarafı çalılık, bir 
tarafı, ormanlık der. Çalılık, ormanlık dediği 
zaman, mahalline gidildiğinde çalılık, ormanlık 
arasnda kayalık bir kısım, akar su, tarik gibi 
şeyler çıktığı takdirde senin tapunda çalılık de
niyordu, burası ormanlık çıktı denecek midir? 
Bugünkü haliyle tesbit edildikten sonra bu vâ-
ridolacak mıdır ? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Devamla) — Encümenimizin demin 
huzurunuzda izah ettiğim kanaati hudutlara 
aittir. Buyurduğunuz şjfekilde her hangi bir ihti
lâf hâsıl olduğu takdirde bu ihtilâfın hal mer
cii mahkemedir. Esasen bu kanunun vatandaşla 
devlet arasındaki ihtilâfın son hal mercii mah
keme olduğu için vatandaş mahkemeye müracaat 
eder, hâkim de orada bu maddenin ışığı altında 
kendi takdirine göre hükmünü verir. 

REİS — Bir sual daha var, efendim. Buyu
run, Mehmet Daim Süalp. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Devlet 
ormanı sayılmıyan ağaççık ormanı olan şahıslar 
da zatî ihtiyaçlarını ormanlardan almak icab-

ederken bunlar kendi ormanlarından kesmeyip 
ihtiyaçlarını devlet ormanlarından temin etmek 
isterlerse kanaatimce bu haksızlık olur. Binaen
aleyh evvelâ kendi ormanlarından istifade -etme 
yolunu tutmalıdırlar. Benim bu fikrime komis
yon iltihak ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Minelbab ilelmihrap iltihak 
ediyor. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? Sebati Bey 
söz istiyorsunuz, fakat sözler bittikten sonra su
allere geçildiğine göre ve sualler de bittiğine-
göre tekrar söz istemeniz karşısında yüksek he
yetinize müracaat etmek zarureti vardır. Ben 
yüksek heyete tefhim ettim, siz içerde değildiniz. 
Dahilî Nizamnamenin 111 nci maddesinde katî 
sarahat yoktur. Ben yüksek heyete madde üze
rinde söz var mı sualini tevcih ettim, konuşmak 
istiyen arkadaşımızın ademimevcudiyeti karşı
sında Riyaset suallere geçti. Suallere geçtikten 
sonra tekrar söz istemeniz... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kürsü
den sual soracağım. 

REÎS — Kürsüden soramazsınız. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — izah 

etmek mecburiyetindeyim. 
RElS — Usul hakkında maddeyi tasrih ede

yim... 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Suallerin sözlerden sonra sorulması söz vermi-
yeceğiniz şeklindeki mütalâanıza itiraz edece
ğim. Usul bakımından doğru değildir. 

RElS — Nizamnameye ademiriayet noktasın
dan söz talebediyorsunuz? Buyurun, Beyefendi.. 

NUSRET KlRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, ben bu mevzuda daha zi
yade ' konuşulması icabettiği fikrinde olduğum 
için söz almadım. Yalnız sorulan sualler üze
rine hükümet veya sözcüler tarafından verilen 
cevaplardan sonra yeniden konuşmak zarureti 
hâsıl olduğu takdirde cevapları mütaakıp söz 
istiyen arkadaşların söz hakkına mâni olma
mak icabeder. Aksi takdirde ilerde, icabeden 
hususların konuşulmaması gibi kötü bir netice
ye yol açmış oluruz. Riyasetin bu şekildeki teb
liği doğru.değildir. Bir sual sorulur, komisyon 
sözcüsü veya reisi buna öyle bir cevap verir ki, 
aynı kanaatte olmıyan arkadaşlarımız, neden 
bu kanaatte olmadıklarını bu kürsüden ifade 
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etmek mecburiyetinde kalabilirler. Belki şu 
müzakerelerimizde fiilen bir zarar hâsıl olmıya-
bilir. Ama bu, tatbikat not halinde nizamname
ye geçtiği zaman ileriki müzakerelerde hatalı 
neticelere bizi götürebilecektir. 

REİS — Şimdi efendim; Riyaset tefhiminde 
arz etti, madde hakkında başka söz istiyen var 
mı dedi; söz istiyen olmadı. Suallere geçti. 

Riyasetin üzerinde hassasiyetle durduğu 
nokta şudur : Konuşan arkadaşlarımızın de
vamlı konuşmalarından sonra Yüksek Heyeti
nizin tahammülü derecesini de nazarı itibara 
alan Riyaset «Başka söz istiyen var mı?» Şek
linde sual sorduktan ve «yoktur» cevabı aldık
tan sonradir ki suallere geçti. Bu (madde hak-
kında sözler bittikten sonra) kaydını Riyaset 
bu' şekilde tefsir etmektedir. Fakat her şeye 
rajmen karar Yüksek Heyetinizindir. Arkada
şımızın vâki talebini de nazarı itibara alarak, 
Sebati Ataman'a söz verilmesini yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. Böylece 111 nci madde
ye bk not ilâve edilmiş oluyor. 

^(uyurun Sebati Bey. 
&SATÎ ATAMAN (Zonguldak) —Muhte

rem arkadaşlar, sorulan suallere verilen cevap
lar ve bu cevapların tatmin edip etmediği ve 
bu cevaplardan doğan neticeye göre burada 
tekrar bir konuşma açılmasının mümkün olma
sı gerekir. 

REİS — Sebati Bey, bu mesele halledildi. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Ben de 

sual soracağım zaten. îki tane sual var. Biri
sinde deniliyor ki, (bitişik tıeye derler?) Biti
şik şuna derler, bitişik olmıyan buna derler 
dendi. Encümen Reisi muhteremi buna cevap 
verdi : «Aralarında dere, tepe olursa buraları 
bitişik değildir», dedi. Şimdi buna karşılık ar
kadaşlarımızdan iki tanesi - birisi teklif yapa
rak • dediler ki, ben mahkemeden ilâm alsam, 
kendi mülkümün hudutlarını tesbit ettirsem, 
üzerine telörgü, duvar gibi hail yapsam biti
şir mi bitişmez mi? Buna sarih cevap isterim. 

İkincisi, benim ormanım devlet ormanına bi
tişik değil ama devlet ormanına bitişik addedilen 
Ahmet Efendinin ormanına bitişik. O da öteki
ne gitişik. Karadeniz sahilinde bu şekilde silsile 
halinde bitişiklikler vardır. Bu bitişik olmıyan 
mefhumuna, girer mi yoksa girmez mi? Yani 
devlet ormanına bitişik Ahmet Efendinin ormanı 
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devlet ormanı sayılacak mıdır? Benim ormanım 
ona bitişik, bir başkasının ormanı bana bitişik, 
böylece o ona, o ona hep bitişik. Böyle Hopa'
dan başlayıp bilmem nereye kadar gidersin. Bu
nun hepsi devlet ormanı mı sayılacaktır? Encü
men Reisi bu hususa cevap vermediler. Bendeniz, 
burada bu iki suale Encümen Reisinden sarih ce
vap isterim. 

Yani Refet Aksoy'un zikre'ttiği tabiî arızalar
dan maada suni olarak hudutlarımı mahkemeye 
tesbit ettirir, suni olarak o tabiî arızadan daha 
katî, duvar yaptırırsam bitişiklik ortadan kal
kar mı? Bir." 

İkincisi; o ona bitişik, o ona bitişik; böyle 
ilânihaye bu bitişiklik hüküm ifade eder mi? 

Bu iki suale cevap verilsin, mesele halledilsin, 
arkadaşlar. ^ 

REİS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOX (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Seba
ti Ataman Bey bu mevzuda yaptığımız müzake
rede bahis konusu olmıyan bir hususa temas et
tiler. Bendenize tevcih buyurulan sualde bu şe
kilde bir medlul yoktu, belki hafızamda tutama
mışım. Siz konuştunuz, size cevap veriyorum. 
Şimdi bir vatandaş mahkemeye müracaat etmek 
suretiyle devlet ormaniyle olan iltisakını tefrik 
ettirirse ve hududunu tâyin ettirirse elbette ki, 
bu bir huduttur. Çünkü her merciin fevkinde 
mahkeme vardır. 

SEBATI ATAMMAN (Zonguldak) — Anla
dım ama, bitişik midir, değil midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKSOY (Devamla) — Vatandaş devlet ormanı 
ile mültesik olan orman hududunu bilmek üzere 
mahkemeye müracaatla hududu tesbit ettirirse o 
zaman hudut ayrılır ve ihtilâf kaldırılır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kaldı
rır mı? Bitişik midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎŞt REFET 
AKSOY (Devamla) — Sebati Beyin keskin ze
kâsının bu kelimenin medlulünü bilmesi lâzım
dır. Elbette kaldırır. Her şeyin üstünde mahke
me vardır. Mahkeme ilâm verdi, hüküm verdi 
mi akan sular durur, bitişiklik kalkar. Mahkeme 
senin hududunla devlet ormanı arasındaki hat 
şudur, senin duhudun şudur, dedi mi, bitişiklik 
izale edilir. 

Geledim bu kararı aldıktan sonra vatandaş 
telörgü çekmiş, duvar çekmiş, şunu, bunu yap-
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mış... bunlar da gayet tabiî olarak hudut telâk
ki olunur. Mademki mahkeme kararı vardır, 
mâltesik hudutlar şöyle halledilir. Ahmet'in hu
dudu devlet ormanı ile bitişik, seninki de Ah
met'in ormanı ile bitişik, bunlar nasıl halledile
cek?.. Hudut ihtilâfı nerede hallediliyorsa mün-
tehası da aletderecat öyle halledilecek. Meselâ 
iptidaen Sebati Ataman'ın ormanı devlet orma-
niyle m'ültesik. Bunun hududu tefrik edilmemiş 
ihtilâf devam ediyor. Devletle kendisi arasında 
ihtiilâf devam ede dursun. Sebati Ataman'ın or
manı ile Ahmet'in ormanı arasında bir hudut 
var, mültesiktir. Veya mebdeden müntehasına ka
dar bir işaretleri var. Onlar, gayet tabiî olarak 
hudutlarını kendi aralarında tefrik edeceklerdir 
ve kendilerinin kabul ettikleri bu sınırı gerçek 
bir sınır olarak kabul etmek icabeder. öbürü de 
aynıdır. İhtilâf, devlet ormanı ile iltisakı olan
dadır. Devlet ormanı ile iltisakı olan sınır halle
dildikten sonra diğerleri hudutlarını kendi arala
rında tâyin ve tesbit edeceklerdir. Nitekim tar
la mevzuunda da böyle, ev arsaları, mevzuunda 
da bu, böyledir. îki vatandaş arasındaki hudut 
ihtilâfları mevzuat dâhilinde halledilir. 

RElS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar-

kadaşlar; bu meselenin konuşulması hakikaten 
faydalı olmuştur. Bu mesele tatbikatta hakika
ten münazaalara sebebiyet veren bir mevzudur. 
Ancak her hangi Birüç hektarlık tapulu orman 
ile Devlet ormanı /arasında senenin muayyen 
mevsimlerinde akan bîr dere, köy yolu; şose, tar
la, taşlık olmasa da doğrudan doğruya Devlet 
ormanına bitişik olsa Devlet buraya benim ma-
lımdır, diye sahibolacak mıdır? Olması da doğ
rudur. 

Muhterem arkadaşlar, mesele şundan ibaret
tir t Devlet ormanına bitişikliği, ekili ziraat ara
zisi bozar, meralar bozar, çayır ve-tarikıâmlar 
bozar, şoseler bozar, senenin muayyen mevsim
lerinde akan ve akmıyan dereler bozar. Bunun 
haricinde tel örgüleri, taş duvarı ile çevrili ara-

*'rf Devlet ormanına bitişikliği bozmaz, bozma
ması da lâzımdır. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar olan tatbikatta; 
tarla, tarikıâm ve hattâ Sakarya nehri dahi boz
muyordu, fakat bugünkü anlayışla, encümenin 
verdiği izahat bu meseleyi hallettikten ve bu 
mesele bu suretle zabıtlara geçtikten sonra,^Ço-
ruh Mebusu arkadaşımızın verdiği takrire lüzum 
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yoktur. Mesele tavazzuh etmiştir. (Soldan «ne 
tavazzuhu?* sesleri) gürültüler) 

JtEÎS — Cemal Bey, siz devam buyurun, 
efendim. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Hakikaten 
meselenin aydınlandığına bendeniz kaani bulun
maktayım. 

RElS — izzet Akçal, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, Sayın 

Encümen Reisinin Heyeti Celileye bildirdikleri 
husus hakikaten tatbikatta yer alacaksa (İd 
madde metnine göre buna imkân yoktur), o za
man mesele yoktur. Üzerinde hassasiyetle dur
mayı icabettirir husus kalmaz. Ama maddenin 
metni tatbikatçılar için birinci derecede nazarı 
itibara alınır. Maddenin metninde, (Devlet or
manına bitişik olmıyan orman) denmektedir. 
Demek ki, Devlet ormanına bitişnk olan orman 
Devlet ormanı olacaktır. Ona bitişik olan yine 
Devlet ormanı sayılacaktır, yalnız bir noktadan 
bîtîsse bile Devlet ormanı olacaktır. Şimdi En
cümen Başkanı, çok hürmet ettiğim Refet Bey
efendi, şunu demektedirler : «Mahkemece tesbit 
edildikten sonra, akan sular durur!» Arkadaş
lar; neye istinaden karar verecek mahkeme ?« 
Kanuntrtatfeik ederken evvelâ kanunun metnin
den kuvvet alacaktır, metni tetkik edecek, met
ne göre tatbikat yapacaktır. Komisyon Sözcü
sünün bu maddeye uymıyan sözlerini mahkeme 
asla nazara alamaz, o kanun metnini nazara 
alacaktır. Nitekim geçen oturumda bahsettik
leri müruruzaman hakkındaki mütalâaları dâva 

' açma hakkından mahrumiyete taallûk eder, bu
nun için de Komisyon Başkanının buradaki be
yanını mahkemeler nazarı dikkate alacak mı? 
Hayır alamazlar. O beyandan ibaret kaldı ve za
bıtlar içinde ölü bir hüküm olarak yatmaya 
mahkûmdur. •Çünkü kanunun metni böyledir. 
Temenni edelim ki, Temyiz Mahkemesi başka 
türlü bir içtihat yapsın. Fakat bugünkü tatbikat 
böyledir. 

Bir misal vereyim, Büyükada'da bir şahsın" 
arsası içinde bulunan bir sahaya 'Jjahdit Komis
yonu Devlet ormanı elemiş ve tahdidetmiştir. 
Sahibi mahkemeye müracaat etmiş, msüruruza-
man var demişler, reddedilmiş, Teniyiz de tas
dik etmiş. Hâdise veriyorum, arkadaşlar. B» ka
nundaki madde mucibince vâki tahdit doîayı-
siyle kaza yoluna müracaatın,da akıbeti ayni 
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olacaktır. Komisyon Reisinin fikri.. Komisyo
nun mütalâasını ise hürmetle karşılarım, bu 
takdirde Hilmi Çeltikçi arkadaşımızın teklifini 
kabul ediyorlar demektir, anlayışları budur. 

Sarih bir hüküm getirmiyecek olursak bu, 
tereddütlere sebebolur. Tatbikatçılara yardım I 
etmek için, tereddütleri tamamiyle gidermek 
için kanun metnine konsun, mesele kalmaz. 

Hakikaten komisyon reisi arkadaşımızın hâ
diseler üzerinde canlı surette durması ile ihti-
lâtları daha* geniş olarak görmek imkânını bul
duk. Eğer (C) fıkrasındaki hükmü getiren reis 
ve komisyon gibi buradaki beyanlara göre anla-
mıyacak olursak Karadeniz sahili köylerinde 
denize iki üç kilometre kadar olan mesafeyi çı
karmak suretiyle mütalâa etmek lazımsa, tak
dirde tek bir ormanı, tek bir ziraat arazisini 
devlet ormanı hududu mıntakasmdan çıkarmak 
imkânını bulamayız. Yani bu mmtakalarda ya-
şıyan üç milyon, üç buçuk milyon insanın bü
yük bir kısmını mahkemelere sevk edeceğiz de
mektir. 

Refet Beyefendiye arzı teşekkür ederim,. bu- I 
nu anlamış bulunuyorlar. Şu halde madde met- I 
nine lifimi Bey arkadaşımızın teklifinin aynen 
geçirilmesine muvafakat buyursunlar. Şayet bu 
madde ile alâkası yoktur, iddiasında iseler bir 
maddede yerini bulsunlar. Mutlaka bu hükmü 
koymamız lâzımdır, arkadaşlar. 

RElS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HÜSEYİN 

AGUN (Rize) — Muhterem arkadaşlar; müza
kere mevzuu olan madde 116 ncı maddededir. 
Burada G fıkrasının giren yerlerde ne suretle 
kesim yapılacağına dair bir müeyyide ilâvesi 
encümenimizce derpiş edilmiş ve konmuştur. 
Arkadaşlar, üzerinde konuştular, fakat bir tak
rir münasebetiyle konuşma mecrası başlangıçta
ki (G) fıkrasına intikal etti. Aslında bu fıkra 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmiştir. Kabul edi-
Jen bir madde üzerinde tekrar konuşmak müm
kün değildir. Esasen (bitişik) kelimesi üzerin
den zuhur eden münakaşa sebebiyle encümen I 
reisimiz bulada bitişiği ifade eden hususları b.-
rer birer saydılar. Ancak bu kadar sayılabilir. 
Bundan ilerisi bitişik olur.. Nihayet ihtilâfla] 
mahkemelerde halledilecektir. Mahkemelerin 
vereceği karar ve alınacak hususat kanunda 
derpiş edilemez, ki.. Hukukçu değilim, ama ka
nundaki bitişik ve bunun dışındaki yerler için J 
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büyük bir ihtilâfa düşülürse mahkemeye gidi
lecektir. Artık merci mahkeme olacağına göre 
burada birtakım hüküm kayıt sıralamak doğru 
değildir. Madde eskiden kabul edilmişti, kabul 
edilen bir maddeye yeni bir hüküm ilâve ede
meyiz, usule mugayirdir. Encümen bitişikliği 
tasrih etmiştir. 

Burada sözüme jrrihayet verirken bâzı arka
daşlar Karadeniz 'den misaller verdiler. Mevzular 
umumidir. Anadolu, dağları, arızaları, ovaları 
ve vadileri olan bir memlekettir. 

Benim aklıma gelen şu nokta vardır, gizin 
aklınıza gelen şu nokta vardır diye bu kıtanın 
her^ tarafını ayrıca nazara alarak kanun çıkarıl
maz. Kanun, umumi olarak vaz'edilir. Ziraat 
Vekâleti bu işlerde idari bir hakem olarak ta
nınmıştır. Bir yerin orman sayılıp sayılmıyaca-
ğı hakkında Ziraat Vekâletine muvakkat madde 
ile salâhiyet verilmiştir. Aslında devletin orma
nı ile şahsın ormanı tahdidedileceği zaman ihti
lâflar da sona erecektir. 

Arkadaşlar; bu kısa devre içinde ilk ihtilâfta 
Ziraat Vekâleti hakem oluyor, ihtilâfı Ziraat 
Vekâleti de halledemezse mesele tabiatiyle 
mahkemeye intikal edecektir. 

(Bitişik) mevzuu üzerinde encümen »başkam 
arkadaşımız burada lâzımgelen cevapları ver
diler. Zannediyorum bu mesele de bu şekilde 
halledildi. 

Verilen takrir kabul edilmiş olan bir mad^ 
deye dairdir. Kabul edilmiş olan bir maddeyi 
tekrar müzakere mevzuu yapmak doğru olmaz 
zannederim. Biz, yalnız madde üzerinde konu
şalım ve kararımızı verelim. 

RElS — Kifayet takriri var. Son olarak, söz 
almış ve sırada olan arkadaşımız Nusret Kirişci-
oğlu 'na söz veriyorum. 

Buyurun Nusret Kirişcioğlu. 
NÜSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, iki hususu birbirinden 
tefrik etmek lâzımdır. Filhakika orman ma
hiyetinde olan ve orman olarak iplası memle
ketin menfaati icabı olan muayyen sahaların 
olduğu gibi muhafaza edilip edilmemesi 
meselesi ile, sahipli ormanların sahipleri
nin faydalanması meselesini bir birinden 
ayırmak lâzımdır. Bir ağaç topluluğu bulunan 
bif yerin bir kısmını Devlet ormanı teşkil 
edebilir. Fakat bu Devlet ormanına bitişik 
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olarak aynı yerde aynı küme içinde sahipli 
yerlerde bulunabilir. Heyeti unramiyesi ile, ol
duğu gibi, bu ağaç kümesinin muhafazası lâ
zımdır. Onun için bu kısımları bu ağaç toplu
luğunun tamamını orman nizamından ayırmı-
yaeak şekilde bir tatbikat göstermemiz lâzımdır. 
Ben encümendeyim. Meşgalem dolayısi ile en
cümen çalışmaları ile lâyıkı veçhile alâkadar 
olamadım. Kusurumu itiraf ediyorum, fakat 
buradaki müzakereleri takibetmek suretiyle 
ben de kısmen aşina vaziyete geldim. Ben ko
misyon reisi beyefendinin burada verdiği iza
hatı kabul edilen metinle gayrikabili telif 
bulmaktayım. Bu itibarla komisyonda âza ol
mama rağmen fikirlerimi söylemekte haklı 
olduğumu ve böylece konuşmamın Nizamnameye 
uygun bulunduğunu zannederim. Devlet orma
nına bitişik bir hususi şahsın ormanı buluna
cak. Bu şahıs Devlet ormanı tarafına bir tel örgü 
çekti mi, ondan sonra geride kalan bütün ağaç 
topluluğunun muhafaza edilmesi imkânı orta
dan kalkacak. Bu itibarla bitişiklik meselesini 
nizamı muhafaza edebilecek şekilde izah et
mek mecburiyetindeyiz. 

Benim arzım, bütün ağaç topluluğundan 
faydalanmak hakkı hususi şahsın olsun veya 
olmasın, gaye bütün ağaç topluluğunu olduğu 
gibi muhafaza edecek bir statü bulmak mecbu
riyetinde olduğumuzu izah etmektir. 

Zannederim komisyon reisi söz de aldılar 
cevaplarında bu hususu tenvir edilmesini bil
hassa istirham ederim. 

REİS — Efendim, kifayet takriri (komisyon 
sözcüsü konuşurken geldi ve Riyaset kifayet tak
riri geldiğini ve komisyon sözcüsünden sonra son 
sözü bir milletvekiline vereceğini beyan etmiştir. 
Bu suretle; komisyona, kifayet takriri hakkında 
bir netice alınmadan söz vermenin gayrimümkün 
olduğunu bildiririm. 

Kifayet aleyhinde Hidayet Aydmer, buyu
run. 

KEMAL BALTA (Rize) — Ben daha evvel 
kifayet aleyhinde söz istemiştim. 
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; HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte-
| rem arkadaşlarım; Yüksek Meclis orman mevzu

unda bütün hususları didik didik didikledi de 
tam en mühim noktaya geldi. Burada Hüseyin 
Agun arkadaşımız buyurdular ki, kanun orman
cılar içindir, mahkeme istediği gibi karar verir. 

Arkadaşlar, kanunun hükmü âmiri, âm ve şa
mildir. Mahkeme de o kanuna göre halledecek, 
idari makamlar da o kanuna göre halledecek. Bi
naenaleyh kanun yalnız ormancılar içindir, on
lara hitabeder, mahkeme dilediği gibi hükmeder 
neticesine müncer t)lan komisyon beyanı karşı
sında kifayeti müzakereye karar vermiyelim. En 

I kritik noktadayız. Mesele böyle bir kerteye gel
mişken bir mahkemenin başka, diğerinin başka 
türlü hükümler verilmesine imkân vermiyelim. 
Evvel emirde mahkeme bu kanunu tatbik edecek
tir. Mahkeme kanuna herkesten evvel riayet et
mek mecburiyetindedir. 

I RElS — Kifayet aleyhinde konuşmanızı ri-
I ca ederim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Kifa
yet aleyhinde konuşuyorum. 

Komisyon sözcüsünün beyaniyle vaziyet daha 
karışık bir hal aldı. Mahkeme vahyi îlâhi ile mi 
bu işi halledecektir? Mesele, tavazzuh etmiş değil
dir. Salim bir neticeye varmak için müzakerenin 
devamına karar vermenizi rica ederim. 

REİS — Kifayeti okuyoruz, efendim. 

31 . VIII . 19Ş6 
Yüksek Riyasete 

116 ncı madde hakkında kâfi derecede görü
şüldü. Maddenin kifayetinin reye konmasını arz 
ye teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Nâzım Batur 

• REİS — Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kifayet takriri kabul 

I edilmemiştir, 
I Saat 17 de toplanılmak üzere celseyi kapatı

yorum. 
| Kapanma saati : 13,00 



İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 17,10 

&EÎS — Reisvekili Agâh Brozan 
KATİPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri)» ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya* 
püacaktır. 

(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Kifayeti müzakere kabul edilmediğinden 116 

ncı madde üzerinde müzakereye devam ediyoruz, 
Söz Şefik Çağlayanındır. 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 
arkadaşlar, Orman Kanununun birinci madde
sinde, orman sayılmıyan yerleri gösteren fıkra
lardan birisi, (G) fıkrası idi. Yüksek Heyeti
nizin kabul etmiş" olduğu bir de bu (G) fıkrası
nı tahdideder mahiyette 116 ncı madde tanzim 
edilmişti. 116 ncı madde öğleden evvel konuşu
lurken arkadaşlar bitişiklik mefhumu üzerinde 
hassasiyet gösterdiler. Muhterem arkadaşlarım, 
Öğleden evvelki görüşmelerde arkadaşlarımın 
hassasiyetine bendeniz de iştirak etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Hakikaten Yüksek Heyeti
nizin hassasiyetinin bir nokta üzerinde bulundu
ğuna, da bilhassa işaret etmek isterim. Halen 
yürürlükte bulunan 4785 sayılı Kanunu tadil 
eden 5658 sayılı Kanunun birinci maddesi : 
(9. VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanunla dev-
letleştirilmiş ormanlardan; Devlet .ormanları için
de olmıyan ve etrafı tarla, bağ, bahçe gibi kül
tür arazisi, özel orman, şehir, kasaba ve köy mer
ası ve Orman Kanununun birinci maddesine 
göre - bilhassa bu nokta üzerinde dikkatlerinizi 
çekmek isterim - orman sayılmıyan yerlerle çev
rili olmak şartiyle Devlet ormanlarından tama
men ayrılmış bulunan köy tüzel kişilerine ve 
gerçek kişilere ait ormanlar; sahipleri veya mi
rasçıları istedikleri takdirde geri verilir.) 

Bti maddeyi okumaktaki kasdım, bitişiklik 
mefhumuna tamamen işaret etmesinden ileri gel
miştir. Şimdi arkadaşlar, okuduğum bu madde 
yani 5658 sayılı Orman Kanununun, «Çevrili 
bulunan hususi ormanlar Devlet ormanından sa
yılmaz.» diyen bu 1 nci maddesi 3116 sayılı Or

man Kanunundan bahsediyor. Şimdi elimizdeki 
yeni tasarının 1 nci maddesine göre.ki; bu ka 
nun meriyete girdiği takdirde, " 5658 sayılı Ka
nunun bu maddesi işleyecek ve Orman Kanunu 
nun 1 nci maddesi dendiği takdirde elimizde
ki kanunun 1 nci maddesinden bahsedilmiş ola
caktır. Şimdi biz ne yaptık? Elimizdeki ka
nun tasarısında bir (F) fıkrası vardır. «Yer yer, 
küjne ve sıra halinde ağaçlıklar orman sayıl
maz.» Bir de (G) fıkrası vardır. «Masraf 
kaydını kaldırmak suretiyle üç hektara kadar 
olan yerler Devlet ormanlarına bitişik olma
dığı takdirde orman mefhumu dışında bırakılır.» 
Esasında 5658 sayılı Kanunun birinci maddesi 
Orman Kanununun birinci maddesinden bahset
tiği zaman orman sayılmama,yahut da bitişiklik 
mefhumunu ortaya attığı takdirde (g) fıkrası 
işliyecektir. Yani üç hektara kadar devlet or
manları içinde veya bitişiğinde olursa yeni ta
sarıya göre zaten orman sayılmıyor. Orman say
madığımıza göre hudutlarını tefrik ediyor. Ya
rın kanunu kabul ettiğimiz zaman ortada muaz
zam bir boşluk olacaktır. Bu boşluk karşısında 
yeni kabul' ettiğimiz orman kanununun birinci 
maddesinin (G) fıkrası zaten üç hektara kadar 
olanı orman mefhumunun dışında bırakmıştır, 
Devlet ormanlarına bitişik olsun veya olmasın 
mademki orman mefhumu dışında mütalâa edil
miştir, 5658 sayılı Kanun fıkralarını hudut ola
rak kabul ediyor. Şu halde, üç hektara kadar 
olan, bitişik bulunsun veya bulunmasın esasen 
ormandan saymıyoruz. Bu takdirde bitişiklik 
mefhumu ortadan kaldırılmış oluyor. Yani bir 
hataya düşmüş olacaktır. Bâzı arkadaşlarım de
diler ki, 3 ağaç! 3 ağaç meselesi değil bu. Bu 
kanun 5658 sayılı Kanun Orman Kanununun ye
rine kabul ettiğimiz ve meriyete girecek yeni 
kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde 3 hektara 
kadar olan ormanlar dahi mademki Orman Ka-

|" nununun birinci maddesinin fıkralarında yer 
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verilmiş, orman mefhumu içine girmemiştir, şu 
halde hususi ormanla devlet ormanlarını birbi
rinden ayırdedecek bir karakterdedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımdan 
sonra kanunun heyeti umumiyesini konuşurken 
yeni tasarının birinci maddesinin bir (G) fık
rası vardır, orada bu had 3 kilometre olarak tah-
didedilmiş vaziyette idi. Arkadaşlar, konuşmala
rında vatandaşların elinde bulunan 3, 5, 10 ve 
20 ağaca orman idaresi tarafından müdahale 
ediliyor, dendi. Şu halde 3 kilometreye kadar bir 
mesafe kaydını tanıyoruz da, niçin bu mesafeyi 
kaldırmıyoruz? Üç kilometre ötesini orman sayı
yoruz da orman içindekini neden orman saymı
yoruz? Biz bu mülâhazalarla böyle bir neticenin 
çıkacağını tahmin etmiyerek mesafe kaydını kal
dırmış bulunuyoruz. Komisyon başkanı arkada
şımız izah etti, dedi ki, şu şu şeyler hudut ola
rak kabul edilir, bitişiklik vasfını kaldırır. Hal
buki kanunun ruhu ve maddenin şekli itibariyle 
bitişiklik vasfı kendiliğinden ortadan kalkmış
tır. Üç hektara kadar olanlar, mesafe kaydı ol
maksızın orman dışında mütalâa ediyor ve 5658 
sayılı Kanunda diyor ki; Orman Kanununun bi
rinci maddesinde zikrolunan fıkralarla ihata edil
miş olan yerler orman sayılmaz. Dolayısiyle 
4785 sayılı Kanun ve 5658 sayılı Kanun bu ka
nunun şümulü içine sokulması endişesindeyim. 
Bu bakımdan yüksek dikkatlerinizi çekmek iste
rim, arkadaşlarımın gösterdikleri hassasiyet, ye
rindedir, buna bir formül vermek lâzımdır. Ya
rın birçok aksaklıklar tatbikatta ortaya çıkacak
tır. Bendenizden evvel konuşan arkadaşlarımız 
kendi kanaatlerini burada ayrı ayrı ifade ettiler. 
Bu durum daha evvel tavazzuh etmiş olduğu için 
işe yeni bir veçhe vermek lâzımdır, kanaatinde
yim. 

REtS — Komisyon. * 
MUVAKKAT En. REÎSÎ REFET AKSOY 

(Ordu) Muhterem arkadaşlarım; birinci 
maddede münderiç (G) fıkrasına koyduğumuz 
müeyyide ve 116. ncı maddenin (D) fıkrası üze
rinde cereyan eden müzakerelerde sabahleyin 
Sebati Ataman arkadaşımız mahkemelerden alı
nacak ilâmlara müstenit hudutlar üzerinde vâ
ki mütalâasından sonra suallere matuf cevabımı 
arz ederken şunu söylemiştim : 

Mahkeme ilâmiyle ihtilâflar bir karara bağ
landıktan sonra tel, duvar ve saire çekecektir. 
Bu konuşmamın bilhassa celse tatil edildikten 
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sonra arkadaşlarımla yaptığım hususi konuş
mada bir yanlış anlayışa inkilâbetmis olduğunu 
öğrenmiş bulunuyorum. Bunu huzurunuzda tek
rar tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

Meselâ A ismindeki vatandaş devlet ormanı 
ile bitişik olan ormanının hudut ihtilâfını hal
letmek üzere orman idaresi aleyhine dâva. açı
yor. Mahkeme dâvayı rüyet ediyor ve gösterilen 
vesikaya müstenidolarak hudutları tesbit ede
rek bu vatandaşın lehine karar veriyor. Diyor 
ki; «Senin ormanının hududu şu noktada başlar, 
şu noktada nihayet bulur, devletin bu şekilde 
tesbit edilmiş bir hududa müdahaleye hakkı yok
tur.» ve karar veriyor. Bu karar kesbi katiyet 
ettikten sonra o vatandaş istediği gibi ormanının 
hududuna tel örgü çeker, dıvar yapar hattâ icab-
ederse bir sur içine alabilir. Fakat, eğer ki dev
let aleyhine dâva açmadan, şöyle ifade edeyim, 
devlet hasını gösterilmeden sırf mülkünün hu
dudunu tesbit için müracaat etmiş ve bir karar 
almışsalar bizim bu fıkrada derpiş ettiğimiz 
(bitişik) mânasına gelmez, o ayrı bir şeydir. 
Bunu bu suretle tavzih ettikten sonra arkadaş
ların verdikleri takrire gelelim : 

Bitişik kelimesinin istihdaf ettiği gayeyi ve 
mefhumu sabahki celsede uzun boylu izah et-

stim. Bu izahatım yüksek heyetinizin tasvibine 
de iktiran etti. Bunun 110 ncı maddeye bir 
fıkra olarak eklenmesi veya müzakere etmekte 
olduğumuz fıkraya ilâvesi bakımından teklife 
imkân yoktur arkadaşlar. Ayrıca dikkatlerini
ze arz ederim; 116 ncı madde bu kanunun bi
rinci. maddesinde orman sayılmıyan yerlerdeki 
ağaç ve ağaççıklardan sahipleri aşağıdaki şekil
de faydalanır diyor. A, B, C ve bir de müza
kere etmekte olduğumuz D fıkralarını da ihtiva 
ediyor. Bunlar baştan nihayete kadar birinci 
maddede orman mefhumundan çıkarılmış yer
lerdeki ağaç tupltüuklarından istifade edecek
lere ait hükümdür. Bunun içine bitişik kelime
sini ithal etmeye teknik bakımından imkân yok
tur arkadaşlar, 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkada şiar, bu «bitişik» tâbiri üzerindeki 
münakaşalar sabah celsesinde tavazzuh etme
mişti. Refet Aksoy arkadaşımız şimdiki konuş
masında vuzuhu temin bakımından sabah celşe-
sindeki konuşmasının yanlış anlaşılmış olduğu
nu beyan etmekle zabıtlara geçmiş olan ve «bi-

9 4 9 -
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tişik» tâbirini tefsir ve tatbikle mükellef olacak 
makamı yanlışlığa sevk etmemesi için yeniden 
tavzihte bulunmuş oldular. 

Şimdi, «bitişik» tabiriyle hudut meselesini 
birbirinden ayırmak lâzım. Hudut ihtilâflarını 
mahkemeler halledecek, «bitişik» olup olma
ması keyfiyetini ise tahdit komisyonları tesbit 
edecek. Biz kanun metnine bir ibare koyuyo
ruz, diyoruz ki, «Şu şekildeki ağaç toplulukları 
bitişik ise ormandır, bitişik değilse orman; de
ğildir.» Fakat bitişikten neyi kastediyoruz? 
Encümen reisi Refet Bey arkadaşımız sabahki 
konuşmasında tadadetti. Yol, demiryolu, akar
su, v. s.... Böylece belirttikleri şeyler mevcut ise 
bitişik değildir, bunlar mevcut değilse bitişik
tir, dediler. Sebati Ataman arkadaşımız: «Eğer 
bir tel örgü veya duvarla çevrilirse acaba bu 
bir mâni teşkil eder mi?» demişlerdi. Sabah cel
sesinde verilen cevaplar bizleri tereddüde" sevk 
etti. Komisyon, bunun üzerinde durmuş ve 
mâni teşkil edecek şeyleri tavzih etmiştir. Bun
ları Refet Bey saydı. Bunların dışında hiçbir 
şey bu maniayı teşkil etmemek icabeder. Eğer 
burada mevzuubahsedilecek başka bir şey var
sa onu da zikretmek lâzımdır ki, yarın tahdit 
komisyonu bu arazi bitişik midir, değil midir 
diye tesbit etmek isterse müşkülâtla karşılaşma
sın ve tereddüde düşmesin. Madem ki, bu tâ-

» biri kanuna ithal ediyoruz, bunun ne olduğunu 
da açıklamamız lâzımdır. 

ikinci husus; bitişik olan ağaç toplulukları 
orman sayılır. Bunlara bitişik olan diğer ağaç 
toplulukları orman sayılır mı, sayılmaz mı? Ka
naatimce eğer bitişiğe bitişik iseler, yani onla
rın arasında bir mâni yoksa bir bütündür, bir 
küldür, bunlar da orman sayılmalıdır. Eğer 
encümen bunu bu şekilde kabul etmşse onu tav
zih etmesi icabeder. 

Bir arkadaşımız dediler k i ; «g fıkrasında 
ormanların dışındaki sahipli arazi de üç hekta
rı geçerse buradaki ağaç toplulukları orman dı
şında tutulmuştur, binaenaleyh bitişik kelime
sine lüzum yoktur. Eğer miktar üç kilometreyi 
geçmiyorsa bunu orman saymamamız lâzımdır.» 
Bendeniz buna iştirak etmiyorum. Madde «Or
man dışındaki sahipli arazi» dediğine göre biti
şik sayılmıyan arazidir. Eğer bitişik ise orman 
dışı değildir. Biz bunu orman dışı kabul edi-
yoruz. Komisyon bu arada bitişik kelimesini 
bu yolda izah etti. Bu bakımdan oradaki mad-
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de buradaki «bitişik» ligi lüzumsuz kılamaz ka
naatindeyim. 

Yalnız komisyon bitişiğin bitişiğini izah et
medi. Eğer bitişiğin bitişiği de orman sayılı-
yorsa onu da burada^,tavzh etmesi icabeder. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim; bu 

made hakikaten mühim bir maddedir. Vilâyet 
olarak Rize ve Artvin'de köylerimizin heyeti 
umumiyesi orman içindedir. Bu köylerde ev
ler münferittir. Şimdi, bu maddede 3 hektar 
diyor. Bizde yukarı , köylerde 3 hektar arazi % 
sahibi yoktur. Şimdi, bitişik olan bu araziyi 
orman dâhilinde kabul etmezsek, orman mefhumu 
ortadan kalkar. Binaenaleyh komisyonun teklifi 
yerindedir. Eğer onun aksi surette hareket 
edilirse ormanlar mahvolur. 40 sene evvel o 
mmtukada gezdiğim zaman meveudolan or
man larm bugün belki % 75 i ortadan kalkmış
tır. 

Netice itibariyle şunu arz edeyim muhte
rem arkadaşlar, burada iki tez çarpışıyor. Bir 
kısım arkadaşlar diyor ki, Devlet ormanı hu

dudu içinde bulunmayan ve şahısların mülkü 
olan ormanları hususi mülkiyete bırakalım ve 
orman saymıyalım. Bu tez kabul edildiği tak
dirde ormanları korumak için gösterdiğimiz ti
tizlimin ve günlerden beri müzakere edilen 
bu kanunun hiçbir hükmü kalmaz. Onun için 
komisyon teklifinin kabulünü ben de arz ve 
istirham ederim. 

REİS — îsraail Selçuk Çakıroğlu. 
İSMAİL SELÇUK ÇAKIROĞLU (Bilecik) 

— Pek muhterem arkadaşlar; gönül isterdi ki, bi
tişik olup olmama keyfiyeti (G) fıkrasının mü
zakeresi sırasında görüşülsün ve bu suretle fık
ra daha şümullü bir hal almış olsun. Halbuki bu, 
116 ncı maddenin görüşülmesi sırasında mevzu-
bahsoldu. O halde bitişiklik olup olmaması üze
rinde durmalıyız, bu da faydadan hali değildir. 
Çünkü kanun, ilerde burada zapta geçen izah 

«tarzına göre tefsir ve tatbik edilecektir. 
Muhterem arkadaşlar; şimdi bitişik olup ol

maması üzerinde duralım: Bir orman devlet or
manına bitişik ise, ormandır, hususi orman ka
rakterini taşıyacak ve orman rejimine tâbi ola
cak demektir. Bitişik değil ise, 1 nci maddedeki 
istisnalar altında G fıkrasına girmiş olacak, ya-

m — 
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ni orman sayılmıyacaktır. Ama burada 116 ncı 
madde niçin vaz'edilmiştir? Bunlar madem ki, 
bir ağaç topluluğudur ve üzerinde âmmenin men
faati vardır öyleyse bunlar tahribedilir endişe
si ile Orman İdaresini murakabe bakımından bu 
116 ncı madde hükmü vazedilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bendeniz evvelâ bitişik olup 
olmaması üzerinde durarak, bitişik olup olmama 
şartını bize G fıkrasına koyduran sebep nedir, 
bu mevzuda konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu devlet ormanlarının 
emniyeti yönünden alınmış bir tedbirdir, bir şart
tır. Nitekim üç kilometre şartı da buna benzer 
bir şart idi. Fakat bu, heyetinizce aşırı bulun
du Şimdi ise G fıkrasındaki bitişik olup olmama 
şartı ile iktifa edildi. 

Muhterem arkadaşlar, bitişik olup olmamayı 
aramaktan kasdımız madem ki, emniyettir; bu 
emniyet nasıl sağlanacaktır?. Devlet ormanları, 
yangın,, böcek istilâsı, kaçakçılık gibi tehlikeler 
karşısında ancak bitişik olmama şartı ile emni
yet altına alınacaktır. 

Şimdi esas mevzu olan meseleye geçecek olur
sak arkadaşların bütün konuşmalarında ve veri
len takrir de bu vadidedir; hudut meselesi ile bi
tişik olup olmamak meselesi birbirine karıştırı
lıyor. 

Muhterem arkadaşlar, hudut tamamen huku
ki bir mefhumdur; bitişik olup olmamak ise fiilî 
bir haldir. Binaenaleyh hudut ihtilâflarına pek 
tabiî olarak adlî mahkemeler bakar. Ama biti
şik olup olmaması meselesini takdir tamamen bu 
takdiri yapan, bunun üzerinde hak iddia eden 
orman idaresine ait yani idari bir meseledir. Böy
le bir ihtilâf mevzuu ise ancak Danıştay yolu 
ile halledilebilir. 

Meselenin bu cephesini işaret ettikten sonra, 
bitişik olup olmaması meselesi üzerinde durur
ken ve bu hususta karar verirken hangi ölçüle. 
kullanılacaktır? Ya kanun vaâzıı bu hususta su
sar ve kanunu tatbik edenin takdirine bırakıl'. 
Veya bitişik olmama hallerini tadadeder. Burada 
tadadedilmemiş. Komisyon, verdiği izahatta şun
lar bitişikliği kaldırır, diyor. Bunun kanunu tat
bik edenler için tefsir bakımından faydası var
dır. Arkadaş bu takririni verirken diyor ki, hu
dutları belirli olmıyan ormanlar, hudutları belir
tildikten sonra ve hudutları bilinenler de bitişik 
olmasın. Hukuki durumu fiilî durumla birleşti
rip meseleyi hal etmek istiyorlar. Bu yanlıştır. 
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Bu bakımda takriri tehlikeli buluyorum. Arkada
şım Hilmi Beye bir cevap vermek, isterim. Bir 
telörgüsü ile çevrilmek bir emniyet tedbiri ola
maz. Ama bir yol, bir nehir, yangın için kaçak
çılık için bir emniyet şeridi olabilir. (Orman 
idaresi kendi ormanım korusun, sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir de mütesel
sil olan hudutlardaki durum ne olacak? Eğer 
hususi orman devlet ormanına bitişikse, buna 
da, diğer hususi ormanlar ormanlara bitişikse 
pek tabiîdir ki, ilk sahipli bitişik ağaç toplulu
ğu hususi "orman sayılacak bu bir nevi tanpon 
vazifesini görecektir, ötekiler ise devlet orma
nına bitişik sayılmaması lâzımdır. 4785 ve 5G58 
sayılı kanunlara göre, o hususi orman da dev
let ormanı olmuş ise pek tabiîdir ki ondan son
ra gelen ikinci sıradaki ormanı bitişiklik bakı
mından da müstakil olarak mütalâa etmek zo
rundayız.* O mademki komisyon bitişik olmama
yı çok doğru hareket ederek tadadi bir şekilde 
ifade etmiştir, sabahki zühulü de tashih etmiş
tir, bu şekilde münasip görülen -daim başka 
maddeler varsa onlar da tadadedilerek ilâve 
edilebilir. Bunun gibi müteselsil olan ormanlar 
hususunda da komisyonun sarih ifadesi lâzım
dır. Müteselsil orman hususunda, bir mıntaka-
(Um haşlayıp öbür kısma kadar Türkiye harita
sı üzerinde zincirleme mayan ormanlar da dev
let ormanına bitişik ilk ormanı tampon olarak 
ayırıcı vasıfta mütalâa etmezsek işin altından 
çıkamayız. Bunlarm hepsi hususi ofman mef
humuna girer. Mademki bu fiilî hal devlet or
manlarının emniyeti kabul edilmektedir, o hal
de aradaki vatandaşa ait hususi orman karak-
terindeki ormanlar da bu emniyeti devlet orma
nına temin ediyor demektir. Mesele bundan iba
rettir, G ıfkrası lâzım mı, değil mi? Esasa taal
lûk eden bu hususta fikir yormak beyhudedir. 
Çünkü (G) fıkrası kabul edilmiş geçmiştir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Tahir Akman. 
T AHİR AKMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, bu fıkra üzerinde pek çok konuşuldu, 
dönüp dönüp aynı mevzua geliyoruz. Ben de ay
nı şeyi tekrar edeceğim. Fıkra aynen şudur : 
(Devlet ormanları bitişiğinde olmıyan, üç hek
tardan az olan ormanlar, orman mefhumu dışın
da bırakılır.) deniyor. Fıkra tamamen sarihtir. 
Bunun arasındaki manianın ne olacağı tabiî mi, 
suni mi, olacağı hususunu ele alacak olursak el-



t : 103 • » . * 
bette tabiî manialar olacaktır. Kanunun birinci 
maddesinde de bâzı manialar mevcuttur. Birinci 
maddede orman mefhumu sayılmıyan hususlar 
zikredilmiştir. Müsaade ederseniz birinci madde
yi okuyayım : 

MADDE 1. — Tabiî olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 
yerleriyle birlikte orman sayılır. 

Ancak : 
A) Sazlıklar;; 
B) Step nebatlariyle örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
Ç) Parklar; 
D) Şehir mezarlıklariyle, kasaba ve köyle

rin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler; 

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve 
ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; 

F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan 
ve dağınık, yer yer küme ve sıra halinde bulu
nan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler; 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan ve 
yüz ölçümü üç hektardan yukarı bulunmıyan sa
hipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 

H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri dâhil olmak 
üzere her nevi mey vali ağaç ve ağaççıklar; 

î) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlik
lerle hususi kanunu gereğince devlet ormanların
dan tefrik edilen ve edilecek olan ve imar, ıslah 
ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan ya
bani zeytinlikler ile 6777 sayılı Kanunda tasrih 
edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık 
ve harnupluklar; ' 

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve 
toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler; 

Orman sayılmaz. 
% MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Bun

lar orman sayılmıyan yerler.. 
TAHÎR AKMAN (Devamla) — öyle ama iş 

mahkemeye intikal ederse, hâkim pekâlâ bunu 
nazara alarak bir hüküm verebilir. Sabahleyin 
mahdut miktarda söylendi, yol, şose ve tabiî arı
zalar mahdut miktarda sayıldı.. Bunları bu şe
kilde tadadedersek, hâkim bunu nazarı itibara 
alarak orman hududunu tesbit edebilir. Bir ih
tilâf vukuunda mahkemenin başvuracağı hüküm 
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budur. Yoksa hükümde şöyle demek lâzımgeli-
yor : (Tabiî veya suni manialar) Bitişik orman
la, bitişik olmıyan ormanı tarif ederken (Tabiî 
veya suni manialar) diyebilirdi. Halbuki böyle 
bir şey yoktur. Sabahleyin izah edilen hususlar 
da pekâlâ mania teşkil edebilir ve onlar da ayı
rabilir. Aksi takdirde bu şekilde tel, duvar ka
bul edilirse, bu da hususi ormanların iadesi mâ
nasına gelir. Ve bugün için millî ekonomide bü
yük bir yer işgal eden bu ormanların hususi şa
hıslara terki doğru değildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Niçin efendim? 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Bu madde

de takibedilecek usul hakkında. 
REÎS — Buyurun. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, orman kanunu lâyihasının şimdiye 
kadarki müzakeresinde takibettiğimiz usule gö
re; madde mütaaddit fıkralardan ibaret ise her 
fıkra ayrı ayrı oya konulmakta ve o suretle ka
bul edilmekte idi. Şimdi müzakere ettiğimiz 116 
ncı madde A, B ve C fıkralarından ibaret iken 
encümen 4 ncü fıkra olarak D fıkrasını da getir
miştir. Buna ilâveten Hilmi Çeltikçioğlu arkada
şımız da 5 nci fıkra olarak bir teklifte bulunmuş
tur. Binaenaleyh şimdiye kadar ihtiyar eylediği
miz usule uyarak benim muhterem Riyasetten ri
cam; müzakereleri de teshil etmek için,-bu A, B, 
C fıkraları ile encümen tarafından getirilmiş 
olan (D) fıkralarını ayrı ayrı reye konduktan 
sonra arkadaşımız Hilmi Çeltikçioğlu'nun teklif 
ettiği fıkranın müzakere ve münakaşasına devam 
edilmesini temin etmektir. 

REÎS — Hilmi Dura maddedeki takdim te
hir ve usul hakkında söz istedi. Kendisini dinle
diniz. Vâki teklif üzerine Orman Kanununun İç
tüzüğün 18 nci maddesine göre, fıkra fıkra mü
zakeresi yoluna gidildi. Yeni bir teklif vâki olma
dıkça Riyasetin re'sen bu talepte bulunmasına 
Nizamname ahkâmı mânidir. Talebolsa idi, ya
pabilirdik. Talebolmadığmdan 116 ncı maddeyi 
beraber müzakereye devam ediyoruz. 

Yalnız kifayet takriri vardır. Henüz 6 kişi ko
nuşmadan reye koyamıyorum. Bu itibarla son 
olarak îzzet Akçal arkadaşımıza söz veriyorum. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım; bu mevzuda fazlaca söz aldım, affmızı rica 
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ederim. Vazifemi tam yapabilmek için yeniden 
söz almak mecburiyetinde kaldım. Huzurunuzu 
fazla işgal etmemeye çalışacağım, hâdiseyi biraz 
daha teşrih etmek istiyorum. Çünkü öyle zanne
diyorum ki, esaslı teşrih edilmedikçe bu hâdise
nin inceliğine vâkıf olunamıyacaktır. 

Bir defa komisyon cevaplandırırken, teklifin 
kabul edilmiş olan (G) bendiyle alâkalı olduğunu 
116 ncı madde ile ilgisi bulunmadığını söylediler, 
yani Hilmi Çeltikçioğlu arkadaşımızın teklif et
tiği hükümle bu madde alâkalı değildir, dediler. 
6 ncı fasıl müteferrik hükümler namı altında 
iki maddeyi ihtiva etmektedir. Hilmi" Çeltikçioğ
lu arkadaşımızın teklifi bu fasıl ve maddede yer 
alabilir, müteferrik bir hükümdür. Binaenaleyh, 
116 ncı maddenin D bendinden sonra teklif edi
len fıkrayı bu maddeye koymakta hiçbir mahzur 
yoktur. 

Komisyon reisi ve sözcüsü bundan evvelki 
oturumda hududun tesbiti babında mahkemele
rin geniş salâhiyetinden bahsettiler, o bahisler, 
hele Sebati arkadaşımızın burada temas ettikleri 
husus dolayısiyle vâki beyanları hukuk prensip
lerine asla uygun değildir. Nitekim Hidayet ar
kadaşımız kifayeti müzakere kabul edilmesin, bu 
meseleyi biraz daha inceliyelim Bakın sözcü ar
kadaş şöyle söylemektedir, diye beyanda bulun
du ve kifayeti müzakere kabul edilmedi. Reis 
çıktı, tavzih etti, fakat tavzih de beni tatmin 
etmiş değildir. 

Tavzih üzerinde bilhassa Reis arkadaşımız; 
«Eğer bir meni müdahale dâvası, filân hudu
dun tesbiti yolunda mahkemeye bir dâva ikame 
edilmiş olursa, bunun için aldıkları karardan 

- bahsettim.» yollu sözler söylediler. Şimdi, mah
kemeye bu gibi işler nasıl getirilir? 

Bu kanunla vaz'ettiğimiz hükümlerle ve çe
şitli talimatlarla tahdit komisyonları vazife gö
receklerdir. Neresi Devlet ormanı mefhumuna 

. girecektir diye teemmül edecekler, toplu ağaçlı 
bir yer görürlerse burasına Devlet ormanı di
yeceklerdir, tahdidedeceklerdir. 

Devlet ormanına bitişik orman varsa onu da 
ekliyeeek ve Devlet ormanıdır diyeceklerdir. Bu, 
bitişik ormana ekli 3 hektarlık veya daha küçük 
bir orman varsa onu da Devlet ormanına ekli-
yecektir. Buna bitişik bir ağaçlık daha görürse 
ki, sahiplidir, şahsın elinde tapusu vardır, ecda
dından kendisine intikal etmiştir, bu da Devlet 
ormanıdır diyecek, tahdidedecek, Yani böyle 

8.İÖ5S fli! 
I ekleme suretiyle birbirine bitişik ormanları tan* 
I didedecek ve bir mazbata yapacaktır. Bu m&z-
I hatayı köyün camiine, mektebin kapışma veya 
I mûtadolan yer neresi ise oraya talik edecek, alâ-
I kalılar bilsin diye. Bu suretle mazbatanın talik 
I edildiği tarihten itibaren muayyen müddet zar-
I fmda, (eskiden altı ay idi, kabul edilen hükme 
I göre zannediyorum bir senedir) bir sene zarfro-
I da vatandaş itiraz ederse o takdirde mahkeme 
I dâvayı rüyet edecek ve neticelendirecektir. Mah-
I keme rüyet edecek, neticelendirecek ama neye 
I bakacak! Hükme esas olan Orman Kanununun 
I birinci maddesini ele alacak. «Bitişik olan yer 
I üç hektardan küçültür, benim babamdan inti-
I kal etmiştir, tapum da vardır» derse mahkeme 
I bunu nazarı itibara alacak, birinci maddenin G 
I bendinde böyle bir hüküm vardır, bitişik yer da-
I hi Devlet ormanının hudutları içine girecek. Hal-
I buki maksadımız bu muydu G fıkrasından? 
I Hayır! G fıkrasında üç kilometre mesafede bu-
I iunan ve üç hektar vüsatinde olan ormanları şa-
I toslara biz tamamiyle serbest olarak bırakmış-
I tık, orman mefhumundan çıkarmıştık. Arka-
I daşlanmızdan birisi endişe etti, dedi ki; «Mesafe 
I üç kilometreden aşağı olabilir, hattâ bitişik ola-
I bilir. Ama üç hektar gibi küçücük sahaya taal-
I lûk ediyor. Bunu mademki orman mefhumu 

dışında bırakıyorsunuz, mesafeyi bırakalım or
man mefhumu dışında kalsın.» Bu teklif Yüksek 

I Heyette kabul edildi, komisyona iade edildi. 
Komisyon mesafeyi çıkardı, getirdi. Komisyo-

I nun kasdı Heyeti Umumiyenin verdiği karara 
uymaktı. Yüksek Heyetiniz de verdiği kararda 
şahsa üç hektarlık ormanı bırakıyordu. Şimdi ka-
nuunun maddelerini birbirine bağlıyoruz. Geli
yoruz 116 ncı maddeye; bunları tetkik ediyoruz, 

I komisyon mütaaddit defalar söz alıyor, konu
şurken o zaman anlıyoruz ki (G) bendine arka
daşlarımızdan birisinin ileri sürerek Heyeti Ce-
lilenin nazarı dikkate ve komisyonun «kabul 
ettim» diyerek getirdiği ve Heyeti Celilenin son 
olarak kabul ettiği hüküm hilâfına netice hâSîf 
olmuştur. Meselenin içyüzü buJ Nite&im Şefik 
arkadaşım gayet güzel izah ettiler. Anlıyoruz' 
ki komisyon da müttehidül karar değildir. Şefik 
arkadaşımızın beyanını gayet dikkatle dinledim, 

I vukuflu olarak anlattılar. 

Şim^i aziz arkadaşlarım, Heyeti Celilenin 
karan bu olunca, komisyon reisinin ve sözcüsü-

1 nün beyanı bu olunca, birinci beyanların4an ha* 
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liyle rücu ettiler demektir. Birinci beyanları, 
mahkemeleri kanun yapmaya mecbur ediyordu, 
karar verme yetkisini mahkemelere veriyordu, 
gayet sakat, bir şey. Heyeti Celilenin ve komis
yonun kararı bu olunca yapılacak şey, Hilmi 
arkadaşımızın teklifini kabul suretiyle bütün 
mahzurları gidermektir. Birbirine ekli, yani 
iki ağacı devlet ormanına bitişik ormanlar var
dır. Karadeniz ve Akdeniz sahillerindeki or
manlarımız bu vaziyettedir. («Yok öyle birşey» 
sesleri), («Nasıl yok?» sesleri). Realite budur 
arkadaşlar. Bunu bilmek için ormancı olmaya 
lüzum yoktur. Şefik Bey arkadaşımız da bu 
noktayı böyle ifade ettiler. 

REFET AKSOY (Ordu) — Siz Şefik Beyin 
söylediklerini tahvil etmeyin. 

REİS — Efendim, çok rica ederim, karşılıklı 
konuşma yapmayın. Gerek hatip arkadaşımız
dan, gerekse Refet Beyden bunu istirham edi
yorum. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Şimdi, realite
yi şöyle kıymetlendirmek icabeder: Vaziyet, 
yalnız Karadeniz ve Akdeniz sahilindeki orman
larımızda değil, sair yer yer bulunan ormanları
mızda da bu şekildedir. Bizim üzerinde titredi
ğimiz nokta nedir? Vatanın şurasında burasın
da kalmış olan ormanlarımızı ne pahasına olur
sa olsun muhafaza etmektir. Ama muhafaza et
menin yolu bu değildir. Yol değişiyor burada. 
Bu takdirde bu bitişiklik mefhumunun izalesi 
lâzımdır. Devlet ormanları mütemadiyen yanı-
jıorsa, mütemadiyen kesiliyorsa bunun sebebini 
aramak, bulmak lâzımdır. B.ütün ormanlara el 
koyduk demek kolay bir şeydir, ancak bütün 
ormanlara el konamaz. Apartmanlara, evlere 
elkoyabilir misiniz? Bu işi hukuki yönemden ve 
idari tedbir bakımından mütalâa edemeyeceğiz 
Biz yalnız ormanları muhafaza ile mükellef 

değiliz, vatandaşın hakkını da korumak mecbu
riyetindeyiz. 

Şimdi biz devlet ormanından bir kısım alın
sın veyahut vazıyed edilmiş ormanlardan bir 
kısmı verilsin, demiyoruz. Arkadaşlarımız ne 
diyorlar? Diyorlar ki, «Bunu şahıslara verdiği
miz zaman, şahıslar buraları da kesecek, biçe

cek bizi ormandan mahrum edecek.» Arkadaş
lar bu zamana kadar kim korudu bu ormanları? 
Bu şahıslar korudu. Şimdi burada birçok kayıt
lar koyuyoruz. «Bu ormanı sen koruyacaksın.-
senin malındır, gözün gibi koruyacaksın.» Di-
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yoruz. Evet arkadaşlar, gene onlar koruyacak, 
gözü gibi bakacaklardır bu ormanları. Bu ara-

. zinin sahibi olacaklar ama bu kayıtları da ko
yacağız... Ne yapacak 3 hektarlık ormanında?.. 
Yaprağını serbestçe alacak, çalısını toplıyacak, 
kurusunu alacak, altını temizliyecek, icabında 
küçük fidanların büyümesini temin için gübre 

.dahi kullanacak. Memleket hudutları dışına 
çıkan arkadaşlar bilirler; Edirne'den sonra yurt 
dışındaki 3 hektarlık 5 hektarlık, ormanlık ara
ziler hep böyledir, böyle bakılmaktadır. Avus
turya'da böyledir, Yugoslavya'da, Almanya'da 
hep böyledir. 

REİS -r- izzet Bey yüksek heyetin aldığı 
10 dakika müddetle konuşma kararına göre bir 
dakikalık zamanınız kalmıştır. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bunlar şahıs
ların mülkiyetine dâhil ormanlardır. Bunlara 
gözü gibi bakar 3 hektarlık orman içerisinde hiç
bir çalı, bir tek yaprak bulamazsınız. İşte bu 3 
hektarlık orman bırakıldığı takdirde bizde de* 
bu olacaktır, arkadaşlar. 

•Ormanların kesilmemesi ve korunması için 
Hilmi Arkadaşımın teklifini ben şahsan yerinde 
bulmaktayım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

.ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — İleri sürdü
ğüm fikirlere muhalif beyanda bulunulduğu için 
söz istiyorum. 

REİS'— Şefik Çağlayan arkadaşımız burada 
söylemediği fikirlerin' kendisine isnadediî m esin
den dolayı söz istemektedir. Dahilî Nizamna
menin 95 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre 
her zaman söz talebedebilirler.. Buyurun, efen
dim, 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 
arkadaşlar; dikkat buyuruldu ise bendeniz konuş
malarımda komisyonla (Muvakkat Komisyonun 
bir üyesiyim) fikir mutabakatına varamadığı
mızdan ve aramızda ihtilâf mevcudolduğundan # 
bahsile bir şey söylemiş değilim., öğleden evvelki 
konuşmalardan mülhem böyle bir noktaya işaret 
etmek istiyordum, zabıtlarda bulunsun istemiş
tim. Yoksa İzzet Bey arkadaşımızın buyurduk
ları hilâfına komisyonla, arkadaşlarımla hemfiki
riz, beraberiz. Zaten evvelemirde birinci madde 
konuşulurken G fıkrası üzerinde söz alıp fikirle
rimi söylemiştim. Hattâ arkadaşlarımın konuşma
larındaki üç kilometre mesafe kaydı üzerinde ga
yet hassas durmuş ve bunun ilerlemesi, bu mesafe 
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kaydının kalknıası halinde böyle bir neticenin 
hâsıl olacağı kanaatine de varmıştım. 

Muhterem arkadaşlar; biz üç kilometre mesa
fe kaydını kaldırmış vaziyetteyiz. Şimdi bitişik 
mefhumu üzerinde duruyoruz. 

REİS — Şefik Beyefendi, yalnız isnadolunan 
fikre muhalefeti tesbit sadedinde açıklamada bu
lunacaksınız. 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Devamla) — Evet 
efendim. Onu açıkladım. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS — Kifayet takriri gelmiştir. Reyinize 
arz edeceğim. Yalnız encümen tavzih sadedinde 
söz istemiştir. Kifayet geldiğine göre encümene 
dahi söz- verilmemesi mümkündür. Fakat madde 
üzerinde Heyeti Âliyenin/gösterdiği hassasiyeti 
göz önünde bulundurarak kifayet karşısında en
cümene söz verilmesi hususunu reye arz edece
ğim. * 

Encümene söz verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Son söz mebu
sundur, sesleri) 

AHMET MORGİL (Rize) — O, Hükümete 
karşıdır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA İSMAİL 
HADIMLIOĞLU (Denizli) — Muhterem arka
daşlar, bu mevzu üzerinde hepimizin sabrı sui
istimal edilmiştir. Ne yapalım ki, şu üzerinde 
durduğumuz ma<ide dolayısiyle birkaç kelime 
söylememe müsaadenizi "bendeniz de rica edece
ğim. 

Bitişik kelimesi üzerinde duruyoruz. Muhte
lif arkadaşlar tarafından hakikaten anlaşılacak 
şekilde anlatıldı. Ama nedense yine bâzı arkadaş
larımızın tereddüt içinde olduğu anlaşılıyor. Bi
tişik kelimesi, devlet ormanına bitişik olan ah-
met'e ait orman - 3 hektardan aşağı ve hususi -
buna bitişik Mehmet'e ait bir orman; yine 3 hek
tardan aşağı. Böylece silsile takibediyor. Şimdi 
Ahmet'e ait hususi ormanı ele alalım. Devlet or
manı sayılmaması için Ahmet tarafından orman 
idaresi aleyhine bir dâva açılıyor ve deniyor ki; bu 
orman bana aittir. Tahdit Komisyonu daha oraya 
gitmemiş ve tahdit yapmamış durumda. Ahmet'
in bu müracaatı üzerine hâkim dâvayı tetkik et
ti ve eldeki vesaiki inceledi, nihayet bu bitişik 
sahanın Ahmet'e aidolduğuna karar verdi ve bu. 
karar kesinleşti.. 

Şimdi bu karar böyle dururken orman ida
resi Ahmetten sonra gelen mehmedin ormanı 
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devlet ormanıdır diye bir iddiada bulunamaz. 
Meselenin bu şekilde anlaşılman lâzım. Artık 
aradaki kısmın Ahmede aidolduğu tama-
miyle tahakkuk ettikten sonra evleviyetle Meh
medin olan da ayrılmıştır. Bilmiyorum. Yüksek 
heyetin tereddüdü kalmamış „ olması lâzım. Şim
diye kadar olan mâruzâtım neticesi budur. Baş
ka bir şek ve şüphe olmaması lâzımdır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Bir 
sual soracağım. İlk bitişik ağaç topluluğu sa
hibi dâva açmazsa ve orası devlet' ormanı sayı-

.lırsa ona bitişik olan yerler de orman sayılır 
mı? Yani, Ahmedin ormanı devlet ormanı ile 
bitişiktir ve Ahmet bir dâva açmamıştır. Ona 
bitişik olan Mehmedin ormanı da devlet ormanı 
sayılacak mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA İSMA
İL HADIMLIOĞLU (Denizli) — Ahmet dâv*; 
açmamışsa Mehmet dâva açabilir ve Ahmede de 
müdahil sıfatiyle dâvaya dâhil olması için teb
ligat yapılır ve yukarıda arz edildiği gibi aynı 
dâvayı tekrarlar. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu sarih
tir, kendi hukuku ona da sirayet eder. Hattâ 
Ahmet, orman idaresine karşı dâva açmasa ben 
istemiyorum, kamulaştınlsm dese dahi Mehmet 
aynı dâvayı ikame edebilir. Bunda şüphe yoktur. 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlar, G fıkrasının kabulüne şah
san aleyhtarım. Fakat Meclisi Âliniz bu fıkrayı 
encümenin getirdiği şekilde kabul buyurdu. Hü
kümet, G fıkrasını böyle getirmiş ..çleğildir, encü
men de böyle getirmiş değildir. Fakat Muvakkat 
Encümen bir G fıkrası ortaya çıkardı, netice böy
le Uzun şekilde münakaşalara döküldü. Acaba bu 
G fıkrasının Anayasa karşısındaki hukuki duru
mu nedir, ne olabilir? Tetkik ettiğimiz zaman 
Anayasa karşısında bu (G) fıkrasının yeri olma
ması lâzımdır. («G fıkrası kabul edildi» sesleri) 
Kabul edildiğini biliyorum. Biz 116 ncı maddenin 
arkadaşımın işaret ettiği gibi sonuna eklenmesi 
lâzımgelen fıkrayı arz ve izah edebilmek için 
evvelâ b*f istitradı yapmak mecburiyetini hisset
tik, lütfen arkadaşlarımın dinlemelerini rica ede
ceğim. Bu fıkra kabul edildikten sonra 3115 sa
yılı Kanunla Anayasanın 74 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasını ekledik. Ondan sonra 3116 sayılı 
Kanunu ortaya çıkardık. Orada: «Ormanlar devlet 
tarafından idare edilmek üzere istimlâk edilir 
ve hususi kanunlar çıkarılır.» deniliyor. 
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Ormanlar hakkında iki anayasa bu hükmü 

koymuştur: Birisi îsveç Anayasasının 77 nci 
maddesidir. Bizim Anayasamızın 74 ve diğer 
maddelerinde de bu konu hakkında sarih olarak 
hükümler mevcuttur. 

Şimdi arkadaşlarım; Büyük Millet Meclisi 
1945 yılına kadar hususi İstimlâk Kanununu çı
karamadı.- Harb bittikten sonra derhal 4785 sa
yılı Kanun çıktı. Özel ve tüzel, (hakiki ve hük
mi), bütün şahısların elindeki ormanlara vazi
yet etti. Yalnız, buna aykırı olarak 1950 seçim
lerine 15 - 16 gün kala, o günkü iktirar, Mart 
ayının sonlarına doğru 5658 sayılı Kanunu çı
kardı. Bu kanunun 1 nci maddesinde hususi şa
hıslara bir orman hakkını tanıyarak iadeyi ka
imi etti. Bunun sebebi şu idi : 1945 - 1950 ye 
kadar birçok vatandaşların istimlâk edilen ara
zilerinin değerleri ödenmemiş ve mahkemelik 
olmuşlar, fakat fiilen orman idaresi vaziyet et
mişti ve hiç kimsenin elinde orman bırakmamış
tı. Yalnız bâzı ihtilaflı, halledilmemiş,. parası 
sahiplerine ödenmemiş ormanlar için 5658 sayılı 
Kanunun birinci maddesi bâzı vuzuhsuz şartlar 
tâyin etti ve bunları kabul etti. İfade edildiği
ne göre 71 hususi şahsın ormanı güya iade edil
miş. Şimdi <G) fıkrasiyle biz 30 dekarı, yani üç 
hektarlık sahayı orman dışında addettik. Peki, 
foöyle bir yer var mı? Bunu bilmiyoruz. Bir de
fa 1>öyle bir yer olmasına imkân yoktur. Eğer 
böyle bir yer mevcut idiyse şöyle bir fıkra 
vaz'etmek lâzımdı. Denirdi kî : «Hususi orman
ların üç hektara kadar olan kısımları orman sa
yılmaz.» O zaman güzel bîr şey olurdu, fakat 
öyle bir şey getirmiyorlar. Bir «bitişik» kelime
siyle ibugüne kadar uğraşarak, didinerek güzel 
bir şekle getirdiğimiz kanunu neticede yeniden 
muazzam bir ihtilâf membaı olarak ortaya koy
duk. (Bravo sesleri) Yarın vatandaş çıkacak 
burası benim verimdi, tapum vardı, şu idi bu 
idi diyecek, birçok ihtilâflar yeniden sahneye 
çıkacak. Bunun için (G) fıkrası kabul edildikten 
sonra buna bir vuzuh verilmek istendi. Fakat 
bu defa komisyon bu vuzuh yerine birçok hu
kuki ihtilâflara yol açıcı bir netiee île geldi. 

SÜÎ/EYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — Be
raber verdik o kararı. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOÖLU (Devamia) 
'— Söz alır konuşursunuz. 

Bu vuzuhu biz 116 nci maddede bu «(bitişik» 
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lik kaydiyle tahdidettik. Mahkemeler bu S 
hektarlık hududu tâyin edebilir, dedik. 

REİS — Konuşma müddetinizin hitamına bir 
dakika kalmıştır. 

REŞAT AKŞEMSETTTİNOĞLU (Devamla) 
— Buna rağmen bitişik olduğu için idarenin 
bunu ayırabilmesi ve mahkemelerin verecekleri 
ayırma kararlarına bir mesnedolmak üzere 116 
nci maddeye bir vuzuh verirsek bu işi şimdiden 
halletmiş oluruz, arkadaşlarımın fikirlerine de 
uygun olur. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum, 

Yüksek Riyasete 
116 nci madde üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Oya vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli Mebusu 

Cemal Tüzün 

REİS — Kifayeti reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
116 nci maddenin encümence yeniden kaleme 

alınması icabettiği müzakerelerden anlaşılmakta
dır. 

Maddenin encümene iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki teklifimizin 116 nci maddenin son 

fıkrası olarak ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
(Birinci maddenin G fıkrasında gösterilen ve 

devlet ormanlarına bitişik olup da belirli alâmet
lerle hudutlanmış veya hudutları mahkemelerce 
tesbit edilmiş ve edilecek tapulu yerlerdeki ağaç 
ve ağaççıklardan, sahipleri yukardaM fıkralar 
hükümlerine göre istifade ederler.) 

Çoruh .Mebusu Ordu Mebusu 
Hilmi Çeltikçioğlu Bekir Baykal 

Çoruh Mebusu Trabzon Mebusu 
Mecit Bumin Sami Orberk 

Rize Rize Mebusu 
(İmza okunamadı) 1. Akçal 

Giresun Mebusu 
Tahsin İnanç 

REİS — Aykırılık derecesine göre takrirleri 
tekrar okutup reye arz edeceğim, 

NO 
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(Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm takriri 

tekrar okundu.) 
RE IS — Maddenin encümene iadesi hakkın

daki bu takriri reye arz adıyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmemiştir. ' 

(Çoruh Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu ve arka
daşlarının takriri tekrar okundu.) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar işaret buyur
sunlar... Almıyanlar... Ufak bir farkla kabul 
edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi, muaddel şekilde yeniden okutup re
ye arz edeceğim: 

MADDE 116. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de orman sayılmıyan yerlerdeki ağaç ve ağaççık
lardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde fayda
lanırlar: 

A) (E) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sa
hipleri her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satış
ları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan ke
sip nakledebilirler. 

B) (D, F, G) fıkralarında yazılı yerlerde 
bulunan ağaç ve ağaççıkları sahipleri kendi zatî 
ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olma
dan kesip kullanabilirler. 

C) (D, P, G) fıkralarında yazılı yerlerde 
bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yerlerine 
nakledilebilmesi ve satılabilmesi yalnız damga ve 
nakliye muamelesine tâbi olup bu muamelelerin 
ne suret ve şeküde yapılacağı Ziraat Vekâletince 
tesbit olunur. 

D) Birinci maddenin (G) fıkrasındaki ağaç 
ve ağaççıklardan kesim yapacaklar, kesim yapma
dan önoe en yakın orman bölge şefliğine müra-
caatle kesecekleri ağaçları göstererek damgalat
tırırlar. 

Bölge şefliği bu müracaatleri âzami bir ay 
zarfında intaca mecburdur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler bu kanu
nun 109 ncu maddesine göre cezalandırılmakla 
beraber emval müsadere olunur. 

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

Tahdit komisyonlarının kararlarına karşı 
yapılacak itirazlara ait bir muvakkat madde 
tanzim edileceği lâyihanın 7 nci maddesinin 
tâdiline ait mazbatamızda arz edilmişti. Mez
kûr madde aşağıdaki şekilde arz. edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Mülga 3116 
sayılı Kanlımın 7 nci maddesinde yazılı üç 
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aylık itiraz müddetini geçirenler bu kanunuıi 
meriyet tarihinden itibaren altı ay içinde mü-
racaatle itirazda bulunabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı, efendim?... Maddeyi reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Lâyihaya 6809 sayılı Kanunun mahfuzi-
yetine dair bir hüküm konulması hakkında 
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu ile 
Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu tarafın
dan verilen takrirler tetkik edilerek halen me
riyette bulunan 6809 sayılı Kanun muvacehe
sinde lâyihanın 30 ncu maddesindeki hüküm 
mezkûr kanunun devamı müddetince tatbik 
edilmemesi uygun görülmüş ve her iki teklif 
prensip itibariyle kabule şayan görülerek aşa
ğıdaki muvakkat madde tanzim edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
30 ncu maddesinin orman mahsullerinin satışr 
larına mütaallik hükümlerinin tatbikatında, 
6809 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim?... 

Dördüncü muvakkat madde üzerinde Sadet
tin Yalım, buyurun. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh-
terem arkadaşlarım; senelerden beri Türk Mil
letinin ve Türk köylüsünün büyük bir ümitle 
beklemekte olduğu kanun çok büyük imkân
lar sağlıyarak, Türk Milletine hayırlı olarak 
çıkmak üzere bulunmaktadır. Şu anda Bü
yük Türk Milletine Büyük Meclis tarafından 
hediye edilen bu kanun münasebetiyle Büyük 
Meclise şunu arz ve teklif etmek istiyorum : 
Ormın dâvaları dolayısiyle köylü vatandaşları
mız her hangi bir dâva vesilesiyle orman avu
katlarına bir tazminat ödemektedirler. Bu, 
köylü vatandaşlarımızı çok mutazarrır etmek
te esasen de verme imkânlarını bulamamakta
dırlar. İdarece orman avukatları tatmin edil
mektedir. Binaenaleyh ikinci bir külfet, bir 
tazminat olarak vatandaşlara bu avukat ücre
tinin yükletilmemesini ve bundan muaf tutul
malarını teklif ediyorum. Bunda büyük bir 
isabet bulunduğunu da vicdanlarınızın sesin
den seziyorum. Orman idaresi kendi memur
larının, avukatlarının, lâyikiyle iaşelerini te
min'ediyor; fakat vatandaşlarımız bunu öde-
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yemedikleri için sıkıntı ve ıstırap çekiyorlar. 
Bir teklif takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

REÎS —- Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA İSMAİL 

HADIMLIOĞLU (Denizli) — Muhterem arka
daşlar; Sadettin Yalım Bey arkadaşımız tarafın
dan verilmiş olan takririn bu kanunun müzake
resi sırasında ele alınmasına imkânı maddi yok
tur, kanun tekniğine de uymaz, esas bakımından 
da hak veremeyiz. Bu, nihayet Hazineyi ilgilen
dirir. Dâvalar ne şekilde takip ve intacediliyor-
sa, haklı çıktığı takdirde nasıl ücreti vekâlet tak
dir ediliyorsa bunda da tabiî olarak avukatlar 

.. için ücreti vekâlet tahakkuk ettirilmesi yerinde 
olacaktır. Bu bakımdan esas hakkında ileri sür
dükleri teklif vâridolamaz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı mu

vakkat madde olarak aşağıdaki maddenin ilâve
sini rica ederim. 

( Kocaeli 
Sadettin Yalım 

Muvakkat madde — Orman suçlarından do
layı idarece mahkemeye verilen köylülerden avu
kat ücreti namı altında bir tazminat talebedil-
mez. 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muvakkat 4 ncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve Sadettin 
Karacabey tarafından verilen takrirdeki teklif
ler 3 ncü muvakkat madde ile dikkate alınmış 
olduğundan bu takririn tezekkürüne lüzum gö
rülmemiştir. 

Müzakere edilmekte olan kanun lâyihasında 
evvelce Ziraat Encümeni tarafından kabul edi
len 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci muvakkat maddele
rin müzakere mevzuu edilmesine dair Bursa Me
busu Sadettin Karacabey tarafından Riyaset Ma
kamına sunulmuş olan takririn müzakeresi so
nunda, 4785 sayılı. Kamınla devletleştirilmiş olan 
hususi ormanların iadesi gerek esas ve gerekse 
kanun tedvini bakımından müzakere mevzuu it
tihazına imkân bulunamamıştır. 

Orman suçları ile bu suçlardan doğan bilû
mum tazminat dâvaları ve ceza infazlarının sü-
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j kutuna mütedair bulunan Bolu Mebusu R. Ak-
: şettinoğlu ve arkadaşları ile Adana Mebusu Meh

met Ünaldı ve arkadaşı Giresun Mebusu A. îz-
men taraflarından verilen takrirler encümeni
mizde tetkik ve müzakere olunduktan sonra bu 
mevzuda muvakkat bir maddenin tedvini prensip 
olarak uygun görülerek aşağıdaki (Muvakkat 5 
nci madde) tanzim edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine saygılarımızla arz 
eyleriz. 

Muvakkat Encümen Reisi Mazbata M. 
Ordu Rize 

R. Aksoy H. Agun 

Kâtip 
Eskişehir Muş Denizli 
H. Sezen Ş. Çağlıyan î. Hadımlıoğlu 

Kastamonu Yozgad Çankırı 
S. Çağlar ö . L. Erzurumluoğlu T. Akman 

S Balıkesir Trabzon 
V. Asena î . Şener 

MUVAKKAT MADDE 5. — 1 Mart 1954 ta
rihinden itibaren 15 Ağustos 1956 tarihine ka
dar 3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı 
Kanunla değiştirilen 114, 115, 116 nci ve mez
kûr Orman Kanununun 122, 123, 124 ncü mad
delerinde yazılı suçları ve mevzuu 20 kentali 
geçmiyen (20 dâhil) odun, 10 kentali geçmiyen 
(10 dâhil) kömür, 5 metre mikâbı geçmiyen (5 
dâhil) ağaç veya tomruk, 3 metre mikâbı geç
miyen (3 dâhil) ve balta, bıçkı, testere gibi va
sıta ve aletler ile kaba şekilde yarı mamul hale 
getirilmiş olan kereste, yırtma, kapak, pedavra 
gibi emvale taallûk eden tahkik veya takip 
safhasında bulunan orman suçlarını işliyenler 

. haklarında takibat yapılmaz ve verilen hüküm
ler infaz olunmaz. 

Yukarıki fıkrada zikredilen suç mevzuları-
na murtabit bulunan orman idaresinin şahsi 

ı hakları da düşer ve orman idaresi tarafından 
kayıtları te/kin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
i Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
i Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
j 
i MADDE 118. — "Bu kanun neşri tarihinde 
I meriyete girer. 
! REİS — Hilmi Dura arkadaşımız tarafın

dan 116 nci maddenin fıkra fıkra müzakeresi 
teklif edilmişti. Fakat kifayeti müzakere tak-

958 
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riri kabul edildiği için takrirlerini reye koyma- , 
dik, arz ederim. 

Gemal Tüzün, buyurun. ı 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun, inşaallah Türk milletine ha
yırlı ve uğurlu olacaktır. Kanunun tedvini sı
rasında yüksek tekliflerinizle ana meseleler 
üzerinde dahi birçok değişiklikler olmuştur. 
Binaenaleyh, kanunun neşri tarihinden itiba
ren muteber olması halinde ilk anda lehte ve 
aleyhte birtakım hâdiselerin zuhur etmesi ve 
bâzı kargaşalıkların hudusu sebebiyle vatan
daşlarımızın birtakım endişeli hallere düşmesi 
muhtemeldir. 

EEÎS — Cemal Beyefendi; konuşmanızın | 
madde ile alâkasını anlıyamadım. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Onun için 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif edeceğim : (Bu kanun 1 Kaşım 1956 ta
rihinden muteberdir.) Böyle olması lâzımdır ki, 
birtakım talimatnamelerin hazırlanmasına va
kit kalsın. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Bir sual soracağım. 

REÎS — Buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Suallerini sorsunlar; bura
dan cevap vereyim. 

REÎS — Mebus, oturduğu yerden sual sorar, 
encümen kürsüden cevap verir. 

Buyurun sualinizi sorun Reşat Bey. 
REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 

1954 senesinde Af Kanunu çıkmıştı. O tarihten 
sonra açılan tazminat dâvaları sükut edecek 
mi? Geçen aftan evvel tazminat dâvaları henüz 
devam ediyorsa bunlar ne olacak? 

REÎS — Efendim, bu mevzu ile alâkalı mad
de kabul edilmiş geçmiştir. Binaenaleyh, bu sua
linizin sırası geçmiştir. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — | 
Bu sual haklıdır ve çok mühimdir. j 

REÎS — Kanunun tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte konuşmak hakkınızdır. Fakat kabul edil- J 
miş ve kesbi katiyet etmiş bir hususta komisyona 
tevcih ettiğiniz sualden ne dereceye kadar müs- j 
pet cevap alacağınızı takdirinize bırakırım. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — I 
Efendim, çok mühim bir noktadır, burada tav
zih edilmesi faydalı olur. I 

. 1956 C : % 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Usul bakımından arz ediyo
rum, bu sualinizi kanunun heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakerelerde veya ilgili maddede 
sorabilirdiniz. Mademki, muhterem Riyaset bu 
hususta sual tevcih etmenize müsaade etti, cevap 
vereyim : 1954 senesinde bir Af Kanunu çıkmış
tır. Bu vakte kadar tahaddüş ed6n bütün suçlar, 
cürümler velev intacedilsin, velev intacedilme-
sin, şimdi meriyeti kabul edilecek olan kanunla 
I. Mart 1954 tarihinden - ki, 1 Mart dâhildir - 15 
Ağustos 1956 tarihine kadar işlenmiş olan suçla
rın heyeti umumiyesi hakkındaki takibat ve tah
kikat durdurulacaktır. Bu arada tazminat dâva
ları da durdurulacaktır, tabiî. Ancak, 1954 sene
sinden evvelki vaziyet, 1954 Af Kanununa aid-
olan hukuku şahsiyeler o kanunun medlulü içe
risindedir, bu kanunla alâkası yoktur. Takibat 
devam edecektir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Heyeti umumiye-
sinden bahsettiler, efendim. 

REÎS — Madde ile alâkalı takrir geri alın
dığına göre maddeyi olduşu gibi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

.MADDE 119. — Bu kanun hükümlerini ic
raya, îcra Vekilleri Heyeti mamurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresinde müstaceliyet olması 
itibariyle, kanunun müzakeresi bitmiştir. Bu iti
barla, Dahilî Nizamnamenin 110 ncu maddesine 
göre lehte ve aleyhte konuşmak istiyen arkadaş
larımız var mıdır? (Yok sesleri) Olmadığına gö-
v€, kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir, efendim. 

2. — Kamulaştırma kanunu lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/95) 

REİS — Kamulaştırma kanunu lâyihasının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Encümenden gelen maddeleri okuyacağız, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Büyük Meclisçe dikkate alınarak Makamı Ri

yasetçe encümenimize havale buyurulan İstimlâk 
Kanununun 28, 29, ve 33 neü maddeleri ile mu
vakkat 5 nci maddesi encümenimizce tetkik ve 
müzakere edildi. 
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MADfcft 28. — Bu maddenin ikinci fıkra

sındaki (beşer kilometre) kaydı ile (ve maden 
kömürü) kaydının tayyını mübeyyin takrirler 
enoümenimizce muvafık mütalâa edilerek madde 
d şfekilde değiştirilmiştir. 

((E3ürültüler) 
REÎS -*- Etendim, sükûnetin muhafazasını 

Riyaset rica eder. Kâtip arkadaşımızın okuduğu 
madde duyulmamaktadır. 28 nci maddeyi oku
yoruz : 

Öedekiz istimal salâhiyeti 
MADDE 28. — Millî Müdafaa inşaat ve te

sisatı için lüzum görülen, hakiki veya hususi 
hükmi sahraların tasarruf veya ruhsatname ile 
intifaları altında bulunmıyan kireç, taş ve kum 
OC8r|darını hiçbir resim ve ücrete tâbi olmadan 
istimale Millî Müdafaa Vekâleti mezundur. 

Nafıa Vekâleti ile Devlet Demir ve Karayol
ları ve Devlet Su İşleri idareleri de aynı sebep 
ve şartlarla demiryolu hattının veya Devlet 
yolunun veya su tesislerinin her cihetindeki 
hakiki veya hususi hükmi şahısların tasarruf 
ve ruhsatname ile intifaları altında bulunmı
yan kireç, taş 've kum ocaklanhı hiçbir resim 
ve ücrete tâbi olmıyarak istimal edebilirler. 

REÎS ı~ Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? (Yok sesleri) Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Bu maddede bulunan (mua
melesi bitirilen) kaydının çıkarılmasını mübey
yin Konya Mebusu Rüştü özal tarafından veri
len takrir enoümenimizce de muvafık mütalâa 
edilerek mezkûr madde metni redaksiyona tâW 
tutularak değiştirilmiştir. 

Masrafların Ödenmesi 
MADDE 29. — Takdiri Kıymet Komisyonu 

reis ve azasının, kıymeti takdir edilen her gay
rimenkul başına istimlâki yapan idare tarafın
dan takdir edilecek ücretleriyle hakiki yol mas
rafları, tapu hardan v.s. gibi bu kanunun ica-
bettirdiği masraflar idarece ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Komisyondan izahını rica ediyorum; bu «ve 
saire» den maksat nedir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU 

(Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, takdiri kıy
met komisyonu her hangi bir gayrimenkulun 
kıymetinin, Anayasanın hükümleri dairesinde, 
hakiki değer pahasını tesbit ederken bunların 
haricinde istikbale muzaf bâzı şeyler Kanunun 
metninde yer almıyabilir. Meselâ takdiri kıy
met komisyonu gayrimenkulun mahalline gider* 
ken âzalarının zaruri masrafları haricinde kal
ması mümkün olan birtakım pul v.s. masrafları 
gibi masraflar kastolunmuştur. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33 : Bu maddeye iki fıkra ilâvesine da
ir Konya Mebusu Hidayet- Aydmer tarafından 
verilen takrir münderecatı encümence de muva
fık mütalâa edilerek mezkûr maddeye b« lâveler 
yapılmıştır. 

Verilecek cezalar 
MADDE 33. — 32 nci maddede yazılı mem-

nuiyetlerden biri hilâfına hareket edenler bir se
neden aşağı olmamak üzere hapis ve on bin lira
dan elli bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. Avukat ve dâvavekillerinin mahke* 
meçe meslekten çıkarılmalarına da hükmolunur. 

32 nci maddedeki unsurları havi olmaksızın 
yalnız vekâlet deruhde edebilmek üzere sahipleri
ne bizzat veya bilvasıta müracaat eden avukatlar 
barolar, dâvavekilleri de salahiyetli hâkim tara
fından iki seneden az olmamak üzere meslekten 
menolunur. 

Bu maddedeki memnuiyetler ve cezalar 4753, 
4785, 5618, 5658, 6326, 6538, 6541, 6683 ve 6746 
sayılı kanunlarla yapılan istimlâklerde de câ
ridir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 36 nci madde encümene gitmiş idi. 
Encümen 36 nci madde hakkında hiçbir beyanda 
bulunmamaktadır. Israr mı ediyorsunuz, efen
dim? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA M. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOÖLU (Yozgad) 
— Konya Mebusu Rüştü Bey bu maddede «Ka
nun» kelmelerinin mütaaddit defa tekerrür etme
sinden dolayı bunun edebiyata uygun olmama
sından yeniden kalefcıe alınmasını teklif etmişti. 
Her ne kadar encümence tekrar tetkikini istemiş-

m 



İ ; 1ÖS 31.8 
«ek de 1942 tarihli ve halen mer'i bulunan isviç
re Federal İstimlâk Kanunu ve gerekse bizim mü-
taaddit kanunlarımız ve bilhassa Âmme ala
caklarının tahsili usulü hakkındaki Kanunda 
olduğu gibi birkaç «kanun» kelimesinin geçmesi 
maddeye sarahat vermesi bakımından yerindedir. 
Kabulünü rica ederim. 

MADDE 36. — Mahsus kanunlarında 4>u 
kanun ile kaldırılan kanunlara atfedilen istim
lâk muameleleri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?.. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 5 : Bu madde hakkında 
Konya Mebusu Hidayet Aydıner, Kocaeli Me
busu Sadettin Yalım, Adana Mebusu Salim Ser
çe ve Zonguldak Mebusu Nusret Kirişcioğlu ta
rafından verilen ve dikkate alınması için encü
menimize havale buyurulan takrirler enctimeni-
mizce tetkik ve müzakere edildi. 

Bu maddede, takrirlerde belirtilmiş olduğu 
veçhile bu kanunun meriyetinden evvel 4 yıl 
içinde istimlâk edilmiş gayrimenkuller hakkında 
bu kanunun 22, 23 ve 24 neti maddeleri hüküm
lerinin tatbik edileceği kabul edilmiştir. 

Bu arada Meclisi Alice yeni çıkarılmış bulu
nan 6771 sayılı Kanun hükümlerinin de mahfuz 
tutulması icabedeceği kanaati ile maddenin so
nuna ilâve edilmiştir. 

Heyeti umumiyeye sunulmak üzere Yüksek 
Riyasete saygı ile arz olunur, 
Muvakkat Encümen Reisi M. M. 

Amasya Yozgad 
Kemal Eren Ö. L. Erzurumluoğlu 

Kâtip 
Muğla Bursa 

Y Paşamehmetoğlu A. P. Yücel 
Erzurum İ2mir Kocaeli 
E. Tuncel B, Uz Muhalifim 

S. Yalım 
Konya Samsun 

H. Aydıner E. Anıt 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 
meriyetinden evvelki dört yıl içinde istimlâk 
edilmiş olup da maksadına tahsis edilmemiş olan 
gayrimenkuller hakkında dahi bu kanunun 22, 
23, ve 24 ncü maddeleri tatbik olunur. Dört 
senelik müddet istimlâk muamelesinin tekemmül 

im ö: a 
ederek istimlâk bedelinin gayrimenkul sahiple* 
rine ödendiği veya bunlar namına bankaya ve
ya mal sandığına yatırıldığı tarihten başlar. 
Bu gibi gayrimenkuller hakkında 23 ncü madde
nin 1 nci fıkrasındaki beş senelik müddet bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren hesapla* 
mr. 

6771 sayüı Kanunun hükümleri mahfuzdur. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Buyurun Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, geçen celsede huzuru âlinize, 
memnu mıntaka olmaktan çıkarılan veya hava 
meydanı olmaktan sarfınazar edilen yerlerin 
sahiplerine iadesi hakkında teklifte bulunulmuş, 
bu teklifim de komisyon tarafından alınmıştı. 
Maalesef reddedildiği halde mazbatada derme-
yan edilmemiştir. Teklifimde ısrar ediyorum ve 
teklifimi daha fazla tekemmül ettirmiş olarak 
getirmiş bulunuyorum. 

Teklifim şudur : Komisyonca metnin sonuna 
§u fıkranın ilâvesini arz ve rica ediyorum.: 

(Askeri yasak bölge yapılmak * için istimlâk 
edilip de yasak bölge olmaktan çıkarılan veya as* 
kerî hava meydanı yapılmak için istimlâk edilip 
de hava meydanı yapılmaktan vazgeçelim kül
tür arazisi, sahiplerinin 30 sene içinde müracaa
tı üzerine istimlâk bedelinin iudesl mukabilinde 
sahiplerine geriverilir.) 

Geçen celsede izah ettim, köylünün elinden be§ 
yüz senelik ektiği, biçtiği arazi alınmıştır. Ne için 
alınmıştır? Yasak bölge yapacağım diye. Komis» 
yon sözcüsü yasak bölgelikten çıkarılmadığını 
izah etmektedir. Yasak bölge olmaktan çıkarılma-
mışsa bizim bu hususta bir iddiamız yoktur. Çı
karılmışsa veya yarın çıkarılacaksa sahibi aslisi
ne iade edilsin. Keza hava meydanı olarak yapıl* 
mak üzere istimlâk edilmiş ve fakat bundan sar
fınazar edilmişse bu arazi sahibi aslisine iade 
edilsin. Bunun için 30 sene bir müddet koyduk 
arkadaşlar. Bu havadan böyle konulmuş değildir. 
Kanunu Medeninin bu hususlara mütaallik mad
desinde âzami müruruzaman 30 senedir. Bina
enaleyh, bu müddet vatandaşların hakkını temin 
için kâfidir. Evvelki teklifte müddet kaydı yok
tu, bu 30 sene içinde isterse iade edilir kaydını 
koyduk. Bunun kabulünü rica ediyorum. Vatan
daş bunu istiyor. Gerçi bu komisyonun mazbata» 
smda yoktur, fakat encümende esnayı müzakerede 
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denmiştir ki, «ilerde Millî Müdafaa bunu muhtac-
olursa arkadaşlar, Millî Müdafaa muhtaç- ! 
olursa Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkındaki 
Kanun mucibince vatandaşın hattâ bütün vatan
daşların mallarına müracaat edebilirler. Vatan 
müdafaası için bütün vatandaşların can ve malı 
vatanın emrine amadedir. Biz bu teklifimizle 
«yasak bölge olmak üzere istimlâk edilip bilâha-
ra yasak bölge için istiğna hâsıl olduğu resmen 
tesbit edilen mallar muattal kalmaktan kurtulsun. 
Sahibi aslisine iade edilsin» dedik. Teklifimin ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Oylarını kullanmayanlar varsa lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Söz Sadettin Yalım'm. Buyurun efendim. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, hakikaten bu maddenin ehem
miyeti var. Fikirlerimi arz ettiğim zaman siz
lerin de takdir edeceği gibi, bütün Türk vatanı 
sathını ve vatandaşlarımızı alâkadar eden bu 
kanunun şu maddesinin bu fıkrası üzerinde fi
kirlerimi arz ettiğim zaman Büyük Millet Mec
lisinin bana iştirak edeceğine emin bulunuyo
rum, encümenin de iştirak edeceğini ümidediyo-
rum. 

Millî menfaatler için vatandaşın tarlası, bağı 
elinden alınmış, sonra lüzum kalmamış; o halde 
bunu vatandaşa iade lâzımdır. Aksi ne Hükü
metimizin, ne iktidarımızın, ne de sizin ve hiç 
birimizin düşüneceği bir şeydir. Bu haklı vazi
yet karşısında talebi kabul edeceklerdir. Dev
letin büyük maksatları için vatandaşın elinden 
istimlâk suretiyle alman arazisi kullanılmıyorsa 
niçin kendisine vermiyelim? Milletten aldığımızı 
millete vermek vazifemizdir. Milletin hakkını ka
nun yolu ile millete iade etmek, Onuncu Devre 
arkadaşlarımız için bir şeref olacaktır. 

Bu hususta teklif ettiğim maddeyi okuyorum: 
Muvakkat madde 6 : 
Milli Müdafaa Vekâletince yasak bölge veya 

sair askerî maksatlarla istimlâkine karar veri
lip istimlâk bedelinin katîleşmesinden itibaren 
20 yıl içinde istimlâk maksadına uygun olarak 
bu gayrimenkul üzerinde her hangi bir tesis'ya
pılmamış ve bundan sonra da Millî Müdafaa iş
lerinde kullanılmasına lüzum kalmadığı Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetince .tesbit olunan 
gayrimenkul] er, maliklerinin isteği üzerine ve 
istimlâk bedeli üzerinden kendilerine ret ve iade 
olunur. 

. 1956 C : 2 
Arkadaşlar; teklif ettiğim 6 ncı madde açık 

ve sarihtir. Millî menfaatler için istimlâk edilen 
bu menfaatler için kullanılmasına lüzum kal-
mıyaıı malları sahiplerine, vatandaşlara ver
mek hem vicdan: borcumuz ve hem de bizler için 
büyük zevktir. 

Encümende bâzı mütalâalar geçti, bunlardan 
bâzılarını*belirtmek.isterim : Millî Müdafaa mal
larından bâzılarının satılmasına dair müttehaz 
son kanunun bunlarla bunun alâkası yoktur. 
Bunlar Hazinenm elinde ve Millî Müdafaa em
rinde bulunan mallardır, benim, iadesini istedi
ğim, millî menfaatler için istimlâkine karar ve
rilen ve bilâhara lüzum kalmıyan mallardır ki 
birçoklarının vatandaşlara iadesi için kapı kapı 
dolaşarak bir çare bulmak üzere idik. Takririm 
kabul edildiği takdirde vatandaşların elinde bu
lunan, haklar kanunla yerine getirilmiş olacaktır. 
Yüksek takdirlerinize arz ediyorum, takririmin 
kabulünü rica ediyorum. 

BEİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; geçen celsede temas etti
ğim için hulâsa olarak arz edeceğim. 

Medeni Kanunun 638 nci maddesinde bir hü
küm vardır. Tapuda uhdesine kayıtlı bir gayri
menkulu nizasız, fasılasız ve hüsnüniyetle on se
ne-yedinde bulunduran bir şahsın, bu hakkında 
itiraz olunamaz, der. Bu umumi hüküm bütün 
mütemeddin .memleketlerde âmme mülâhazasiy-
le kabul edilmiştir. Zilyedlik yirmi senede bu hak
kı verir, tapuda üzerine kayıtlı ise 10 senede katı 
hak iktisabına yol açar.,Bu umumi hüküm hiç
bir suretle ihlâl edilemiyecek umumi bir hukuk 
kaidesidir. Bir senelik sukutu hak müddeti, beş 
senelik istimlâk tahsis müddeti ile beraber altı se
ne olduğu için biz geriye doğru dört senelik va
tandaşa bir hak tanıdık. Netice itibariyle 10 se
nelik müruruzaman müddetini muhafaza ettik 
ve maddenin son fıkrasında (6771 sayılı Kanun 
hükümleri mahfuzdur) dedik. Şimdi Hidayet 
Aydmer arkadaşımızın ilâvesini istediği fıkra 
hem (6771 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur) 
şeklinde sevk edilen cümleye muhaliftir, hem de 
arz ettiğim gibi; Medeni Kanunun 638 nci mad
desindeki umumi müruruzaman hakkındaki kâtî 
hükme aykırıdır. Bugün Belediye İstimlâk Ka
nunundaki üç senelik müddet hariç iade diye bir 
hak mevzuııbahis değildir. Bu itibarla; biz bu 
geri vermeye ait hükmü bütün istimlâklere şâmil 
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olarak yeniden sevk etmekteyiz-. Yani biz bu 
maddeyi sevk ederken müktesep hakları koru
mak gibi bir mülâhaza ile hareket etmiyoruz. 
Çünkü; hak mevzuubahis değildir ki, müktesep 
veya gayrimüktesep olsun. Bu itibarla sevk edi
len hüküm bunun için değil, yeniden bâzı vatan
daşların hukukunu bir nispet dâhilinde korumak 
için vatandaş lehine sevk edilmiş bir hükümdür. 
Vatandaş lehine yapılacak bu tavizi umumi hu
kuk prensiplerini haleldar edecek noktaya kadar 
götürmek doğru değildir. Üstelik bir de muhik 
sebep vardır ki, bu muhik sebep tahtında yedin
de 10 sene elinde bulundurduğu gayrimenkulu 
almak haksızlık olur. 

Şimdi deniyor ki: Yasak bölge, hava meydanı 
v.s. için istimlâk edilmiş yerler vardır. 

Arkadaşlar, hemen ilâve edeyim ki, bunlar
dan satılmış olanlar da vardır. Bu takdirde Ha
zine, eğer umumi bir hüküm sevk edilirse, ica
bında tazminat vermekle mahkûm edilebilecektir. 

Vatandaşın hakkı zıyaa uğrar mı? 
Muhterem arkadaşlar, vatandaşı himaye et

mek için her vesileden istifade eden. Hükümet, 
Allaha şükür, bu memleketin başındadır. Bura
ya Aydıner arkadaşımızııı şevkini arzuladığı fık
rayı koymasak dahi Hazinenin rızası ile, bu arazi 
parçasının vatandaşlara tevzi edilmesine mâni 
yoktur. Bu hükmü sevk edip umumi bir kideyi 
ihlâl etmektense zararı olan vatandaşların bu za
rarlarının telâfisini Hükümetin dirayetine bırak
mak daha doğru olur. 

REİS — Perid Alpiskender. 
FERÎD ALPİSKENDER (Tekirdağ) — 

Muhterem arkadaşlar, bu madde hakkında iki 
takrir geldi. Bunlardan biri Hidayet Aydıner 
arkadaşımızındır. Muhterem arkadaşımız Nusret 
Kirişcioğlu'nun bu takrir hakkındaki konuşması
nı aynen tasvibederim. Çünkü, 30 senelik bir 
müddetin mürurundan sonra bir araziyi geri is
temek, hakikaten hukuk prensiplerine pek uygun 
bir iş değildir. Yalnız şu mesele vardır; malûmu 
âliniz istimlâk müessesesi menafii âmmeye ha
dim bir gaye ile kurulmuş bir müessesedir. Bi
naenaleyh menafii umumiye maksadiyle istimlâk 
edilen bir arazi o maksat için kullanılmadığı 
takdirde onun sahibine iadesi yine her devlette 
olduğu gibi bizde de müesses hukuk prensipleri
nin bir icabıdır ve Sadettin Yalım arkadaşımızın 
dediği gibi; millî müdafaa maksadiyle istimlâk 
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edilmiş olan ve fakat sonradan muhtelif sebep
lerle bir tesis kurulmasından vazgeçilmiş olan 
bir araziyi haraç, mezat yüksek bir fiyatla sat-
mak onun eski sahibini rencide ettiği gibi âmme 
vicdanını da rencide eder. Bu itibarla gerek bu
gün için, gerek istikbal için her hangi millî mü
dafaa maksadına uygun olarak lüzumu Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetince hakikaten tesbit 
edilmişse buna da bir diyecek yok. Ama bir mil
lî müdafaa maksadı için istimlâk edilmiş, ontlan 
sonra da buna lüzum kalmamış bir gayrimenku
lu vatandaşın gözü önünde satıp bundan intifa 
etmek hem istimlâk müessesesinin gayesine, hem 
de vicdanı âmmeye uygun düşmez. Bu halde sa
hibine iade etmek lâzımdır. Fakat Erkânı Har
biye istimlâk ediyor, buraya yapacağı tesis pro
jesindeki değişiklik veya başka bir sebeple tesis 
(5 - 10) sene sonra yapılmak icabediyor. Veya 
stratejik ehemmiyeti dolayısiyle buraya sivil 
bir tesisin yapılması uygun görülmüyor. Yani 
gerek bugün, gerek yarın için millî müdafaa mak
satlarına uygun olarak kullanılacaksa ne kadar 
sene sonra olursa olsun artık iade edilemez. , 

Sadettin Yalım arkadaşımızın dediği gibi 20 
sene yerine 10 veya 15 sene olarak kabul edilmiş 
olsaydı, hakikaten çok daha isabetli olurdu. Ma
mafih 20 sene iktisabi müruruzaman müddetidir. 
Bu itibarla bu iktisabi müruruzaman müddeti 
içinde istimlâkin gayesi dâhilinde kullanılmamış-
sa yine sahibine iadesi faydalı olur. Zira bundan 
evvelki istimlâk mevzuatımızda geri alma mese
lesi her işte yoktu. Meselâ, belediye istimlâklerin
de mevcuttu, millî müdafaa ve diğer istimlâkler
de mevcut değildi. Buna rağmen Temyiz Mah
kemesinin içtihat kararlariyle bâzı iadeler yapı
lıyordu. 

Şimdiki İstimlâk Kanunu her bakımdan tak
dir edilecek bir kanundur, bu işte çalışan arka
daşların ve komisyonun sâyleri meşkûr olsun. 
1295 tarihinden itibaren dağınık bir şekilde çı
karılan istimlâk mevzuatını bu kanunla medeni 
hukuk prensiplerine uygun bir şekilde Yüksek 
Meclise arz ettiğinden dolayı, hükümeti de ha
kikaten tebrik etmemek elden gelmez ve sizlerin 
de yüksek ve kıymetli müdahalelerinizle bu ka
nun tekemmül ederek-Türk Milletine hediye edil
mektedir. Onun için bu istimlâk müessesesini ve 
hukuk prensiplerini zedeliyen bu noktada, encü
men tadili kabul ederse; bu kanun hakikaten 
dörtbaşı mamur bir kanun olacaktır. 20 sene 
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goktuı*. Ben Sadettin Yalım arkadaşımızın tekli
fini 15 sene veyahut da 10 sene olarak kabul et
mesini faydalı görürüm. 

Nusret Kirişeioğlu^ arkadaşımıza da şunu ha
tırlatmak isterim : Bu kanun bir tasfiye kanu
nudur. 10 sene evvel, 5 sene evvel yapılmış olan 
bâzı istimlâkler vardır. 15 seneyi kabul edersek, 
evvelce yapılmış fakat istimlâk gayesine göre 
kullanılmamış birçok yerlerin de iadesini temin 
eder. Nusret Kirişeioğlu arkadaşımla şu noktada 
beraberim : Satmalınıp da istimlâk gayesine uy
gun olarak kullanılmadığı halde satılmış olanlar 
da vardır. Bunlardan dolayı devlet aleyhine bir 
tazminat dâvası açmamak lâzımdır. İntizamı 
âmme mülâhazası bunu âmirdir. 

Onun için encümen Sadettin Yalım'ın bu 
teklifini, hem tazminat dâvalarının kapısını ka
pamak ve hem de istimlâkin gayesine uygun şe
kilde kullanılmamış olan gayrimenkulleri iade 
etmek suretiyle bu teklifi tadil ederse çok fay
dalı olacaktır. Kanaatim bu merkezdedir. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

REİS — Sadettin Yalım. 
Yok mu efendim? 
Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Ferid Alpiskender arkadaşımız 
Nusret Kirişeioğlu *na iştirak etti, fakat benimle 
muvazi olan Sadettin Yalım'm fikrini de destek
ledi. Hayi'et ettim. Gayemiz, fikirlerimiz aynı 
olduğuna göre muarız ise her ikisine de muarız 
olması lâzımgelirdi, muvafık ise her ikisine de 
muvafakatini beyan etmesi lâzımdı. Gayemiz 
bir, demek ki iştirak ediyor. 

Diyor ki vatandaştan hava meydanı yapa
cağım diye arazi almışsın, fakat kullanmamış
sın? yani kullanmaktan resmen feragat etmiş
sin. Askerî yasak bölge olması dolayısiyle istim
lâk etmişsin, sonra bunu yasak bölge olmaktan 
çıkarmışsın. Köylünün köyünün yanında 50ü se
neden 'beri tasarrufunda bulundurduğu, anasın
dan babasından kalan yerini, yasak bölge için 
istimlâk etmişsin, sonra bu yerler, askeri yasak 
bölge olmaktan çıkmış. 

6771 sayılı Kanun ile bu gibi yerler müza
yede ile satılıyor. Bu hususa Nusret Kirişeioğlu 
arkadaşımızın dikkatini çekerim. Kendisi bu işi 
Hükümetin lütfü semahatına bırakmaktadır. 
6771 sayilı Kanun buna mânidir. Satışların mü

zayede suretiyle yapılmasını âmirdir. Bugün 
şehirlerdeki arsalar ve saire kıymetli yerler 
hakkında 6771 sayılı Kanunun mahfuziyttini 
yani, millî müdafaaca müzayedece satılmasını 
kabul ve terviç ettiğim halde onların istisnai 
olarak köylülerin elinden alman kültür arazisi» 
nin iadesini istiyorum. Lütfü semahattan vazge
çecekler. Kendi istekleri ve komisyonun kabul 
ettiği 6771 sayılı Kanun da mânidir. Çünkü onun 
müzayede ile satılmasını âmirdir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) ~~ 
Arazi tevzi komisyonu dağıtır. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — «Arazi 
tevzi komisyonu dağıtır» diyorlar. Bu da hak» 
sızdır. Benim arazimi, köylünün arazisini al
mışsınız, başkasına tevzi ediyorsunuz. Ne hak
la, ne salâhiyetle ? Adamın malını hava meydanı 
yapmak üzere aldıktan sonra bundan resmen 
sarfınazar edince bu arazinin sahibi aslisine ia
desi lâzımdır. Başkasına vermeye ne hakkınız 
var? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) ~ 
Düşmana vermiyoruz ya. 

HİDAYET AYDINER (Devamla)- — Arka
daşlar, bu gibi arazi bugün mühmel ve muattal 
bir vaziyette durmaktadır. İşletilmesi için sahibi 
aslisine iadesi lâzımdır. Birisinin arazisini baş
kasına bahşetmek doğru değildir. 

Müddet meselesine gelince; Nusret Kirişei
oğlu arkadaşımız benim umumi müruruzaman 
hakkındaki kaideleri ihlâl ettiğimi zannetti. Ka
nunu Medenide üç şekilde müruruzaman var
dır : 

Birincisi, 638 nci madde mucibince 10 sene 
müddetle olan İstisnadır. 

İkincisi; 639 ncu madde mucibince zilyedlik 
istisnasıdır ki, buna da Ferid Alpiskender arka
daşımız temas ettiler, 

Üçüncüsü de; Kanuni Medeninin 579 ııcu 
maddesidir ki iş sebebiyle otuz senedir. Bina
enaleyh burada vatandaş mağdur mevkiindedir. 
Yasak bölge olmak üzere alınmış ve kullanıl
mamıştır ama parasını da vermiyeceğiz, diyor. 
İşte vatandaş bu derece mağdur olduğu için âza
mi haddin 30 sene olarak kabulü lâzımdır ve el
zemdir. Ferit Alpiskender arkadaşımız nazarı 
dikkatini celbederim. Niçin, 30 sene dedik de 20 -
15 veya 10 sene demedik? 

Arkadaşlar, askerî yasak bölge diye merhum 
Mareşal zamanında birçok geniş araziler alındı 
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Bunların üzerinden 15 - 20 sene geçti. Ne askeri
yeye yaradı ve ne de vatandaş bundan istifade 
etti. işte 20 sene gibi bir müddetle muattal kalan 
ve bu kadar bir zaman geçtiği halde memleket için 
yaramıyan bu yerler, 30 seneyi geçmemişse sahibi 
aslilerine iade edilsin. 

Ferit Bey arkadaşımızın buyurduğu ve Sa
dettin Yalım arkadaşımın da işaret ettiği gibi 5, 
10 veya 20 sene dersek zaten bunlar 1929 da is
timlâk edilmiştir, Marmara Havzasında hiçbir 
vatandaşın hakkı kendisine iade edilmiş olmaz. 
Binaenaleyh 20 senelik mühmel ve muattal kalan 
bir malın sahibi aslisine iadesi lâzım ve zaruri
dir. Onun içindir İd, teklifim yerindedir. Tek
rara lüzum yoktur ki, o topraklara ihtiyaç hâsıl 
olursa elbette yeniden istimlâk edilir ve hattâ mil
lî müdafaa mükellefiyeti hükümleri dâhilinde va-
ziyed dahi edilir. Binaenaleyh teklifimin kabu
lünde hiçbir mahzur yoktur. Bilâkis maksut va
tandaşlara haklarının iadesidir. Müddetin taksiri 
ademikabule müncer olur. Çünkü yasak bölgele
rin istimlâk tarihleri çok eskidir. 

REtS — Reylerini kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sadettin Yalım, sözünün 5 nci madde üzerin
de mi, yoksa 6 ncıya mı aittir? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — 6 ncı mad
deye aittir. 

REİS — O halde altıncı madde gelince konu
şursunuz. 

Başka söz istiyen var mı! 
SAMİ ÖRBERK (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, kıymetli arkadaşlarımız bugün ciheti 
askeriyeye lüzumu kalmıyan arazi, hava mey
danları ve sairenin alâkalı vatandaşlara iadesini 
terviç buyuran beyanatta bulundular. Ve bunu 
müdafaa ettiler. Ancak bir noktayı izah etmek 
lâzımdır, bunun için huzurunuza çıktım. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmu olduğu üzere, 
bugün lüzum kalmadığına kaani olduğumuz bir 
meydan yarın fevkalâde bir ehemmiyet iktisabedi-
veriyor. Bugün için ihtiyaç duyulmıyan bir 
meydanın yarm da lâzım olmıyacağını katî ola
rak şimdiden kestirmek mümkün değildir. Mese
lâ eskiden Cenup hudutlarımıza kıymet vermiyor
duk. Ama görüyorsunuz ki, bugün siyasetin mih
rakı Cenuba, Orta - Şark'a kaymıştır. Binaen
aleyh, biz askerî tertibatımızı buna göre düzen
lemek mecburiyetindeyiz. Yeniden meydan lâzım 

olacak, yeniden cephanelik ve saire ve saire lâzım 
olacak, ordu konuşu için yerler lâzım olacak. 
Şimdi elimizdeki bütün araziyi vatandaşa iade 
edecek olursak yarın müşkül vaziyete düşeriz. 

İkincisi, memnu mmtakaya lüzum yok Duyu
ruluyor. Arkadaşlar arz edeyim, Çanakkale mem
nu mmtakadır. Bu mmtaka bugün olduğu gibi ya
rın da memnu mmtaka olarak kalacaktır. Boğaz
lar öyle. İstanbul Boğazı, ehemmiyetini dün ol
duğu gibi, bugün de, yarm da muhafaza edecek
tir. Binaenaleyh, memnu mmtakalardan namüte
nahi araziyi, göz bebeğimiz ve baştacı ettiğimiz 
köylümüze veremiyeceğiz. Onun için bu teklifin. 
reddini istirham ediyorum, karar Yüksek Heye
tinizindir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Söz isti
yorum. 

RElS — Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem aradaşlar; paşa hazretleri dediler ki; «Bu
gün lâzım değilse yarın lâzımdır.» Benim tek
lifim, arkadaşlar; kültür arazisine-aittir, arsa
lara ait değildir. 6771 sayılı Kanunla bunun 
alâkası yoktur. Kültür arazisi, köylünün elin
den alınan arazidir. 

Böyle vehmi daim ile vatandaş mülkiyet 
hakkından mahrum edilemez. Lüzum hâsıl ol
dukta, kendileri pekâlâ bilir, ânında vazıyed 
eder, Millî Müdafaa. 

Biz «Memnuiyetten çıkarılan yerler) dedik. 
Bunları almak ve çıkarmak Millî Müdafaanın 
elindedir, Erkânı Harbiyei Umumiyenİn elin
dedir. Eğer orasını memnu mmtakadan çıkar
mamışsa binlerce sene Millî Müdafaanın elinde 
kalır. Fakat kendisi ben burasını resmî mm
taka olarak kabul etmiyorum diye resmen söy
lemiş, karar vermişse vatandaşın malını elin
den almak, veya onun malını iade etmemek, 
bir tevehhüme istinaden onu insani hakların
dan mahrum etmek demektir. Binaenaleyh tek
lifime umarız olarak serdedilen fikirlefın tekli
fimle alâkası yoktur, ona şümulü yoktur. Be
nim teklifim resmen memnuiyetten istisna edi
len yerlerin sahiplerine iadesidir, («öyle yerler 
yok diyorlar» sesleri) Ben de varsa iade edilsin 
diyorum. 

REİS — Ferid Alpiskender. 
FERİD ALPİSKENDER (Tekirdağ) — İki 

satırla Hidayet Aydmer Beye cevap vereceğim. 
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Hidayet Bey buyurdular ki; «Müddet bakı- menkullerin durumu 

mından tekliflerine muarızını.» Bu ise teklifle
rine yalnız ondan dolayı değil, aynı zamanda 
şuradan dolayı da muarızım: İstimlâk gayesine 
uygun olarak istimlâk edilen bir gayrimenkul 
üzerinde tesis yapıldı mı o; devletin silki mül
küne dâhil olur. Binaenaleyh; yasak bölge ola
rak istimlâk edildikten sonra ve bir müddet ya
sak bölge olarak kullanılıp yasak bölge olmak
tan çıkarıldıktan sonra artık iade edilemez. 
Alınması istimlâk gayesine aykırıdır. 

REİS — Tahir Akman, 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Efendim; 

Erzincan'ın Pekeriç köyü vardır. Bunun civa
rındaki vâsi araziyi hava meydanı inşası için 
istimlâk ettiler. Sonra yapılan etüdler netice
sinde, dağların yakınlığı ve saire dolayısiyle 
burada hava meydanı yapılmasına imkân olma
dığı raporla bildirildi. Ora halkı diyor ki ; bura
ya hava meydanı yapacaksanız yapın, yapmıya-
caksanız, bizim arazimiz yoktur, ya bize verin 
yahut bir çaresine bakın... 

Şimdi, tasavvur buyurun, bu arazi boş du
rurken ve üzerine mutlaka bir askerî tesis ya
pılması melhuz değilken bu arazileri eski sahip
lerine iade etmek kadar tabiî bir şey olamaz. 

Bir misal daha arz edeyim: Erzincan felâke
tinden sonra birçok arazi istimlâk edildi. Bu 
istimlâk Erzincan'ın merkezinde yapıldı. De
nildi ki, tathir olunacak. Bugün bundan vazge
çilmiştir. Evvelce 60 paraya istimlâk edilen ara
zi bugün 10 - 15 lira üzerinden vatandaşlara 
satılmaktadır.. 

HİDAYET Bey arkadaşımızın fikirleri gayet 
yerindedir. Bence vermiş olduğu takririn kabul 
edilmesi lâzımdır. 

REİS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ Ö. L. ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) 
— Muhterem arkadaşlar; evvelâ, gerek Hida
yet Bey, gerekse Sadettin Bey arkadaşımız yan-
lış bir hareket noktası buldular, buna işaret et
mek isterim.' Evleviyetle varmış oldukları neti
ce de yanlış oldu. Kanaatimce yapmış oldukla
rı teklifin yeri burası değildir. Usuli bakımdan 
bunun, 11.10 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar 
Kanununun yasak bölgeleri ihtiva eden madde
lerinin tadilinde veya hükümetimizce g ı i ş bir 
şekilde ele alınmış ve yasak bölgelerdeki gayri-

hakkındaki ve Heyeti 
Umumİyeye gelmek üzere bulunan kanunda 
yer alması iktiza eder. 

Usuli bakımdan bu noktaya temas ettikten 
sonra, hukuki bakımdan Nusret Bej arkadaşı
mızın fikrine iştirak etmekle beraber, bilhassa 
Perid Bey arkadaşımızın temas ettiği noktanın 
tamamen bu kanunun gayesine matuf bulundu
ğunu söylemek isterim. Zira; bu gayrim enkul-
ler, yasak bölgeler için istimlâk edilmiştir ve 
bu gayeye tahsis edilmiştir. 

Gayeye tahsis edilip o hizmet görüldükten 
sonra hukukun dayandığı prensibe uygun ola
rak Devletin emvali m ey anma girmiş olan bir 
gayrimenkulun başka bir sahaya tahsisinin ica
bı gayrimenkulun maliki olan Devletçe düşü
nülmesi gerekir. 

Bu hukuki noktalara teman ettikten sonra 
tatbikata bakacak olursak arkadaşlarımızın 
gösterdikleri misali hükümetten soruyoruz, as
la diyor; arkadaşlarımıza soruyoruz, satılıyor 
diyor. Vekil arkadaşımız izahat verecekti. Fa
kat İzmir'de işi çıktı, gittiler. 

Muhterem arkadaşla''; İzmir, Foça, Çanak
kale yasak bölgeleri, Kocaeli, Darn-a, Kara
mürsel, Hersek. Şakşak, Kars, Kırklareli (ibrik
lice), Çanakkale, Kalvat Çiftliği, Kilyos köyü 
civarı bugün yasak bölge olarak kabul edilmiş 
ve halen de yasak bölgedir. Bunlardan İzmir, 
Foça'da 150 dönüm arazi 6 sene evvel mülk sa
hiplerine iade edildiği hükümet temsilcilerinin 
beyanlarından, anlaşılmıştır. Koeaeli'ude İmlen 
askerî birlik mevend'»!inakla beraber yeni kir 
Kolordu Karargâhı olacağı ve elektronik tesis
lerin kurulacağı, Kars'ta ancak yo! için müsa
ade edildiği, diğer mmtakalarda da bâzı yer
lerin. sahiplerine kiraya, verildiği veya intifa
larına terk edildiği hükümet temsilcilerinin 
v erdikleri izah attan a ulaşıl mıştı r. 

Bir de 53 muhtelif hava meydanı için yapıl
mış olan istimlâkler vardır. Bunlar peyderpey 
yapılmakta, olduğu gibi gayelerine de tahsis 
edilmişlerdir. Evvelâ Hidayet Bey ve Sa
dettin Bey arkadaşımızın söyledikleri şey, 
iktidarımızın 1950 yılında ele almış ol
duğu millî bir meseledir. Daha evvel 
yasak bölge olarak istimlâk edilip te bugün 
için bâzı tesislerin yapılması, bütçe muvacehe
sinde imkânsızlaşan ve fakat istikbaldede bu
gün veya yarın yapılması mukarrer bulunan 
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bu yerlerin vatandaşların istifadesine arz edil
mesidir. Kararname budur. Yoksa bahis bu
yurdukları kararname yasak bölgelerin kaldırıl
masını âmir değildir. Arkadaşlarımız, hattâ Hi
dayet Bey ve Sadettin Bey arkadaşlarımız da 
bugün dünya milletlerinin tamamen bir sulh ve 
sükûn içinde bulunduklarını kabul buyurur
lar. Hükümetimiz bu noktayı prensip ittihaz 
ederek yasak bölgeleri kaldırmış değildir. An
cak yasak bölgelerden bugün için istifade edil-
miyen birçok kısımları, bâzı yerlerde oldu
ğu gibi köylümüzün faydasına arz etmiştir. 
Buralar gene yasak bölgedir. Fakat vatan
daşlarımızın intifama arz edilmiştir. 

Sonra ikinci bir nokta; Kars' ta istimlâk 
edilen bir bölge tamamen yasak bölgelikten j 
çıkarılmış değildir, muhterem arkadaşlarım. 
Ancak yol için müsaade verilmiştir. 

Sonra bu istimlâkler yosak bölge ve hava 
meydanları için yapılırken bir kısmı 1295 Me-
nafii Umumiye İstimlâk Karranamesinin 31 
nci maddesine u\gun olarak gayrimenkul sa
hiplerinin rızası alınarak istimlâk edilmiştir. 
Bir kısmı ise doğrudan doğruya istimlâk edil
miştir. 

Şimdi yasak bölgelerin sınırları içinde bu
lunan gayrimenkuller vatandaşın intifama arz 
edilirken bu iki noktayı nazar Hükümet ka
rarnamesinde yer almıştı. Birisi şudur : Sahip
lerinin rızası alınmak suretiyle alman gay
rimenkuller sahiplerine kiraya verilmek su
retiyle; istimlâk suretiyle almanlar eski sa
hiplerinin, muvakkat bir müddetle, intifalarına 
tahsis edilmek suretiyle terk edilmiştir. 

Hükümetin kararnameden kasdı ve maksadı 
budur. Yine arz ediyorum ki, Hidayet ve Sa
dettin Bey arkadaşlarımız bugün için bizim de, 
beynelmilel sahada, hiçbir şekil ve şart dâhilin
de sulhte olduğumuzu iddia edemezler. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — İşi oraya 
götürme, o zaman başka türlü konuşuruz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Devamla) — Son
ra bu bölgeler, muhterem arkadaşlarım, zama
nın Genelkurmayı ve Millî Savunması ve Hükü
metince stratejik bakımdan mühim yerler ola
rak tesbit edilmek suretiyle istimlâke tâbi tu
tulmuştur. Bugün dahi asla bunlar yasak böl
gelikten çıkmamıştır. 
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Veysel Varol Bey arkadaşıma da bir nokta

yı hatırlatmak isterim. Erzincan'daki yerler 
(Hükümet temsilcisinden şimdi sordum) halen 
hava meydanı olarak kullanılıyormuş. Elbette-
ki burası Esenboğa hava meydanı gibi olacak 
değildir. Halen burada 2 taburluk bir kuvve
timiz de vardır. Orada ikamet etmektedir. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Ben ondan 
bahsetmedim, o Erzincan'ın civarındadır. Ben 
içindekinden bahsetmiştim. 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — İkinci bir nokta da 6771 sayılı Ka
nun 1,5 ay kadar evvel Meclisi Âliden çıkmış 
bulunuyor. Bu kanunun tatbikatta ne semere 
vereceğini bir buçuk aylık bir müddet içinde 
şimdiden kestirmek mümkün değildir. 6771 sa
yılı Kanunda gaye, daha ziyade belediye hudut
ları dâhilinde olan kışla ve musakkaf binalar
dır. Yoksa diğer kısımda satışa arz edildiği za
man - Hidayet Bey ve Sadettin Bey arkadaşla
rım müsterih olsunlar - 4753 sayılı Kanunun şü
mulüne girmek suretiyle Devlet Vekilliği emri
ne tahsis edilecektir. Bu arazileri Hükümet 
alarak dağıtır. Âdilâne hareket eden bir Hükü
met bunları tevzi ederken şüphesiz daha evvel 
satmalrnış olduğu vatandaşa vermeyi tercih ede
cektir. Bu bakımdan Hidayet ve Sadettin bey
lerin teklifleri gerek usuli bakımdan, gerek hu
kuki bakımdan, gerekse tatbikat bakımından 
kabule şayan değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Kifayet takriri vardır. Son olarak 

Hidayet Beye söz veriyorum. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Sözcü arkadaşım bu teklifi yap
makla usulsüzlük ettiğimi beyan ettiler. Müsaa
de buyursunlar, izah edeceğim. 

Bu maddenin, İm fıkranın yeri tam burası
dır. Çünkü kendileri son cümleleriyle «6771 sa
yılı Kanun hükümleri mahfuzdur» dediler. Bu 
kanun aynen : «Millî Müdafaa emriyle istim
lâk edilen yerler müzayede ile satılır» demek
tedir. Bu kanunun bir istisna olarak yeri tam 
burasıdır. Ben demiyorum ki şehirdeki arsala
ra, şunlara, bunlara aidolsun. 6771 sayılı Kanun 
mucibince Milli Müdafaa bunları satsın. Ama sa
tarken Harbiye Mektebini de satıyor. «Bu ba
na lâzım değildir» dedikleri yerin dahi müza
yede ile başkasına satılması imkânı verilmiştir. 
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îşte bu hatayı tashih içindir ki bu fıkrayı arz 
ediyorum. 

Tekrar tekrar ifade ettiler, dediler ki : Bu
raları memnu mmtaka olmaktan çıkmamıştır. 
Arkadaşlar memnu mıntaka olmaktan çıkmamış-
sa analarının sütü gibi helâl olsun, daha 800 se
ne tasarruf etsinder. Ben diyorum ki : Memnu 
mmtaka olmaktan çıkarılmışsa mesele yoktur, 
vicdanları ne münasip görüyorsa onu yapsınlar, 
fakat bu köylülerin haklarını iade edelim. 

DEVLET VEKÎLÎ VE ADLÎYE VEKÎL 
VEKÎLl CEMÎL BENGÜ (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, kıymetli himmetlerinizle hakikaten 
çok: güzel ve çok faydalı bir kanun, biraz son
ra yüksek tasviplerinize iktiran ettiği takdirde, 
memlekete hediye edilmiş Ibulunaca'ktır. Şüp
hesiz bu kanunun istihdaf ettiği gayeler hepi
nizce malûmdur. Bilhassa istimlâk mevzularında 
büyük şehirlerimizde cereyan etmekte olan man
zara gözünüzün önündedir. Birçok dâvalar mü
nasebetiyle elde edilen gayrimeşru menfaatler 
hakkında evvelce verilen izahatı tekrar etmek 
beyhudedir, işte bu kanunun asıl maksadı, bu 
gayrimeşru menfaatleri ve bunları temin etmek 
yollarını tam ve kati olara'k bir kere tıkamak ve 
'bu yolsuzluklara sebebolan dağınık 'hükümleri 
insicamlı ve ahenkli bir hale getirmektir. Bu 
kanun, aynı zamanda yeni bir prensibolara'k bir 
iade prensipi getirdi. Şimdiye 'kadar mevzuatı
mızda bir tek mahdut yerde mevcudolan bu iade 
prensibini bu kanlın umumiyetle ve şümullü bir 
şekilde vaz'etmiş bulunmaktadır. Esasen ka
nun, Yüksek Heyetinizin takdir buyuracağı şe
kilde, bundan sonraki istimlâklerde ve hattâ 
bundan evvelki, dört sene evveline kadarki ga
yesine tahsis edilmiyen, gayesi dâhilinde kulla-
mlmıyan istimlâk mevzularında gayrimenkulle-
rin sahiplerine iade edilmesi ve bu suretle daha 
evvel husule gelmiş birçok haksızlıkların bun
dan sonra tekrar edilmemesi yüksek kararları
nızla temin edilmiş bulunmaktadır. Bununla he
pimiz ve hepiniz ne kadar memnun olsak yeridir. 
Deme'k ki, biz iade prensibini vaz'ederken ve 
bu gayeyi güderken ne kadar haklı isek hüsnü
niyetimiz de o kadar zahir ve bahirdir. Şimdi 
bu iade prensibini vaz'etmek gibi gayet yerinde 
ve gayetle geniş bir hüsnüniyet içinde bulunur-
ken bunu daha fazla şümullendirmek ve bilhassa 
askerî maksatlarla millî müdafaa ihtiyaçları göz 
önünde tutularak yapılmış bulunan birtakım za-
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ruri istimlâklere de bunu teşmil etmek belki za
rarlı neticeler verebilecektir. Gönül arzu eder, 
burada birtakım vatandaş ıstıraplarını dile geti
ren arkadaşlarıma bendeniz ha'k veriyorum. On
ların hissiyatına hepimiz iştirak ediyoruz. Fakat 
öyle fedakârlıklar, öyle zaruretler vardır ki, ne 
pahasına olursa olsun iktiham etmekten başka 
çare yoktur. Bu kadar faydalı ve bu kadar der-
li toplu ve'hayırlı bir kanun vücuda getirirken, 
işi tam yerinde ve tam derecesinde bırakarak, 
bu kadar hüsnüniyetle meşbu 'bulunan hüküm
leri daha fazla zorlamaktan sa'kmmak, mevzuu-
bahsedilen vatandaş menfaatleriyle millî müda
faa menfaatlerini ve ihtiyaçlarını en iyi bir şe
kilde telif etmek, zaruretleri, zaruret ölçüsünde 
takdir ederek ona göre kullanmak: ve ieabettiği 
takdirde maksatları zail olduğu takdirde, yine 
vatandaşların hukukunu kendilerine iade etmek 
yolunu ve takdirini Hükümete bırakmak, müsa
ade buyurursanız ve takdirlerinize mazhar olur
sa, en iyi yol olacaktır. Maruzatım bundan iba
rettir. 

RElS — Kifayeti müzakere takriri encümen 
konuşunken gelmiş olması itibariyle son olarak 
Hidayet Ay diner'e söz verilmişti. Dahilî Nizam
namemizin 85 nci maddesinin son fıkrasına gö
re son söz milletvekilinindir. 87 nci maddenin 
son fıkrasına göre de Hükümet her zaman söz 
istiyebilir. Bu mevzuun hassasiyeti karşısında 
ilk defa söz istemiş olması itibariyle Riyaset 
Hükümete söz vermek lüzumunu hissetmiştir. 
Bu bakımdan son olarak bir milletvekiline söz 
vermek mecburiyetindeyiz. Söz isjiyen var mı? 

Buyurun, Sabri Dilek. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kifayet 

takririnin reddi ihtimaline mebni söz istiyorum. 
SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Arkadaşlar, 

ben şu ana kadar Hidayet Aydmer arkadaşımı
zın teklifine muhalif sözleri tam mânasiyle anlı-
yamadım. Meseleyi olduğu gibi vaz'edince takri
rin aleyhinde söylenen sözlerin ne kadar çürük 
olduğu meydana çıkmaktadır. 

Bir kere arkadaşlar, (Millî Müdafaa Vekâle
tinin hava meydanı olarak kullanmak üzere ve
ya yasak bölge olarak işgal etmek üzere istimlâk 
ettiği her hangi bir saha iade edilemez, denilmek
tedir. Ama Millî Müdafaa Vekâletinin, istimlâk 
ettiği bu kabîl sahayı kullanmaktan vazgeçmiş 
veya yasak bölgeyi kaldırmış olması halinde bu 
takrir bir kıymet ifade edecektir, tşin Millî Mü-
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dafaanın müstakbel ihtiyaçlarına mâni olma gibi 
bir cephesi yoktur. (Bravo sesleri) 

Gelelim hukuki mütalâalara; Nusret Kirişçi-
oğlu arkadaşımız buyurdular ki, «Medeni Ka
nunda umumi bir hüküm vardır; müktesep hak
lara dokunmamak ieabeder.» 

Arkadaşlar, biz Medeni Kanunun 638 nci 
maddesini her hangi bir şekilde ihlâl etmiyoruz, 
biz, yeni bir hukuki hüküm vaz'ediyoruz. Mede
ni Kanun hükmüne mugayir olmak mütalâası 
hukuki olmaktan uzaktır. 

Kaldı ki, bu takriri Hidayet Bey ve lehte ko
nuşan diğer arkadaşlarınız gibi encümen de bu
rada zımnen desteklemiş bulunmaktadır.*Çünkü 
encümen memleketin müstakbel siyasi vaziyetle
rinden bahsetmiştir. Encümenin on .sene, 20 sene 
sonra hâsıl olacak vaziyetleri göz önünde tuta
rak bu kanunla bir tedbir almayı istihdaf etmek
tedir. 

Halbuki bu takriri kabul etmekle, arkadaşları
mın da söyledikleri gibi, yalnız muztarip bir kı
sım vatandaşların ıstırabını gidermek neticesine 
varmış olmıyacağız. Düşünün, Millî Müdafaa Ve
kâleti bir yeri, hava meydanı olmak üzere istim
lâk etmiş, aradan on sene, yirmi sene veya 28 se
ne geçtikten sonra hava meydanı olarak kullanıl
maktan vazgeçmiş, satışa çıkarılmış, köyün /en
gin ağası Mehmet Efendiye, istimlâk edilerek 
elinden alman malın hakiki sahibi Ahmet'in ye
rini satmış. Bu takdirde Ahmet bunun ıstırabını 
çekecektir. 

İktisadi kalkınma dâvası içinde bulunan meni-, 
leketimizde bunların sahiplerine iade edilmemesi 
ne menfaat sağlıyacaktır? Hidayet Aydıner arka
daşımızın takriri aleyhinde bulunan sözcü arka
daşımıza, komisyon sözcüsü ve diğer hatiplere 
sormak isterim : Millî Müdafaanın tahtı tasarru
funda bulunan topraklardan Türk milletine bu
güne kadar iktisadi mânada ne temin edilmiştir? 
Hangi faydalar sağlanmıştır.' 

Memnu mıntaka hastalığının hüküm sürdüğü 
zamanlarda istimlâk yolu ile vatandaşlardan alı
nan ve senelerce hiçbir iktisadi menfaat temin 
etmeden öylece bırakılmış olan bu toprakların 
hakiki sahiplerine ve millî potansiyele beş kuruş
luk gelir temin etmediği ve etnıiyeceği bir vakı
adır. 

Bütün bu mütalâalar, karşısında takririn 
reddi için serdedilen mütâlâaların ne dereceye 
kadar doğru olduğunun takdiri Yüksek He-
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yetinize aittir. • Tahmin ederim ki, bu karar ko
misyon sözcüsünün kanaatine uygun olmıyacak-
tır. 

RE IS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum. 

B. M. M. Riyasetine 
Muvakkat 5 nci madde üzerinde söz alan 

arkadaşlar ısrarlarından sarfınazar etmediğine 
göre, bu mevzuda tenevvür etmiş bulunan Yük
sek Meclisin bir an Önce hakemliğine ihtiyaç -
olduğu kanaatiyle kifayeti müzakere teklif 
eder reye vaz'im arz ve teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Biberoğlu 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Söz is
tiyorum, 

IÎEÎS — Kifayet aleyhine mit 
SEBATÎ ATMAN (Zonguldak^ Evet 

efendim. 
REÎ>" — Buyurun. 
SEBATÎ ATMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, m eşele tenevvür etmemiştir. 
Bu tayyare meydanlarının ve bu yasak bölgelik-
ten çıkarılan yerlerin Millî Müdafaa Vekâle
tinin elinden alınıp müzayedeye çıkarılacağı 
gibi bir mesele tahaddüs etmektedir. Tenev
vür etmesi iktiza eden meselenin noktası bu
dur. Halbuki bunlar Devlet Vekâletinin em
rine verilip çiftçiye dağıtılacaktır. Binaen
aleyh çiftçiye dağıtılacak olan bu kültür arazi
sinin alınıp kim olduğu bilinmiyen sahibi 
aslisine verilmesi mevzuubahistir. Bu cihetin 
tebarüz etmesi lâzımdır. 

REÎS — Kiafyeti müzakereyi reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Reisliğe 
Muvakkat 5 nci madde sonuna aşağıdaki 

hükmün ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Hidayet Aydıner 

Askerî yasak bölge yapılmak için istimlâk 
edilip de yasak bölge olmaktan çıkarılan veya 
askerî hava meydanı yapılmak ,içm istim
lâk edilip de hava meydanı yapılmaktan vazge
çilen kültür arazisi, sahiplerinin 30 sene için-
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de müracaatı üzerine istimlâk bedelinin ia
desi mukabilinde sahiplerine geriverilir. 

REİS —• Okunan takriri dikkate alanlar 
lütfen işaret versinler.. Dikkate almıyanlar... 
takrir kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi okuyoruz. 
(Muvakkat 5 nci madde tekrar okundu) 
RE t S — Maddeyi aynen oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat altıncı madde teklifi vardır; oku
yoruz. 

Ankara, 31 . VIII . 1956 * 
Yüksek Reisliğe 

İstimlâk Kanununa aşağıda yazılı madde
nin muvakkat 6 ncı madde olarak kabulünü 
arz ve rica ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

Muvakkat Madde 6. — Millî Müdafaa Vekâ-
tince yasak bölge veya sair askerî maksat
larla istimlâkine karar verilip istimlâk bede
linin katîleşmesinden itibaren 20 yıl içinde 
istimlâk maksadına uygun olarak bu gayrimen
kul üzerinde her hangi bir tesis yapılmamış 
ve bundan sonra da Millî Müdafaa işlerinde 
kullanılmasına lüzum kalmadığı Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetince tesbit olunan gayrimen-
kuller, maliklerinin isteği üzerine ve istim
lâk bedeli üzerinden kendilerine red ve iade 
olun ..ir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim, 
vicdanımı ikna etmek mecburiyetindeyim. Ve
kâletini aldığımız Türk milletine karşı,, sizin 
gibi, milletin mümessilleri gibi bu kürsüden va
zifemi yapmak mecburiyetindeyim. Takdir Yük
sek Meclisindir. 

Arkadaşlar, sözüme bir misalle başlıyacağım. 
Bizim mmtakamızın Darıca bölgesinde zeytin 
ağaçları vardır. Bu sene ne kadar zeytinyağı 
sıkıntısı çektiğimizi bilirsiniz. Bütün zeytinler 
ağaçların altında çürüdü. İstimlâk edilen bu 
bölgelerdeki ağaçlar sonradan yasak bölgeden 
çıkarılmış, orası tamamiyle hâli kalmış. Çok ri
ca ederim, vicdanlarınıza ve kanaatlerinize il
tica ediyorum. Türk milletinin'"yüksek menfaat
leri üzerinde hiçbirimizin diğerinden üstün ol
duğunu iddia etmiyorum, Bugün memleket 
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içinde artık lüzumu kalmamış ve eski idarenin 
o günkü usullere göre vatandaşın gözünün ya
şma bakmadan aldığı birçok yerler vardır. 
Bunların Millî Müdafaa ihtiyaçları için lüzumu 
yoksa ve yarın da olmıyacaksa bunun iadesine 
niçin müsaade etmiyelim? Erkânı Harbiyei 
Umumiye eğer lüzumu var derse kalacaktır. 
(Gürültüler). Arkadaşlar, rey her şeyi halleder, 
kürsüden derhal inebilirim, sözümü burada da 
bırakabilirim. Fakat, mevzuun ehemmiyetini 
siz muhterem arkadaşlarımın takdir edeceğini
ze inanarak bunu yapmıyorum. Bu memleket 
çocukları bu topraklardan alacakları kuvvet
le geçinecekler, büyüyecekler. Mamafih, her 
zaman olduğu gibi, takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

REİS — Encümen sözcüsü, Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar; Sadettin Yalım Bey arkada
şımızın bahsettiği zeytinliklerdeki zeytinler çü-
rüjnemektedir. Mahallî maliyece satılmakta ol
duğu hükümet temsilcilerinin beyanlarından an
laşılmıştır. Orada bir taburda asker vardır. Sa
niyen hükümetçe plânları hazırlanmış ve tas
dikten geçmek üzere olduğu, elektronik tesis
ler de kurulacaktır. Oraya yeni büyük bir as
keri birlik de gelecektir. Onun için aynı mahi
yette olan arkadaşımızın takririnin reddi
ni teklif ederim. 

REİS — Sebatı Ataman. (Vazgeçti sesleri) 
Veysel Varol. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Konuşma

larınızda hava meydanında 2 tabur kadar aske
rin bulunduğunu beyan ettiniz. Bu iki tabur as
ker Erzincan'a yakın olan hava meydanında mı
dır, yoksa metruk bir halde olan diğer yerde mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Şim
di Hükümet sözcüsünden öğrendim, Erzincan'a 
yakın olan hava meydanmdadır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Bir sual 
soracağım. 

REİS — Buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Yeni çı

kan kanun, 4 - 5 sene diye bir müddet koyuyor. 
Yerleri daha evvel istimlâk edilenlerin ne güna
hı var?.... (Gürültüler «Bunun ne alâkası var? Bu 
ııe biçim sual?» sesleri, gürültüler) 
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REÎS — Takriri okuyoruz, efendim. 
(Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm muvakkat 

6 neı madde hakkındaki takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim okunan takrir reddedilen 

takririn benzeri olmakla beraber ayrı olan taraf
ları da vardır, onun için okundu. Şimdi takriri 
reylerinize arz ediyorum. Takriri kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

MADDE 37. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra meriyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. '— Bu kanunu icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere bitmiştir. Müstaceliyet kararı alındığı için 
bir defa müzakereye tâbidir. Bu itibarla kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşacak arkadaş var mı? (Yok, sesleri) Yok. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman kanunu lâyihasına (274) ar
kadaşımız oy vermiştir, (261) kabul (13) rettir. 
Lâyiha kanuniyet kesbetmiştir, efendim. (Bravo 
sesleri) 

Yüksek Heyetinizin almış olduğu karar veç
hile kanunların müzakerelerine devam ediyoruz. 

3. — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden (6) sayılı Ek Protokolün tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen
leri mazbataları (1/389) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Encümenin müstaceliyet teklifi var, okuyo
ruz. 

31.8.1956 C : 2 
maddeleri arasında ve bir numarada bulunan bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 
Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden (6) sa
yılı Ek Protokolün tasdikine dair kanun lâyiha
sının müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hariciye Encümeni M. M. 
Denizli Mebusu 
Ali Cobanoglu 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

(1) 301 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Müstaceliyet hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, 
edilmiştir. 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(6) sayılı Ek Protokolün tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 30 
Haziran 1955 tarihinden 31 Temmuz 1955 tari
hine kadar devamını sağlamak maksadiyle 29 
Haziran 1955 tarihinde Paris'te imzalanmış bu
lunan «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden (6) sayılı Ek Protokol» tasdik olunmuş
tur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Yoy sesleri) Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.v 

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

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkada
şımız var mı efendim? (Yok sesleri) 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza 
arz edilmiştir. 

4. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden «7 sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütedair Protokolü ta
dil eden Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyi-
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hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazba
taları (1/412) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen arkadaşımız var mı efendim? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesi hususunu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim.. 

Müstaceliyet takriri vardır, okuyoruz efen
dim. " 

k Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında ve iki numarada bulunan bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 
19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tâdil eden «7 sa
yılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa Tediye Birliği 
kurulması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tat
bikine mütedair Protokolü tadil eden Proto-
kol'ün tasdikine dair kanun lâyihasının müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye En. M. M.
Ali Çobanoğlu 

REÎS — Müstaceliyet teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

«Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden (7) sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma-
mn muvakkat tatbikine mütedair Protokolü ta
dil eden Protokol»'ün tasdikine dair Kanım 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 31 
Temmuz 1955 tarihinden sonra devamını sağla
mak maksadiyle, 5 Ağustos 1955 tarihinde Pa
ris'te imzalanmış bulunan «Bir Arupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül -950 ta
rihli Anlaşmayı tadil eden (7) sayılı Ek Pro
tokol» ve keza 5 Ağustos 1955 tarihinde Paris'te 
imzalanan «Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütedair Protokolü tadil eden Protokol» tasdik 
olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(i) 302 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaşımız 
var mı? (Yok sesleri). 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir. 

5. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 
kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/419) (1) 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen var mı? 

Ahmet Kavuncu. 
AHMET KAVUNCU (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, şimdi müzakeresine başladığı
mız küçük esnaf ile sanatkârların vergiden mu
af tutulması hakkındaki, Hükümetin tadil lâ
yihasını sekiz aydan beri bütün yurttaki esnaf 
vatandaşlarımız sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Bu tadil lâyihasının esbabı mucibesinde izah 
edildiği veçhile, hakikaten bütün esnaf ve sa
natkârlar 1956 yılı bidayetinden beri üzüntü ve 
tereddütler içinde kalarak matbuata, mebus
lara ve Hükümete her fırsatta 6582 sayılı Kanu
nun tatbikinde çok müşkülât ve imkânsızlıklar 
içerisinde bocalamakta olduklarını tenkid ve şi
kâyetten çekinmemişlerdir. 

Bu haklı tenkid ve şikâyetleri -nazarı itibara 
alan Hükümetimiz 6582 sayılı Kanunun tadilini 
uygun bulmuş olduğundan huzurunuzda Hükü
metimize küçük esnaf ye sanatkârlar adına kal
bi teşekkürlerimi sunmayı bir borç, bilirim. 

Bu lâyihada küçük esnafın iş yerlerinin se
nelik gayrisâfi iradı 180 liradan 300 liraya, bir 
takvim yılı içinde de mubayaa edecekleri mal 
bedelinin 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarılmış; 

(1) 303 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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sattkları mal bedelinin ise 23 bin liradan 57 500 
liraya yükseltilmiştir. Yani senede 7 500 lira 
gayrisâfi kâr temin edenin ayrıca ücretle yapı
lan imalâtlarda senelik yapılan işlerin tutarı 
7 500 lirayı aşmıyanlarla, 

Tavassut işlerinde çalışanların iş karşılığı 
olarak aldıkları miktarın 5 000 liraya kadar 
olan tutarı, • • H 

Keza nakliye işlerinde çalışanların senelik 
kazançlarının 15 bin lirayı aşmıyanlar vergi 
harici tutulmuş olup daha birçok muavenetlerle 
küçük esnaf himaye edilmiştir. 

Bunlardan başka bu kanunun yürürlüğe gir
diği yıl içinde ilk defa Gelir Vergisine tâbi ola
cak vatandaşların hüsnüniyetle ve bilmiyerek 
yaptıkları hataların vergi dairelerine ihbar edil
diği takdirde Gelir Vergisi Kanununa aykırı 
hareketlerinden dolayı kaçakçılık, kusur ve 
usulsüzlük cezaları kesilmiyeceği tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, bu lâyiha ne ka
dar yapıcı ve memnunuyet vericidir. 

Hulâsa olarak bu lâyiha kanuniyet kesbetti-
ği takdirde bütün küçük esnafı kalkındıracağı 
ve teşkilâtlanmada büyük fayda temin edeceği 
bir hakikattir. 

Bilhassa 1.1.1956 tarihinden itibaren meri
yete girmesi kaydının konması vatan sathında
ki 400 bini mütecaviz küçük esnaf ve satkârları 
geniş nefes aldırarak gerek Büyük Millet Mec
lisine ve gerekse Hükümetimize minnettar bıra
kacağı. kanaatindeyim. 

Lâyihanın kabulünü istirham ederim.. (Al
kışlar) 

REİS — Mehmet Ünaldı, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu güzel kanun lâyihasının üze
rinde fazla konuşmaya hacet yoktur. Ancak 
sözlerime başlamadan önce Esnaf Vergisini kal
dıran 6582 sayılı, Kanunun tatbikatta gösterdiği 
birtakım aksaklıkları zamanında görmek sure
tiyle bu kanunda bâzı tadiller yapmak suretiyle 
huzurunuza getiren hükümeti cidden tebrik 
ederim. 

6582 sayılı Kanun Esnaf Vergisini kaldır
makla beraber esnaf muaflığını tesbit için kabul 
ettiği esaslardan masraf payları düşük olarak 
hesaplanması dolayısiyle tatbikatta birçok kü
çük esnafın Gelir Vergisi mükellefi gibi defter 

.1956 C : 2 
tutmak mecburiyeti karşısında kalması memle
kette hakikaten esnaf üzerinde geniş ölçüde akis 
yapmıştır. Şimdi huzurunuza gelen bu kanunla 
bu muafiyet hadlerini değiştirmek suretiyle bin
lerce esnafın üzerine haksız yere yüklenmiş olan 
defter tutma ve diğer mükellefiyetlerin kaldı
rılması binlerce esnafı içinde bulundukları güç 
durumdan kurtaracaktır. Vergi, malûmâliniz, 
en basit tarifiyle; Devletin umumi masraflarına 
halkın iştiraki olduğuna ve bu iştirakte vatan
daşlar arasında ayni yükü yüklenmek şart bu
lunduğuna göre bu iştirakte birtakım geçim in
diriminin hesaplanması elbette zaruri idi. Fakat 
bu geçim indiriminin hesaplanmasında birtakım 
esasların kabul edilmesi lâzımdır. Bu esaslar: 
îş yeri-kiraları ve işin mahiyetidir. Binaenaleyh 
hükümet, yerinde bir kararla daha önce 6582 
sayılı Kanunla kabul etmiş olduğu hadleri .yük
seltmek suretiyle bugün çaresiz bir vaziyette 
bulunan ve kanunun kendisine yüklemiş olduğu 
mükellefiyeti yapamamak durumunda olan es
nafı kurtaracak ve bu esnafın geçim indirimi 
suretiyle bu kanunun hükümleri dışına çıkması 
geni? bir ferahlık yaratacaktır. Bilhassa hükü
meti tekrar tekrar bu anlayışından dolayı teb
rik etmek isterim. 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaş var 
mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, 1955 yılının Mayıs ayında kabul olu
nan 6582 sayılı Kanunun müzakeresi şırasında, 
hatırhyacağınız veçhile, bendeniz söz almış ve o 

.kanun tasarısının kabul ettiği ölçülerin dar tu
tulduğunu, muaf tutulduğu iddia olunan esna
fın birçoğunun Esnaf Vergisinden kurtulmalda 
beraber Gelir Vergisi hududu içine girdiğini ve 
bu hal ve şartlar dâhilinde esnafın şikâyetçi 
olacağını, "vergi daireleri ile esnaf arasında bu 
yüzden birtakım ihtilâf ve muamelelerin cere
yan edeceğini ifade etmiş ve getirilen bu kanun 
esaslı-bir tetkika istinadetmediğini, iddia edil
diği gibi, 350 000 esnafın vergiden muaf tu-
tulmayıp sadece vergi sistemi ve adının değişti
rildiğini söylemiştim. 

Şimdi, aradan geçen bu kadar zaman sonra. 
Hükümet bunu kabul etmiş ve yeni bir tasarı 
ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere, vergi sistemimiz Gelir ̂ Vergisi Kanunu-
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nun kabulü ile yeni bir merhaleye girmiş, yeni 
bir istikamete yönelmiştir. Gelir Vergisinin ka
bulü sırasında bâzı zaruretler vo bâzı mükellef
lerin içinde bulunduğu hususi şartlar bir esnaf 
muafiyeti kabulünü zaruri kılmıştır. O günden 
bugüne kadar esnafın muaflığını zaruri kılan bu 
hallerde değişiklik yapılması için Hükümet her 
hangi bir tedbir de almış değildir. Sebebolarak 
gösterilen hallerden birisi muhasebe usullerini 
esnafın, küçük ticaret erbabının bilmediği ve 
defter ve kayıtları tutmaya muktedir olmadığı 
idi. Bugün de aynı hal ve aynı şartlar devam 
edip gitmektedir. Binaenaleyh, o gün-esnafı bu 
kayıtlardan kurtarmak için hazırlanan tasarıda 
ve onun esbabı mucibesinde esnafın defter tuta
cak, hesap ve kayıt tutacak hale geldiği ifade 
olunmamıştı. Yine o günkü mâruzâtımda bu nok
taya da temas etmiştim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, getirilen tasarı 
bu bakımdan yine nakâfidir. Çünkü esnaf bu
gün, hatırlıyacağmız üzere, Millî Korunma Ka
nunu mucibince birtakım kayıtları tutmakla 
mükelleftir ve o kaytılar o kadar ağırdır ^ki, yal
nız, vergi kanunlarının mecburi kıldığı defter
leri değil onun dışındaki kayıtları <İfe esnaf ve 
tüccar tutmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, 
bugünkü kayıt tutmak noktasından hareket edil
diği takdirde bugün esnaf, Esnaf Vergisi dı
şında tutulsa dahi yine bu millî korunma kay
dını tutmakla mükelleftir. Millî Korunma Ka
nununun kabul ettiği kayıtlar muvacehesinde 
bu esbabı mucibe ve kanun sarih ve kâfi değildir. 

Diğer taraftan, kabul edilen hadler 6582, sa
yılı Kanunun kabul ettiği miktarlardan farklı
dır. Ama bunlar dahi Millî Korunma Kanu
nunun sıkı hükmü dairesinde ayarlanan kâr 
hadlerine göre azdır. Mer'i kanunlarla esnafın 
sattığı malın mühim bir kısmı için % 10 kâr 
haddi konmuştur. Böyle olunca 6550 sayılı Ka
nunda 3 bin liralık kazanç için % 15 kâr hesabı 
ne ise şimdi 7 bin lira için de aşağı yukarı o ka
dardır. Bu sebeple bu miktarları artırmak lâ
zımdır. 6582 sayılı Kanunun tesbit ettiği neti
celeri üzerinde vaktinizi almamak için durmı-
yacağmı. Maddeleri gelince bunlar hakkında da 
mâruzâtta bulunacağım. 

Umumi olarak şurasını arz edeyim ki, 6582 
sayılı Kanun meriyette bulunmasına rağmen ma
alesef tatbik olunmamıştır, olunmadığı için de bu 
tasarıya makabline şâmil olmak üzere, (1 . I . 
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1956 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir) 
kaydı konmuştur. Yani kanun var fakat, yürü-
memiştir, tatbik olunmamıştır. O kanunu yapar
ken iyi hazırlanmış olsaydı, o zaman vâki olan 
mâruzâtımız nazara alınmış olsaydı ka
nun külliyatı arasına lüzumsuz bir kanun 

»numarası girmez ve aynı zamanda alâkalı vatan
daşlar o günden bugüne kadar lüzumsuz endişe
ler ve şikâyetler içinde kalmazdı. 

Bu tasarı arkadaşlar iki bakımdan kifayetsiz
dir. Millî Korunma Kanunu muvacehesinde es
naf ister istemez defter ve kayıt tutacaktır. Tasa
rı bu bakımdan noksandır. 

İkincisi de, arz ettiğim gibi, hadler, ölçüler 
çok dar tutulmuştur. Bu ölçünün de günün ihti
yaçlarına göre düzeltilmesi lâzımdır. Şimdilik 
mâruzâtım bu kadardır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; dört yüz bin esnafı alâkadar eden bu 
kanunu getiren Hükümetimize şükranlarımı arz 
ederim. 

Vaktin darlığı hasebiyle heyeti umumiyesini 
alâkadar eden bir iki nokta üzerinde durarak 
maddelere taallûk eden mütalâalarımı ayrıca sı
rası geldiğinde arz edeceğim. 

Hakikaten nispet derecesi azdır, 50 bin ile 
57 500 arasında tutulmuştur. Bu azdır arkadaş
lar. Bundan başka bir de gayrisâfi irat 300 ola
rak tesbit edilmiştir. Bâzı yerlerde mal sahibi 
vergiyi az vermek için gayrisâfi iradı düşük yap
tırmıştır, bu suretle vergiden kurtulacaktır, ki
racıdır, gayrisâfi iradı yüksek »tutulmuştur, ayni 
yerdir vergi verecektir, mükellefiyete tâbi ola
caktır. Bunların teemmül edilmesi lâzımdır. Üze
rinde fazla durmak istemiyorum, hakikaten va
tandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
tedvin olunmalıdır. Esasen birçok vatandaşlar 
bize soruyorlardı, ne olacak? Yazın bu sıcak ayın
da Büyük Meclisin bu kanunu müzakere etmesi 
hakikaten memleketimize hayırlı olacaktır, 

REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 
.mı efendim? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması hak

kındaki Kanunun bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin % 
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tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine 
dair kanunun, ehemmiyetine binaen, müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Bütçe Encümeni Reisi Maliye Encümeni Reisi 

Balıkesir Amasya 
Halil îmre Hâmit Koray 

REİS — Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini ara ediyorum : 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın

daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(6) sayılı Ek Protokolün tasdikine dair kanun 
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lâyihasına (274) arkadaş iştirak etmiştir, lâyi
ha (274) reyle kabul edilmiştir. 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(7) sayılı Ek P'rotokol ve «Bir Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın mu
vakkat tatbikine mütedair Protokolü tadil eden 
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihasına 
(275) arkadaş iştirak etmiştir. Lâyiha (275) 
reyle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere İnikadı 
kapatıyorum. " ( 

Kapanma saati : 19,55 

6; — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm, 
Burdur vilâyeti Yeşilova kazasında yapılmakta 
olan Verem Savaş Derneği Hastanesi hakkındaki 
tahrirî sual takririne Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Dr. Nafiz Körez'in tahrirî cevabı (7/214) 

, 1 5 . V I I I . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimiıryazılı olarak Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili tarafından cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

.•Burdur Mebusu 
Behçet Kayaalp 

1. Burdur vilâyeti Yeşilova kazasında yapıl
makta olan Verem Savaş Derneği Hastanesine 
vekâletinizce 1954, 1955 ve 1956 yılları 'bütçe
lerinden ne miktarda yardım yapılmıştır? 

2. Vekâletinizce veya vilâyet yahut kay
makamlık makamlarınca mezkûr derneğin he
sapları bugüne kadar tetkik edilmiş midir? 

3. Hastanenin inşaatı ne zaman ve hangi 
mütaahhide verilmiştir? Mütaahhidin deımek 
idare heyetinde vazifesi var mıdır ? 

4. İnşaat halen ne safhadadır? 
5. Vekâletinizce yapılan yardımlar nerede 

ve nasıl bir hesapla tutulmaktadır? 
6. Hastane ihale ve inşaatı dolayısiyle bu

güne kadar vekâletinize veya Burdur Valiliğine 
bir şikâyet yapılmış mıdır ve hangi tarihte? Şi
kâyet vâki ise vekâletinizce ne yapılmıştır? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 
Vekil 
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29 . VI I I . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K : 18 . V I I I . 1956 tarih ve Kanunlar Md. 

7 - 214/3162/14181 sayılı yazıya. 
Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm yazılı 

sorusu cevabının ilişik olarak takdim kılındığını 
saygılarımla arz ederim. 

Vekil 
Dr. Nafiz Körez 

Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm yazılı so
rusu cevabıdır : 

1. Burdur vilâyetinin Yeşilova kazasında 
mahallî dernekçe yapılmakta olan Verem Has
tanesine 1954 yılında 35 000, 1955 yılında 5 000 
ve 1956 yılında da 4 000 lira olmak üzere şim
diye kadar 44 000 lira yardım yapılmıştır. 

2. Yeşilova Verem Savaş ve Hastane Yap
tırma Derneğinin hesapları 13.VII. 1953 tarihin
de bir şikâyet üzerine vekâlet müfettişi Dr. Cev
det Uyanık tarafından tetkik ve teftiş edilmiş
tir. Bilâhara 13.11.1956 tarihindeki başka bir ih-
'bar üzerine mahallî sağlık merkezi Baştabibi, 
Malmüdürü ve özel idare memurundan müte
şekkil bir heyet tarafından hesabat yeniden tet-
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kik edilerek rapora bağlanmış ve her hangi bir 
suç tesbit edilememiştir. 

3. ^ Yeşilova Verem Hastanesi mütaahhide 
ihale edilmemiş olup dernekçe emaneten yaptı
rılmaktadır, 

4. Yeşilova Verem Hastanesi için (7718) 
m2 arsa 1 500 lira foedelle satmalınarak (141) 
m3 taş, 5 650 kilo kireç, 9 m3 kum ihzar ettiri
lerek ayrıca 974 m3 lük temel hafriyatı yaptırıl
mış ve bu son iş için de 4 603 lira 98 kuruş sarf 
edilmiştir. 

5. Mezkûr hastaneye yapılan yardımlar, 
bütçenin 426 ncı Veremle savaş umumi masraf
ları bölümünden yapılmakta ve hususi dosya
sında hıfzedilmektedir. 

6. Hastane ihale ve inşaatı hakkında 
13.VII.1953 ve 13.11.1956 tarihlerinde iki şikâyet 
vâki olmuş ve bunlar hakkında 1 nci maddede 
izah edildiği şekilde tetkikat yaptırılmıştır 

2. — Aydın Mebusu Nihat Îyriboz'un, bugü
ne kadar parasız ve burslu olarak kaç yüksek zi
raat mühendisi yetiştiğine ve 1950 yılından beri 
Avrupa ve Amerika'ya gönderilen yüksek ziraat 
mühendisleriyle teknisiyenlerin sayısına dair 
tahrirî sual takı*irine Ziraat Vekili Esat Buduk-
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/217) 

23 . VIII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ziraat Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletinizi rica ederim. 

1. Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Ziraat Fa
kültesi açıldığından beri kaç Yüksek Ziraat Mü
hendisi parasız ve burslu olarak yetişmiştir? 
Bunlardan Ziraat Umum Müdürlüğü ve Zirai 
Donatım emrinde çalışanların miktarı nedir? 

2. Avrupa ve Amerika'ya 1950 den beri çe
şitli maksatlarla gönderilen Yüksek Ziraat Mü-

1956 0 : 2 
hendisi ve teknisiyenlerin sayısı nedir ve bun
lardan kaçı elyevm meslek dışı vazifelere geç
mişlerdir? 

Aydın Mebusu 
Nihat îyriboz 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Hususi : 895 
29 . VIII . 1956 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riysetine 
24 . VIII . 1956 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 3206/14384 sayılı yazıları cevabıdır : 
Aydın Mebusu Saym Nihat îyriboz'un tah

rirî sual takririne verilen cevabın lef fen sunul
duğunu saygılarımla arz eylerim. 

Ziraat Vekili 
' E . Budakoğlu 

Aydın Mebusu Sayın Nihat Îyriboz'un tah
rirî sual takririne cevaptır : 

1. Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Ziraat Fa
kültesi açıldığından beri parasız ve burslu ola
rak bu müesseselerden 950 Yüksek Ziraat Mü
hendisi mezun olmuştur. 

Halen bunlardan 572 si Ziraat Umum Mü
dürlüğü ve 24 ü Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu emrinde çalışmaktadır. 

2. Yüksek Ziraat Mühendislerinden t. C. A 
dan 195, 4489 sayılı Kanuna göre 26 Amerika'
ya; 

4489 sayılı Kanuna göre 16 sı Avrupa'ya 
gönderilmiştir. 

Teknisiyen olarak da İ. C. A. dan 43 ü 4489 
sayılı Kanuna göre 2 Amerika'ya ye 1 kişi de 
Avrupa 'ya gönderilmiştir. 

Bu elemanlardan 15 Yüksek Ziraat Mühen
disi ile 2 teknisiyen de meslek dışı ayrılmışlar
dır. 

t 
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Orman Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demire r 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray -
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhaıı 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 

Aza adedi : 541 
Rey verenler *: 274 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 13 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar : 16 

[Kabul edenler] 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem, Yıldız * 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 
Lûtffi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan-
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Merit- Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlıı 

Yaşar Gümüşel 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu . 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses, 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kar asan 
A. Hamdi Sancar 
Rejiet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşıııkıhç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik, Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
AH Oeak 
XXII V/vClİ\ 

Cevdet San 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Raraazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
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İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ilâdi Ilüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 

KASTAMONU 
Basri Aktaş * 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Din çer 
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Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Nuri OonVmnŞlu 

MANİSA 
Samet Agaoğlu 
Hayrı Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
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Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

.SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN. 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Ural 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Ahmet Özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
•Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi > Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
D an yal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzumm-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ANTALYA 
Asını Okur 

EDÎRNE 
Mehmet Enginün 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hanıdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi tnanç 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet Karaerür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

KARS 

Fevzi Aktaş 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

[Beye iştirak 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıo£lu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumem 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Osman Ongan 

MALATYA 
İsmet inönü 
Hilmi özbay 

SİNOB 
Şe raf ettin Ayhan 
Haşim Tan 

etmiyenler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(İ.) 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GÜMUŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hâ*Kkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

TUNCELİ 

Fethi Ülkü 

URFA 

Feridun Ergin 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

^ İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Akeı* 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören * 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
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Mehmet Ali Şebük 
İlhan Sipalıioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz (1.) 
Emin Develioğlu 
Servet Haeıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmııdoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Ham di Ragıp Atademir 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 
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MALATYA | 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay ' 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
.N'eıiiııı Okmen 

Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri Özsan 
Akif Sarı oğlu 

MUŞ 
Şemsi A "•»ingin 

NİĞDE 
Ali TTlvi Arıkân 
Sadettin Ertur 
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Hüseyin Avni Göktürk 
(V.) " 
Ahmed Nuri Kadıoğhı 
Zihni üner 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Ak< ' ü 1 

SAMSUN 
Salim Oonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Eker 
Hamdi Tekay 
Şükrü Ulueay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Saiitu Serçe 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlıı 
Ser ver Somun cuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğrııyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örn e kol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Neemi Arınan 
Zeki Erata sn an 
Fethi Mahramlı 
Saıuiın Yücedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Meh met Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabiti Duralı 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahis. 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

r-l 

2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

tstanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

— 
16 



î : 108 31.8.1956 C : 2 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki t9 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden (6) 

sayılı Ek Protokolün tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif .Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek *" 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Oeveci 
Nihat tyriboz 

Aı îa adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
274 
274 

0 
0 

251 
16 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 

Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESÎR 
Esat Budakoğlu 
Halil tmre 
Arif Kalipsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Şevki Hasırı? 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Bavsal 
Sabri Çonkar 
.Uiihnt Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

i Ahmet Hatı 
\ Lûtfi Oğnltûrk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Raerıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ı Ali Ferruh Yücel 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
YakUp Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
A. Hanı di Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev- Ünal 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

Tevfik Şen ocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketogln 
Şemsettin Mursaloğlu 

mı 



Celâl Ramazanoğlu 
ÎÇEL 

Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksa 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir , 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 

î : 103 31.8 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer .Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoglu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhajuözsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 

.1956 O : 2 
Yavuz Paşâmehmetoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ahmed Nuîi Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri lşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta. 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SHRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rıfat öçten 

Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-. 
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygun 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 

JEIamit Kartal 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçobân 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergûder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Ge4ikoğlu 
Zafer Gökçer 
Hazım Türegtin' 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Işın 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 

BtLEOÎK 
tsmail Selçuk Çakîroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 

[Beye iştirak 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(t.) 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

etmiyenler] 
ERZURUM 

Ishak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola _ 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbal 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 

Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan» 
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

fZMÎR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
A î Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz (I.) 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay i 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Aİican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
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Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Büstü Özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
îemail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay ( t ) 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Ntivit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 103 31.8 
Fevzi Ifûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avrii Göktürk 
(V.) 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoflu 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1956 C : 2 
Bami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güri§ 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SltRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlıı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğrnyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin Örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

ebusluklarj 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Samim Yücedere 
TOKAD 

Osman Hacıbaloğkt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Goİoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullan Nutku 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan. Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslin Görentag 
Kemal Yörükoğîu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kiriseiöğlü 
Avni Yurdabayrak 

"Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

—, 
16 

\ 



1 ; 103 31.8.1966 0 : 2 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(7) sayılı Ek Protokol ve «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın muvak
kat tatbikine mütedair Protokolü tadil eden Protokol» ün tasdikine dair Kanuna verilen 

reylerin neticesi 
-" • (Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler :• 0 

Reye iştirak etmiyenler r: 250 
Münhal mebusluklar : 16 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay ""* 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç, 
Seyü !£urthek 
Talât Vagfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçjn 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Balaman 
Attilâ Konu^ 
Asım Okur 
Burnanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

[Kabul 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Ztihtü üray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

f Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşcmsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 

edenler] 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğhı 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumiîi 

Hilmi Çeltikçioğiu 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaf f er* Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımhöğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoglu 

EDİRNE 
Kemal Yaşinkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 



Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

OAZÎANTEB 
Samih inal 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yâkup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibe§e 

'İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfî Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 

t : 103 31.8 
Ahmet Topçu 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmı Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
gaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağnaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gokmenoglu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Himmet ölçmen 

.1956 0 : 2 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğiu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik Heri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 

Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Mehmet Daim Stialp 

SİN06 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

BALIKESİR 
Bnver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selguk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
İbrahim Oktem 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğln 

[Reye iştirak 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(t); 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ , 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanae, 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Ishak Avnı Akdağ 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğİu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZUNTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

etmiyenler] 
İSTANBUL 

Necmi Âteş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Hami Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMtR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Mehmet Âli Sebük 
Abidin Tekön 

KARS 
Sim Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Âli Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz (1.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 

Osman Böltikbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOOAELt 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Öbuz 
M. Rüştü Ozal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbüen 
thsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğ'an , ' 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kınkoğlu 
Abdullah Kor t lu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Ozbay (t.) 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
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Hayri Büke 
Adnan Karaosm&noğlu 
Ferzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Beşit Kemal Timuroğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettân Emre 

NtöDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
(V.) 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 103 31.8 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Bami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıba§ 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncnoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demiraf 

[Münhal M 

Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1966 0 : 2 
Abdurrahman Doğmyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Neonu Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 

ehmluklar] 

İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Osman Turan 
TUNOELI 

Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Haşini Tathoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabİh Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğîu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
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fetima: 2 S. S A Y I S I : 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmayı tadil eden (6) sayılı ek Protokolün tasdikine 

dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/389) 

T. C. 
Başvekâlet 23 .1. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 264/360 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kefeliğine 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(6) sayılı Ek Protokolün tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi tcra Vekilleri Heyetince 29 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma, Avrupa İktisadi 
tş Birliği Teşkilâtı Konseyinin 30 Haziran 1954 tarihinde Paris'te yaptığı toplantıda imzalanan. 
(5) sayılı Ek Protokol ile 30 Haziran 1955 tarihine kadar temdit edilmişti. 

Anlaşma hitama ermeden önce, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının muhtelif komitelerinde 
yapılan tetkikler sonunda, mezkûr Anlaşmanın Birliğe dâhil olan memleketler arasında cereyan et
mekte olan muamelelerde ifa etmekte olduğu müspet tesirler nazarı itibara alınarak, 30 Haziran 
1955 tarihinden sonra da temdidinde fayda mülâhaza edilmiştir. Ancak, Teşkilât Konseyinin ^9 
Haziran 1955 tarihinde Paris'te akdettiği içtimada, Anlaşmanın bâzı hükümlerinin tadili zımnında 
muhtelif komitelerde yapılan müzakerelerin 30 Haziran 1955 tarihinden <ewel neticelenemiyeceği 
nazarı itibara alınarak, derdest bulunan müzakerelerin neticeye bağlanmasını mümkün kılmak 
üzere Anlaşmanın muvakkaten 1 ay müddetle uzatılmasına karar verilmiş ve bu maksatla tanzim 
edilmiş olan 6 sayılı Ek Protokolün âza memleketlerce imzalanması tavsiye olunmuştur. 

Âza memleketler arasındaki tediye münasebetlerini ve bilvasıta ticari mübadeleleri teshil eden 
mezkûr Anlaşmanın meriyette kalması menfaatlerimize uygun olduğundan, yürürlük müddetinin 
bir ay temdidi zımnında 6 sayılı Ek Protokol muvafık görülmüş ve verilen salâhiyete müsteniden 
Avrupa iktisadi tş Birliği Teşkilâtı nezdindeki heyetimiz Başkanı Mehmet Ali Tiney tarafından 29 
Haziran 1955 tarihinde Paris'te imzalanmıştır. 

Memleketimizin menfaatlerin* uygun görülen mezkûr Protokolün tasdiki, Türkiye Büyük Mil
let MecHslnîn yüksek tasvibine arz oltEnta*; 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/389 
Karar No. 80 

17. V.1956 

Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden (6) sayılı Ek Protokolün tasdikine dair 
kanun, lâyihası, Hükümet temsilcilerinin işti
rakiyle encümenimizde -tetkik ve- müzakere 
olundu : 

Âza memleketler arasındaki tediye müna
sebetlerini ve dolayısiyle ticari mübadeleleri 
kolaylaştıran Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden (6) sayılı Ek Protokolün tasdik edil
mesi menfaatlerimize uygun görüldüğünden en
cümenimiz tasarıyı aynen ve ittifakla kabul et
miştir. 

Havalesi" gereğince Ticaret Encümenine. tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
îzmir 

C. Baban 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

Manisa 
H. Bayur 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Çorum 
8. Baran 

Bu M. M. 
Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Kastamonu 
B. Ahtaş 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

Sinob 
M. Tümerkan 

îmzada bulunamadı 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/389 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

21 . VIII . 1956 

Bir*Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden (6) sayılı ek Protokolün tasdikine dair ka
nun lâyihası, ilgili hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle encümenimizde incelendi: 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması *hak-
kında 19 Eylül 1950 tarihinde imza ve Haziran 
1954 tarihinden 30 Haziran 1955 tarihine tem-
didedilen Anlaşmanın, Avrupa devletleri ara
sındaki ticari mübadelelerde büyük faydalar 
sağlandığı tesbit olunmakla beraber, bâzı hü
kümlerinin tadili zaruri görülmüş, ancak bu 
tadilâtın yapılması için gerekli müzakerelerin 
anlaşma müddeti sona ermeden önce ikmal olu-
namıyacağı anlaşıldığından müzakerelerin neti

celenmesine imkân vermek gayesiyle Anlaşma 
müddeti ek bir Protokolle bir ay müddetle tem-
didolunmuştur. 

Hükümetimizce imzalanan işbu ek Protoko
lün tasdikine mütedair kanun lâyihası encüme-
nimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin ylüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reisi M. M. Kâtip 

Bursa Ankara Konya 
B. Şaman İV. İnanç M. Güzelkıhnç 

Ankara Erzurum 
H. Bulgurlu C. önder 
Maraş Ordu 

E. öksüz M. Ywm 

v Kocaeli 
H. O. Erkan 

Sivas 
B. Yüksel 

(S. Bvym : 301) 



\ -
— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir Avrupa tediye birliği kurulması hakkındaki 
19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden (6) 
sayılı Ek Protokolün tasdikine dair kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 30 
Haziran 1955 tarihinden 31 Temmuz 1955 tari
hine kadar devamını sağlamak maksadiyle 29 
Haziran 1955 .tarihinde Paris'te imzalanmış bu-
lunan «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden (6) sayılı Ek Protokol» tasdik olunmuş
tur. 

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

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

29 . XII . 1955 
Devlet Vekili 

• M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoglu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
§. Ergin 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F, Ulus 

Güm. ve tnh. Vekili 
77. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

(S, Sayısı :801) 
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BÎR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ 19 EYLÜL 1950 TARİHLÎ AN

LAŞMAYI TADÎL EDEN 6 SAYILI EK PROTOKOL 
# 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıı al
lığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, irlanda, İzlanda Cumhuriyeti, îtalya Cumhuriye
ti, Lüksenburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Bü
yük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, İsveç, İsviçre Konfederasyonu, ve Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri. 

19 Eylül 1950 tarihinde münakit bir Avrupa Tediye Birliği kurulmasına mütedair Anlaşmanın 
(aşağıda Anlaşma diye anılacaktır) ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalanmış olan ve 
birinci fıkrasında Anlaşmanın tesirlerini İ Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşma
nın muvakkat tatbikine dair Protokolün ve sırasiyle 4 Ağustos 1951, 11 Temmuz 1952, 30 Hazi
ran 1953, ve 30 Haziran 1954 tarihlerinde imzalanan ve Anlaşmayı tadil eden 2, 3, 4, 5 sayılı Ek 
Protokollerin mümzileri olarak; ? • 

5 Ekim 1954 tarihinde Londra'da İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yugoslavya 
Hükümetleri aras,nda parafe edilen Serbest Trieste Ülkesine ait mutabakat beyannamesi muci
bince, bölgenin İngiliz - Amerikan Mmtakası Müttefik Askerî Hükümetinin 26 Ekim 1954 den 
itibaren son bulduğu ve aynı tarihten itibaren, İtalya Hükümetinin, beyanname tarafından ken
disine, tevdi edilen bu bölgenin idaresini ele aldığını hatırlıyarak, 

Anlaşmaya bâzı tadiller yapmak hususunda mutabık kalarak, 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Ek Protokol metnini tasvip ve teşkilât üye

leri tarafından imzalanmasını tavsiye eden 29 Haziran 1955 tarihli tavsiyeyi nazan itibara alarak, 
Mezkûr Ek Protokolün hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzulıyarak, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — ' 1 . 

Anlaşmanın III ncü tablosunun 1 numaralı notu aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«(1) Yunanistan, 1 Temmuz 1954 ve 31 Temmuz 1955 tarihleri arasındaki hesap devrelerinde 

hesap açıklarını işbu maddenin hükümlerine göre tesviye edemez. Mezkûr hesap devreleri için Yu
nanistan'ın kotası, 13 ncü maddenin (a) fıkrası, ve mükerrer 23 ncü madde ve Anlaşmanın B eki
nin 4 ve 17 nci fıkraları anlamında sıfıra müsavi addedilir.» 

Madde -— 2. 

12 nci maddenin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«(c) İşbu madde mucibince iki Âkıd Taraf arasındaki münasebetlerde kullanılan kredi meb

lâğları 11 nci madde anlamında Birlikçe verilmiş veya alınmış ikrazat mahiyetinde telâkki oluna
cak ve 11 nci madde mucibince yapılacak ikrazat tutarı, bahis mevzuu iki Âkıd Taraf bakımından, 
gerek aralarında ve gerekse Birliğe verilecek veya Birlikten alınacak ikrazatm safi tutarını 11 nci 
madde hükümlerine uygun olarak tâyin edilecek meblâğa müsavi kılacak şekilde ayarlanacaktır.» 

Madde — 3. 

•19 ncu maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
« (b) İşbu maddenin (c) ve (d) fıkralariyle 35 (dördüncü) nci madde hükümleri mahfuz kal

mak şartiyle Konseyin işbu Anlaşma gereğince alacağı kararlar, kararın ittihazında hazır bulun-
mıyan veya müstenkif kalan Âkid Taraflar hariç; diğer bütün Âkid Tarafların karşılıklı mutaba
katı ile alınır. Bununla beraber; $ • ** *''"''v! 

(1) 3â ncü maddeye uygun olarak, işbu Anlaşmanın bir Âkid Taraf hakkında talikini istih
daf eden bir kararın ittihazında ilgili Âkid Tarafın mutabakata zaruri olmadığı gibi, hakkında 
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böyle bir kararın alınmasını takibeden devre içinde Âkid Taraflarca ittihaz edilecek diğer her 
hangi bir kararda da bu Âkid Tarafın mutabakatına lüzum yoktur, ve 

(2) Kendisi hakkında işbu Anlaşmanın uygulanması sona eren bir memleket, buna rağmen, iş
bu Anlaşmanın B Ekinin 6 ncı fıkrası gereğince, kendisi ile ilgili olarak alınan kararlara iştirak 
eder. 

Madde — 4. 

Anlaşmanın 20 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
« (a) îdare Komitesi, Âkid Taraflarca teklif edilecek ve Konsey tarafından tâyin edilecek 

âzami yedi azadan teşekkül eder. Aşağıdaki 34 ncü ve 35. (dördüncü) nci maddeler gereğince işbu 
Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında hitama erdiği takdirde, bu Âkıd Tarafın teklifi üzerine îdare 
Komitesine tâyin edilmiş bulunan bir üyenin îdare Komitesi üyeliği sıfatı da sona erer. Aşağıdaki 
33 ncü madde gereğince işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hakkında talik edilmiş olması halinde; 
bu Âkıd Tarafın teklifi üzerine tâyin edilmiş olan üye, teşkilât aksine bir karar ittihaz etmiş 
olmadıkça, taliki takibeden devre zarfında îdare Komitesi toplantılarına katılamaz. Konsey aksine 
karar vermiş olmadıkça, îdare Komitesi üyelerinin, vazife müddetleri bir yıldır ve tekrar tâyinleri 
caizdir. 

Madde — 5. 

Anlaşmanın 26 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
(a) Birliğin hesabatı 0.88867088 gram safi altın olarak tesbit edilen hesap vahidi ile tutulur, 

ameliyelere mütaallik hesaplar bu vahit üzerinden yapılır ve yukardaki mükerrer 10, 11 ve 13 ncü 
maddeler gereğince verilen ikrazat da bu hesap vahidi ile ifade edilir. 

Madde ~ 6. 

Anlaşmanın 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
Bir Âkıd Taraf parasının paritesi bir hesap devresi içinde tadil edildiği takdirde, bu Âkıd 

Taraf diğer Âkıd Taraflar' muvacehesinde iki taraflı fazlalık veya açıkları; paritenin tadilin
den önceki ve sonraki devreler için, bu devrelerin her birinde mer'i olan parite nazarı itibara alın
mak suretiyle ayrı ayrı hesaplanır. 11 nci maddenin (B) fıkrasının uygulanması bakımından, yukar 
daki 12 nci madde gereğince kullanılan kredilerin yekûnu, kredi hangi hesap devresi için kullanıl
mışsa o hesap devresinde uygulanan parite esası üzerinden hesap vahidi olarak hesaplanır. 

Madde — 7. 

Mükerrer 35 nci maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir ; 
«(b) îşbu Anlaşma, işbu maddenin (a) fıkrasmck derpiş edilen teşkilât kararma iştirak etmi-

.yen her Âkıd Taraf için, 31 Temmuz 1955 tarihinde hitam bulacak ve yukardaki 34 ncü ̂ maddenin 
(e) fıkrası mezkûr Âkıd Tarafa tatbik edilecektir.» • 

Madde — 8. 
* 

1. îşbu Ek Protokolün 1 ilâ 7 nci nîaddeleri, Anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eder. 
2. îşbu Ek Protokol tasdik edilecek ve Anlaşma ile aynı tarihte veya işbu Ek Protokol mezkûr 

tarihe kadar bütün mümzilerce tasdik edilmediği takdirde, tasdik belgelerinin bütün mümzilerce 
tevdiini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

*' 3. îşbu Ek Protokol, Anlaşmanın sona ermesine kadar yürürlükte kalacaktır; Anlaşmanın 34, 
35 (dördüncü) ve 36 ncı maddeleri hükümleri işbu Ek Protokole, Anlaşmaya uygunlukları şartlarla 
tatbik olunurlar. , 

( S. Sayısı : 301) 
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Madde — 9. 

Yukardaki 8 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine rağmen, işbu Ek Protokolü imzalıyan Ta
raflar, Protokol hükümlerini 1 Temmuz 1955 tarihinden itibaren tatbik edeceklerdir. 

Bu hususları tasdik, zımnında, aşağıda imzaları olan ve gerekli şekilde salahiyetli kılınmış bulunan 
temsilciler, işbu Ek Protokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, İngilizce ve Fransızca olarak bir tek nüsha 
halinde 29 Haziran 1955 günü, Paris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa İktisadi I§ Birliği Teş
kilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter mezkûr nüshanın musaddak birer sureti
ni işbu Ek Protokolün bütün mümzilerine gönderecektir. 

»*•-« 
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W"*-' 2 S. SAYISI : 0 U 2 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmayı tadil eden «7 sayılı Ek Protokol» ile «Bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın mu
vakkat tatbikine mütedair Protokolü tadil eden Protokol» ün 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1/412) 

r. a . m 
Başvekâlet 7.11. 1956 

Kânunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 292/479 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(7) sayılı Ek Protokol ile bir Avrupa Tediye Birliği kurulması halamdaki Anlaşmanın muvak
kat tatbikine mütedair Protokolü tadil eden Protokolün tasdikine dair Hariciye Vekâletince ha-
arlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 27 . I . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve iligikleriyle birlikte sunulduğıfhu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
rA. Menderes 

ESBABI MUCÎRB 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma, Avrupa 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtı Konseyinin 29 Haziran 1955 tarihinde Paris'te yaptığı toplantıda im
zalanan (6) sayılı *Ek Protokol ile 31 Temmuz 1955 tarihine kadar, temdidedilmişti. Anlaşma
nın bâzı hükümlerinin tadili zımnında Teşkilâtın muhtelif komitelerinde başlamış olan müzake
relerin ve bilhassa Avrupa Tediye Birliğinin hitam buhnasiyle onun yerine geçecek olan yeni 
Teşkilâtın statüsüne mütedair münakaşaların, Anlaşmanın hitamından önce ikmal edilemiyeceği 
nazarı itibara alınarak/ Anlaşmanın bir ay için muvakkaten temdidinde mutabık kalınmıştı. Bu 
müddet zarfında yapılan müzakereler sonunda Anlaşmanın yeniden bir sene uzatılması hususun
da mutabakata varılmış ve 7 sayılı Ek Protokol tasarısı tanzim edilmiştir. Avrupa İktisadi îş 
Birliği Teşkilâtı Konseyi 29 Temmuz 1955 tarihinde yaptığı toplantıda, bu tasarıyı tasvip ve 

^azalara onu imzalamalarını tavsiye eylemiştir. 
Anlaşmanın âza memleketler arasındaki tediye münasebetlerinde ve bilvasıta ticarî mübade

lelerde ifa etmekte olduğu müspet tesirler nazarı itibara alınarak, meriyette kalması menfaatle
rimize uygun görüldüğünden, yürürlük müddetinin yeniden temdidi zımnında «7 sayılı Ek Pro
tokol» ve «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütedair Protokolü tadil eden Protokol» muvafık bulunmuş ve bu maksatla mezkûr protokoller 
5 . VIH. 1955 tarihli ve 4/5800 sayılı îcra Vekilleri Heyeti Kararının verdiği salâhiyete müs
teniden Avrupa îktisadi îş Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyetimiz Başkanı Mehmet Ali Tiney 
tarafından 5 Ağustos 1955 tarihinde Paris'te imzalanmışlar. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun görülen mezkûr protokollerin tasdiki Türkiye Büyük 
Mület Meclisinin yüksek tensibine .arz otonur. , -



Hariciye Encümeni mazbatası 
' T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/412 
Karar No. 32 

17 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil. 
eden «7 sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütedair Protokolü ta
dil eden Protokol» ün tasdikine dair kanun lâ
yihası, "Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden «7» sayılı Ek Protokol ile aynı anlaşmanın 
muvakkat tatbikine dair Protokolü tadil eden 
Protokolün bir sene müddetle uzatılması encü-
menimizce de uygun görülerek tasarı aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Bu Mazbata Muharriri 

Reisi 
îzmir 

C. Baban 
Çanakkale 

B. Enüsüinm 
Çorum 

K. Terzioğl% 
Kastamonu 
B. Aktaş 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Çorum 

8. Baran 
Erzurum 

R. 8. Burçak 
Manisa 

H. Bay ur 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Sinob 

M. Tümerkan 
imzada bulunamadı 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/412 
Karar No. 46 

21 . VIII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

«Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden (7) sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütedair Protokolü ta
dil eden Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyi
hası, ilgili hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde incelendi : 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmanın Avrupa 
İktisadi îş' Birliği Konseyinin 29 Haziran 1955 
tarihinde Paris'te yaptığı toplantıda 31 Temmuz 
1955 tarihine kadar uzatılmasına karar veril
mişti 

Anlaşmanın bir aylık temdidi zarfında esas 

hükümlerinin tadiline mütaallik görüşmelerin 
intacedilemiyeceği anlaşıldığından anlaşma müd
detinin bir sene müddetle temdidini teminen ha
zırlanan 7 sayılı Protokol ile Anlaşmanın geçici 
tatbik hükümlerini tadil eden Ek Protokol Av
rupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı Konseyinin 29 
Temmuz 1955 tarihinde tasvip ve âzalarca imza
lanması tavsiye olunmuştur. 5 Ağustos 1955 ta
rihinde mezkûr teşkilât nezdindeki Heyetimiz 
Başkanı tarafından imza olunan mezkûr proto
kollerin tasdikine dair kanun lâyihası, bu Birli
ğin iktisadi menfaatlerimize uygun bulunduğu. 
ve ticari mübadelelerimizde kolaylıklar sağladığı 
düşüncesiyle, encümenimizce aynen kabul olun
muştur. 

[(S. Sayısı: 302) 
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Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil

mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret Encümeni 

Reisi 
Bursa 

H. Şaman 
Kâtip 
Konya 

M. Güzelkilınç 

M. M. 
Ankara 

N. İnanç 

Ankara 
H, Bulgurlu 

Erzurum 
C. önder 

imzada bulunamadı 

Maraş 
B. öksüz 

Kocaeli 
B. O. Erkan 

Ordu 
M. Yazıcı 

Sivas 
JET. Yüksel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
(7) sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın mu
vakkat tatbikine mütedair Protokolü tadil eden 

Protokoldün tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 31 
Temmuz 1955 tarihinden sonra devamını sağla
mak maksadiyle, 5 Ağustos 1955 tarihinde Pa
ris'te imzalanmış bulunan «Bir Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta
rihli Anlaşmayı tadil eden (7) sayılı Ek Pro
tokol» ve keza 5 Ağustos 1955 tarihinde Paris'te 
İmzalanan «Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütedair Protokolü tadil eden Protokol» tasdik 
olunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . 1 . 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. Cemü Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C, Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

€kt. ve Ticaret Vekili 
P. Ula§ 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirel 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Şlenderes 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan 
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BİE AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ 19 EYLÜL 1950 TARİHLİ 'AN
LAŞMAYI TADİL EDEN 7 SAYİLİ EK PROTOKOL 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıratlı
ğı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İrlanda, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksenburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç, isviçre Konfederasyonu, ve Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetleri, 

19 Eylül 1950 tarihinde münakit bir Avrupa Tediye Birliği kurulmasına mütedair Anlaşmanın 
(aşağıda Anlaşma diye anılacaktır) ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalanmış olan ve 
birinci fıkrasında Anlaşmanın tesirlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşma
nın muvakkat tatbikine dair Protokolün ve sırasiyle 4 Ağustos 1951, 11 Temmuz 1952, 30 Hazi
ran 1953, 30 Haziran 1954 ve 29 Haziran 1955 tarihlerinde imzalanan v& Anlaşmayı tadil eden 
2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı Ek Protokollerin mümzüeri olarak; 

5 Ekim 1954 tarihinde Londra'da Itaîya, ingiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yugoslavya 
Hükümetleri arasında parafe edilen Serbest Trieste Ülkesine ait mutabakat beyannamesi muci
bince, bölgenin ingiliz - Amerikan mmtakası müttefik askerî hükümetinin 26 Ekim 1954 ten iti
baren son bulduğu ve aynı tarihten itibaren, italya Hükümetinin, beyanname tarafından kendisi
ne tevdi edilen bu bölgenin idaresini ete aldığını hatırlıyarak, 

Anlaşmaya bâzı tadiller yapmak hususunda mutabık kalarak, ve bilhassa âza memleketlerden 
bir kısmının convertibiliteye avdetleri halinde Anlaşmanın hitam bulmasını mümkün kılacak hü
kümler derpiş edilmesini nazarı itibara alarak, 

Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Ek Protokol metnini tasvip ve Teşkilât 
üyeleri tarafından imzalanmasını tavsiye eden 29 Haziran 1955 tarihli tavsiyeyi nazarı itibara sla-
rak, 

Mezkûr Ek Protokolün hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzulıyarak, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. • 

(a) 11 nci maddenin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«(a) Her Âkıd Tarafın hesap fazlası veya açığı, bu Âkıd Tarafın, müterakim hesap fazlası veya 

açığının III ncü tabloda kendisine tahsis, edilen kotayı tecavüz etmediği nisbetle, dörtte biri ikra-
zat, dörtte üçü de altın tediyatı ile tesviye edilir». 

(b) Anlaşmanın III sayılı tablosu aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
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Âkıd Taraf 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksenburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İzlanda 
İtalya 
Norveç 
Holânda 
Portekiz 
Birleşik Kıralhk 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 

Tablo : III 

Kotalar 

Kota 
(Milyon hesap va
hidi itibariyle) 

- 1.200 
168 
864 
468 

1.248 
108 
36 

492 
480 
852 
168 

2.544 
624 
600 

_ 120 

Her Âkıd Tarafın, ko
taların mecmuıma nis
peten % olarak ifade 

edilen kotası 

12.0 
1.7 
8.7 
4.7 

12,5 
1.1 
0.4 
4.9 
4.8 
8.5 
1.7 

25.5 
6.3 
6.0 
.1.2 

Notlar : (1) Yunanistan, 1 Temmuz 1954 ve 31 Temmuz 1955 tarihleri arasındaki hesap devre
lerinde, hesap açıklarım, işbu maddenin hükümlerine göre tesviye edemez. Mezkûr hesap devre
leri için, Yunanistan'ın kotası, 13 ncü maddenin (a) fıkrası, ve mükerrer 23 ncü madde ve Anlaş
manın B ekinin, 4, mükerrer 10 ve 17 nei fıkralan anlamında sıfıra müsavi addedilir. Yunanis
tan hükümeti Teşkilâttan talebettiği takdirde, işbu not hükümleri, bu talebin yapıldığı devreyi 
takjpeden üçüncü hesap devresi sonunda derhal meriyetten kaldırılacaktır. 

(2) Belçika * Lüksemburg Ekonomik Birliğinin hesap fazlalığı veya açıkları, müterakim hesap 
fazlalarının 8Ö5 252*müyon hesap vahidini aşmadığı nispette, işbu madde gereğince tesviye olu-
nucr. Şayet Belçika - JLüksenburg Ekonomik Birliği bu meblâğı aşan bir müterakim hesap fazla
lığına sahibolursa, 13 ncü maddenin (b) fıkrası hükümleri tatbik edilir, 

Madde — 2. 

Anlaşmanın 19 ncu maldesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde tadil, edilmiştir: 
« (a) 20 ncâ madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Konsey işbu Anlaşmanın icrası içiu 

gereken kararları almaya salahiyetlidir. Bu kararlar, bütün Âkıd Tarafları ilzam eder. 34 ncü 
madde (e) fıkrası ve 36 ncı madde (e) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma 
bir Âkıd Taraf hakkında meriyetten kalkarsa, mezkûr kararların bu Âıd Tarafı ilzam etmesi 
sona erer. Maanmfih, İşbu maddenin (c) fıkrasında /derpiş edilen kararlar, Âkıd Taraf bulunan 
veya muayyen bir zamanda Âkıd Taraf bulunmuşları bütün Teşkilât azalarını ilzam eder. 

(b) İşbu maddenin (c) ve (d) fıkralarlyle 35 (beşinci) madde hükümleri mahfuz kalmak şar
tiyle, Konseyin işbu Anlaşma gereğince alacağı kararlar, kararın ittihazında hazır bulunmayan 
veya müstenkif kalan Âkıd Taraflar hariç, diğer bütün Âkıd Tarafların karşılıklı mutabakatleri 
ite alınır. : " ' 1 -; 

Mamaafib, 
(1) 33 ncü maddeye uygun olarak işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hakkında talikini istihdaf 
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eden bir kararın ittihazında, ilgili Âkıd Tarafın mutabakatı zaruri olmadığı gibi, işbu Anlaşmanın 
kendi hakkında talik edildiği devre zarfında ittihaz edilecek diğer her hangi bir kararda da bu Âkıd 
Tarafın mutabakatına lüzum yoktur. 

(2) Kendisi hakkında, işbu Anlaşmanın uygulanması nihayet bulan bir memleket, buna rağmen, 
Anlaşmanın B ekinin 6 neı fıkrası mueibinee kendisi ile ilgili olarak alman kararlara iştirak eder. 

Madde — 3. 

(a) Anlaşmanın 20 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«(a) İdare komitesi; Âkıd Tarafların inhası üzerine meclis tarafından seçilecek, âzami 7 azadan 

teşekkül eder. 
34 ve 35 (Beşinci) nci maddeler gereğince, işbu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında hitama erdiği 

takdirde, bu Âkıd Tarafın inhası üzerine idare komitesine tâyin edilmiş bulunan bir azanın, idare 
komitesi âzalığı sıfatı da sona erer. 33 ncü madde gereğince işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hak
kında talik edilmiş olması halinde, bu Âkıd Tarafın inhası üzerine tâyiıi edilmiş bulunan bir âza, 
teşkilât hilâfına karar vermedikçe, bu talik müddetince, idare komitesi toplantılarına iştirak edemez. 
Teşkilât hilâfına karar vermedikçe, komite âzalarının vazife müddeti bir senedir; tekrar seçilebilir
ler. 

(b) Anlaşmanın 20 nci maddesi (h) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«(h) Konsey, işbu maddenin (g) fıkrası mucibince bir karar almadıkça, idare komitesinin ka

rarlan bütün Âkıd Tarafları ilzam eder. 34 ncü maddenin (e) ve 36 nci maddenin (e) fıkraları 
mahfuz kalmak şartiyle, idare komitesi kararları, işbu Anlaşmanın uygulanması hakkında sona eren 
Âkıd Tarafı ilzam etmez. \ 

Madde — 4. 

Anlaşmaya, 35 (dördüncü) nci maddeden sonra aşağıdaki şekilde yeni bir 35 (beşinci) nci madde 
ilâve edilmiştir : 

• «Madde 35 (beşinci)» , 
• • - • * = • , 

•11 nci maddenin tatbikatının yeniden temdidi ' " 4 .' 
(a) 11 nci maddenin 1 Temmuz^1956 tarihinden itibaren hangi şartlar dâhilinde meriyette kala

bileceğini, tâyin etmek üzere Teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile de istişare ederek; 
en geç 31 Mart 1956 tarihine kadar işbu Anlaşmanın tatbikatını umumi bir incelemeye tâbi tuta
caktır. 

(b) işbu maddenin (a) fıkrası mucibince Teşkilât tarafından alman karara iştirak etmiyen 
Âkıd Taraf muvacehesinde, işbu Anlaşma 30 Haziran 1956 tarihinde hitam bulacak ve bu takdirde, 
bu Âkıd Taraf hakkında 34 ncü maddenin (e) fıkrası tatbik edilecektir. 

(c) 36 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, diğer Âkıd Taraflar tesbit 
edecekleri şartlar dairesinde 11 nci maddeyi kendi aralarında ipka edeceklerdir. 

Madde — 5. . 

Anlaşmanın 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Madde — 36. 
•. - . _ _ _ . ' ->" 

Hitam bulma 
(a) îşbu Anlaşma, Teşkilât kararı ile her an meriyetten kaldırılabilir. 
(b) Âkid. Tarafların kotaları, cem'an, kotalar umumi yekûnunun yüzde ellisinin dûnuna düş

tüğü takdirde, Teşkilât hilâfına karar vermedikçe, işbu Anlaşma hitam bulur, 
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(c) 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaşmasının meriyete girmiş olması veya işbu An
laşmanın nihayete ermesiyle tatbik mevkiine konulması şartiyle, işbu Anlaşma; kotalarının ye- -
kûnu cem'an, bütün kotalar yekununun asgari yüzde 50 sine baliğ olan Âkid Tarafların, işbu An
laşmaya nihayet verme hususundaki niyetlerini Teşkilâta bildirmeleriyle hitam bulur. Beyannamer 
leri Teşkilât tarafından alınmış olan Âkid Tarafların kotaları umumi yekûnunun, işbu fıkrada 
derpiş edilen yüzde nispete eriştiği tarihte veya Avrupa Para Anlaşmasının meriyete girdiği tarih
te İşbu Anlaşma hitam bulur. Şayet mezkûr Para Anlaşmasının tatbik edilebilmesi zımnında, icrası 
muktazi şartlar bu tarihe kadar ifa edilmemiş ise, Anlaşma bu şartların îfa edildiği tarihte hitam 
bulacaktır. 

(d) işbu madde mânasında kotalar, işbu Anlaşmanın III sayılı tablosunda 1 Temmuz 1955 ta
rihinde tesbit edilmiş olan meblâğlardır. 

(e) işbu Anlaşmanın hitamı üzerine, 
(1) işbu Anlaşmanın bir hesap devresi sonunda hitama ermesine rağmen, bu.Jıesap devresine 

mütaallik ameliyeler icra olunacaktır, ve ' -
(2) Birlik, işbu Anlaşmanın B Ekinin II nci kısmı hükümleri dairesinde tasfiye edilecek ve 

mezkûr kısımdaki hükümler tamamen icra edilinceye kadar işbu Anlaşma meriyette kalacaktır. 

Madde — 6. \ 

(a) Anlaşmanın B Ekinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«1. işbu Anlaşmanın 34 ve 35 (beşinci) nci maddeleri gereğince, işbu Anlaşmanın bir Âkıd 

Taraf muvacehesinde nihayete ermesi halinde, Anlaşmanın 10 mükerrer ve 13 ncü maddeleri 
mucibince hususi şartlar altında verilmiş ikrazat hakkında, Teşkilâtın Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti ile »mutabık kalarak alacağı kararlar mahfuz kalmak şartiyle, bu Âkıd Tarafın 
hak ve vecibeleri aşağıdaki hükümler dairesinde tesbit olunur : 

(b) anlaşmanın B Ekinin 10 ncu fıkrasından sonra aşağıdaki şekilde yeni bir mükerrer 
10 fıkra ilâve edilmiştir : * 
• . «Mükerrer 10. Şayet, işbu Anlaşmanın hitam bulmasiyle, 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Pflfca 
Anlaşması meriyete girer veya tatbik mevkiine konursa, Anlaşmanın I sayılı tablosunda göste
rilen Âkıd Taraflar^ Birlik tarafından e]de edilen gelir yekûnu ile Birlik tarafından ödenen fa
izler ve yapılan . masraflar yekûnu arasındaki farka müsavi ikrazatı, bu tabloda gösterilen meb
lâğlar ile m.ütenasibolarak, Birliğe vermiş sayılırlar. 

işbu kısım mânasında bu ikrazat, işbu Anlaşmanın 11 nci maddesi mucibince Birliğe verilmiş 
ikrazat addolunacaktır. Maamafih, irlanda ve kotası sıfıra müsavi' addolunduğu müddetçe Yuna
nistan muvacehesinde bu krediler Birlik tarafından altın ile derhal tediye edilecektir. 

(c) Anlaşmanın B Ekinin 12 nci fıkrası aşağfdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«12. işbu Ekin 12 nci mükerrer fıkrası hükümlerinin tatbikatı mahfuz kalmak şartiyle, 

Fonun kabili tahvil mevcudatı, 10, mükerrer 11 ve 13 ncü maddeleri gereğince Birliğe ikrazat-
ta bulunmuş olan Âkıd Taraflara, bu ikrazatm safi tutariyle mütenasibolar.ak, bu meblâğların 
iadesi için kullanılır. Maamafih, kabili tahvil mevcudat tutarı, işbu Anlaşmanın 23 ncü mad
desi (b) fıkrasının (1)'bendine uygun olarak Birlik emrine tahsis edilen ve hibe maksadiyle veril
miş olan alacaklı başlangıç kredileri yekûnu ile tahsis edilen borçlu başlangıç kredileri yekûnu 
.arasındaki farkları, tenzil edilen meblâğların tutarını aşmadığı nispette ve ancak Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin tasfiyeye muhalefet etmemiş olması şartiyle, bu fıkra tahtında kulla
nılabilir. 

(d) Anlaşmanın B Ekinin 12 nci fıkrasından sonra aşağıdaki şekilde yeni bir mükerrer 12 nci 
madde ilâve edilmiştir: * 

Mükerrer 12. işbu Anlaşmanın hitam bulması üzerine, aşağıdaki meblâğlar 5 Ağustos 1955 
tarihli Avrupa Para Anlaşmasının meriyete girmesi veya tatbik mevkiine konulması şartiyle, Âme-
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rika Birleşik Devletleri Hükümetinin muvafakatiyle, mezkûr Avrupa Para Anlafmasiyte ihdas 
edilmiş olan Avrupa Fonuna transfer edilecektir: * 

(1) Fonun 113.037 milyon hesap vahidi tutarında kabili tahvil mevcudatı, 
(2) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından taahhüdolunan 123.538 Birleşik Ame

rika doları tutarında bir meblâğ, 
(5) Norveç ve Türkiye'ye başlangıç bakiyeleri olarak ikraz edilip, safi açıklarının tesviye

sinde kullanulmış olan, sırasiyle 10 milyon ve 25 milyon hesap vahidi yekûnundaki alacaklar . . . . 
mezkûr alacaklar, altın ile ve işbu Ekin 22 nci fıkrasının (2) ilâ (4) bentleri gereğince ifa edile
cektir. 

(e) Anlaşmanın B Ekinin 13 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
13. Fonun işbu Ekin 12 ve 12 mükerrer fıkralarında derpiş edilen kabili tahvil mevcudatı, iş

bu Anlatmanın hitamı anında Fona dâhil bulunan altın, Birleşik Amerika dolarları ve Âkıd Taraf
lar haricindeki^ memleketlerin kabili tahvil paralarıdır. 

Madde — 7 . 

Anlaşmanın IV sayılı tablosu aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Tablo : IV. - „ 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksenburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
îrlânda 
îzlânda 
İtalya 
Norveç 
Holânda 
Portekiz 
Birleşik Kırallık 
İsveç 
tsviçre 
Türkiye 

18 902 
4 252 
4 883 
2 224 

17 189 
5 088 
1 146 

'r 0 179 
10 278 
2 295 
6 592 
0 80i 

23 489 
1 172 

— 
• 1 507 

Madde — 8. 

Anlaşmanın 7 nci maddesinin hükümlerine rağmen, Teşkilât, işbu Ek Protokol tahtında * derpiş 
edilen kota miktarlanndaki tadilâtı nazan itibara alarak, Âkıd Taraflann müterakim hesap fazla 
veya açıklanın tanzim edebilir. 

Madde — 9. 

1. İşbu Ek Protokolün 1 den 7'ye kadar olan maddeleri, Anlaşmanın mütemmim bir cüzünü 
teşkil edecektir. 

2. İşbu Ek Protokol tasdik edilecek ve Anlaşma ile aynı tarihte veya işbu Ek Protokol mezkûr 
tarihe kadar bütün mümzilerce tasdik edilmediği takdirde, tasdik vesikalarının bütün Mümzilerce 
tevdiini mütaakıp meriyete girecektir. 

3. îşbu Ek Protokoİ Anlaşmanın nihayete ermesine kadar meriyette kalacaktır; Anlatmanın 

(& Sayısı: 302) 



34, 35 (dördüncü) ve 36 ncı maddeleri işbu Ek Protokole, Anlaşmaya uygulandıkları aynı şartlar-
dâhilinde tatbik olunurlar. . 

Madde — 10. . 

9 ncu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine rağmen işbu Ek Protokole dâhil olan Taraflar, Proto
kolün 1 Ağustos 1955 tarihinde başlıyacak olan hesap devresinden itibaren tatbik edilecek olan 1 nci 
maddesi hükümleri müstesna, diğer bütün hükümlerini 1 Temmuz 1955 tarihinde başlıyacak olan 
hesap devresinden itibaren tatbik edeceklerdir. , 

Bu hususları tasdik zımnında aşağıda imzaları bulunan ve gerekli şekilde salahiyetli kılınmış 
olan murahhaslar, işbu Ek Protokolü imzalamışlardır : (1) 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Paris'te 5 Ağustos 1955 tarihinde, İngilizce 
ve Fransızca olarak bir tek nüsha halinde tertibedilmiştir. Bu nüsha Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi edilecek, Genel Sekreter birer musaddak suretini, işbu Ek Proto
kolün bütün mümzilerine gönderecektir. 

(1) İşbu Ek Protokol irlanda namına, aşağıdaki ihtirazi kayıt ile imzalanmıştır : 
«irlanda, Isterling sahasına dâtiiLlbulunduğundan, işbu Ek Protokol hükümleri, onun tarafından 

hiçbir hususi harekette bulunulmasını muktazi olmayıp, onun adına bu Protokolün imzalanması, 
Protokol tatbikatının kendisi ile diğer Âkıd Taraflar arasındaki halen mevcut tediye münasebetlerini 
tadil etmemesi şartına bağlıdır.» 

Evvelki Ek Protokoller ile Anlaşmanın kendisinin imzalanması esnasında da buna benzer bir ih
tirazi kayıt yapılmıştır. 

BÎR AVRUPA TEDİYE BÎRLlGÎ KURULMASI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN GEÇİCİ TAT
BİKİNE MÜTEDAİR PROTOKOLÜ TADİL EDEN PROTOKOL 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıral-
lığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İrlanda, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksenburg' Büyük Dukalığı, Norveç Krallığı, Holanda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük 
Britanya ve 'Kuzey Manda Birleşik Krallığı, İsveç, İsviçre Konfederasyonu, ve Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetleri, 

19 Eylül 1950 tarihinde münakit, bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaş
manın - aşağıda «Anlaşma» diye anılacaktır - ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalan
mış olan ve birinci fıkrasiyle Anlaşmanın hükümlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren meriyete 
girmiş gibi muvakkaten tatbik mevkiine koyan, Anlaşmanın Geçici Tatbikine mütedair Protokolü
nün Mümzileri olarak, 

5 Ekim 1954 tarihinde Londra'da İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yugos
lavya hükümetleri arasında parafe edilen Serbest Trieste Bölgesine ait Mutabakat Beyanname
si mucibince, İngiliz - Amerikan Mmtakası müttefik Askerî Hükümetinin 26 Ekim 1954 tarihin
den itibaren son bulduğu ve aynı tarihten itibaren İtalyan Hükümetinin Beyanname tarafından 
kendisine tevdi edilen bu Bölgenin idaresini ele aldığını hatırlıyarak, 

Bugün imzalanan ve Anlaşmayı tadil eden 7 sayılı Ek Protokolünün Mümzileri olarak; 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Protokol metnini tasvip ve onu imzala

malarım Azalara tavsiye eden 29 Temmuz 1955 tarihli tavsiyesini nazarı itibara alarak, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : • 
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Madde — 1. 

Anlaşmanın geçici tatbik Protokolünün 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«6. Tarafların kotaları mecmuu, Anlaşmanın III sayılı tablosunda, 1 Temmuz 1955 tarihin

de tesbit edilmiş kotalar yekûnunun yüzde ellisinin dununa düşerse, Teşkilât hilâfına karar 
vermedikçe, işbu Protokol hitam bulur. 

Madde — 2 . 

îşbu Protokolün 1 nci maddesi, Anlaşmanın Geçici Tatbikine mütedair Protokolünün mütemmim 
bir cüzünü teşkil edecektir. 

Bu hususları tasdik zımmmda, aşağıda imzalan olan ve gerekli şekilde salahiyetli kılınmış 
bulunan Murahhaslar işbu Protokolü imzalamışlardır, 

Her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere, Paris'te, 5 Ağustos 1955 tarihinde İngilizce 
ve Fransızca olarak bir tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Bu nüsha Avrupa İktisadi tş 
Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. Genel Sekreter, musaddak birer suretini 
işbu Protokolün Mümzilerine gönderecektir. 
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Devre ; X 
îçtima: 2 S, SAYISI : 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/419) 

T. C, 
Başvekâlet 22. ît. İ956 

Kanunlar ve Kararlar j 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-278/718 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 27 . I . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba* 
bı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
Â. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Malûm olduğu veçhile, 1950 yılında Kazanç Vergisi usulü kaldırılmış bunun yerine Gelir, Ku-
ramlar, Esnaf Vergileri ile Vergi Usul Kanununun tatfbikme başlanılmıştır. 

Bu vergi sistemimizin kabulü ile vergiciliğimizde ileri bir çığır açılmış, memleketimizde muasır 
ve medeni bir vergi sisteminin esasları kurulmuş ve modern vergi hukukunun temelleri atılmıştır. 

Bununla beraber, bu sistem içinde yer alan ve mülga Kazanç Vergisi usulünün devamı mahiye
tinde olan Esnaf Vergisinin beş yıllık tatbikatında birtakım haksızlıklar ve aksaklıkların mevcudi
yeti müşahede edilmiş, mezkûr haksızlık ve aksaklıkların izalesi ancak bu verginin kaldırılması ile 
mümkün görüldüğünden, 6582 sayılı Kanunla mezkûr verginin ilgası cihetine gidilmiştir. 

6682 sayılı Kanunun mucip sebepler lâjahasmda da belirtildiği veçhile, Esnaf Vergisi Kanunu» 
nun ügası ile, foıı vergi mükelleflerinin tamamının Gelir Vergisi sistemi içine alınması'gerekmek
te ise de, kazançları umumiyetle en az geçim hadleri civarında bulunan (bir kütlenin Gelir Vergisine 
tâbi tutulması Hazineyi ve mükellef eri fuzulen işgal etmekten gayri bir netice tevlidetmiyeceğin-
den, bu mükellef kütlesi içinden hakiki esnafı, yani; kazancı ancak asgari maişetine kifayet ede
cek kimseleri, tefrik ederek bunların mutlak şekilde Gelir Vergisinden muafiyetini temin etmek 
uygun görülmüştür. 

6582 sayılı Kanunla (bu mânadaki hakiki esnaf tâyin edilirken muayyen bâzı ölçülerden ve ka
rinelerden faydalanılmıştır. 

Mezkûr ölçü ve karineler tesbit edilirken evvelemirde, kimlerin esnaf sayılacağı üzerinde du
rulmuştur. Gelir Vergisi sistemi içinde mevcut (en az geçim indirimi) müessesesinden faydalanılarak 
yıllık ticari gayrisâfi kazançları 3 000 lira civarında bulunanların esnaf olarak mütalâası yerinde 
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görülmüş ve bu noktadan hareketle ticaret ve sanat nevilerine (emtia alım ve satımı, ücretle ima
lât, tavassut işi, nakliyecilik ve saire gibi) göre, bu kazanca karine olabilecek alım, satan ve ücret 
hadleri ve taşıma vasıtası adedi veya tonajları tayin olunmuştur. 

Ancak anılan kanunun neşrim mütaakıp gerek matbuata akseden gerekse vekâlete ve teşki
lâta vâki şikâyetlerden ve bu şikâyetlerle alâkalı olarak yapılan tetkiklerden ölçülerin tâyininde 
nazara alman masraf paylarının düşük tutulduğu müşahede edilmiştir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi bünyesi içinde, esnaf muaflığı gibi bir müessesenin ihdası se-
heplerinden birisi de, bu vergi sisteminin (Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunları) tahmil ettiği 
mecburiyetlerden bir kısmını mezkûr esnafın yerine getirecek kifayette bulunmamalarıdır. Mu
afiyet ölçüleri tâyin edilirken bu cüıetin de gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. 

Bu sebep ve zaruretlerledir ki, 6582 sayılı Kanunun tadili cihetine gidilmesi uygun görülerek 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı birisi, 6582 sayılı Kanunda, esnaf muaflığı için derpiş edilmiş olan ölçülerin ar
tırılmasını hedef tutan değişikliklerin yapılmasını, diğeri ise, cüzi miktarda da olsa, Esnaf Ver
gisi mükellefi iken bu son değişiklikler neticesinde Gelir Vergisi mükellefiyetine girecek olanlara 
defter, ka\ıt ve vesika tanzimi bakımından kolaylıklar sağlıyan vo tecrübesizlikleri ve bilgisizlik
leri göz önünde tutularak Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununun bu kanunla alâkalı hükümleri
ne aykırı hareketleri sebebiyle ceza tatbikî bakımından daha müsamakar hareket edilmesini temin 
eden hükümler olmak üzere, iki esaslı noktayı ihtiva etmektedir. 

A) 6582 sayılı Kanunla esnaf muaflığı için kabul edilen ölçülerde yapılan değişiklikler sıra-
siyle şunlardır : 

1. îş yerlerinin yıllık gayrisâfi iratları kartında yapılan değişiklik : 
6582 sayılı Kanunla, esnaf muaflığı için, iş yerlerinin yıllık gayrisâfi iradının 180 lirayı aşma

ması şart kılınmıştı. Haddin bu suretle düşük tutulması yüzünden hakiki esnaf sayılacak bir kısım 
mükelleflerin muafiyet dışında kaldıkları anlaşıldığından ilişik tasarı ile mezkûr had, 300 liraya 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

2. Esnaf muaflığının işin nevi ve mahiyetine göre değişen özel şartlarında yapılan değişiklik
ler : 

6582 sayılı Kanunla, alım - satım, imalât, inşaat ve tamirat işleri ile iştigal edenlerin esnaf mu
afiyetinden faydalanabilmesi için yıllık emtia, iptidai madde ve malzeme mubayaalarının 20 bin, 
satışlarının ise 23 000 lirayı aşmaması şart kılınmışken ilişik tasarıda bu hadler 50 bin ve 57 500 
liraya çıkarılmıştır. 

Aynı esastan hareket edilerek ücretle yapılan imalât, inşaat ve tamirat işleri için evvelce der
piş edilmiş bulunan 3 000 lira yıllık ücret haddi 7 500 liraya, tavassut işlerine ait 3 000 liralık had 
ise 5 000 liraya yükseltilmiştir. 

Görülüyor ki, 6582 sayılı Kanunda alım - satım ve ücret ölçülerinin tâyininde ve binnetice Gelir 
Vergisine tâbi olacak esnafın tesbitinde esas ittihaz edilmiş olan yıllık 3 000 liralık gayrisâfi ka
zanç miktarı ilişik tadil 'tasarısı ile 7 500 liraya çıkarılmıştır. 

Filhakika, bu gibi ticaret ve sanat işlerinde gayrisâfi kazancın büyük bir kısmını, dükkân 
kirası, müstahdemin ücreti ve diğer nevi umumi idare masrafları ile Belediye Vergi ve resimleri 
beletmektedir. 

Tavassut işlerinde masraf unsurunun, alım-satım veya imalât veya inşaat işlerine nispetle dü
şük olduğu nazara alınarak bu işler için 5 000 liralık ücret haddi kâfi görülmüştür. 

Bu esasa mütenazır olarak taşıma işleri için evvelce derpiş edilen vasıta aded ve tonajları ile 
ücret miktarlarında da artırmalar yapılmıştır. 

B) Yeniden Gelir Vergisi mükellefiyetine girecekler için sağlanan kolaylıklar: 
İlişik kanun tasarısı ile genişletilmiş olan esnaf muaflığı şartlarını haiz bulunmadıklarından 

ötürü Gelir Vergisiyle teklifi icabedeceklerin defter ve kayıt tutmaktaki tecrübesizlikleri ve vu
kufsuzlukları nazara alınarak ve bunların mezkûr vergiye intibaklarını temin etmek maksadiyle, 
bâzı mühim istisnai haller derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
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Bu kanun tasarısında açıklanan şartları haiz bulunmadıklarından dolayı ilk defa Gelir Vergi

sine girecekler isterlerse 1956 yılından itibaren üç yıl müddetle tutacakları işletme defterine sa
dece günlük hasılat ve giderlerine ait rakamlar yazmakla iktifa edebileceklerdir. Böylece Vergi 
Usul Kanununun 185 nci maddesiyle işletme defterine kaydı gereken dört kalem malûmattan ilk 
üç kalemi (sıra numarası, kayıt tarihi, muamelenin nev 'i) yazılmıyabilecek, sadece meblâğ kay
dolunmakla iktifa edilebilecektir. (Kanun tasarısı geçici madde : 1) 

Keza bu gibiler, aynı müddet zarfında, 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 222 nci maddesiyle 
perakende satışların tevsiki için şart kılman vesikaları ve 227 nci maddesi mucibince tutulması em
redilen ücret bordrolarını da tutmıyabileceklerdir. (Kanun tasarısı geçici madde : 2) 

G) Yukarda zikredilen kayıt serbestîsine rağmen mezkûr mükelleflerin, bu kanunun ilk tat
bik yılında, daha ziyade bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri sebebiyle Gelir Vergisi ve Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine aykırı hareketlerde bulunabilecekleri göz önünde tutularak, bu yıla mahsus 
olmak üzere, anılan mükelleflerin işliyecekleri suçlar dolayısiyle adlarına kaçakçılık, kusur» vo 
usulsüzlük cezaları kesilmemesi uygun görülmüştür. 

Bu kanun tasarısı, 6582 sayılı Kanunun bâzı hükümlerini tadil etmektedir. Mezkûr kaflun 
ise 1.1.1956 da yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yapılan bu son tadilâtın 1.1.1956 dan itibaren tatbika konulmaması halinde bu kanunun me
riyet tarihi ile 1.1.1956 tarihi ar,asmda, 6582 sayılı Kanunda yer alan muafiyet şartlarına göre 
mükellefiyet veya muafiyet tesis edilecektir. Bu hal, mükellefler aleyhine ve bu tasan ile tahak
kuku istenilen maksat hilâfına bir durumun tahaddüsüne sebe%iyet verecektir. Bu sebeple ilişik 
kanun tasarısının meriyet tarihi 1,1.1956 olarak tesbit edilmiştir. 

(S . Sayım .303) 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. î/419 
Karar No. 50 

9 . V .1956 

Yüksek Reisliğe 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldı
rılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 
hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası, hükümet mümes
sillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu.: 

Yapılan inceleme sonunda, küçük esnafı ver
giden muaf kılan kanun lâyihası çok mübrem bir 
ihtiyaca cevap vereceğine kaani bulunan encü
menimiz, 2 nci maddesindeki taşıma ücretleri 
tutarının 10 binden 15 bine çıkarılmasını uygun 

görmüş, teklifin diğer kısımlarını ise aynen ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni 
Reisi 

Amasya 
H. Koray 

Bolu 
S. Bay sal , 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Çankırı 
A. Em-rem 

M. M. 
Afyon K. 
O. Taln 

Giresun 
A. tzmen 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B. M. K. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. i/419 
Karar No. 14» 

H, VIII, 1956 

Yüksek Reisliğe 

5423 sayılı Esnaf Vergi Kanununun kaldı
rılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadili ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 22. I I . 1956 
tarihli ve 71/278 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiy-
le birlikte encümenimize havale edilmiş olmak
la Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde mufassalan be
lirtilen mucip sebeplere istinaden 6582 sayılı 
Kanunla esnaf muaflığı için tesbit edilmiş olan 
Ölçülerin genişletilmesini ve muafiyet haricin

de kalacak mükellefler için de âzami kolaylık
lar teminini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve Hükümet mümessilinin 
verdiği mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler yerinde görülerek mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve birinci mad
de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Maliye Encümeninin tadilen kabul etmiş ol
duğu ikinci maddenin-yedinci fıkrasındaki ta
şıma ücretleri tutarının on binden on beş. bin 
liraya çıkarılması hakkındaki hüküm encüme-
nimizce de uygun mütalâa edilmiş ve birden 
fazla nakil vasıtasına ve işletmesine sahibolan 
bir kimsenin aile birliğine dâhil kimseler ara
sında bunların mülkiyetini taksim ederek ver» 
gi ziyama meydan verilmemesini temin için 
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mezkûr fıkraya bu hususa dair hüküm ilâvesi 
ile ikinci madde tadilen kabul ve tatbikat ba
kımından bir faydası melhuz bulunmıyan mu
vakkat 1 ve 2 nei maddeler de tayyedilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat 3 ncü maddesi muvak
kat madde olarak ve müteakip meriyet madde
leri de hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Balıkefiir 
H. tmre 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Tiımrtaş 
Çankırı 

T. Uygur 

Mazbata M. 
Giresun 
üf. Şener 

Afyon K. Aydın 
M. Â. tflgen Z. T7ra<y 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Çorum 
Üç yüz liralık gayıisâfi irat haddinin azlığı
na ve mükellefler arasında adaletsizliği do

ğuracağı cihetle birinci maddenin ikinci.fık
rasına ve hükümet teklifinde mükellefler le
hine konulmuş olan muvakkat 1 ve 2 nci 
maddelerin tayyedilmiş olmasına muhalifim. 

T. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
Eskişehir 

Muafiyet hadlerinin azlığından 

Erzurum 
Ş. Erker 

» 
ve hadlerin 

adaletsizliğinden dolayı muhalifim 

îzmir 
A. Aker 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
Ş, îşbakan 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Van 
K, Yorukoğlu 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. Bağnaçvk 
Muş 

Ş. Çağlayan A, 
Seyhan 

il. Topaloğlu 
Tokad 

ö. Sunar 
Yozgad 

D. AkUl 

Konya 
R. Birand 

Niğde 
N. Kadıoğlu 

Siird 
B, Erden 
Trabzon 

/. Şener 
Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırıl
ması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hak
kındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bu Kanuna bâzı hükümler ilâvesine 

mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6582 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 10 neu maddesinin 2 ve 3 numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. -

2. î§ yerlerinin yıllık gayrisâfi iratları top
lamı 300 lirayı aşmamak; 

3. Ayrıca ticari ve meslekî faaliyetleri do-
layısiyle 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre defter tutmak mecburiyetinde olma
mak ; 

2 ve 3 numaralı bent hükümleri takvim yılı 
başındaki ve yeniden işe başlıyanlarda işe baş
lama tarihindeki duruma göre tatbik olunur. 

MADDE 2. — 6582 sayıh Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Esnaf muaflığının işin nevi ve mahiyetine 
göre değişen hususi şartlan şunlardır : 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir 
ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde 
satınalman veya ithal edilen emtianın, iptidai 
maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tu
tarı 50 bin lirayı aşmamak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihrac-
edilen emtianın iptidai maddenin ve malzeme
nin satış bedelleri tutarı 57 500 lirayı aşmamak; 

3. Ücretle yapılan imalât, tamirat, inşaat ve 
küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı 
içinde alman ücretlerin tutarı 7 500 lirayı aşma
mak ; 

4. 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı 
içiffde alınan ücretlerin yedi katı ile mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı 52 500 lirayı aşmamak; 

5. Tavassut işleri karşılığında alman ücret
lerin yıllık toplamı 5 bin lirayı aşmamak ; 

6. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocak-

X S. Bayii 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi lıakkmdaki 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair 

Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6582 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Esnaf muaflığının işin nevine ve mahiyetine 
göre değişen hususi şartları şunlardır: 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir 
ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde 
satınalman veya ithal edilen emtianın, iptidai 
maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri 
tutarı 50 bin lirayı aşmamak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ih-
recedilen emtianın iptidai maddenin ve malze
menin satış bedelleri tutan 57 500 lirayı aş
mamak ; 

3. Ücretle yapılan imalât, tamirat, inşaat 
ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim 
yılı içinde alman ücretlerin tutan 7 500 lirayı 
aşmamak; 

4. 1 ve 3 numaralî bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı 
içinde alman ücretlerin yedi katı ile mubayaa 
bedellerinin yıllık tutan 52 500 lirayı aşmamak; 

5. Tavasnut işleri karşılığında alınan ücret
lerin yıllık toplamı 5 bin lirayı aşmamak; 

6. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocakla* 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ J 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırıl-
ması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hak
kındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna bâzı hükümler ^ilâvesine 

7nütedair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın birinci maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 6582 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Esnaf muaflığının işin nevi v« mahiyetine 
göre değişen hususi şartları şunlardır : 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir 
ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde 
sanmalman veya ithal edilen emtianın, iptidai 
maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tu
tarı 50 'bin lirayı aşmamak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihrac-
edijen emtianın, iptidai maddenin ve malzeme
nin satış bedelleri tutarı 57 500 lirayı aşmamak; 

3. Üeretle yapılan imalât, tamirat, inşaat ve 
küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı 
içinde alman ücretlerin tutarı 7 500 lirayı aş
mamak ; 

4. . 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde,' bir takvim yılı 
içinde alman ücretlerin yedi katı ile mubayaa 
bedellerinin yıllık tutarı 52 500 lirayı aşmamak; 

5. Tavassut işleri karşılığında alman ücret
lerin yıllık toplamı 5 bin lirayı aşmamak; 

6. Maden işletmeleri ile taş vo kireç ocak- | 
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lannda, tuğla harmanlarında, kum ve çakıl is
tihracı işlerinde bir takvim yılı içindeki satış
ların mecmu bedeli 57 500 lirayı aşmamak, 

7. Taşıma işlerinde, birden fazla motorlu 
kara nakil vasıtası ve 10 dan fazla araba ve su 
üzerinde müteharrik 25 rüsum tonilâtodan faz
la makineli, 150 rüsum tonilâtodan fazla maki
nesiz nakil vasıtası işletmemek ve bu işler dola
yısiyle bir takvim yılı içinde alman taşıma üc
retleri tutarı 10 000 lirayı aşmamak (su üzerin
de müteharrik vasıtaların memzucen işletilmesi 
halinde makineli olanların rüsum tonilâtoları 
toplamının 6 katı ile makinesizlerin rüsum toni
lâtoları toplamının mecmuu 150 tonilâtoyu aş
mamak) ; 

Tekele tâbi maddelerle damga pulu, millî pi
yango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gibi kâr 
hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük 
olarak tesbit edilmiş bulunan emtiada, alâkalı 
vekâletlerin mütalâası alınmak suretiyle bu mad
denin 1, 2 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı 
alını - satım hadleri Maliye Vekâletince tâyin 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanun hü
kümlerine göre, ilk defa Gelir Vergisine tâbi 
olacak mükelleflerden istiyenler, bu kanunun üy-
rürlüğe girdiği yıldan itibaren üç yıl müddetle, 
tutacakları işletme defterlerine sadece hasılat ve 
gider miktarlarını yazmakla iktifa edebilirler. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerine göre, ilk defa Gelir Vergisine tâbi 
olacaklardan işletme hesabı esasında defter tuta
cak mükellefler, bu kanunun yüınirlüğe girdiği 
yıldan itibaren üç yıl müddetle, Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre perakende satışları ile 
müstehliklere yaptıkları satışlarını tevsika ve 
yaptıkları ücret ödemeleri dolayısiyle ücret bor
drosu tutmaya mecbur değildirler. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği yıl içinde ilk defa Gelir Ver
gisine tâbi olacaklardan işletme hesabı esasında 
defter tutacak mükellefler adına, mezkûr yıl 

M*L E. 

rında tuğla harmanlarında, İram ve çakıl İstih
racı işlerinde bir takvim yılı içindeki satışların 
mecmu bedeli 57 500 lirayı aşmamak, 

7. Taşıma işlerinde, birden fazla motorlu ka
ra nakiî vasıtası ve 10 dan fazla araba ve su üze
rinde müteharrik 25 rüsum tonilâtodan fazla 
makineli, 150 rüsum tonilâtodan fazla makinesiz 
nakil vasıtası işletmemek ve bu işler dolayısiyle 
bir takvim yılı içinde alınan taşıt ücretleri tuta
rı 15 000 lirayı aşmamak (su üzerinde mütehar
rik vasıtaların memzucen işletilmesi halinde ma
kineli olanların rüsum tonilâtoları toplamının 6 
katı ile makinesizlerin rüsum tonilâtoları topla
mının mecmuu 150 tonilâtoyu aşmamak); 

Tekele tâbi maddelerle damga pulu, millî pi
yango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gibi kâr 
hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük 
olarak tesbit edilmiş bulunan emtia da, alâkalı 
vekâletlerin mütalâası alınmak suretiyle bu mad
denin 1, 2 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı alım -
satım hadleri Maliye Vekâletince tâyin olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
muvakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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larmda, tuğla harmanlarında, kum ve çakıl is
tihracı işlerinde bir takvim yılı içindeki satış
ların mecmu bedeli 57 500 lirayı aşmamak; 

7. Taşıma işlerinde birden fazla motorlu 
kara nakil vasıtası ve ondan fazla araba ve su 
üzerinde müteharrik 25 rüsum tonilâtodan faz
la makineli, 150 rüsum tonilâtodan fazla maki- » 
nesiz nakil vasıtası işletmemek ve bu işler do-
layısiyle bir takvim yılı içinde alman taşıma 
ücretleri tutarı 15 000 lirayı aşmamak (Su üze
rinde müteharrik vasıtaların memzucen işletil
mesi halinde makineli olanların rüsum tonilâ
toları toplamının 6 katı ile makinesizlerin rü
sum tonilâtoları toplamının mecmuu 150 tonilâ
toyu aşmamak), bu bent de yazılı ölçüler, bir
likte yaşıyan eşlerle velayet altındaki küçük 
çocuklar hakkında, bu kimselerin işlettikleri va- ı 
sıtalar topluca nazara alınmak nuretiyle tatbik 
olunur. 

Tekele tâbi maddelerle damga pulu, millî 
piyango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gi
bi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekil
de düşük olarak tesbit edilmiş bulunan emtia
da, alâkalı vekâletlerin mütalâası alınmak 
suretiyle bu maddenin 1, 2 ve 4 numaralı bent
lerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Ve 
kâletince tâyin oluncr. 

MUVAKKAT MADDE — Lâyihanın mu
vakkat üçüncü maddesi muvakkat madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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içindeki, Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul 
Kanununun Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili hü
kümlerine aykırı hareketlerinden dolayı kaçak
çılık, kusur ve usulsüzlük cezaları kesilmez. 

Şu kadar ki, Vergi Usul Kanununun 6094 
sayılı Kanunla değiştirilen 324 ncü maddesinde 
belirtilen şekilde, ticari faaliyetleri, vergi dai
resinin ıttılaı haricinde kalanlar hakkında bu 
madde hükmü tatbik edilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri 1.1.1956 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

r-TADDE 4. -— Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun nüldhııkrlni 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulus 

Güm. ve İnli. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

27 . I . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
. E. Menderes 

Maliye Vekili 
N. Ölnnen 

Nafıa Vekili 
M. Çavusoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
N. Kör ez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
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MADDE 3. — Lâyihanın üçüncü maddesi 
Hükümetin teklifi veçMle aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Lâyihann dördüncü maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

»Sfi'd 
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