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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi 1939 yılı birinciteşrin : bi-
rincikânun ayları hesabı hakkında murakıblik raporu 
okundu. 

Çay kanunu lâyihasının, encümene gönderilen bir 
maddesile son iki maddesinden mâadası kabul edil-

2 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve 

resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ile 472, 
2395 ve 2731 sayılı kanunların tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/338) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Köy Enstitüleri teşkili hakkında kanun lâ
yihası (1/339) (Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

3 — Muamele vergisi hakkında kanun lâyihası 
(1/340) (tktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

4 -— Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın 
sureti temini hakkındaki 3483 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası (1/341) (Na
fıa, tktısad ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Türkiye - İngiltere Ticaret anlaşmasına zeyil 
olarak imzalanan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/342) (Hariciye ve tktısad encümenlerine) 

Tezkereler 
(> — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesin-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
MALÎYE VEKÎLÎ PUAD AĞRALI ( Elâ

zığ) — Arkadaşlar, 6, 7 aydanberi Avrupada 
zuhur eden harbin, harbe dahil olmayan Devlet
lerin dahi malî ve iktisadî vaziyetleri üzerinde 
yaptığı menfi tesirler neticesi olmak üzere bi
zim bütçemizin üzerinde de bazı tesirleri görül
dü. Bilhassa gümrük varidatile idhalât, muame
le vergilerinde ve diğer bazı istihlâk resimlerin
de tenakus husule geldi. Varidatta husule gelen 
bu tenakusu ve buna mukabil bilâkis masrafta 
müşahede olunan tezayüdü karşılamak için mü
racaat edilen tedbirler meyanında ve bu tedbir
lerin bir kısmını teşkil etmek üzere bazı madde-

dikten sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez İsparta Çanakkale 

K. Ünal Z. G. Etili 

OÎLEN EVRAK 
deki «Mahallî» tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/229) (Maarif, Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

7 — Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensu
catın idhalini teğmin için 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden tcra Vekilleri Heyetince itti
haz edilen kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/230) (tktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/231) (Dahiliye, Ad
liye ve Maliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
9 — Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borç

ları hakkında Meclis Hesablarmm Tedkikı encümeni 
mazbatası (5/27) (Ruznameye) 

10 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yıh bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/273) 
(Ruznameye). 

i 1er üzerindeki istihlâk vergisinin nisbetini art
tırmak, diğer bazı maddelere dahi istihlâk res
mini teşmil etmek, kazanç vergisinin bazı nis-
betlerinde tadilât yapmak zaruretini hissettik. 

Kezalik muamele vergisinde nisbet üzerinde 
bir şey yapmamakla beraber bu verginin tatbi
katından hâsıl ettiğimiz neticelere göre ciba-
yetinin tarzında lâzımgelen ıslahatı yapmak, 
kontrol ve murakabesini teşdid etmek üzere bu 
vergiden alınacak semerelerin daha ziyadeleşti-
rilmesi maksadile yeni bir muamele vergisi pro
jesi hazırlamış bulunuyoruz. Gerek arzettiğim 
istihlâk vergileri, gerek kazanç vergileri üzerin
deki tadilât ve gerekse muamele vergisine aid 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 
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bulunan bu üç lâyiha Iktisad, Gümrük ve İn
hisarlar, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine 
havale edilmiş bulunmaktadır. Gelen evrakın 
birinci ve üçüncü maddelerini teşkil etmektedir. 
Arzettiğim tafsilâttan malûmu âliniz olacağı 
üzere bunların bütçe ile alâkası vardır ve bun
ların bütçeden evvel Heyeti Celilenizce müzake
resi icab etmektedir. Onun için bir sürat teğ-
min etmek üzere - bu beş encümende ayrı ayrı 
müzakere edilirse yetişemiyeceğini zannediyo
rum - müsaade buyurursanız bu encümenlerden 
tensib edeceğiniz mikdarda, 3, 4, 5 er ne ise, 
aza tefrik ederek bunlardan mürekkeb muvak
kat bir encümen teşkili ile orada müzakere bu-
yurulmasma müsaadenizi rica edeceğim (Muva
fık sesleri). 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Vergi 
kanunları için böyle bir usule sapmasak çok iyi 
olur zannederim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Emsali vardır. 

A. RANA TARHAN (İstanbul) — Her encü
menin ayrıca kendi bünyesinde çalışmasındaki 
fayda izahtan müstağnidir. Bazı müstacel ahval
de Muhtelit encümen yapıyoruz. Fakat böyle 
vergi kanunlarında bunu yapmak doğru olmasa 
gerektir. Önümüzde bir buçuk, iki aylık zama
nımız vardır. İşlerin müstaceliyetine göre her en
cümenin çalışarak zamanında yetiştirmesi müm
kün olacağını zannediyorum. Eskiden yapılmış 
olsa bile, vergi kanunları için Muvakkat encüme
ne gidilmemesi doğru olacağı kanaatindeyim 
(Doğru sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Arkadaşlar; bendenizin istirhamım ye
tişmesini teğmin maksadiledir. Eğer Bütçe
den evvel yetişecek olursa hiç diyeceğim yok
tur. Beş encümende üç vergi kanununun ayrı ay
rı müzakere edilerek gelmesi, bütçenin müzake
resinin teahhuruna sebeb olmamasını baid gör
mekteyim. Nihayetünnihaye Bütçe mayısın 15 -
20 sinde Mecliste müzakere edilecektir. Eğer bir 
muvakkat bütçe yapılacaksa, ki şimdiye kadar 
Meclis senelerdenberi buna müracaat etmemiştir, 
arzu ederseniz bu üç lâyiha beş encümende ayrı 

aryı müzakere edilsin, fakat şimdiye kadarki tec
rübelerimize göre yetişmeyeceği kanaatindeyim. 
Eğer yetiştirilebilirlerse diyeceğim yoktur. Bu
yurdukları gibi vergilerdeki tedkikat daha iti
nalı olsun, iştirak ederim. Fakat kazanç vergisin
de de, muamele vergisinde de böyle yapmışız
dır. Bir çok emsali vardır. Takdir Heyeti Celile-
nizindir. 

BAŞKAN — Teklifi reye arzediyorum. (Han
gisini sesleri). Muvakkat encümen teşkili hak
kındaki teklifi.... 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Teklifle
rinde ısrar buyurmadıklarını zannediyorum. 

BAŞKAN — Israr etmediklerini de ifade bu-
yurmadılar. Teklifi reye koymak mecburiyetin
deyim. 

Beş encümenden dörder aza seçilerek Mu
vakkat encümen teşkilini kabul buyuranlar . . . 
Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Bu red kararmdan sonra cüretkârane 
olacak amma, işin ehemmiyetine ve müstaceliye
tine binaen bendeniz de bir istirhamda bulunma
ğa cüret ediyorum. Bizim köy enstitüleri ka
nun lâyihası gelen evrakın ikinci maddesindedir. 
Bu; dört encümene gidecektir. Bu seneyi kaybet
mek istemiyoruz. Onun için üç veya dört aza
dan mürekkeb Muvakkat bir encümende lâyi
hanın müzakere buyurulmasını rica ediyorum 
(Kabul, muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Gelen evrakm ikinci maddesin
de, köy enstitüleri kanun lâyihası beş encüme
ne havale edilmiştir. Vekil, bu encümenlerden 
dörder aza almarak bir Muvakkat encümende 
müzakeresini teklif ediyor (Hayır hayır sesleri, 
kabul sesleri). Bu teklifi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmemiştir (Gülümsemeler). 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
— Anlaşılmadı. Kabul edildi mi, edilmedi mi? 

BAŞKAN — Kabul edilmedi. 
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 

(İzmir) — Bendeniz kabul edildi zannediyorum 
(Kabul edilmedi sesleri). 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 
5 nci maddesüe tadil edilen 127 nci maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tez-
resi ve Orman kanunu muvakkat encümeni maz
batası (3/146) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendenizin ma-

[1] 74 sayılı basmayazt zabtın sonundadır. 

ruzatım, usule taallûk edecektir. Malûmu âliniz 
bizim teşkilâtımızda encümenler üç şekilde te
celli eder: Daimî encümen, Muvakkat encümen, 
Muhtelit encümen. Muhtelit encümen, bütün 
encümenlerin toplu olarak bir yerde bulunma
sıdır. Muvakkat encümen, her encümenden bil
diğimiz şekilde seçilen mikdardan husule gelen 
ve o işi görmeğe mahsus encümendir. Bir çok 
kanunlar hatırlıyoruz. İskân kanunu, Orman 
kanunu gibi mahiyeti itibarile bütün encümen
leri alâkadar ettiğinden dolayı ve kanunun he-
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yeti umumiyesinin uzun zaman müzakeresinden 

doğacak zamanı kazanmak için muvakkat encü
men yapıyoruz ve bu şekilde mevzu meseleyi 
hallediyoruz. Kanunun nihayetine de, işbu ka
nunun icrasına filân, filân vekâletler memur
dur diyoruz. 

Bir defa Heyeti muhteremenize hatırlatmak 
isterim. 

Nizamnamemizin 25 nci maddesi diyor ki; 
«Heyeti umumiye lüzum görürse encümen aza
larının adedini muvakkaten arttırabilir ve Muh
telit ve yahud Muvakkat encümenler teşkil 
eder. Bu kabil encümenler kendilerine muhav-
vel işin intacına kadar vazifelerine devam 
ederler.» 

Orman kanununu çıkarmak üzere kurmuş 
olduğumuz encümenin vazifesi orman kanunu 
bittikten sonra nihayet bulmuştur ve orman ka
nunu çıkalı 3 - 4, İskân kanunu çıkalı 5 - 6 
sene olmuştur. Görülüyor ki nizamname hilâfı
na bir teamül, bu vazifesini yapmış olan encü
menlere vazife tahmil etmektedir. Bence mese
le mahiyeti itibarile orman kanununun bir mad
desinin tefsirinden ibaret olduğuna ve tefsire 
aid hükmümüz de o kanunun icrasma memur 
olan vekâletlerle mütenazır encümenlere havale 
edilmek lâzmıgeleceğine göre, bu encümenin itti
haz ettiği kararda nizamilik yoktur. Çünkü ni
zamname mucibince böyle bir encümenin hik
meti vücudu, esas kanunun kabulünden sonra 
kalmamıştır. 

Tensib buyurursanız bu noktada şimdiye ka
dar vukubulan taamülümüzden sarfı nazar ede
rek nizamnameye ayaklarımızı uydurmak sure-
tile hareket edelim. Binaenaleyh bu tefsir için 
alâkalı encümen neresidir, Ziraat, Bütçe, Maliye 

ve Adliye noktalarından kanunun icrasma me
mur olan vekâletlere mütenazır encümenlere ha
vale edelim, veyahud, eğer tensib ederseniz, bu 
tefsir işi için muvakkat bir encümen yapalım. 
veya lüzum görülürse, nitekim şimdi olduğu gibi, 
bir teklifle bu tefsiri muvakakt bir encümende 
tedkik edelim, diyelim. Böyle bir tefsir için 
muvakkat bir encümen istenmiş olmadıkça ve 
bir muvakkat encümenin teşkili mevzubahs ol
madıkça nizamnamemizin tabiî seyri; bu mesele
nin aid olduğu encümenlere havalesini intaç 
keyfiyetidir. Binaenaleyh, usul noktasından 
keyfiyetin nizamnameye uydurulmasını Muhte
rem Heyete arzediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, Tefsir, 
kanunun aslmm takib ettiği yolu takib eder. 
Kanun ilk defa hangi encümenden geçmişse, tef
sir de ayni yolu takib eder. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Şimdi eşhas de
ğişmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Makamı riyasetin 

tebligatım, söz sökylerken hatırlamamış deği
lim. Fakat kabul etmek lâzımgelir ki, muvak
kat encümen tabiri, nizamnamenin 25 nci mad
desi mucibince, lüzum görülürse, kaydile mu-
kayyeddir ve istisnaidir. Tefsire taallûk eden 
kısımlar aid olduğu encümenlerden geçer, de
mek, haddi zatinde o kanunun müzakeresi han
gi encümenlere aid ise oradan geçer demektir. 
Orman kanunu için muvakkat encümen azası-
ni seçerken, o kanunu müzakere etmesi icabeden 
Encümenlerden seçmişizdir. Yoksa muvakkat 
encümene daimî bir mahiyet vermek istemiş de
ğiliz. (Doğru sesleri). O noktadandır ki nizam
namemizin « aid olduğu encümenlerden geçer » 
demesi hali tabiide ve hali daimide aid olduğu 
encümenlerden geçer manasınadır. Yoksa mu
vakkat encümene daimiyet manası vermeğe, ni
zamnamenin 25 nci maddesi sarahaten mânidir, 
Takdir Muhterem Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sırrı İçöz; siz bu mevzu üzerin
de mi söyleyeceksiniz? 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bendeniz de muh

terem arkadaşımı teyiden arzetmek istiyorum. 
Nizamnamede her vekâletin mütenazır bir encü
meni mevcuddur ve gelen her hangi bir lâyiha 
aid olduğu encümene tevdi edilir. Mütenazır 
encümen yoksa Dahiliye encümenine gider. Ni
zamnamenin kaydi böyledir. Bir mesele için 
muvakakt bir encümen teşkil ediyoruz, muvak
kat encümenin, vazifesini bitirdikten sonra mev
cudiyeti kalmaz. Aradan zaman geçiyor, 
tefsir geliyor, kanun lâyihası hangi encümenden 
çıkmışsa tefsir oraya tâbidir, kaidesine istinaden 
aradan devre geçtiği, seneler geçtiği ve şahıslar 
değiştiği halde yine bir muvakkat encümen var
mış gibi oraya gönderiyoruz. Arkadaşımın mü-
taleası çok yerindedir. Bir kanunun tefsiri lâ-
zımgeliyorsa taallûk ettiği encümene gider ve 
orada tefsir edilir. 

BAŞKAN — Bu noktada başka söz isteyen 
var mı? 

Bay Faik siz bu mevzu üzerinde mi söyle
yeceksiniz? 

AHMED FAİK BARUTÇU (Trabzon) — Ha
yır, ben esas hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Verilen takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen bu tefsir tale
binin aid olduğu encümenlere havalesini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Takrir ka
bul edilmiştir. 

— 28 — 
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§ — Çay kamımı lâyihası t'e Ziraat, Maliye, 

Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/218) 
BAŞKAN — Çay kanununa müzakeresine 

devam ediyoruz. 
Encümene gitmiş olan 4 ndü madde gelmiş

tir, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
22 - III -1940 

Umumî Heyetten encümenimize havale buyu
ruları çay kanunu lâyihasının dördüncü maddesi 
Ziraat vekili hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Çay ziraatini teşvik ve küçük çiftçileri hima
ye bakımından.bir dekar yerine beş ar veya beş 
yüz çay fidanı için yirmi lira faizsiz para ve
rilmesini encümenimiz muvafık görerek ona gö
re dördüncü maddenin (B) fıkrasında değişik
lik yapmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Zirrat E. Reisi M. M, Kâtib 

İzmir Manisa Seyhan 
R. Köken Yaşar özey Tevfik Tarman 

Aydın Edirne Siird 
N. Göktepe F. Kaltakkrrart Ş. özdemir 

Siird Balıkesir Denizli 
A. Esen R. Selçuk E. Aslan Tokad 

Ziraat encümeninin değiştirişi 
B) Çay bahçesinin beher Deş arı veya beş 

yüz ağacı için birer sene ara ile üç defada yir
mişer liraya kadar faizsiz para ikraz ettirir. Bu 
paranm ikraz şekli, şartları, z^man ve mikdan 
vekâletçe tesbit olunur. 

LÖ4Ö ö : İ 
EAŞKAN — Şimdi maddenin tamammı oku

tup reye arzedeceğim: 
MADDE 4 — Ziraat vekâleti çay bahçesi ku

racak olanlara: 
A) Çay tohumu veya fidanmı, kimyevî gübre 

ve mualeceyi ve yeşil gübre tohumunu bahçe
ye tohum ekiminden veya fidan dikiminden iti
baren beş sene müddetle parasız verir. 

B) Çay bahçesinin beher beş arı veya beş yüz 
ağacı için birer sene ara ile üç defada yirmişer 
liraya kadar faizsiz para ikraz ettirir. Bu para
nın ikraz şekli, şartları, zaman ve nükdarı ve
kâletçe tesbit olunur. 

BÂŞKAF —- Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyomm: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞK.4H — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye, Ticaret ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maddeye; Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti de ilâve edilecektir. Çünkü gümrük rüsu
mundan muafiyet te vardır. 

BAŞKAN — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
de ilâve olunacaktır. Maddeyi bu şekilde reye 
arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenfer . . . 
Kabul edilmiştir. Kanunun birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,32 
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S. Sayısı: 74 
Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci maddesile 
tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Orman kanunu muvakkat 

encümeni mazbatası j(3/146) 

Başvekâlet . . . . . *? - ^ - 1939 

Kararlar müdürlüğü , - . .. 
Sayı : 6/4925 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3116 Sayılı Orman kanununun 65 nci maddesinde yazık vakıf ormanlardan kaçırılan ağaç, tomruk,. 
kereste ve sair orman mahsulâtının bedellerinin Maliye hazinesine irad kaydolunub olunmıyacağınm 
ve bu itibarla bahsi geçen kanunun 3444 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 127, nci maddesinin son 
fıkrasının tefsiri hakkında Vakıflar umum müdürlüğünden yazılan 19 - VII r 1939 tarih ve 47712/186 
saydı tezkere ile merbutu Devlet Şûrası umumî Heyetinin mütaleanamesi suretleri ilişik olarak gön
derilmiştir. • ,. . • 

îşin tefsir yolile halline ve -neticenin bildirilmesine müsaade buyurulmasmı rica ederim. 
• • • • , : .' • • • : « ' ' :. B a ş v e k i l • 

Dr„R. Saydam, 

Vakıflar ujnum müdürlüğünün 19 temmuz 1939 tarih ve Hukuk müşavirliği>47712/186 sayılı- tezke-, 
resi suretidir. '•• • .... - : ( r -

3116 numaralı orman kanununun 65 nci maddesinde yazılı vakıf ormanlardan kaçırılan ağaç, tom
ruk, kereste ve sair mahsulât ve mamulâtın bedellerinin Maliye hazinesi namına irad kayolı icab ede
ceğine dair orman umum müdürlüğünün tamimine atfen mahallî orman müdürlüklerince vakıflar ida
relerine tebligatta bulunmuş ve orman kaçakçılığı suçlarına karşı hükmedilecek nakdî cezaların Ma
liye hazinesine raci olması icab ederse de hususî mülkiyet/kaide ve hükümlerine bağlı bulunan or
manlardaki kaçak mal bedellerine maliyenin iştiraki caiz olamryacağı vakif ormanlardan müsadere edi
len bu gibi vakıf mallara müdahale edilmemesi orman umum müdürlüğüne bildirilmiş ve alman ce-
vabta ise hâdisenin 3444 numaralı kanun hükmüne tâbi bulunduğundan bahsile vâkıf ormandan kaçı
rılan mal bedellerinin Maliye hazinesine irad kaydedileceği hususunda İsrar edilmişti. " : ,'"'"' 

Evkafın tahtı tasarrufunda olan ormanların efrad uhdesinde bulunanlardan hükmen farkı olma
dığı cihetle evkaf ormanlarından idarenin 'malûmatı olmaksızın kesilmiş olan ağaçlar bedelinin vakfiri 
hakkı nazarı itibara alınmaksızın Maliye hazinesine1 terkine kanun ve tasarruf hakkının -mahfuziye-
tiııe dair olan ahkâmı esasiye müsaid olmadığından' ve Orman kanununun 127 nci muadâeî maddesi
nin son fıkrasında Hazineye irad kaydedileceği gösterilen paranın Devlet ormanlarından kesilmiş 
ağaçlar bedeline matuf olması icab edeceğinden bahsile sebkeden arz ve işara binaen işih Devlet Şu- ! 

rası Umumî Heyetinde tedkiki neticesinde ; orman sahibinin sunu taksiri olmaksızın ormariıridari 
kaçak suretile kaçırdıb bilâhare Hükümetçe derdest edilen ağaç, tomruk kereste ve saire gibi'orman 
mahsulâtrnm bedelleri üzerinde orman sahibine mülkiyet hakkı tanımak zarurî olduğu cihetle bu 
bedellerin Hazineye aidiyeti'" mülkiyet esâsına uymadığı gibi orman kanununun umumî hükümlerine 
de uygun görülmemiş olduğundan bunların•• sahibi erine ve o cümleden olmak üzere vakıf ormanlardan 



kaçırılmış ©lanlarm fee^e&pfcm vakıflar umum müdürlüğüne aid olması lâzrmgeleceği kabul ediı 
mekle beraber 3116 numaralı kanunun 127 ne! maddesine eklenen fıkranın hükmünün mutlak bulun
duğuna göre keyfiyetin tefsiren halli zımnında Büyük Millet Meclisine şevki münasib olacağına karar 
veriMs 'Ve "bu M>taki karar bağlı olarak «ynen "v3fe% mite®mımm surınilmuş "oltluf undan iesfbmm 
if &.mu «terin s^giânmîa ı?les-̂ #göroı8 

Şûrayi devlet reisliğinin'HüS İt , Wfâ ;ms$%k ve W,-- VI - WB® ı H t f Heyeti umumiye kararı 
suretidir» 

Vakıf ormanlarından kaçırılan ağaç, tomruk ve kereste gibi mahsulât ve mamulât bedellerinin 
erman kanunu mucibince Maliye hazinesine iradkaydi icabedeceği yolunda Orman umum müdür
lüğü tarafından yaıpilan tamimin mevzuata uygun görülmediğine dair Vakıflar umum müdürlüğü
nün Başvekâletten havale buyuruîan tezkerenin tevdii üzerine üçüncü daire ile müştereken bi
rinci dairece taüzim olunan 20/25 sayılı ve 14 - "V*! - 1939 tarihli kararı havi mazbata okundu. 

Bu mazbatada; Orman umum müdürlüğünün noktai nazarının, orman kanununun muaddel 
12? nci maddesi hükmünün mutlak olduğundan müsadere edilen eşya bedelinin Hazineye aidiyeti 
taHjfî ve tamimin 'kânun Hükümlerine müstenid ve uygun bulunduğu merkezinde olduğu, Ev-
kaî ttmtmı • müdürlüğünün mütaleası da: 'hususî mülkiyet hükümlerine bağlı vakıf ormanlarmdan 
teşirıldığı sabit olan mal'bedelleTİnin Hazineye tevdii prensip itibarile caiz'olmayacağı ve evkaf 
idâresmi zarara uğratacağı ehetle Devlet 'ormanlarına hasrı icabeden kanun hükmünün hususî 
ormanlara teşmili .muvaîik olmadığı yolunda bulunduğu ve işin tedkikinde : adr geçen kanunun 
127 nei muaddel maddesinin son fıkrasının (karar suçlu aleyhine olduğu takdirde ise müsadere 
edilmiş maddeler satılmamış ise satılaratk, atılmış ise bedeli Hazineye irad kaydolunur) şeklinde 
mutlak ve umumî bir tarzda yazılı bulunmasına göre müsadere edilen şeyler,, hangi nevi ormanın 
mamÖM ve'mahsulâtından olursa olsun, bu maddenin hükümleri dahilinde bulunacağı mey
danda ve kanunun lâfzı manası umumî ve mutlak olduktan başka esasen müsaderenin hüküm ve 
neticesinin, prensib itibârle. bir şeyi Devletin mülkiyetine almak demek olduğu, kanunun mad
desinin ilk metninde bu hukukî netice beyan edilmemi! iken muaddel metinde bu cihetin müs-
tâ9f'/bif:-^Bfcz% Mîhıde tavzih ve tesbit ^edilmiş olması fte dikkati ealib bulunduğu ve çünkü zaten 
Devlete aid olduğu tahakkuk eden bir maîrn %eaeiinin Hazineye irad kaydolun ması tabiî ve za
rurî otap bu îööfc&adlâ «aşnea bir «hüküm vazına sebeb ve ihtiyaç bulunmadığı ve bundan başka 
teöuüEön a&tmeı %mamm («ezaî hükümler) başlığını taşıyan 5 nci f aslındaki hükümlerden ve ka-
neönUîa €Fmumî heyetten igtiteaî ihtiyaçlar ileasile orman hususî mülkiyetinde temellük ve tasarruf 
^ b a s t M &iaidfsinin i'amme <menfaatile ahenktar bir tarzda tahdid edildiği ve amme menfaatine 
taallûkumdan dolayı bütün ormanların lâyikı veçhile muhafazasının Devletçe iltizam edilmiş bu-
İti&oluğlı feihetle %u hükmün şevkinde hususî orman sahihlerinin kanunî vazifelerini dikkat ve 
t^akto&îa -ifa etmfterini feimin ^ayesile düşünüldüğü; binaenaleyh Evkaf umum müdürlüğünün 
sefedetfciği mütateanin varid olmayıp "orman idaresince yapılan tamimin kanun hükümlerine uygun 
bulunduğuna Üçüncü daire reisi Asım Yeğin muhalif reyine .karşı ekseriyetle karar verildiği ya-
MİT ̂ bulunmuş ve tlçüneü daire reisi A&ım Yeğin de nlütaleasınr; Evkafın mülkiyetinde olan or-
M-anlarm'efrai' uhdesinde 'bulunanlardan hükmen farklı olmadığı ve mülkiyet hakkının mahfuziyeti 
de >'ahMmı esa&iyenıizfe mllmmen bulunduğu cihetle Evkaf ormanlarından idarenin malûmatı 
ötastesıarîî ^kesilmiş olan ağaçlar bedelinin sahibinin hakkı nazarı itibare alınmaksızın Maliye Ha-
dtoesiîie terkine bahs« mev^urolan 127 nci maddenin son fıkrası hükmü müsaid olmaj^p bunun da
ha esaslı tmüeyyi^ey© dayanan tasarruf hakkına uygun manaya imali .lâzım, geldiği ve orman kanu-
nu&un hasardan muhafazasını istihdaf ettiği memleket ormanlarmm büyük bir kısmını Devlete, aid 
ormanlar teşkil -ettiği için-orman kanununun (Orman içinde kim tarafından kesildiği veya ha-
mthmâ^ı belli olmayan ağaçlan -ve sair mahsullerini orman idaresi usulen satar. Bunların bedeli 
» d Ifcayidolunur) -suretinde yazılı olan 128 nci maddesindeki (Orman idaresi usulen satar) kay-
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dmdan da 127 nci muaddel maddenin son fıkrasında Hazineye irad kaydedileceği gösterilen pa-
ranm Devlet ormanlarından kesilmiş ağaçlar bedeline matuf o^mak ieab edeceği ve binaenaleyh 
Evkaf umum müdürlüğünün noktai nazarı musib bulunduğu suretinde izah etmiştir. 

icabı müzakere olundu; Birinci daire reis vekili azadan Şefik Yürekli, İbrahim Akçam, Sürey
ya Özek, Hüsnü Berker, Hazmı Türegün, Ali Server Suner, Şefik örün ve Avni Türelin mazbata 
ekseriyet reyinde bulunmalarına karşı orman kanunu ormanları tasnife tâbi tutarak bunlardan hususî 
ormanlar üzerindeki hakkı mülkiyeti tamamile tanımakta ve yalnız memlekette ormanların mev
cudiyetini muhafaza etmek ammenin menaîii iktizasından bulunduğu cihetle ormanların mülkiyet 
sahihlerine bu yüzden bazı vezaif tahmil etmekte olup Evkai ormanları da bu bakımdan hususî 
ormanlara makis olduğu ve esasen mülkiyet hakkı teşkilâtı esasiye kanunu ile temin edilmiş ve is
tidlal suretile mülkiyetin takyidine cevaz gösterilemiyeceği tabiî bulunmuş ve orman kanununun 127 
nci maddesine eklenen fıkranın ne Büyük Millet Meclisinde müzakerata esas teşkil eden encümen
lerin mucib sebebler mazbatalarında ne de Heyeti umumiye müzakerelerinde bu istidlale mesağ 
gösterecek bir kayda tesadüf edilememiş ve orman sahibinin sunutaksiri olmaksızın ormanından 
kaçak suretile kaçırılıp bilâhare Hükümetçe derdest edilen ağaç, tomruk, kereste ve saire gibi or
man mahsulâtrnm bedelleri üzerinde' orman sahibine mülkiyet hakkını tanımak zarurî olduğu ci
hetle bu bedellerin Hazineye aidiyeti mülkiyet esasma uymadığı gibi orman kanununun umumî 
hükümlerine de uygun görülmemiş olduğundan bunların saMblerine ve o cümleden olmak üzere 
Vakıf ormanlardan kaçırılmış olanların bedellerinin Orman umum müdürlüğüne aid olması lâ
zım geleceği ekseriyetle kabul edilmekle beraber 127 nci maddeye eklenen fıkranın hükmü mutlak 
bulunduğuna göre bu esaslar karşısında keyfiyetin tefsiren halli zımnında Büyük Millet Meeclisi-
ne şevki münasib olacağının arzına 22 - VI -1989 tarihinde karar verildi, 

Orman kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

2VB. m. m 
Orman kanunumu-

vaMat encümeni 
Esas No. 3/146 

Karar No. 2 

18 - III - 1940 

Yüksek Beisliğe 

3118 sayılı orman kanununun 60 nci madde
sinde yazılı vakıf ormanlardan kaçırılan ağaç, 
tomruk, kereste ve sair orman mahsulâtının be
dellerinin Maliye Hazinesine irad kaydolunub 
olunmayacağının ve bu itibarla bahse mevzu 
olan kanunun 3444 sayılı kanunla tadil edilen 
127 nci maddesinin son fıkrasının tefsiri husu
suna dair Vakıflar umum müdürlüğünün tezke-
resile buna ekli Devlet şûrası umumî heyetinin 
mütaleanamesi suretleri Encümenimize tevdi 
olunmakla bu evrak, Orman ve Vakıflar umum 
müdürleri hazır oldukları halde; 11 - I • - 1940 
tarihinde teşekkül eden Encümenimizde okunub 
tedkik ve müzakere olundu. 

Evkaf umum müdürlüğü, hususî mülkiyet 
kaide ve hükümlerine bağlı bulunan ormanlar

daki kaçak mal bedellerine Maliyenin iştiraki 
caiz olmayacağı, vakrf ormanlardan müsadere 
edilen bu gibi mallara müdahale edilmemesi lâ-
zrmgeldiği, çünkü, Evkafın tasarrufu altında 
olan ormanların efrad uhdesinde bulunanlar
dan hükmen farkı olmadığı ve orman idaresi
nin malûmatı olmaksızın kesilmiş olan ağaç
lar bedelinin, vakfm hakkı nazara alınmadan 
Maliye Hazinesine verilmesine ahkâmı kanuni
ye ve esasiyenin müsaid olmayacağı ve orman 
kanununun 127 nci muaddel maddesinin s°n 
fıkrasında; Hazineye irad kaydedileceği göste
rilen paranın Devlet ormanlarından kesilmiş 
a Saçlar bedeline matuf olması icab edeceği yo
lunda mütalea beyan etmiş, Devlet şûrası 
umumî heyeti kararının da; orman kanununun 

(S . Sayısı : 74.) 



ormanları tasnife tâbi tutarak bunlardan hu
susî ormanlar üzerindeki mülkiyet hakkını ta-
mamile tanımakta ve yalnız memlekette or
manların mevcudiyetini muhafaza etmek âmme
nin menafii iktizasından bulunduğu cihetle or
manların mülkiyet sahihlerine bu yüzden bazı 
vazifeler tahmil etmiş ve evkaf ormanlarının da 
bu bakımdan hususî ormanlara makis olup esa
sen mülkiyet hakkı Teşkilâtı esasiye kanunile 
temin edilmiş ve istidlal yolu ile mülkiyetin 
takyidine cevaz gösterilmeyeceği tabiî bulun
muş ve orman kanununun 127 nci maddesine 
eklenen fıkranın ne Büyük Millet Meclisi en
cümenlerinin mucib sebeblerinde ve ne de Umu
mî heyetin müzakerelerinde bu istidlale me-
sağ gösterecek bir kayde tesadüf edilmemiş ol
masına göre orman sahibinin sunu taksiri ol
maksızın ormandan kaçak suretile kaçırılıp 
Hükümetçe elde edilen ağaç, ^tomruk, kereste 
vesaire gibi orman mahsulâtının bedelleri üze
rinde orman sahibine mülkiyet hakkını tanı
mak zarurî görülmüş ve binaenaleyh bu bedelle
rin Hazineye aidiyeti mülkiyet esasına uyma
dığı gibi Orman kanununun umumî hükümleri
ne de uygun görülmemiş olduğundan bunların 
sahiblerine ve o cümleden olmak üzere vakıf 
ormanlardan kaçırılmış olanların Orman umum 
müdürlüğüne aid olması lâzımgeleceği ekseri
yetle kabul edilmekle beraber bu kanunun 127 
nci maddesine eklenen fıkranın da hükmü, 
mutlak bulunduğuna göre bu esaslar karşısın
da keyfiyetin tefsiren halli münasib olacağı 
kararını ihtiva ettiği görülmüştür. 

Encümenimizde dinlenen Evkaf umum mü
dürü, Devlet şûrası kararında yazılı esbabı mu
cibe dairesinde mütalea serdile beraber şimdiye 
kadar bu yolda tahaddiis etmiş bir mesele hak
kında mahkeme kararı mevcud. olmadığı ve Or
man umum müdürlüğünün tamimi dolayrsile 
bu hususun halline tevessül edildiğini ve kendi 
kanaatlerine ve hukukî esasata göre suçluya 
aid olan zabıt ve müsadere hükmünün vakıf or
manlarından kaçırılmış olan maddelere şümu
lü olmaması ve bu hakkın Evkaf idaresine ta
nınması lâzımgeleceğini beyan eylemiştir. Or
man umum müdürü; hususî surette tedvin edi
len Orman kanunu ile; ormanların muhafazası, 
işletilmesi ve mümasili hususların temin ve ted
viri bir hizmeti amme müessesesi bulunan Or
man umum müdürlüğüne tevdi edilmiş ve or

manların, amme menfaatine hadim birer mev
cudiyet. olması bakımından, hususî ve resmî 
şahsiyetlerden her kimin yeditasarruf ve te
mellükünde olursa olsun bunların koruma, iş
letme ve imar ve mümasili işleri hususî hüküm 
ve takyidata tâbi tutularak yalnız bu orman
lardan kanun dairesinde intifa hakkı sahihle
rine aid kılınmış've 60 nci madde ile bu husus 

.Evkaf ormanlarına ela teşmil edilerek ve yine bu 
madde ile; idare ve birinci derecede muhafa
za gibi bazı mükellefiyetleri Evkaf idaresine 
tahmil edilmiştir, bu vazifesini ifada ihmal gös
teren ve ormandan ağaç kesilmesine ve çıka
rılmasına sebebiyet veren Evkaf idaresi, do-
layısile bir suç mevzuuna temas etmiştir. Bu 
itibarla suçlu bulunan Svkaf orman teşkilâtı
na, Orman kanununun umumî hükümlerinin 
tatbikini ve bu ormandan hilafı nizam çıka
rılmış olan maddelerin 127 nci maddenin son 
fıkrasındaki sarahate göre Hazine namına irad 
kaydedilmesini zarurî kılmaktadır. Orman ka
nununun lâfz ve ruhu da ayni prensibi kabul 
etmektedir, ezcümle bu kanunun 128 nci mad
desi buna kuvvetli bir burhan teşkil eder, bi
naenaleyh hangi ormandan kesilirse kesilsin 
mütecasir ve mütecasirin emval ve vesaiti hak
kında resen Cumhuriyet Müddeiumumiliğince 
takibat yapılmaktadır. Burada mal sahibliği 
mevzubahs olamaz, çünkü ortada mal sahibi
nin ihmali dolayısile bir fiilden doğmuş orman 
mahsulü mevcuddur ve bu da alâtı katıa ve na
kil vasıtası gibi cürüm alât ve asarından ma-
dud mahiyette bir maddeden ibarettir. Ayni 
zamanda bu kabil orman hasılatının Evkafa 
iadesi suiistimalleri mucib olabilecektir; bu 

şekilde müsadere olunan emval ve vesaitin be
deli bir senede vasati 60 bin lira tutmakta olup 
bunun 30 bin lirası vesaiti nakliye bedeli oldu
ğuna göre geriye 30 bin lira kalmaktadır. Bu
nun da takriben en çok iki bin lirasının Evka
fa aid olması ihtimali olup böyle cüzî bir meb
lâğ için kanunî bir prensibi tadil, ayni zaman
da bir suiistimal kapısı açabileceğine ve pek 
ziyade müşkülâtı mucib olacağına göre her hal
de terviç edilecek bir keyfiyet olmasa gerek
tir.,, demek suretile mütaleasmı serdeylemiştir. 

Encümen azasının az kısmı; şahsî hükmiyeti 
haiz Evkaf ormanları malının müsadere ve 
Hazineye irad kaydi hususunun mülkiyet hakkı
nı ihlâl eder mahiyette ve binaenaleyh mesele-
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nin Teşkilâtı esasiye kanunu ile alâkadar olub 
etrafile tenevvür etmemiş olmasma göre müza
kerenin kâfi olmadığı reyini izhar etmesine kar
şı; ekseriyet tarafından müzakerenin kifayeti
ne karar verilerek inceleme yapıldıkta; 

Devlet, yurddaki bilûmum ormanları muha
faza ve ormanlarda ağag yetiştirme ve koru
ma hususundaki halkın ve köylünün kabiliye
tini, kayidsizlik ve ihmalini derpiş etmek su-
retile; her vatandaş üzerinde tanınması lâzım 
ve tabiî olan velayet ve inzibatı âmme hakkı
nı, bah.se mevzu olan orman kanunu hükümleri 
ile; kullanmak mecburiyetini hissetmiş olması
na ve Teşkilâtı esasiye kanununun ruhu ve ga
yesi bakımından bu hakkını istimal keyfiyeti, 
tasarruf ve mülkiyet hukukunu ihlâl eder ma
hiyette görülmemiş bulunmasına nazaran; 

A) Hususî ve gerek evkaf ormanları gibi. 
hükmî şahsiyeti haiz ormanların muhafazası 
için orman kanunu ile bir takım tedbirler alın
mak ve ahkâm vazedilmek suretile cezaî müeyyi
delere lüzum görülmüştür. Orman kanununun 
1, 2, 60, 65, 68, 103, 105, 106, 127 ve 128 nci 
maddeleri bu cihetleri sarahaten izaha kifayet 
edebilir hükümleri ihtiva etmektedir, 

B) 3444 sayılı kanunun 1 nci maddesile ta
dil edilen 3116 numaralı kanunun 127 nci mad
desinin son fıkrası (yani; karar, suçlu aleyhine 
olduğu takdirde ise müsadere edilmiş maddeler 
satılmamış ise satılarak, satılmış ise bedeli Ha
zineye irad kaydolunur) ibaresi kanunun tadi
linden evvel mevcud değil iken tadil suretile 
bu fıkranm ilâvesi bu maddelere başkası tara
fından tesahüb edilmesi ihtimalinin, hususî ve 
hükmî şahsı haiz ormanlar hakkında mevzu ah
kâma muvazi olarak bertaraf edilmesini vazıı 
kanunun derpiş etmesinden ileri gelmiştir, mad
denin üst kısmındaki; suçlu lehine karar veril
dikte ; müsadere edilen maddelerin iadesi kay
dı bu maddelerin umumî surette sahibine iadesi 
lüzumunu ifade etmez. Binaenaleyh, muhafaza
da kayidsizlik göstermek suretile başkası tara
fından, kendi ormanından ağaç kesilmesine se
bebiyet veren ormanın mutasarrıfı, maddenin 
son fıkrasındaki sarahate nazaran bir hak iddi
asında bulunamayacaktır. Kararın suçlu lehine 
gıkmasî suçlunun birinci maddedeki orman mef-

humuna dahil olmayan mülkünden ağag kesmiş 
veya ruhsatname almış bir kimseden bu mad
deleri satm aldığının, tahakkuk etmiş olması gi
bi haller maddenin maksad ve mevzuunu izaha 
kifayet eder. Aksi surette orman mefhumuna gi
ren yerlerin maliki, muvazaa vesair hileye mü
racaat suretile kanundaki inzibatî hükümleri hi
çe indirerek ormanma doğrudan doğruya tasar
rufa yol bulmuş olurdu. 

0) 65 nci madde, hususî ormanların idareleri, 
korunmaları ve işletilmeleri bu kanun hükmüne 
göre sahihlerine aiddir diyor. 

Binaenaleyh, bu kanun hükmüne riayet et
meyen orman mutasarrıfını kanun 103 ncü 
ve müteakib maddelerile cezaî müeyyide altına 
almış ve onun tasarruf hakkına müdahaleyi ca
iz görmüştür; umumî mevzuata göre cezayi müs-
telzim her hangi fiil ve hareketin müvellidi alât 
ve eşyanın Hükümetçe müsadereyi icab etmek
te olmasına göre; suç mefhumuna dahil olmak 
suretile her hangi bir ormandan çıkarılan mad
delerin de Devlete aid bulunduğu neticesine va
rdır. 

Hulâsa; Encümenimiz ekseriyetince; Evkaf 
umum müdürlüğünün sırf mülkiyet hukukuna 
istinaden serdettiği sebebler, orman kanununun 
hususî ve istisnaî mahiyetteki ahkâm ve takyi» 
datma ve maksad ve gayesine göre varid olma» 
dığı ve 127 nci maddesinin son fıkrasının da 
açık hükmü ihtiva etmesi ve yukarıda arzedilen 
mueib sebebler bakımından mezkûr maddenin 
tefsirine lüzum bulunmadığı kanaatine varılmış 
olduğundan Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Orman kanunu 
Mu. E. Reisi 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 
Erzurum 

Zeki S oy demir 
îgel 

Dr. M. Berker 

Manisa 
K. N. Duru 

Yozgad 
0. Arat 

Bu M. M. 
Kastamonu 
Abidin Bînkaya 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Kocaeli 
î. Diblan 

Samsun 
R. Barkın 
Zonguldak 

H Karabacak 

Kâtib 
Kastamonu. 

Abidin Binkaya 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Manisa 
Hüsnü Yaman 

Muhalifim. 
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F. Barutçu 
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