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1 —SABIK

Istanbul mebusluguna secjlen Atrf Baymdirm intihab mazbatasi tasdik edildikten ve mumaileyh and
i^tikten sonra
1934 ve 1935 yillan Milli Miidafaa vekaleti btitselerinden acilmig olan kredi ile verilmis. olan avanstn mahsub suretine,
§eker iatihlak ve giimriik resimleri hakkmdaki
kanuna bazi maddeler eklenmesine,
Madeni tifaklik para hakkmdaki kanunun birinci
maddesinin degistirilmesine,
TUrkiye ile Romanya arasmda mUnakid Dobruca
muhacirlerine aid mukavelenin tasdikma,
Subaylara verilecek elbise hakkmdaki kanunun

tadiline dair kanun layihalari kabul edildi.
TUrkiye - Italya ticaret mukavelenaimesile tediyatin tanzimine dair itilafnamenin tasdikma,
Adliye teskilat ve kadrolarinda yapilacak tadilata
dair kanuna bir madde eklenmesine,
Posta kanununun 53 ncU maddesinin degigtirilmesine dair kanun laymalarmm birinci mUzakereleri
yapildiktan sonra cargamba giinu toplamlmak uzere
inikad bitirildi.
Baskan Vekili
Refet Canitez

2 — HA VALE EDlLEN
Mazbatalar
1 — Gezici tapu sicil memurlan ihdasi hakkmda
kanun layihasi ve Maliye ve BUt$e enciimenleri mazbatalari (l/91) (Ruznameye)
2 — tskan kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesine dair olan 2848 sayili kanuna mtizeyyel kanun layihasi ve tskan kanunu muvakkat enciimeni
mazbatasi (1/679) (Ruznameye)
3 — TUrkiye Cumhuriyeti ile Cekoslovakya Hiikumeti arasmda aktedilen ticaret anlasmasinm tas-

BIRINGI
i
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Katib
Gazi Anteb
Bekir Kaleli

Katib
Kiitahya
Nasid Ulug

EVRAK

diki hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad
enciimenleri mazbatalari (1/581) (Ruznameye)
4 — TUrkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya HUkumeti arasmda imza olunan afyon anlasmasmm tasdikma dair olan 2791 sayili kanuna ek kanun layihasi
ve Hariciye ve Iktisad encumenleri mazbatalari
(1/663) (Ruznameye)
5 — Ogretici ve teknik filimler hakkmda kanun
layihasi ve GUmrUk ve inhisarlar, Iktisad, Sihhat ve
igtimai muavenet, Adliye, Maarif, Dahiliye, Maliye ve
Biitce encUmenleri mazbatalari (1/141) (Ruznameye)

CRLSE

A^ilma saati : 15
BALKAN" — Tevfik Fikret Sflay

KATlBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Ali Muzaffer Golfer (Konya).
•§•»

BALKAN — Celse agilmistrr.
3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — 1936 malt yili muvazenei umumiye
kanununa bagli bir kisim daire biltgelerinde
degisiklik yapflmasma
dair kanun
layihasile
'Idare
heyetinin, Divani muhasebat 1936 mail yili biitQesinde 5 050 lirahk
miinakale
yapilmasi
hakkinda kanun teklifi ve Biltge encumeni
mazbatasi
(1/676, 2/43) [1]

BAKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen var mi?
[1] 68 say ill basmayazi

zaptm

sonundadir.

Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa
dabil bazi daire biit§elerile (D) cetvelinde
degisiklik yapilmasi hakkinda kanun
MADDE 1 — 1936 mali yili muvazenei umumiyesine dahil bazi daire btttgelerinin ilisik (1)
sayili cetvelde yazili tertibleri arasmda 318 400
lirahk miinakale yapilmistrr.
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OETVEL (1)
Tenzil.
Lira

P.

Divani muhassbat
46 Tenvir ve kirtasiye
3 050
48 Defatir ve evraki matbua
2 000
50 Muvakkat memuriyet
harcirahi
BALKAN — Kabul
edilmigtir.
57 Tedavi ve yol masrafi
ile Devletge tedavi ettirilmekte iken vefat
edenlerin cenaze masrafi
BA§KAN — Kabul
edilmistir.

Zam.
Lira

4 500

550

Bafvekaiet
72 Muvakkat memuriyet
harcirahi
BALKAN — Kabul
edilmistir.
Maliye vekaleti
164 Mnkul ve gayrimenkul mallarm haciz ve
satis. ve ilan ve menkill mallann nakil
masrafi
BA§KAN — Kabul
edilmistir.
Diiyunu umumiye
219 Diiyunu umumiye senelik miirettebati ve
meclisi idare masarifi
olarak isabet eden
10 800
Giimriik ve inhisarlar vekaleti
277 Merkez mefrugat ve demirbagi
BA§KAN — Kabul
edilmistir.
278 Tenvir ve teshin
BA§KAN — Kabul
edilmistir.
282 Tenvir ve teshin
1 000
284 Defatir ve evraki matbua ve melbusat
2 000
285 Daimi memuriyet harcirahi

BALKAN — Kabul
edihnigtir.
Emniyet i§leri umum
mudurliigii
394 Daimi memuriyet haroirahi
BA§KAN — Kabul

2 000

1 000
7 000

3 000

2 000

F.
edilmi§tir.
395 Muvakkat memuriyet
harcirahi
BALKAN — Kabul
edilmi§tir.
396 Miifettigler harcirahi
BALKAN — Kabul
edilmigtir.
397 Resmi telefon tesis ve
mukaleme masrafi
400 Silah ve cebhane ve
teferruati
mubayaa
masrafi
401 Miitenevvi masraflar
(Vazife esnasmda yaralanan ve hastalanan
memurlarm tedavisi ve
kazazedelerle mecruhlarm miidavati eweliye masrafi, tahti neaarette bulunan ve hudud haricine cikanlanlarm sevk ve iase
masrafi
BAgKAN — Kabul
edilmigtir.
402 Mubayaa
406 Polis mecmuasi tabi,
mevaddi iptidaiye ve
muteferrik masrafi
409 Hukuk
fakiiltesinde
okutturulacak 10 talebe masrafi
410 1700 numarali kanunun ikinci maddeai mucibince Avrupaya staj
icin gonderilecek memurlarm harcirahi ve
tahsil masrafi
411 Mubayaa
Nafia vekaleti
679 Daimi memuriyet harcirahi
680 Muvakkat memuriyet
harcirahi
BA§KAN — Kabul
edilmigtir.
685 lhaleten veya emaneten yapilacak etud, aplikasyon bedel ve masraflari, ( £ ) cetveline
dahil
mustahdemler
harcirahi, istimlak bedel ve masraflari, tabi
iicretleri, nakil va&rtalari ve yedek alat ve
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Tenzil
Lira

Zam
Lira

2 800
500

1 000
500

500
300
500
500

500
2 500

10 000
11 500

1 : 29
P.
edevati mubayaa, tamir ve i§letmesi bedel
ve masraflan ve garaj
masraflan, in§aat surveyyanlan iicret ve
yevmiyeleri, resmi kiisad masrafi, i§ mahallerine konacak telefon
tesis ve igletme masraflan ve mukaleme
bedeleri
691 Ecnebi memleketlere
gonderilecek memurlar harcirahi
BALKAN — Kabul
edilmigtir.
693 Isvec, grupuna senesi
iginde yapilacak tediyat ile eski senelerden
tediyesi mahsubsuz kalmi§ istihkak kar§iliklan

Tenzil
Lira

1 500

8 000

Zt'raat vekaleti
822 Kurakliktan korunma
ve koy kalkmma plamnm hazirlik ve tecrube masraflan
BALKAN — Kabul
edilmi§tir.
824 Tavukguluk enstitusii
miiesseseleri
2
839 Idare memurlan maa§lan
2
840 Muvakkat tazminat
BALKAN — Kabul
edilmigftir.
843 Talebe ve mustahdemlerin ia§e masraflan ve
talebe melbusati, yatak, yorgan, komodin,
karyola ve emsali masraflan
12
844 Ecnebi miitehassislar
ve terciimanlan
7
847 Umumi masraflar kar-

000
300

000
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Zam
Lira

C :1
Tenzil
Lira

P.

Zam
Lira

868 1107 numarali kanun
mucibince gedikli kuguk zabitlere verilecek
aile zammi
22 000
BALKAN — Kabul
edilmistir.
Askeri fabrikalar umum mudurlugii
999 Miitef errika ve muhafiz kopekleri ia§esi
2 500
BALKAN — Kabul
edilmi|tir.
1001 Daimi memuriyet harcirahi
350
8 000
BALKAN — Kabul
edilmigtir.
1002 Muvakkat memuriyet
harcirahi
1 500
BALKAN — Kabul
edilmi§tir.
1004 Yabanci memleketlere
gonderilecek komisyonlar harcirahi
2 200
1005 Maznun olarak askeri
mahkemelere celbolunacaklarm masrafi
550
1006 Resmi telefon tesis ve
mukaleme masrafi
500
2 000
BA§KAN — Kabul
edilmigtir.
1007 tfcretli muhabere ve
mukaleme bedeli
750
1009 Efradi askeriye ve stajiyer talebeler igin ia§e
masrafi, mahrukat
3 450
2 300
1010 Teghizat
2 100
BALKAN — Kabul
edilmigtir.
(Birinci madde tekrar okundu).
BA§KAN — Birinci maddeyi cetvelle beraber reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir.

000

giligi
19 000
BASKAN — Kabul
edilmi§tir.
Milli Miidafaa vekaleti (Kara kismi)
862 Maa§ati umumiye
244 000
865 Mtistahdemler ucreti
140 000
BALKAN — Kabul
edilmi§tir.
866 Muvakkat tazminat
82 000
BALKAN — Kabul
edilmi§tir.

MADDE 2 — 1936 mali yili Maliye vekaleti
ile Jandarma umum kumandanligi ve Milli Miidafaa vekaleti hava kismi but§elerinin ilisik
(2) sayili cetvelde gosterilen tertiblerinden
11 725 lira tenzil edilerek bu but§elerde yeniden
agilan ve ilisik (3) sayili cetvelde numaralari ve
isimleri yazili fasiUara fevkalade tahsisat olarak
konulmu^tur.
OETVEL (2)
P.
Maliye vekaleti
142 Memurlar maasj
BALKAN — Kabul edilmistir.
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1 848
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Lira

Jandarma umum kumandanligi
450 Jandarma mektebleri masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.

7 377

Mill! Miidafaa vekaleti (Hava kismi)
928 Tayinat
2 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
CETVEL (3)
Maliye vekaleti
240/A 1934 ve 1935 seneleri kar^iliksiz tekaiid ikramiyeleri
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Jandarma umum kumandanligi
456 1935 yili kar^iliksiz borglari
BA§KAN — Kabul edilmistir.

1 848

7 377

Milli Miidafaa vekaleti (Hava kismi)
947 1934 yili karsiliksiz tayyare f}ehidleri tazminati
2 500
BA§KAtf — Kabul edilmistir.
(tkinci madde tekrar okundu) .
BA§KAN — Maddeyi cetvellerle beraber reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — 1936 mail yili muvazenei umumiye kanununa bagli (D) cetvelinde Adliye vekaleti kadrosunun vilayetler kismma 20 §er lira
iicretli 8 odaci eklenmistir.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanunun htikumlerini icraya Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
2'•—Memurin kanununun 7 nci maddesine
bir fikra eklenmesine dair kanun layihast ve Memurin kanunu muvakkat encumeni mazbatasi
(1/477) [1]

C:I

7 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir:
« Hizmeti filiyei askeriyesini yapmadan memuriyete alman lise ve bu derecedeki mekteb
mezunlari igin namzedlik muddeti tig senedir».
BA§KAN — Tadilname yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen ...
Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanuna aykrri olan hukumler miilgadir.
BALKAN — Tadilname yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen ...
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunuh hiikiimlerini 1cra Vekilleri Heyeti yuriitur.
BALKAN — Tadilname yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen ...
Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum; kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
3 — Su siizgeci isletmesi igin 60 000 liranm
tahsisine dair kanun layihast ve Butge encumeni
mazbatasi (1/666) [1]
BALKAN — Bunun da ikinci miizakeresidir.
Su siizgeci istasyonunun isletilmesi ve siizgegten
baraja kadar olan isale hattmin idare ve muhafazasi ile masraflari hakkmda kanun
MADDE 1 — Ankara sehri su ihtiyaemm temini hususunda kismen bar aj dan alman suyun
fenni bir surette suzulmesi igin yapilan ve i^letmeye konulmus olan su siizgeci istasyonunun
isletilmesi ve siizgegten baraja kadar olan isale
hattmin idare ve muhafazasi, istasyon ile isale
hattmin kati kabuliine kadar Nafia vekaletine
mevdudur. Bu muameleden sonra istasyonun isletilmesi ve isale hattmm idare ve muhafazasi
1779 sayili kainunun iigiincii maddesi hiikmtine
gore Icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
BALKAN — Tadilname yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen ...
Kabul edilmistir.

MADDE 1 — 788 sayili Memurin kanununun

MADDE 2 — Su siizgeci istasyonunun isletilmesi ile isale hattmm idare ve muhafazasi igin
1936 mali yilmda tahakkuk etmi§ ve edecek bilumum masraflar ile Nafia vekaletince tanzim
ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak kadro mucibince bu hususta istihdam edilecek olanlarm iicret, yevmiye ve harcirahlari ve diger

[1] birinci muzakeresi 26 net inikad zaptmdadir.

[1] Birinci muzakeresi 26 nci inikad zaptindadir.

BALKAN — tkinci miizakeresidir.
788 sayili Memurin kanununun 7 nci maddesine
bir f ikra ilavesi hakkmda kanun
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masraflarmin karsiligr olarak 1936 mali yili Nafia vekaleti biitgesinin 686 nci sular
masrafi
faslmdan 60 000 liranm sarfrna mezuniyet verilmistir.
BALKAN — Tadilname yoktur, maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etwieyen .,.
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN —- Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde
hiikmii bu kanunun meriyeti tarihinden evvel
akdedilen taahhiidlere §amil degildir.
BALKAN — Muvakkat madde hakkmda bir
miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.

MADDE 4 — Bu kanunuln hukumlerini yerine getirmege Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesi agik reye arzedilmistir.

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.

4 -•— tiiimer bank kanununun 11 nci maddesinin degistirilmesi ve 15 nci maddesine bir fikra
eklenmesi hakkmda kanun Idyihasi ve tktisad,
Maliye ve liiltqe
encumenleri
mazbatalan
(1/636) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmi§tir.
Siimer bank kanununun 15 nci maddesine fikralar eklemnesine dair kanun
MADDE 1 — 3 haziran 1933 tarih ve 2262
sayili Siimer bank kanununun 15 nci maddesine
a^agida yazili fikralar eklenmi§tir:
Siimer bank ile buna bagh veya bu bankanm i^tiraki olan fabrika, miiessese ve §irketler
insaat ve esasli tamirat i§lerinde dahi arttirma, eksiltme ve ihale kanunu hukiimlerine tabi
degildir.
2395 sayili kazang vergisi kanununun 8 nci
maddesinin birinci bendi ile 33 ncii maddesi
ve 74 ncii maddesinin (B) fikrasi hiikumleri
Siimer bank ile buna bagli veya bu bankanin i§tiraki olan fabrika, miiessese ve §irketlere kar§i taahhiidatta bulunan miiteahhid ve miiltezimlerle bu miiteahhid ve miiltezimlere kar§i
derece, derece taahhiidatta bulunanlar hakkmda cari degildir.
Bu taahhiid ve iltizam i§leri hakkmda kazang vergisi kanununun umumi hiikiimleri tatbik olunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
[1] 69 sayili ba.wiuyazi zapttn

sonundadir.

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.

5 — Orman kanunu layihasi ve Ziraat
encum enile Muvakkat
en cum en maz batalan
(1/294) [1]
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi?
BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Saym arkadaslar; orman kanunu hakkmda pek
kisa iki soz soylemek istiyorum, miisaade
buyurursaniz.
Ormanlar bir memleketin feyzi bereketidir.
Ilk gaye bunlari yang-mdan ve tahripkar baltalama felaketinden kurtarmak lazimdrr.
§imdilik, tabiatin bize bahsettigi mevcud
ormanlarimizm muhafazasma ve onlarm bakmili olmasma ve gogaltilmasma gayret etmekle
iktifa etmeliyiz.
Pakat, Ortaanadolunun gayri miinbit « Plateau » larda, yaylalarda, orman yetisdirmeg-e kalkisrrsak, biitgemizin biitiin varidati buna kafi gelmedikten maada hie bir netice de elde
edilemez.
Senelerdenberi muhtelif Hiikumetler ormanler igin bir kanun yapmak istemisler fakat muvaffak olamamislardrr.
Tiirkiye Ciimhuriyetinin 50k saym Ismet
inonii Hiikumeti - ki memleketimizin kalkinmasi igin biiyiik gayretler yapiyor - bu giin bize
bir orman kanunu teklif ediyor.
Buna dair Hiikumetin kaleme aldigi esbabi
miicibe layihasi malumat kesbettiren ve hepimizin alakasmi celbeden teknik bir saheserdir.
Bu layihayi hepimiz biiyiik bir itina ile okuduk.
Diger taraftan, muhterem Ziraat ve Muhtelit
[1J 70 sayih basmayazi zapttn

sonundadir.
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enciimenler, bu kanunu haftalarca ariz amik
olan varidatmdan sarfolunacaktrr. Fakat bugiin
tetkik ettiler, her azanm kiymetli miitalealanni bir takim hesablarla bundan 10 sene sonra orman
dinlediler ve bu gun Yiiksek Kamutaya mii- hasilatmdan 38 milyon lira al&iacak. Ondan sonra
kemmel bir orman kanunu takdim ediliyoor.
ormanlara senede 10 - 15 milyon lira harcamaktan kurtulacagiz. Acaba bu hesablann dogru
Miidafaai Milliyenin de bu kanunla alakadar
cikacaoi muhakkak midrr? 38 milyon raddesinde
olmasi, kanunun ehemmiyetini bir kat daha arbir varidat temijn edebilmek igin 500 milyon liratirmis oluyor.
lik kereste satmak icab edecektir. Fakat bin
Binaenaleyh, bu kanun muzakere edilirken,
turlii ahval ve serait buna musaade edecek mimaddelerin, Heyeti Oelileniz tarafmdan bilatedir? Bu kanun mucibince bir takim teskilat yareddiid kabul buyurulacagma eminim.
Bu kanun Kamutay tarafmdan kabul edildik- pilryor, bunlar islemeye baslayacaktrr. Bunlar
masrafi iltizam eder. Bu masrafi da karsilamak
ten sonra, muhterem Ziraat vekaleti derhal kalazimdir. Bu hesablar
dogru cikmazsa Hanun ahkammm tatbiki igin miikemmel bir teszine ne kadar agik verecektir? Boyle
kilat yapmakdir. §fayed tatbikat esnasmda bir
olunca
satamadim,
edemedim,
miisteri
kac tadil yahud ilave edilecek noktalar goriiliirbulamadim, gibi sozler soylenecek. Fakat
se, bunlar ek kanunla tashih edilir.
masraf durmavacak, islemeye baslamis olan
Sbziimii bitirmeden evvel; bir nokta uzerine
teskilat yine miitemadiyen masraf istevecektir.
muhterem Hiikumetmizin nazari dikkatini celBu masraflan Hazinenin karsilamasi lazmi gebetmek isterim:
lecektir, bu noktalar 90k dusiinulmesi lazim geMemleketimizde bir gok fakir koylii aileleri
lejn seylerdir.
vardir ve bilhassa kis mevsiminde bunlann yaIkincisi, orman islerinin 15 seneden beri muhkacak odunu yoktur ve odun satm almak igin
mel kalmasmm bir sebebi de ormanlar gayet
bunlarm paralari da yoktur. Bunlar simdiye
miihim ve memleket icin hayati bir mesele olkadar serbestce ormanlara girer agaglari kesedugu halde, vekalete mulhak olarak isletilmesinrek yakarlardi. Bu gun, bunu yapamayacakladedir. Hakikaten orman meselesi, bash basma
rma binaen, muhterem Hiikumetimiz bu gibi
bir vekalet ihdas edilecek kadar ehemmiyetlidir.
fakir ailelere yardrm etmelidir ve bunlarm ihYeni bir kanunla miistesarhklar tesisi mevzuu
tiyaclarma gore odun tevzi ettirmelidir.
bahistir, bu meyanda bir de Orman vekaleti
Orman kanunu ,diger biiyiik kanunlar gibi,
tesis etmekte acaba ne mani vardir? Fazla bir
Ciimhuriyet rejiminin serefli eserlerinden biri
sey degil, biitiin teskilati vardir, biitgeye yalniz
olacaktrr.
bir
vekil tahsisati ilave edilecektir.
Candan muvaffakiyetler
temenni ederim
Bu vekalete ormanciliktan anlivan miitehas(Alkislar).
sis ve isaruzar bir arkadas getirilirse bu is icin
BALKAN — Mi&iakale layihasma rey verdaha
iyi olur ve daha ivi idare olunur, kanaatinmeyen var mi? Rey toplama muamelesi bitmisdeyim.
Temennilerimin tahakkukunu Heyeti
tir.
Vekileden dilerim.
TAHSlN SAN (Aydm) — Arkadaslar; bu
BASKAN — Su siizgeci iqih tahsisat verilkanun hi« siinhesiz simdiye kadar nasilsa ikinci
mesi hakkmdaki layihava rey vermeyen var
pilana brrakilmis olan bir ihtiyaci tatmin etmek
mi? ... Rey toplanmasi bitmistir.
icih yaiDilmis olan ve cok etrafli diisiiniilen bir
HttSNtf KlTABQI (Izmir) — Gerek Hukukanun bir eserdir. Ciimhuriyet
Hiikumetinin
metin layihasmdaki esbabi mucibede gerekse
tesekjkulunden beri Ziraat vekaletine, ziraatle
enciimenlerimizin mazbatalarmda ormanlarm
ve ziraatin bir subelerile istigal etmemis ve o
derecei ehemmiyeti tamamile tebariiz ettirilmismeslekten yetismemis ve avni zamanda ormantir. Bu nokta uzerinde uzun boylu soz soylecilikla da hie alakasi bulunmavan kimselerin
mege hacet yoktur. Bu kadar miihim ve milli
^elmesinden dolayi, ormancilrk bizde hakikaten
bir
servet olan ormanlarm karsismda Ciimhucok geri kalmis ve cok ihmal edilmistir. Tesekriyet Hiikumetinin bigane kalamayacagi besbelli
kiir olunur ki Hiikumetimiz artik bunu biiyiik
idi. Nitekim senelerdenberi bu hususta incelebir ehemmiyetle nazari itibare alarak bir havli
meler yapilmis ve hazirlanan layihai kanuniye
miiddettefti beri tanzimile istigal edilmekte buluuzun boylu enciimenlerimizde tetkike tabi tunan bu kanunu,.qrkanlmak iizere, bize eretirmistulmustur. Bu layihayi okumaga basladigim
tir. Kanun, pek ^iizel ve etrafli dusuniilmustur
iki giin iginde elde edebildigim kanaatleri soyve memleketin her seyi icin pek lazim olan orleyerek bu vesile ile Ziraat vekili muhtereminmanlan veti«tirmek ve simdive kadar olan
den de izahat vermelerini temenni edecegim.
tahribatm oniine geomek icin gok miihim hukiimleri ihtiva etmektedir. Yalniz bendeniz bir
Kanunun ahkami umumiyesi nazari itibare
iki boktava ilismek isterim, Goruyorum ki 12
alinmca esasli hedefin ormanlarm muhafazasi
sene zarfrnda 217 milvon lira kadar bir para
oldugu anlasilir. Mademki bu kadar kiymetli
sarfedilecektir. Vakia bu para, seneden seneve
bir servettir; memleketimizin mudafaasi, baormanlarm isletilecek olan ormanlarm artacak
ymdirligi, insanlarm sihhati ve saire uzerinde
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miiessir ve lazimdir. Bu hedefe vanlmak igin
tavsiye edilen noktalar 4 kismidrr.
Birincisi; ormanlarm tahdidi, ikincisi; korunmasi tedbirleri, ugtinciisu; isletilmesi, dordunciisu gogaltilmasi tedbirleridir.
Mademki ticari zihniyetle isleyecek bir orman idaresi tesis ediyoruz; her seyden evvel
bunun yani ormanlarimizm mevcudunun bilin
mesi lazimdir. Iste bu miihim kisma dikkat
edilerek ise evvela tahdidden baslanmistrr. Yalniz tahdiddeki ahkam okununca goriiliir ki, senede 250 000 hektardan az olmamak iizere tahdid emrediliyor; bunun bes senede itmami da
viicub olarak gosteriliyor. §imdi ormanlarimizm yekiinuna nazaran ve senede 250 000 hektar tahdid edilecegine gore bunun laakal yirmi
senede yapilmasi lazimken bes senede nasil yapilacagini bendeniz anlayamadim. Onun ie,in
bu ciheti vekil veya enciimendeki arkadaslanmiz lutfen izah buyursunlar. Sonra bu tahdidden edilecek istifade bir kere mevcudu bilmek,
ikincisi de ormanlarda simdiye kadar vaki ihtilatata nihayet vermek olmalidir. Bunu esbabi mucibede sarahaten gormemekle beraber bu
manalar istintac. edilebilir. Bu isin azameti
karsismda ihtilatati menedecek bir mebdeden
ise baslanamaz mi? diye soruyorum. Yani; hususi ormanlar ve evkafi sahiha ormanlari bir
ciizu kaHl olmak noktasindan bunlarm az bir
zamanda tesbitine imkan vardir. Bunlar tesbit
edildigi takdirde oteki ormanlar ya Devlete veya umuma aid ormanlar olacag-mdan bilahare
tesbit olunabilirler. Bu mebdeden baslanmca bir
cok zorlukla kabili hal bir hale gelecektir.
Boyle yapilmca ayni zamanda daha az masrafli
olurdu. Sonra kanunda deniliyor ki : Kadastro
yapilacak ve on sene zarfinda da bunlarm
fotograflan almacaktir. Buna nazaran ormanlar hakkinda hakiki malumata sahib olmak,
krymetlerini bilmek ve ag-aglarm evsafmi tesbit
etmek isi olan kadastro isi devlet ormanlarmda
birakilarak yalmiz hususi ormanlar ipin bu tetbir almsa daha dogru olmaz mi diye diisundiim.
Ikincisi: ormanlarm korunmasi isidir. Bunun igin de ne kadar miihim tetbirler almsa ve
cezai tehditlerle karsilastirilsa elbetteki yeridir.
§imdiye kadar miri ormanlar emvali mubahadan
addedilmi^ti. Bunlari oniine gelen kesmis nihayet istifade edilemiyecek bir halde goriince yak mis, harab etmis. Bunlara lazimgelen hiirmet
halkta tamamile yerlesinciye kadar bir 50k tetbirlerle bu fena vaziyetin oniine gegmek zarureti vardir. Buna care olarak, bin hektara
kadar bir bekqi, bes bin hektara kadar bir mtihendis veya fen memuru tayin esasi konulmustur. Bunlar, umumi, hususi ve evkaf ormanlari
i§in mecburi tutulmus, devlet ormanlari igin
tabii goriildiigiinden kaydedilmemistir.
§imdi eger biz 1 600 000 hektar ormanimiz
oldugunu kabul edecek olursak, 1600 miihendis
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veya fen memuruna ihtiyag var demektir. Acaba bu elemanlar bu giin mevcud mudur?
Bu noktadan isi tetkik ederken muhafazanm
cok miihim olacagmi dahi nazari itibare alarak,
bir de hususi ormanlarm muhafazasi emrinde
sahiblerinin gosterecekleri takayyiid ve ihtimamdan istifade etmek cihetini diisunerek acaba Devletge, ormanlarm muhafazasi tarn manasi
ile temin edilinceye kadar, bu muhafaza isinde
ittihaz edilecek tedbirler neticesi anlasilmcaya
kadar hususi ormanlarm istimlakinden vaz gegilse daha iyi olmaz mi?
Hususi orman sahibleri tabiatile kendi mallarma iyi bakacaklardir. Bizim alacagimiz tedbirlerin neticesi tamamen anlasildiktan sonra
kanuni bir madde ile istimlak kabildir. Esasen
bu kanunun bir maddesi ile kaim agaglarmm
dortte birini, kessin, kesmesin; isletsin, isletmesin Hiikumete verecektir. §u halde Hiikumet
kendisine yardimci olarak, hususi orman sahiblerinden, sahih evkaf miitevellilerinden, Evkaf
mudiiriyeti umumiyesinden istifade etse daha
muvafik olmaz mi? Gergi Hiikumetin bu ise biiyuk bir ask ile sarildigmi memnuniyetle goriiyoruz ve iyi neticeler alacagi da siiphesizdir.
Fakat halen mevcud bu yardimci vaziyeti bozmasi bence dogru olmasa gerektir. O vakit
yalniz bir noktayi nazari itibare almak lazimgelecek, o da Devlet ormanlarma bitisik hususi
ormanlarm istimlaki yoluna gitmek. Fakat diger biitiin ormanlari bin hektari gegti diye derhal istimlak etmekte aceleye liizum yoktur.
Uguncii kisim, isletme isi : Bunda Ziraat vekaleti biiyiik bir hamle ve biiyuk bir ask ile ise
atiliyor. Kendisinin muvaffakiyetini temenni
etmekten baska diyecegimiz yoktur. Yalniz bu
intikal devresinde, nasil ki, enciimen bazi kayidler koymus, gok dikkatli olmak ve kabil oldugu
kadar halkm ihtiyaclanni kolayca temine imkan vermek lazimdir. Halen memlekette kagakcilik almis yuriimu§tiir. Bu yuzden kereste fiatleri gok yiiksektir. Bunlarm oniine gecmek, halkm ihtiyacmi oniine sermek ve bu
gibi yolsuzluklara mahal vermemek lazimdir.
Ormanin gogalmasi emrinde soyleyecegim
sey de bunun biran ewel hayyizi husule gikarilmasmi temenniden ibarettir. Maruzatim bundan ibarettir. Ziraat vekilinin bunlara cevab
vermesini rica ederim.
BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
bagka miitalea var mi?
ZIYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Arkada§lar, orman kanununun liizumu hakkmda bir §ey soyleyecek degilim. Bunun liizumuna herkes kaildir. Yalniz bir, iki maddede ilisecegim noktalar vardir, sirasi gelince arzedecegim. Yalniz burada beni miiteessir eden §ey
§udur: Yeni bir edebiyat tiiredi. Ziraat vekaletinin esbabi mucibesinde §oyle diyor : (Bu

— 114 —

1 : 29

27-1-1937

giinkii yurdumuzun Orta anadolu diye anilan
parcasi, tain yerinde bir te§hisle, isteptir.
Faydasiz, cansiz ve insanliga kar§i dermansiz
bir mezarliktir). Bu, Ziraat vekaletinin esbabi mucibesindedir. Diger bir yerinde: (Bu yurdun gobeginden gegerken her gdrii§umuzde
bizi iizen bu yoksul arz kaburgasmi elemle,
esefle ve bazan da belki ye§illenir diye i§tiyakla ve sevgi ile seyrederiz).
Burasi dogrudur ve Ziraat vekaletinin edebiyatma dahil olmasi icab eden yegane nokta
da burasidir. Yoksa oteki degildir.
Arkada§lar, ben, 4 ya§mdan beri Ankaradayim. Ankarada Elmadagi denilen ulu dagm enkazmi benim neslim yakti. Ulucanlar,
Hergele meydani, Samanpazari denilen yerler Ankaranin odun pazari idi. Oralara agag
dali gelmezdi, kiituk gelirdi ve bir kagnmm
ancak tasiyabilecegi kutiikler gelirdi. Bunun
manasi sudur ki, benim yeti§tigim giinlerde
Ankarada orman vardi. Arkada§lar, bunu isbata ne hacet. Qubuk ve Qankiriya dogru gidiniz, her yerde orman oldugunu gorursiinuz.
Binaenaleyh orman olan ve esasen bir mezarlik olmayan, tarihin binlerce talihsizlikleri yiiziinden, bir istila yolu iizerinde bulunmasmdan
dolayi ancak insan eli ile tahrib edilen bu
gtizel beldenin boyle yeni tiireme bir edebiyata kapilarak isteb diye tavsif etmek ve onu
oliiler diyarma benzeterek bizi mezarlar icinie oturtmak
Boyle edebiyatm ne yeri, ne
ne degeri vardir, biz buna razi olamayiz.
Bu kanunda bir eksiklik vardir. Bu kanun
7alniz ormani muhafaza ile iktifa ediyor, biiiiin kuvvet ve kudretimizi, muhafazaya hasrediyoruz.
RASlH KAPLAN (Antalya) — Yeti§tirmek
bahsi yok mil?
ZlYA GEVHER ETILl (Devamla) — Yeti§tirme bahsi yoktur. Arkada§lar, bu memlekette orman yetigir, Elmadagmdan bahsettim. Qankayanm yamaclarma gidecek olursaniz, tahribciligin kalktigi giinden beri oralarda yabani bir takim meselerin kendiliginden
fi§kirdigmi goriirsiinuz. Isteb midir burasi
arkadaslar, nedir bu edebiyat yani? Elimizde
kalan bu ormanlan cansiz kaburga haline sokmayalim, bilakis buna yeti§tirme bahsini de
ilave edelim.
SIRRI IQOZ (Yozgad) — 0 sozler, kanunun kabulii igin esbabi mucibedir.
ZlYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Evet,
esbabi mucibedir. Binaenaleyh biitun Ziraat vekaleti drijanlan arasmda bu havalide orman
yeti§meyecegine dair kanaat varsa, nigin yeti§miyor? Bunu anlamak isterim, giinkii ben
yeti§tigini bilen bir insanim.
Bana isbat etsinler ben bunun yetisdigini
gordiim ve enkazmi yakan nesil iginde maalesef
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bulundum. Burada Berg Turker arkadas bu yoldan giderek bu memlekette, bu havalinin
fakir olduguna ve hemen hemen bir hicret tavsiye eder gibi Jaflar soyledi. Bunun yerinde
olmadigmi arzetmege mecbur oluyorum.
Kanunda birde miihim nokta vardir. Bir
Miiduriyeti umumiye ihdas ediliyor, ve bu Miidiiriyeti umumiyeye bir sahsiyeti hukmiye veriyoruz. Bu da Devlet demiryollari gibi bir Devlet miiessesesidir.
Arkadaslar, Devletin asil ana orman siyasetini yapacak, ona lazim gelen direktifleri verecek ve en nihayet bu muesseseyi kontrol edecek hangi makam kalryor? Bunu kontrol edecek
yuksek bir makam kalmamis oluyor.
Yapilacak §ey su olabilir; bir isletme miiduriyeti umumiyesi yapilrr. Tipki Nafia vekaletinde bir Demiryollar miiduriyeti umumiyesi mevcud ise, yani devlet demiryollarmi kontrol edecek bir makam varsa ki o, Nafia vekaletidir nereye simendifer yapilmasi lazimdir, askeri ve
iktisadi nolrtai nazardan onu diisiinur ona bunu vekalet soyle yapacaksm, boyle isleteceksin
derse burada da bu esas dairesinde ^ahsiyeti
hukmiyeyi verecegiz. Iste asil is buradadir.
Qiinki burada bence hukuki ve iktisadi ve devlet bakimmdan buna §ahsiyeti hukmiyeyi verirken biiyiik bir yanlislik olduguna kaniim. Binaenaleyh Vekilimden bu noktanm izahmi rica
ederim. Bazi ufak tefek teferriiattan da zamani gelince bahsedeyim.
tJguncu mesele: arkadaslar, kara kegi belasmdan bu kanun bizi kurtarmahdir. Memleketin
en miihim der^dir. Her yerini karis karis bildigim Qanakkalenin bir derdi vardir: Kara
kegi. Bir kara kegi 10 bin agag tahrib eden muzur bir mahluktur. Bulgaristan, Devletim dedigi
gundeia itibaren kara kegiyi kaldmmistir. Zaten etini yemezsiniz, kuru memesinden siit te
gikmaz. Ondan sonra kara kegi sokaklarimizda
dolanir. Neve yarar bu hayvan? tiftik kegiden,
beyaz kegiden bahsetmiyorum.
SIRRI IQOZ (Yozgad) — Yasa Ziya Gevher.
ZlYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Binaenaleyh tahdid edilecek miktarlar miistesna olmak uzere kara kegiyi bu kanun kaldirmalidir.
Miiddet koyunuz bol bol yiyelim. Kara kegi yerine koyun ve beyaz kegi besleyelim. Arkadaslar, Ezineden Bayramige gittiginiz zaman gormussuniizdiir ki orada tek bir gam agaci vardir.
0 bir a£acm kozalan dokiile dbkiile ondan bir
hayli a$ag yetismistir. Bir elin himmetile simdiye kadar orava ne kegi ne de salgm denilen inek
saliverilmemistir. Orada 10 sene iginde bu kadar
koru vetismistir. §imdi orasi mabed gibi bir yerdir. Kimseye tahrib ettirilimiyor. Biz bu isi kanun yaparak tutamayiz. Dertlere realist kafa ile
temas ettigimiz bir ^iindiir ki maksad temin olumur.
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fMrici iioksan olaraTi demis oldugucm sey,
bu kanunda yetistirmekten bahis yoktur. Arkadaslar, 0konomik esaslara istinad etmezse bu
kanun zaten yiirtimez. Arkadaslar, beta Qanakkale ormanlarindan birini gezdigim zaman garib bir vaziyetle karsilastim. Agacm gbvdesi
var dallari var ortasi oyuktur. Sordum, nigin
boyledir cj&dim- Qira gikarirlar da onun igin,
dediler. Ofada muhafaza teskilati var, kontrol
eiilir, tegkeresiz odun gxkmaz amma, biitun
giralan ormalndan getirirler. Tabii iki iig sene
sonra ioi oyuk olan bu a^aclar kendi kendine
devrilir ve alinir gbtiirulur.
Arkadaslar, yalniz bu agag tahribatmi, insanlarin agaci sevmemesine ve agaca husumetine atfetmermeliyiz. Bunda iktisadi sebebler de
aramak lagimdir. Koylulerin petrolii bulamadiklarmdan dolayi gira gikardiklarifni diisunecek
olursak bttnlara yari yarrya hak vermek mecburiyetinde kalirsmiz. Binaenaleyh temas edilecek en imihim noktalardan biri de bu olmalidrr. 38 derecede 6 ay, 9 ay kis olan bir memlekette, agag yakmaym, dedigimiz zaman bunun
hig kuwea miieyyidesi yoktur. Halkm bu ihtiyaci diisunulmezse orman kanunundan beklenen
faide sum olur. Binaenalevh ormam kanunu ile
beraber bu afetlerin asil miisebbibleri nedir bunlan realist bir kafa ile izale edecek tedbirler getirmek lazumdir.
Petrol meselesinin yakmda
halledilece^ini
burada salahiyettar bir agtzdan isittilk, miisterih olduk. Isik lasimdrr. Bir insanm yasamasi
igih petrol olmayan yerlerde gira yakiln*. Vakia
bu iptidai ibir usuldur amma mecburen bunu yakan yerler mevcuddur.
Srvasta ne yakacaksmiz. Nihayet tezek kalmis;tir.
Binaenaleyh realist oknak lazmidrr. Orman
kanununu yaptigmiiz zaman digerlermide behemehal beraber yapmalryiz. 10 sene zarfmda iyi
neticeleriui almz.
Bilhassa bu iig nokta hakkmda kendimin
aydmlatilmasnn rica ederim.
§ttKRtt GttLEZ (Bolu) — Muhtelit enciimenin yii|csek heyetinize arzettigi mazbatanm
miitaleasindan anladim ki; bu kanunun sebebi
vazmdan birisi ve belli bash kismi, koylulerin
intifa hakiki kanununun kaldirilmasidir. Ormanlardan halkin intifai hakkmdaki kanunun, ormanlarim&in tahribine en biiyiik vesile oldugunu gbstermislerdir. Bendeniz bbyle bir kanaatin dogru olmadigmi soylemek igin huzurunuza
giktim .
tntifa hakki kanunu ormanlar igin mazarrat
veren bir kanun degildir. Fakat hakh olarak ve
zamanmda tatbik edilmedigi igin, halkin ihtiyaci da duramayacagmdan kagakgilik ve suiistimale yol agildigi igin bbyle diisuniilmustur.
Halbuki buna isin basmda bulunan idare sebeb
olmustur. Binaenaleyh, halkm bbyle bir toh-
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metten azade oldugunu huzurunuzda kuwetle
soylemek isterim. Bu kanunla
parasiz intifa
hakki kaldirilryor. Belki 600 senedenberi, belki
de daha uzun zamandan beri bu memlekete gelib yerlesmis olan ecdadimizm meccanen intifa
ettigi bir hakki birden bire kaldirmca maalesef
yerine hie, bir sey konmamistir. Yalniz ormanlara 5 kilometrelik bir mesafede bulunan halk,
orman tarife bedelinin dortte birini bedel olarak verecektir. Daha uzakta olanlar ise dogrudan dogruya orman tarife bedelini vererek istifade edebileceklerdir. Halbuki bu giin bir araba odun satmakla yahud bir sepet mantar toplamakla goluk cocugunu gegindiren ve vergisini
veren bir adam bundan sonra artik istifade edemiyecek. Binaenaleh, bu intifa hakki yerine
her halde gok hafif ve kabili tatbik bir s,ekil bulunarak konulmasmi huzuru alinizde istirhama
geldim. Parasiz kbyliiye kanunu birdenbire tatbik ederek para ile odun satmak, para ile kereste vermek hususunu iktihami miimkiin olmayan seylerden gbrmekteyim.
Bundan sonra, kadastro ve tahdid ameliyesi
igin senede 250 000 hektar, olmak iizere bes sene
kifayet edecegini sbyluyorlar.
Bunun bes
senede degil, ancak 55 senede yapilabilecegine
kaniim. Qiinkii 9,5 milyon hektar orman ancak
bu kadar sene sonra tahdid edilmis bitirilmis
olabilir. Tahdidin bitecegini tahmin buyurduklari bes sene iginde bu isin yapilacagma ve ormanlarm Devlet isletmesi rejimine bu kadar
az zamanda gegebilecegine imkan bulunmayacaktir. Onun icin Hiisnii arkadasimizm sbyledigi gibi, kbylerin sahsiyeti hukmiyesine aid ormanlarla Evkaf ormanlanni ayirdiktan sonra
geri kalan kismm bilahare tahdidi gayet kolay
olacaktir. Devlet eline gegecek ormanlan istedigi gibi tanzime kolaylikla vasil olacaktir.
Maddelerde de izah edecegim veghile, ormanlarda vaki olan suglarm iig ayda mahkemeye konulmasi evvelce de mevzubahs olmus,
bu miiddet alti aya gikarilmisti. §imdi bir
seneye gikanlmistir. Ormanlarda vaki olan
her hangi yolsuz katiyatm vukuundan iig ay
gegtikten sonra bunun ne zaman kesildigini, yani alti ay mi, bir sene mi evvel kesildigini bilmenin imkani kalmaz. Binaenaleyh, hem faili
bir saat evvel mahkemeye verib tedib etmek ve
hem de ormandan kesilen agacm ne vakit kesildigini derhal tesbit etmek igin kisa bir miirurii zaman konmustu. §imdi bu, bir seneye
gikanliyor. Bir sene gegtikten sonra o agacm
ne zaman kesildiginin tayin etmenin imkani gok
azalacaktir. Onun igin bu miiddetin, eskiden
oldugu, gibi iig ay olmasa bile hig olmazsa alti
ay olmasi igin bir takrir takdim ediyorum. Maruzatim bu kadardir.
RASIH KAPLAN (Antalya) — Bu layiha
memleketin istedigi bir layihadir. Yalniz vazife
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tevzii itibarile bir teklifte bulunacagim ve vekil
arkada§larimin bir nokta iizerinde nazan dikkatlerini celbedecegim.
Orman yetistirme ve koruma i§i Ziraat vekaletinde kalmahdir. tsletme i§i, varidat i§i oldu
gundan, Maliye vekaletine gegmelidir. Ayni teskilatm elinde, amenejman yapmak, yeti§tirmek,
korumak, kesip satmak gibi i§ler kaldi mi gene
bu giinkii gayri tabiilik devam eder; i§ler kontrolsiiz kalir. Madem ki varidat i§idir bununla
alakali olan vekalet bu i§i iizerine almahdir.
Yetigtirme i§i, hakikaten arkada§imizm soyledigi gibi, cok esash bir i§tir. Kanunun o madesine
gelinceye kadar, Ziraat vekaleti o maddeleri
biraz daha tevsi eder tarzda bazi §eyler hazrrlarsa iyi olur. Yeti§tirme koylerden ba§hyarak
te§kilatrmizmki ile mezcedilmeli. Bu i§e 50k geni§ meydan vermemiz lazim geldigi giinlerdeyiz. Ormani yalniz korumakla ormanli sahalarda belki yeti§tirebiliriz. Fakat temamen tahrib
edilen sahalarda, yetistirme i§i ile iizerinde gok
me§gul olmamizi icab eder vaziyet vardir. Bu
i§ koylerden ba§lamahd'ir. Arzettigim gibi yetigtirme ve koruma Ziraat vekaletinde kalmali,
fakat i§letme i|ini behemehal Maliye vekaleti
iizerine almahdir.
\
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
ba§ka soz isteyen var mi?
Soz vekilindir. Buyurunuz.
ZIRAAT V. MUHLiS ERKMEN (Kiitahya)
— Arkada§lar, orman mevzuu etrafmda bir cok
vesilelerle maruzatta bulunmu§tum. Onun icin
Heyeti umumiye miizakeresinde soz soylemek
istemiyor ve maddelerin miizakeresi sirasinda
emirlerinizi bekliyecektim. Fakat bazi arkadaslarin temas ettikleri maddeler, beni, bazi noktalar iizerinde orman siyasetimiz ve orman kanununun karekteri hakkinda malumat vermege
mecbur etti. Arkada§larimizm temas ettigi
bazi noktalara maddelerin miizakeresi esnasinda daha iyi temas edilebilir ve bunlar 0 zaman daha iyi tenevviir edilebilecek hususlardir.
Fakat bazi arkada§lanm bilhassa varidat
noktasmdan ormanlardan istifade cihetinden
miihim noktalara temas ettiler. Onun icin arkada§lanmdan miisaadelerini rica edecegim.
Orman siyaseti nasil baslami§tir, orman kanununun tarihcesi nedir, ne gibi safhalar gegirmi§tir? Memleketimizde ormanlarm vaziyeti ve ehemmiyeti nedir ve orman kanununa
vermek istedigimiz karakter nedir? Bunlar
hakkinda mumkiin oldugu kadar kisa olmak
§artile izahatta bulunacagim. Tarhimizde pek
yakin denilecek bir devre kadar bir orman
mevzuu, bir orman meselesi yoktu. Biitiin ormanlar cibali miibaha adi ve gorusii ile herke
se, her baltaya kayidsiz ve §artsiz acikti. Vakia yine bu devre esnasinda tersane ve topane
idareleri kendilerine lazim olan keresteyi te-
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darik icin gid gide sorluga diisiince, Somdorken, Sinob, Ahidagi, Kardagi ormanlan gibi bazi. ormanlara el koymu§lardir. Yine 0
zaman bazi mutegallibe, kendi hayvanlarinin
rayini emniyet altina almak kastile bazi ormanlara yine el koymu§tur. Fakat bunlarm
hie birisi bu ormanlar hakkmdaki cibali miibaha telakkisini kaldiracak veya buna bir istisna te§kil edecek mahiyette degildi. Yalniz
bir kisim ormanlar intifamm hasir ve tahsisinden ibaretti. Asil orman i§i ve orman meselesi bir Devlet gozii ve gorii§ile ancak Krrim
harbinden sonra, yani, 1856 da ele almmigtrr.
0 tarihte reform denemeleri yapilirken ve Avrupadan miitehassis getirdikleri vakit orman
i§i igin de ecnebi miitehassislar getirilmi§tir.
Bunlarm gogu Fransizdir. Bunlar 20 sene kadar memleketimizde, biri giderek, digeri gelerek ve arada bazi fasilalar birakarak, kalmi§lardir. Ormanlanmizi gezmi§ler ve itiraf
etmek kadir§inaslik olur, orman davamiza ve
orman islerimize niifuz etmi§lerdir. Bu gelen
rnutehassislann, 0 devrin anilmi§ ve 1827 de
kabul edilmi§ olan Fransiz orman kanununun
tatbikatinda tecriibe gormii§ miitehassislar olduklarmi soylerler. Bu miitehassislarm Hiiku\A2tQ vermis olduklan raporlanni biz bulamadik. Yalniz, Fransada ne§retmis olduklan bazi raporlan bulduk. 0 raporlardan anhyoruz.
Bu miitehassihlar raporlannda sunu tebariiz
ettirmi§lerdir : Tiirkiye, zannimizm ve umumi zannm hilafma olarak ormanca fakirdir.
Arkada§lanm, yiiksek dikkat nazarlannizi celbederim ki 0 zaman fakir demek icin
yazmi§ ve goz oniinde tutmu§ olduklan orman
sahasi, §imdi bizim elimizde kalmayan ve zengin olan kisimlan ihtiva ediyordu. Sonra, aradan, her halde ormanr ihya edici degil, tahrib edici uzun seneler gegmi§tir.
Ikincisi; ormanlar inanilmayacak ve §a§ilacak bir derecede siiratle tahrib edilmektedir.
Yine arkada§lanmm nazan dikkatlerini celbaderim ki, bu raporlarda tavsif edilen, hatta
iyi bir orman diye tavsif edilen bazi ormanlar bu gun yoktur ve bir miitehassis bana demi§tir ki : Ben, benden evvel gelen bazi miitehassislarm tavsif ettikleri ormanlan aradim,
bulamadim. Korkanm ki benden sonra gelecek miitehassislar da benim goriip ve raporuma
koydugum ormanlan bulamayacaklardrr.
tJgiincii olarak bir §eyi tebariiz ettiriyorlar
ve diyorlar ki : Orman tahribinde hayvan rayi
bilhassa, Ziya Gevher arkada§rmm i§aret ettigi gibi keei ve yangmlar, biiyiik tahrib vasitalandir. Ormanlarm tahrib edilmesinin, sellerin dogmasi, topraklarm kaymasi gibi bir
cok zararlar meydana getirecegini ileri siiriiyorlar. Bir cok ovalar, ziraate kabiliyetli olan
yerler, gitgide zerolunmak kabiliyetini kaybetmektedir.
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Orman varlTgmm tesbiti .
Orman teknigini ve teskilatmm kurulmasi.
Orman muhafazasmi yapmaklik ve bunlar
igin bir kaimn gikarmak. Bu miitehassislann bu
tavsiyesi iizerine 1857 de bir Orman mektebi kuruluyor. 1893 de bu Orman mektebi Ziraat mektebi ile birlestiriliyor. Ve 1909 da yeniden kuruluyor. Orman nizamnamesi 1869 da nesrediliyor.
Bunun ne zaman kaleme alindigmi tesbit edemedim. Ve f akat kayidlar yedi, sekiz senelik uzun ve
getin miizakerelerle anoak o da pek noksan olarak
gikmistir. Bugiin dahi meri ona o 1869 tarihli
nizamnameyi o miitehassislar 50k eksik ve noksan bulmns.lardir. Bilhassa §iikrii arkadasimm
iizerinde durdugu intifa hakkma temas eden
noktayi gok tehlikeli gormiislerdir. Bu husustaki mutalealarmi aynen ahyor. Envai tezat
ve noksanlar bu eserde, nizamnamede yer buldugu gibi halki incitmemek maksadile konulan
bu maddesinin en tehlikeli tevil ve tefsirlere
kapu agtigmi ve agacagmi kaydetmekten meni
nefs edemeyiz. Nizamnamenin igerisinde bazan 0
zamanm icaplanna gore iyi telakki edilebilecek
hiikiimler vardrr. Fakat tatbikatta bbyle olmamistir.
Orman nizamnamesinin uzun zaman igleyen
garki, dbnen carki orman mevcudiyeti, orman
muhafazasi, orman bakasi noktasmdan tehlikeli
gbrdiikleri maddeler olmu§tur ve biitiin esbabi
mucibelerde, raporlarda mutehassislarm, sizin
ormana dort elle sarilmakligmiz lazim ve yalniz
ilk nazarda diisiineceginiz muhafazadrr demi§
olmalarma ragmen 0 zamanm siyaseti, 0 zamanm Hiikumeti bu ormanlan tezyidi varidata bir
vesile saymi§tir. Arkada§im Rasih Kaplan mazur
gorsiinler, bu telakki ve zihniyet, ormanlarm
harab olmasmda biiyiik amil olmu§tur, Tezyidi
varidat telakkisi 0 derece ileri gitmi§ ve bunun
iizerinde 0 kadar tutunulmu§tur ki tezyidi varidatta hizmetleri sebkat etmi§ olanlar bir sureti mahsusada miikafatlandinlmiglardir. Mahzeni
evrakta yapmi§ oldugumuz bazi tetkiklerden
tezyidi varidatta sebeb olduklari, hizmet ettik
leri igin terfi gbrmu§, terfih edilmi§lere aid
bir gok listeler vardir. Me§rutiyet esnasmda
getirilen Avusturyali miitehassis Fayt bir raporunda bilhassa bunu i§aret eder ve der ki, orman memurlarmin, orman mufetti§lerinin hemen ilk ve yegane i§leri orman satmak oldugu
ve orman satmakla, mukavele yapmakla gerek
sanatlarma ve gerek memleketlerine kar§i vazifelerini ifa etmekte olduklarmi zannettiklerini
hissettim. Halbuki Hukumetin uzun zaman iizerinde durmaga mecbur olacagi gey yalniz ormanlarm muhafazasi meselesidir. Bu devir, me§rutiyete kadar bbyle devam etmi§tir. Me§rutiyette orman siyasetinde bazi kimildamalar ve
denemeler olmu§tur. Orman yiiksek mekteb
olarak tekrar Ziraat mektebinden ayri, miistakil bir mekteb halinde agihyor, tali mektebler
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agiliyor, Avrupadan miitehassis getiriliyor. Avrupaya talebe gonderiliyor. Amanejman igin
heyet getiriloyr. Bir orman kanunu hazirlaniyor. Bunlari zikrederken Mustafa Seref arkada§imm ismini de hiirmetle yadederim. Amanejman i§lerine esasli olarak ilk defa kendi zamanlarmda ba§lanilmi§tir. Ilk amanejman hareketi olmasi munasebetile Hendekte amaneje
edilmis, bir ormana kendi isimleri verilmistir,
Asil ormanm kiymetini anlamak ve ormanm uzerine bazi ehemmiyetli kanunlar yapmak Ciimhuriyet devrinde ba§lar. Vakia her §eyi tarn ve miitekamil bir orman kanunu ancak bu gun yiiksek
huzurlarma arzedilmig bulunuyor. Fakat arada
bazi ek kanunlar da yapilmami§ degildir. Mesela; bu ek kanunlar arasinda 22 nisan 340 ve 2
kanun 341 tarihli kanunlan zikredebilirim.
Bunlar §umulii itibarile degil, ehemmiyeti itibarile dikkat edilecek bir gok noktalari vardir.
Muhafazaya dikkat gosteriliyor, ceza arttinliyor, hapis cezasi konuyor.
Nizamtaamenin ewelce bahsetmis oldugum
5 nci maddesi kaldirilryor aynca bir kanunla
intifa tesbit ediliyor. Bu kanunda vakia intifa
dairesi genisletilmistir. Fakat muhafaza igin miihim kayidler konmu§ ve intifa igin ormanm tahammiil fennisi esas tutulmustur.
Sonra (504) numarali kanun isletme igin
kontrbller koymak istemistir.
Yeni kanun ormanciligrmiz igin yeni bir
ufuk agmis olacaktrr. Ciimhuriyetin ilanmdan
beri soylenen, ifade edilen nihayet premsip haline
gelmis olan esaslar bu kanunla tatbik mevkiine
gikmis, filiyata gegmis, olacaktrr. Hakikaten
ormanlarimizm bugiinkii vaziyeti iizerinde gok
taassub ve itina ile durmaktayiz, ve bundan
sonra da behemehal duracagiz. Bu inoktai nazardan size mevcud ormanlarrmizm kabataslak
bir tahminini arzedeyim: 8 - 8, 5 milyon hektar
ormanmiiz vardir, Bunun 2 milyon hektari korudur. 4 milyon hektari baltalik, 2,5 milyonu
gahllktrr ki memleketimizin viisatine nisbetle
% 10 dur. Halbuki memleketimizin viisatine nazaran mevcud olmasi icab eden orman sahasmnn
nisbeti % 30 dan asaar diismemesi lazrmdir. Bir
memlekette orman nisbeti % 20 den asagi diiserse 0 memlekette orman adigmm
zararlan
goze garpar. Bizim orman vaziyetimizin memlekette dagilisi da gok fenadir.
Memlekete dagili^i dahi gok fenadir. Adeta
memleketin dort gevresinde dar bir serid halindedir ve orta yerde orman hig yok denecek
kadar azdrr. Bu gevre dahi bir taraftan sahilden, bir taraftan dahilden vaki olan tahriblerle
miitemadiyen azalmaktadir.
Ormanlarimizm
keyfiyeti de maatteessiif
kemiyeti kadar diisiiktiir. Hakikaten giizel orman diyebilecegimiz kisrmlar mahduddur. Bunlar da ancak sabiilmiirur olduklari igin balta
girmeyen yerlerde kalmis bulunmaktadir.
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Ormanlarm ehemmiyeti hakkmda arkada^lanmi uzun boylu rahatsiz etmek istemem. Ormanlarm kiymetini iki §ekilde miitalea edebiliriz. Birisi dogrudan dogruya ham madde temini bakimmdan bir krymeti, ikincisi tabiat ve
iklim ^artlarma tesiri dolayisile
memleketin
ekonomisine, memleketin sihhatine, memleketin
igtimaiyatma ve yiiksek miidafaasma tesir eden
ve para ile olgiilemeyecek kadar yiiksek olan
krymetidir. Memleket ormanlarmin bu dedigim faydalan ve krymetleri ham madde olmak
itibarile olani krymetlerinden daha pek fazladrr.
Bu krymetleri bir kag misalle canlandirabilirim:
Maden isletmesi gok istikbal vadeden bir
noktadrr, bir servettir. Bir ton maden komiiriiniin gikarilmasi igin lazrm olan kereste
27 - 58 desimetre mikabidir. Bu miktar senede
100 bin metre mikabmi gegmektedir. Bu, yalniz maden komiiriiniin bu giinkii istihsali igindir. Diger madenler buna dahil degildir.
Diger maddelerin is,lemesi gogaldikga, maden komiiriine olan bu ihtiyag bir kat daha artacaktir. Madenlerin i^letilmesi en miihim desteklerini ormandan bekleyeceklerdir. Memleketimizin ihrag mallari arasmda meyve, incir,
iiziim ve portakal kutulari miihim bir yer tutmaktadir. Bu ihtiyag miitemadiyen artacaktir.
Yalniz incir ve iizum kutusu bu gun bir meseledir, yarm daha biiyiik bir mesele olarak
kendisini gosterecektir. Yalniz incir ve iiziim
kutusu igin bu giinkii §eraite gore muhtag oldugumuz kereste gayrimamul olarak 50 - 60 bin
metre mikabi tutmaktadir. Memleketin her tarafmi demir aglar kaplamaktadir ve kaplanacak daha bir gok yerlerimiz vardir. Bu gun Nafia vekaletine yalniz bizim kanalrmizla temin
edilmis. olan travers yilda yiiz bin metre mikabmi gegmektedir.
Endiistrimiz kurulurken ve kagid sanayii
gibi fabrikalar islerken de orman mahsuliine
muhtag bulunmaktadn* ve bu ihtiyag daima artacaktir.
Nihayet Ciimhuriyet Hiikumeti, saltanattan
koy ve kaza olarak bir toprak yigmi tevariis etmiftir. Tiirkiyenin Tiirke yakisir bir mamure
haline gelebilmesi igin baslayan ve hiz alan imar
ve in§a yolunda ormanciligm biiyiik vazifesi
olacaktrr.
Ormanm, misal olarak saydigim bu dogrudan dogruya ham madde olarak kiymetinin
yanmda onun dolayisile memleketin ekonomisine, ziraatine, sihhatine, igtimaiyatma ve
yiiksek miidafaasma tesir eden krymetleri vardir ve bunlar ormanm ham madde kaynagi olarak kiymetine kiyasla nisbet kabul etmeyecek
derecede ve degeri para ile olgiilemeyecek derecede yiiksektir. Bir miitehassism dedigi gibi, bunlar hig bir vakit satin almamaz, hig
bir vakit temin edilemez.
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Arkadaslar, su siyasetimiz gibi hayati bir
mesele dahi orman meselesi ile alakadardrr.
sularm cereyani, debilerin tanzimi noktalarmda biitiin miitehassislar ifade ediyor ki, yukarda bu cereyani tanzim eden ormanlar korunmadan, a§agida yapilacak her hangi bir
su tesisati giiniin birinde i§lememege mahkumdur.
Sonra, nihayet memleketin miidafaasi noktasmdan ormanlarm ehemmiyetini asker arkada§lanm enciimende hayati olarak tasvir
etmijjjlerdir. Bunun en vecizini de Ba§bakanim soylemiglerdir : (Ormanlarm varligi, mevcudiyeti meselesi bir memleketin meskun olup
olmamasi mevzuudur).
t§te, orman kanunu biitiin bu soyledigim
esaslara istinaden hazirlanmis, yiiksek tasvibinize arzolunmu§tur. 0 halde orman kanununun karekterini §bylece hulasa edebilirim:
I - Her §eyden evvel ve her §eyin fevkinde ormani koruma ve onu gogaltma,
II - Ormanm, gerek dogrudan dogruya ham
madde kaynagi olmak ve gerek dolayisile
memleketin ekonomisine, ziraatine, sihhatine,
igtimaiyatma ve yiiksek miidafaasma tesirli
hayatiyetine dokunmamak kaydii §arti ile,
ondan, memleketin ihtiyacini, en azami bir surette ve en emin ve en devamli bir surette
temin etmek.
Arkada§lanma sunu derhal soyleyebilirim
ki, kanunun derpi§ etmi§ oldugu tedbirler alininca bu giinkii orman bu giinden daha gok
verimli olacak, daha gok kereste temin edecektir ve bu devamli olacaktir. Halbuki ormandan bu giinkii istifade §ekli onu yakm
bir zamanda tahribe mahkum etmektedir. Oyle derler ki, orman iyi i§letildigi takdirde bitmez, tiikenmez bir ham madde kaynagidir.
Fakat usulii dairesinde idare edilmezse inanilmayacak kisa zamanda sonen bir mevcudiyettir. Orman kanununun arzeyledigim bu karekteri ormani muhafaza, usul ve §eraiti dahilinde ondan istifade ederek Devletle§tirme,
kontrol ve muhafaza te§kilati gibi bir gok
prensibler dogurmu§tur. Bu prensibler orman
kanununun karekterinden dogmu§tur.
Arkada§lanmm bazi soyledigi |eyler maddelere tealluk eden messlelerdir; cevablarmi
maddelerinde arzederim. Mesela tahdid i§inde
250 bin hektar meselesi. Biitiin ormanlarrmiz
8 milyon hektar olduguna nazaran 20 senede
bu i§ hallolunacaktir, diyorlar. Halbuki bu
250 bin hektar ilk seneler igin en asgari bir
had olarak konmu§tur. Onun altmda'bir fikra
vardir ki be§ senede yapilacak, diyor. Belki
ba§langigta az bir miktar olabilir. Fakat teskilati kurduktan sonra obir senelerde onun
gok iistiine gececek bir rakamla tahdid i§ine
ba§lanabilir.
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Istimlak meselesindo ve daha bazi ineselelerde arkada^larim izahatta bulundular. Bunlar hakkmda enciimen arkada§larrm daha fazla izahat verecekleri icin ben bir §ey soylemiyecegim. Yalniz Ziya Grevher arkadasima arzi
cevab edecegim.
Kendileri, esbabi raucibenin diger taraflarmda giizel yazilmis, olan bazi satirlari birakarak, ondan yalniz sakat kismi cikararak bizi, edebiyat yapiyorlar diye itham ettiler.
Arnma; aflarma magruren soyleyeyim ki,
biraz da kendileri edebiyat yaptilar. Belki
miibalagali kelimeler konulmustur. Fakat bu;
orman mevzuunu canlandirmak icin orman kanununun kuvvetli bir esbabi mucibesi olmak
iizere yazilmistir. Bu esbaba binaen bunu bagis.lamalarmi rica ederim.
Arkadasim, sahsiyeti hiikmiye meselesine
temas ettiler. Bu vekaletten ayrilmis, bir nokta degildir. §imdiden sbyleyebilirim ki, arkadasimm fikrine daha sumullii olmak iizere
istirak edilebilir fikrindeyim. Maddesi geldigi zaman ayrica goriisiiriiz.
Sonra, orman isleri icin ayri vekalet tes,kil
edilmesi meselesi uzerinde duran arkadasima
cevab arzedeyim. Arkadasimm bu miilahazalarmi ehemmiyetli goriiriim. Fakat simdi heniiz bir baslangic devresi oldugu icin orman islerindeki maksadi umum miidurliigun temin edebilecegini zannediyorum.
Bir arkadasim keciden bahsettiler. Maddelerde buna aid kayidler vardrr. Enciimen arkadaslarim bunlari izah ve arzedeceklerdir.
Soiara, agac. yetistirilmesinden bahis buyuruldu. Bunlar hakkmda da maddelerde kayidler var. Arkadaslarmi miisaade buyururlarsa
bunlarm tafsilatma simdiden gecmeyelim. Maddeler miizakere edildigi vakit emirlerini bekleyecegim. 0 zaman arzi malumat ederim.
Son soz olmak iizere sbyleyim ki orman kanununun biitiin giujliikleri. Son soz olmak iizere
sunu soyleyeyim ki, orman kainununun biitiin
giigluklerini idrak ediyorum, fakat biitiin bu
gucliikleri yenmek igin en biiyuk kuvvetim
Yiiksek Meclisin miizahereti ve itimadi olacaktrr. (Alkislar)
BALKAN — Baska so zisteyen var mi?
RASlH KAPLAN (Antalya) — Saym Ziraat vekili arkadasimizin ifadelerine gore ben
isletme isinin maliyeye ayrilmasi daha tabii
olur demistim. Vekil ba(nim hesabrma
yanks
izah ettiler, bunu tasrih icin ciktrm.
Heyete izahat verirlerken benim iddiamm
dogru oldugunu
mutehassislarm. raporundan
okuduklari bir fikra ile de arkadaslara arzetmis bulundular. Miitehassislar demisler ki; fen
memurlari, ormaii memurlari bugiin, orman satan memurlar, daireler haline gelmislerdir, bu
kendilerinitn tabiridir. Bendenizin arzetmek is-
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tedigim «Yetistiren ve koruyan daireyi, satan
daire halinden kurtaralrm» daha tabii olur.
Arkadaslar; Akdeniz sahillerine, Mug-la, Antalya, Adanaya dogru giderseniz, oralarda tahrib
olunan orman sahalarmi gecerken, bu ormanlar
tahrib olmus amma bu kovler inigin yapilmis diye
bir sual sizin aklmizdan gecer. Onun igin arkadaslar bu is tavazzuh. etsin ki bugiinkii neslin
bu iste mesul olmadigi meydana ciksm. Abdulhamidin son senelerinde bu orman islerinim
basma Turk olmayan birisi gelmistir. Bilhassa
Akdeniz sahillerindeki ormanlarrmizin tahribi
icin Surivelilerle, Misirlilarla, Adalilarla ittifak ederek tahrib e'tmislerdir. Iste buralarda bizim sahalanmiza giderseniz iizerine insanm ayagi bass^n veya basmasm, kec.i olsun olmasm, orman tahrib edilmemistir. Tiirk tahrib etmemistir. Keci tahrib etmemistir.
Amma isletecegim diye birisi g-irdi mi,
mukaveleyi eline
aldi mi, mukavelede bir
yazili
ise
bir milvon isleyerek tarn kazanmak suretile ormani tamamen harab
etmektedir. Bu servet
| halkm elinde kalmis midrr? hayrr. Halk yalniz
ameliligini vapmis, Adalilara teslim etmistir.
Komiiriinu, odununu Adalilar yakmistir ve Misira satmislardrr. Bize yalniz kesmek diismiistiir. Onun icin arkadaslar, isletme isi gok miihimdir. Yetistirmek, korumak, amanejman isi bir
vekaleti tamamen isgal edecek kadar miihimdir. Bu iste isletme isini Maliye vekaleti iize| rijne almahdrr. isletme demek hemen varidat
almak demek degildir. Bu gun dahi isletmege
verdioimiz masrafi alamryoruz. isletme isi, yine
i soyluyorum, varidat almak deoildir, isletme isi,
her halde bir mali istir.

|

j
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j

\
j
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TAHStN SAN (Aydm) — Arkada§lar; Ziraat vekili arkadasimizin beyanatmin iizerimde
gayet derin bir tesir biraktigini ve Hiikumetin
bu ormana taalluk eden islerin yedi vahidden
tedviri hakkmdaki igtihadmin gayet dogru ve
musib oldugunu itiraf etmek icin kiirsiiye cikmis bulunuyorum. Hakikaten pek derin ve giizel diisjiniilmus ve bir cok senelerin tecriibelerine istinad etmekte buluninus olan bu kanunun
cidden orman hakkmda yiiksek bir fayda temin edecegine iman ederek kendilerine bu kanunu hazirladiklarmdan dolayi te§ekkiir etmegi
bir vazife addederim. Yalniz Rasih Kaplan arkadasimizin ormanin isletmesini Maliye vekaletine, muhafazasmi ve yeti§tirmesini Ziraat vekaletine birakmak hususundaki kanaatine bendeniz istirak etmiyorum. Orman is_letme meselesile muhafazasi yekdigerinden ayrilmasi kabil olmayan isjerdir. Amanejman meselesidir. Amanejman demek, ormanlan en rasyonel bir surette, en fenni bir surette isletmek demektir. Hatta bu kelime memleketimize Mustafa Seref arkadasimizin zamanmda girmistir ve hakikaten
zamanlarinda aqilmis, olan mekteb, Avusturyadan getirilmis olan miitehassislar marifetile cok
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degerli ormancilar yeMstinnistir. Fakat teessuf
olunur ki onlarin heveslerini tatmin edecek,
onlarrn istedikleri yolda ormanlarm i§letilmesine medar olacak vesait, tahsisat ve kanunlar
ellerine verilmemistir. Ormanlar senelerdenberi
tahrib edilegelmi§tir. Bu gun bu orman meselesi
oyle bir haldedir ki, birinin digerinden ayrilmasma imkan yoktur. Amanejman miitehassisi,
hem miihendis, hem ilmi havaiye miitehassisi,
hem tiiccardir, fabrika kurar, orman isletir, keresteyi nakil icin hava hatti yapar veya demiryolu yapar, mukavele yapar, her §ey yapmaga
muktedir adamlardir. Orman islerinin bir kismi
bir vekalete, diger bir kismi da baska vekalete
verilemez. Kanun cok dogrudur, bazi maddelerinde tadil edilecek ufak tefek §eyler varsa o
da muhterem arkadaslarm ir§adi ile diizeltilir.
Binaenaleyh bunu kanunlarm en giizellerinden
biri addederek Vekili tebrik ederim,
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
ba§ka miitalea kalmamistir. Maddelere gegilmesini reye arzedecegim.
Maddelere gecilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere gecilmistir.
Orman kanunu
Birinci kisim
Umumi hiikiimler
Birinci fasil
Ormanin tarifi, taksimi, murakabesi
BiRINCi MADDE — Bu kanunun tatbikmda kendi kendine yetismis veya emekle yeti^tirilmi§ olup ta her hangi bir ge§id orman hasilati veren agag ve agacliklarm toplu halleri yerlerile beraber orman sayilir.
Sazliklar ve muhitin tabiati itibarile koru
ve baltalik yapilamayan veya step florasile 6rtiilii yerler her ce§id dikenlik ve fundahklarla
parklar ve ormanlara biti§ik olmayan bes hektardan az sahibli arazi iizerindeki agaglar ve
fidanhklar ormandan sayilmaz.
M/AZBATA MUHARRIRI RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Maddenin sonunda ve ikinci satirmda (fidanhklar) kelimesi kalkacak yerine ( agaggiklar ) konacaktrr.
Yanlis tabedilmistir.
BALKAN — Tashih edilmhtir.
TAHtR HITlT (Manisa) Arkadaslar, bu kanun encumende miizakere edilirken bazi maddelere muhalif kalmis mazbataya da isaret etmistim. Bu miinasebetle muhalif kaldigrm macldeler hakkinda maruzatta bulunacagim. Bunlardan birisi I nci maddedir. Ormanlarm tarifi
maksadile yazrlan bu maddede 5 hektardan
fazla olan alelumum fmdik, kestane, palamut,
incr, zeytin, portakal ve emsali meyva bahgeleri
de ormandan sayilmakta ve pek tabii olarak bu
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kanun hiikiimlerine tabi tutulmaktarhr, Bununla beraber miktan bes hektardan az olupta
ormanlara bitisik meyva bahceleri orman sayiliyor. Boyle srrf meyva almak maksadile yetistirJlmis meyva bahgelerine de orman diyecek
olursak orman mevzuunun haricine cikmis,
maksad ve gayeden uzaklasmis oluruz. Bu
tarifin memleketin ihtiyaglarma uygun olmadigi kanaatindeyim. Binaenaleyh haddi zatinde
mahsuliinden istifade maksadile yetistirilen bu
bahgelerde orman addedilmektedir. Bu maddenin brinci frkrasmdaki istisnalar meyaninda
arzettigim meyva bahgelerinin de zikredilmesini
rica ederim. Bu hususta bir de takrir takdim
ediyorum.
BA§KAN — Madde hakkinda baska miitalea var mi?
ORMAN MUHTELiT ENOUMENi M. M.
RAlF KARADENtZ (Trabzon) — Birinci madde ormani tarif etmektedir. Hakikaten orman
kanunu bir kimsenin mutasarrif oldugu orman
iizerindeki haklari kemali
serbesti ile istimal
etmesini tahdid etmis bulunuyor. Onun igin
neresi ormandrr, neresi degildir; yani hangi yerlerdir ki, orman olarak tahdide tabi olacaktrr,
hangileridir ki, bu kayidden serbest kalacaktrr?
Orman kanununun bu bakimdan bu tarif ile ise
baslamasi cok yerinde idi. Bu tarifi yaparken
iizerinde gok galisildi. Biitiin bu galismalar neticesinde bu tarif maksadi temine yeter goriindii.
§imdi arkadasim bu tarifte de yine bir noksan oldugunu iddia ederek diyor ki, bu tarifin
siimuliine meyve bahgeleri de dahil olmaktadrr.
Halbuki dikkat edilirse birinci fikrada, her hangi bir gesid orman hasilati veren ... deniyor.
Orman haslati denilen sey her halde arkadasimm burada izah eyledigi incir, uziim, portakal
ve sair meyveler degildir. Orman hasilati, hiidayi nabit bir halde ormanlarda agaglarm iizerinde yetisen hasilattrr. Bunlar; mazi, regine,
katran, sudur, budur. Binaenaleyh, orman hasilatmdan sayilmayan ve bu nevi meyvalar veren agaglarm bu tarif siimuliinden harig kalacagi tabiidir. Yalniz biz
burada tarifi daha
mukemmel yapabilmek icin orman hasilatinm
nelerden ibaret oldugunu saymamiz lazim oldugu halde, teferriiatli bir is oldugu igin, bunlari
nizamnameye brraktik. Binaenaleyh, arkadasimizm endiselerine mahal yoktur.
REMZI GtJRES (Gazi Anteb) — Maddede
yapilan tashihi izah eder misiniz?
M. M. RAIF KARADENtZ (Trabzon) —
Son satirda « agaglar ve fidanhklar » denmistir.
Fidanliktan maksad, bir yerde fidan yetistirib
de oradan alib bunu baska yere gotiiriib dikmek kasdedilmistir. Yani burada « fidanliklar» tabiri kullamlacak olursa, o gibi yerlerin,
5 hektardan az oldugu takdirde bile ormandan
sayilmasi lazimgelecek, bitisik olursa. Yukanda
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birinci fikra ile tenaK'/iru temin igin, birinci
fikrada «Agag ve aggciklar» diyoruz, burada da
o tabiri kullandik.
TAHStN SAN (Aydm) — Bir kimse 5 ddniimden fazla arazisinde fidan yeti§tirir ve
sonra onu alip ba§ka yerde agag yeti^tirirse bu
neden, orman sayilmasm?
M. M. RAtF KARADENlZ ( Trabzon ) —
fzahatimizla arzetmek istedik ki; arkadagrmizin
tasvir ettigi sekildeki fidanhklari nig bir zaman
orman saymryalim.
TAHSlN SAN (Aydm) — Bir nokta daha
var. Miri ormanlarda armud agaglan vardir.
Onun meyvesi olur; keza palamut agaglan var.
Onun da mahsuluii olur. Bir §ahsm da palamutlugu olursa tabii onun da mahsulii olacak, bunlar nigin buraya girmesin?
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Bir noktayi tebariiz ettirmek igin miisaadenizi
rica ederim. Burada orman tarif olunurken sahibi nazari dikkate almmamisstir. Yani yalniz orman tarif olunmu§tur.
FlKRt MUTLU (Icel) — Miisaadenizle bir
sual soracagim.
Kestane ve zeytin orman mahsulu mudur,
bang mahsulu mudiir?
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Mutehassislan diyorlar ki; zeytin ve kestane iki
kisimdir. Bir orman mahsulu olan yabani zeytin
ve kastaneler vardir. Bir de cinsi islah edilerek
emekle yeti§tirilmi§ zeytin ve kestaneler vardir.
Mutlak surette bu orman mahsuliidtir veya degildir diye bir §ey soylenemez.
BASKAN — Mazbata muharririnin sozti sizi
tatmin etti mi?
TAHlR HtTlT (Manisa) — Etmedi.
BASKAN — Takriri okutuyorum.
Yuksek Reislige
Birinci maddenin ikinci fikrasimn a§agidaki
sekilde tadilini teklif ederim:
Manisa Saylavi
Tahir Hitit
Her ce§id dikenlik ve fundaliklarla sazliklar,
step filorasile ortulii yerler findik, gam fistigr,
palamut, limon, incir, portakal, kestane, zeytin
ve emsali meyve veren toplu agaggiklar, bahgeler, parklar, fidanliklarla 5 hektardan az olan
sahibli arazi iizerindeki her nevi agaglar ormandan sayilmaz.
BASKAN — Takriri nazari dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Takrir nazari itibare alinmami§trr.
Maddeyi reye koyuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
iKlNCl MADDE — Bulunduklan mevki ve
vaziyet ve haiz olduklan hususiyet noktasindan
halkin, memleketin sihhat, selamet ve menfaatine yarayacak olup ta birinci madde §umuliine
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giremeyecek olan mvayyen agagli sahalar Icra
Vekilleri Heyeti kararile belli edilerek buralardaki agag katiyati orman idaresinin iznine tabi
tutulabilir.
BASKAN — Madde hakkinda soz iste3^en
var mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler .. Kabul
cdilmi§tir.
ttgtJNCt} MADDE — Ormanlar dorde ayrilmistir:
1 - Devlet ormanlari;
2 - Umuma mahsus ormanlar (koy, belediye
ve idarei hususiyeler gibi hiikmi s,ahsiyeti haiz
amme muesseselerine aid ormanlar).
3 - Vakif ormanlar;
4 - Hususi ormanlar.
§#KRtJ GULEZ (Bolu) Bu maddenin 4 numarasrndaki «hususi ormanlar» yerine Eshas
ormianlan desek daha eyi olur.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Hususi ormanlar » tabiri daha sarihtir.
BASKAN — Takrir veriyor musunuz?
SttKRtJ GtTLEZ (Bolu) — Hayir.
BALKAN — §u halde maddeyi aynen reye
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Madde aynen kabul edilmis.tir.
DORDUNCtJ MADDE — Devletten bas^kasma aid olan biitiin ormanlar da bu kanunun
hukumleri dairesinde Devletin murakabesi altmda olup Devlet namina bu murakabe orman
idaresi tarafmdan yapilrr.
BASKAN — Madde
hakkinda mutalea
var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edildi.
tKlNCt KISIM
Devlet ormanlari
Birinci fasil
Ormanlarm smirlanmasi
BE§tNCt MADDE — Devlet ormanlarmm
ve bu ormanlarm iginde ve bitisigitndeki otlak,
yaylak, kislak, sulak ve diger ormanlar ve her
nevi arazi ile smirlan tesbit olunarak sinirlanmasi isini asagidaki komisyonlar yapar:
Bu komisyonlar, Ziraat vekaletince tayin
edilecek bir orman ba^miihelndisi veya miihendisinin ba^kanligi altmda yuksek orman tahsili
gormiis oir orman memuru ve Adliye vekaletince Hukuk mezunlari arasmdan tayin edilecek
bir hukukgu ve vukuf erbabmdan olarak beldelerde belediye enciimdnleri, koylerde ihtiyar heyetleri tarafmdan segilecek iki§er zatten
tesekkiil eder. Bu komisyonlara liizumu kadar
katib verilebilir.
Askeri memnu mintakalardaiki ormanlarm
smrrlan tesbit olunurketi Milli Mudafaanm da
bir miimessili bu komisyonlara istirak eder.
Komisyonlarm ise baslayacaklari giin mahal-
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lin en biiyuk niiilkiye memuru tarafmdan ilisigi
olan kaza ve nahiyelerde bir ay ewel ilan olunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
ALTINCI MADDE — Komisyo&lar, yaptfklan tahdid i§lerini bir defter iizerinde tesbit
ederler. Baslanan istikamette gelen bir ko:ns.u
i§in defterin sag sayrfasma bir madde agdir.
Buraya hudud, zaviye ve kom^u arazi ile olan
mimasebetler yazdir. Sol sayifaya da kroki tersimati yapdrr. Her maddenin alti komisyon ve
gelmis ise komsu tarafmdan zabrt halinde imzalanir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YEDlNCl MADDE — Komisyonlarm tahdid mazbataJ&rmin hulasalan resmi gazete ile
ilan edilir. Hududu gosteren kroki de dahil oldugu halde bunlann hirer sureti alakali belde
ve koylerin miinasib yerlerine talik olunur. Asrima tarihi beldelerde belediye enciimetalerinin,
koylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri
bir vesika ile tevsik olunur. Bu talik, §ahsen
tebUg hiikmiindedir. Zabit miindericatma razi
olmayanlar, talik tarihinden itibaren tic, ay
iginde mahalli mahkemelerine miiracaatle itiraz
edebilirler. Bu miiddet iginde itiraz vuku bulmazsa komisyonun karan katilesir. Komisyonlarm alakadar ile birlikte yapti^i uzlasma mazbatalarmdaki hukumler kati olup imza edenin
buna itiraza hakki yoktur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
SEKlZlNCt MADDE — Tahdid edilecek ormanlarm bitisiginde veya iginde miilkii veya
topragi olanlar tahdid gtintinde bizzat kendileri veya vekilleri hazir bulunur ve miilklerinin
hududlarmi gosterirler ve bu husustaM vesikalarcni ibraz ederler.
Ilan olundujhi halde alakasi olanlarm tahdidde bulunmamalari komisyonun tahdid islerini
durduramaz.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
DOKUZUNCU MADDE — Smir i$aretleri,
zaviyelerde ve uzun tuller istikametinde hendekler, yontma taslar ve kuru duvarlarla tesbit
olunur. Bunlann her tiirlii masrafi Devlete
aiddir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea varmi? Maddeyi reye arzediyorum Kabul edenler...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
ONUNCU MADDE — Tahdid komisyonlan-
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nm, kanunun tatbikmdan itibaren her yd en az
250 bin hektar orman iizerinde galismalan ve
smirlama ve ayirma isinin nihayet be§ senede
ikmali mecburidir .
REMZI GttRES (Gazi Anteb) — Bu hiikmiin mueyyid kuweti nedir? Bunun igin tatbikatta ne du§iinuluyor?
M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) —
Arkada^im, bu hiikmiin kuwei mueyyidesini soruyorlar. B. M. Meclisi bir kanun yapar,
Hiikumete derki, siz ?u isi, su kadar sene iginde bitireceksiniz. Hiikumet bu isi yapmazsa
Biiyiik Millet Meclisi ne isterse onu yapar. Kuvvei miieyyidesi is,te budur. (Dogru sesleri, giilmeler).
BALKAN — Baska miitalea var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
ON BlRtNCl MADDE — Tahdid komisyonlan miiretteb adedin yansmdan bir fazlasile
toplanabilir ve mevcudun ekseriyetile karar verebilir. Reyler miisavi gikarsa, reisin bulundugu taraf ekseriyet kazanmig. saydir.
BALKAN — Madde hakkmda
miitalea
var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
ON tKtNCl MADDE — Tahdid komisyonlarma tayin edilecek olan reis ve azalar memur
degillerse, bunlarm her birine ayda 100 liradan
200 liraya kadar iicret verilir.
Belediye ve kby ihtiyar heyetleri tarafmdan
ehli vukuf olarak segileceklere 100 kurustan
150 kurusa kadar yevmiye, katiblere ayda 75
lirayi gegmemek sfartile miinasib iicret verilir.
Ehli vukuf ile katiblere vazifeye gidecekleri
yerlere kadar kilometre basma 30 kurus,u gegmemek iizere mutad nakil vasitalan iicreti olarak sarfedecekleri hakiki miktar derecesinde nakil vasitalan iicreti verilib ba$kaca harcrrah verilmez. Memur olsun,
iicretle olsun reis ve azalara dahi ayni sekilde
nakil vasitasi iicreti verilmekle beraber vazife
basmda gegirecekleri her giin igin 150 kurus
yevmiye verilib ba$kaca harcrrah verilmez.
Tahdid komisyonlarmdaki gerek memur ve
Sferekse memur olmayan reis ve azalarla katiblerin maas, iicret, yevmiye ve nakil vasitasi paralan ve sair masraflan her yd hesab edilerek
biitgeye konur.
BASKAN — Madde hakkmda
miitalea
var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
ON ttgtJNC ttMADDE — Tahdidi yapdmis
ve katilesmis olan ormanlar tapuca hig bir harg
ve resim almmaksizm Hazine namma tescil olunur .
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BALKAN — Madde hakkmda
miitalea
var m*?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
Ikinci fasil
Istimlak ve miibadele
ON JD0RDttNCtJ MADDE — Devlet ormanlarmm agagli veyahud ormandan agilmi§ giplak
yerlerindeki yaylak, ki§lak, otlak ve sulama gibi her neyi haklarla binalar ve hizarlar ve her
nevi mallar istimlak olunabilir veya bunlar mukabilinde bunlarin sahiblerine nzalarile degerince arazi ve emlak verilebilir.
Binalar ve hizarlar gibi mallarmi sokiip gotiirmek isjteyenlere musaade olunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reyeinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.
ON BHStNCl MADDE — Smirlanmis. Devlet ormanlan iginde veya di§mda bulunan koylerin ve daginik evlerin ve agilmi§ tarlalarm ormanlara ziyani dokundugu anla§ilir veya halkin, memteketin sihhat, selamet ve menfaati
icabi orman olmayan muayyen bir sahada orman
yeti§tirmek icab ederse, burada oturanlar Vekiller Heyeti kararile ba§ka yerlere kaldmlabilir. Bunlarin biraktiklan gayrimenkuller orman mefhumuna girer.
Bu suretle orman mefhumuna giren bu mallarin bedellerinin sahiblerine odenmesi ve bu
yerlerde oturanlarm nakilleri ve yerle§tirilmeleri 2510 numarali iskan kanunu hiikiimlerine
gore yapiiir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
ttgiincii f asil
Devlet ormanlarmin satilmasi ve bunlar iizerinde irtifak hakki tesisi ve bu ormanlara civar
koylerin haklan
ON ALTINCI MADDE — Devlet ormanlannin topragile birlikte §ahislara veya muesseselere devir ve temliki bir kanun ile izin ahnmasma
ve bunlar iizerinde her hangi bir §eMMe irtifak
hakki tesisi Vekiller Heyetince karar verilmesine baglidir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . Kabul edilmiftir.
ON YEDlNCl MADDE — Parasiz intifa
hakki kaldinlmi§tir. Turkiyeye yeniden gelecek ve iskan kanununa gore memleket iginde
bir yerden diger bir yere nakledilecek ve topluea -koy kuracak muhacir [gogmen] lerle yer
sarsintisi, yangm ve sel gibi sebeblerle felakete
ugrami§ veya bu kanun mucibince ormanlara
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zarari oldugu icin ormanlarm iginde veya di§mda oturanlardan bagka tarafa nakledilmi§
olan kbyliilerden ihtiyaglan tahakkuk edenlere,
yapacaklan ev, ahir ve samanlik igin bir defaya
mahsus olmak iizere orman idaresinin gosterecegi ormanlardan Icra Vekilleri Heyeti kararile
parasiz olarak kerestelik agag veya tomruk veya kereste verilebilir ve bunlar miimkun mertebe en yakm ormanlardan temin olunur.
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Maddenin be§inci satirmda «Iginde veya di§mda
oturanlardan» ibaresinden sonra «veya oturduklari yerlerde yeniden orman yeti§tirilecegi igin»
fikrasi girecektir.
TAHlR HtTIT ( Manisa ) — Arkada§lar;
bu madde ile parasiz intifa hakki kaldirilmaktadir. intifa keyfiyeti madem ki §imdiye
kadar bir hak olarak tanmmi§tir. Bunun bir
tarafli olarak kaldinlmasma hukukan imkan
olup olmadigmm takdirini yiiksek hukukgu
arkada§lanmiza birakiyorum. Maruzatim, bu
hiikiim konulurken tatbikatta bunun tevlid
edecegi gok iztirabli neticelerini kar§ilayacak
bazi tedbirlerin almmami§ oldugunu ifade etmekten ibarettir.
Intifa haklarmm en miihimmini, bilhassa
orman iginde veya kenannda koyluniin §ahsiyeti hiikmiyelerine aid olan baltaliklarla hayvan meralari te§kil etmektedir. Bizde §imdiye kadar ormanlarla meralar aynlmami§tir.
Bu kanunla koyliiniin hem baltaligi, hem meralari Devlet ormani addedilecektir. Asirlardan beri tanmmi§ haklan kaldirmakla koyliiye yakacagi odunu, yapacagi ziraat alati para ile satilacaktir. Odun, koy ve koylu igin
su ve ekmek kadar miihim olan hayati bir ihtiyagtir. tnsanlar, be§ikten mezara kadar bu
miihim ihtiyagtan vareste kalamazlar. Her
vatanda§m her gun muhtag oldugu zaruri ihtiyaglarmi durdurmaga imkan yoktur. Orman memurlarimizm miisamahalan hepimizce
malumdur. Bu i§ tekemmiil edinceye kadar
aradan pek uzun zamanlar gegecektir. Zamana tevakkuf eden i§letme te§kilatmm memleketin her tarafinda hemen tatbik edilebilmesi igin imkan gbrmiiyorum. §u vaziyet kar§isinda ihtiyaci temin edilemeyen koyliiler
odunsuz yasayamaz. Bunun tesirile yolsuz katiyat tahribkar vaziyette devam edecek, ormanlar binnetice harab olacaktir. Pek tabii
olarak memlekette mahrukat buhrani ba§layacak, §ehirliler de bu iztiraba maruz kalacaktir. Ayni zamanda yiiz binlerce halk ruhsatsiz agag kesmek yuztinden mahkemelerde siiriineceklerdir. Telkin etmek istedigimiz bir
agag muhabbeti yerine tahribkar bir zihniyet
dogaeaktir. Bununla beraber ormanlar Devlet elile i§leyecegi igin kesme, tasjma ve sair masraflarla agag ve mahrukat fiati pek ta-
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bii olarak yukselecektir. Binaenaleyh hayati
ucuzlatmak prensibini takib eden Biiyiik §eflerimizin yiiksek gayretlerile bu, bir tezad
tegkil etmez mi?
Arkadaglar, kdylumiiziin gbrenegi ve te§kilati itibarile odun ihtiyaci gehirliye nazaran
gok fazladir. Bir koylii aile, bir senelik zirai mesaisile ancak karnmi doyurabilmektedir. Kismi azami Devlet vergilerini, ziraat i§lermin bulunmadigi zamanlarda, yaptigi amelelik, kiracilik, sattigi mahrukat. bedeli, gidasmdan kestigi yag, yogurd ve be§ on yumurtasile temin etmektedir. Bu §erait altmda
ya§ayan koyliimiiziin senelik mesaisile kar§ilayamayacak derecede miihim olan odun bedelini ne suretle temin edecegini yiiksek takdirlerinize birakiyorum.
I§te bu vaziyetleri takdir etmi§ olan Ziraat enciimeni, parasiz intifai kaldirrrken, bu
yiizden dogacak ihtiyaglan karsilayacak bir
tedbir almi§tir. Ormanlara miicavir olan ve
bu yiizden mai§etini temin eden koyliilerin
mahrukat ve zirai ihtiyaglarmi temin igin,
koylerin hiikmi §ahsiyetlerine munhasir olmak iizere, birer baltalik tefrikini diisiinmustiir. Gbruliiyor ki, iki enciimenin duguncele^
ri arasinda bir tezad vardir. Maddelere gecilmezden evvel bu prensib ibtilaimm halli lazimdir.
Ziraat encumeninin teklifine gore koylii,
mahrukat ihtiyacmi temin edecek bir baltaliga sahib oldugunu, bu baltaliktan ancak kendisi istifade edebilecegini, tahribi halinde odunsuz kalacagmi dii§iinerek bunu benimseyecek,
muhafaza edecek ve biiyiik bir alaka ile agag
muhabbeti artacaktir. Ayni zamanda ormanlarm muhafazasi igin istihdami zaruri olan bekgi ve memur masraflanni da kendileri temin
edecekleri igin Devleti biiyiik bir masraftan
ve her yerde isletme te§kilati yapamamak zaruretinden miitevellid mahrukat buhranmdan
kurtaracaktir. Bu miinasebetle memleketin
ihtiyacina uygun bir tedbir oldugu kanaatindeyim.
Ormancihk tarihimizde biiyiik bir inkilab
ifade eden bu kanunun en miihim prensiblerinden biri olan koy baltahklan, ehemmiyeti
iizerinde tevakkuf edilmesi icab eden bir mevzudur. Bunun ihmali bu kanundan bekledigimiz faydalardan ziyade zararlar tevlid edebilir.
Hulasa, biitun bu mahzurlari karsilayacak
iki tedbir du§unuyorum: Birincisi; Ziraat enciimeninin teklifi veghile, koylerin hiikmi §ahislarma birer baltalik verilmesi.
Ikincisi; ormanlara miicavir olan koylerin kendilerine aid olan odun ve sair ihtiyaglarmm parasiz verilmesidir. Bu iki prensib
hakkmda birer takrir takdim ediyorum. Birinei §ikkm kabulii halinde bu faslm yeniden
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tanzimi igin enciimene havalesi, ikinci tedbirin tasvibi halinde 18 nci maddenin, takririm veghile, tadihni teklif ediyorum. Kabulimii. rica ederim,
ZtYA GBVHER ETlLl (ganakkale) — Maddede «Muhacir ve goqmen» tabirleri var, son
kanunlarimizda «muhacir) tabirinin memlekette biraktigi tesir dolayisile kullanilmamasi yoluna gidilmi^tir, burada da parantez igindedir.
Tamamen kaldiralim,: yalniz gogmen kalsm, dahaiyidir.
M. M. RAlF KARADENtZ ( Trabzon ) —
Lutfen Tahir Hititinatakriri okunursa vaziyet
daha iyi anla§ilir, ondan sonra arzi cevab ederim.
Muhacir kelimesi kaldirilarak yerine gogmen
kelimesini kabul ediyoruz.*
BALKAN — Takri^leri okutuyorum.
Yiiksek Reislige
Ormaniarm bulundugu veya bitigik oldugu
kazalar dahilindeki koyler ahalisinin zati ve zirai ihtiyaglarmin teminine kafi gelecek birer
baltalik verilmesini teklif ederim.
Manisa Saylavi
Tahir Hitit
Yiiksek Reislige
Muhtelit enciimenin 18 nci maddesinin asagidaki §ekilde tadiKni .teklif ederim.
Manisa Saylavi
Tahir Hitit
Madde— Ormanlarm bulundugu veya biti^
§ik oldugu kazalar dahilindeki koyler ahalisimn
mekieb, caari, kbyodasi ve koy yollari uzerindeki k&prulerinin yapilmasi ve tamirleri igin muktazi agaglar bu koyler halkmin kendilerine aid
mahrukat, ziraat alati ve orman mahsulati parasiz verilir. Bunlarm baskalarma satilmasi
yasaktir.
( 17 olacak sesleri ).
M: M. RAtF EARADENIZ ( Trabzon ) —
Hakikaten parasiz intifa hakkmm kaldirilmis
olmasi bu kanunda ehemmiyetli bir hiikumdiir.
Ancak bu hakkm ne demek oldugunu ve bugim
nasil tatbik edilmekte oldugunu izaha calisacagim.

Koyliilere zati ihtiyaglan igin zati ihtiyaglardan maksad ev, ahir, sa^nanlik yapmak ve bunlari tamir igin muhtag olacaklari kereste ve
odun igin bunlara agag verilir ve para almmaz.
Alati ziraiye yapip satmak igin dahi yine bu §ekilde agag verilir. Meniub oldugu pazarlarda gbtiiriib satmak iizere yine boyle meccanen agag
verilmektedir. Kbyliiler di^er biiyiik miiteahhidler gibi ticaret maksadile kerestecilik yapmak isterlerse, bunlara tarife bedeli iizerinden
satilir. Yalniz^miiza^ede ve artirmaya istirak
etmezlerdi. Hiikumetin esbabi mucibe liyihasmda izah olundugu ve miiteaddid defa encii-
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menlerde mevzubahs oldugu iizere, bu parasiz
intifa hakki verilmesi, bu sistem igte ormanlari harab etmi^tir ve bunlardan hakikati halde
kbylii de istifade etmemi^tir. Onlara zati ihtiyaglari igin verilen bu keresteleri, onlar belki zati
ihtiyaglari igin kullanmamisiar, miiteahhidlere
satmislar, pazarlara ta$mii§lardir. Fakat bu salahiyet kbyliide mevcud oldukga bunun kontrolu
imkani da olmami^tir. tse suiistimaller kan$mistir ve hig para almmadigi igin ormanlarda
katiyat devam etmis ve harab edilmistir. Biz
ormanlan kurtarmak istersek §uphesiz cezri bazi tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bu cezri
tedbirleri alrrken miimkiin degildir ki, big kimseye zarar vermeyelim ve hig kimseyi adetlerinden mahrum etmeyelim. Hig $iiphe yoktur
ki, bu koyliiler artik ormanlarda serbestge, parasiz ve vasi mikyasta eskisi gibi katiyat yapamayacaklardir.
Eger hem onlarm gbnlunu. yapmak, hem de
ormanlan koruyabilmek igin bir tedbir veya bir tilsrm bulmak imkani olsaydi, §uphesiz
Muhtelit enciimeniniz koylunun ihtiyacmi temin
etmek igin onu burada behemehal kabul etmis,
bulunacakti. Ziraat encumeni daha geni§ davranmi§, mevcud Devlet ormanlarmdan madem
ki parasiz intifa usuliinii kaldirryorsunuz, bu ormanlardan bir kismmi ayiralim da koyliilere verelim, bunu korusunlar, yetisftirsinler, demis,.
Bu usulii de biz mahzurlu bulduk. Qiinkii kbyliilerin elinde bulunan ormanlar ne kadar tekayyiid ve nizam altinda bulundurulursa bulundurulsun, layiki derecede kontrol edilemiyor ve
ormanlar harab oluyor. Onun igin ormanlarm
Devlet elinde toplanmasmi da bu kanunun ana
hatlarmdan biri olarak kabul ediyoruz. Ziraat enciimeninin buldugu bu usulii kabul etmediniz, amma, kbyliilerin ihtiyaglari igin hig bir
§ey yapmadmiz mi diye bihakkin sorabilirsiniz.
Eger kanunun bu okunan maddesi ile bundan
sonraki iki maddesi okunacak olursa ve a§agida da buna miiteferri bazi maddeler goz oniinde bulundurulacak olursa temin etmek istedigimiz kolayliklar istisgar edilecek derecede degildir.
Bir defa, §imdi okunan madde; parasiz
kereste vermegi temin etmi§ bulunuyor. Bundan sonra gelecek madde ormanlara civar olan
koylerin kereste ve mahrukat ihtiyaci igin tarife bedelinin sadece dordde birini almak suretile onlara agag temin ediyor.
Bundan ba§ka, 19 ncu maddede; ormanlara civar olan kazalar halkindan olup da zati
ihtiyaci bulunanlara - ki bunun siimulii gok vasidir - bu gibilere de tarife bedelinin tamami almmak suretile yine kereste verilmektedir. Nihayet yeni bir hukum daha; bundan
ewelki maddenin ikinci fikrasi : Ormanlara
civar olub da oteden beri gegimleri, bu ormanlardan yaptiklan keresteleri ig pazarlara
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goturiip satmaga miitevakkif bulunan ailelere de diger miiteahhidler haricinde ve sadece
bunlar arasmda ve kiigiik mikyastaki pargalann satiga gikanlacagini derpig etmis, oluyoruz.
Madem ki ticaret kesdile yapmi§tir, para verecektir ve goturiip satacaktir ve nihayet a§agida; Devlet i§letmesi biitiin ormanlarda tatbika baglayinca bu tomruklar yapildiktan sonra ormanda artik olarak kalacak olan kisimlardan orman idaresi muhtag olanlara meccanen verecektir.
Nihayet bunun yaninda Devlet i§letmesi
biitiin ormanlara da tatbik edildigi giin oralara dbkulecek paralarla biitiin bu muhtag olanlara, koyliilere i§ bulunmu§ olacaktir. Bu kanunun ana hatlari ile, muhtac koyliilere temin edebilecegimiz §eyleri temin etmi§ bulunuyoruz. Bundan fazla bir §ey vermek lazimgelirse ormanlan korumak noktasmdan mahzurlu olacaktir diyoruz.
Arkadaglar, bu, enciimende de uzun uzadiya bahse mevzu oldu ve miiteaddid defalar bu
vaziyet izah olundu. Buna miitemmim olarak
burada da bir takrir veriliyor. Enciimen bu
takriri kendi noktai nazannda musir olmak
suretile kabul etmemektedir, takdir Yiiksek
heyetinizindir.
BALKAN — Ba§ka miitalea var mi?
gttKRtt GtJLEZ (Bolu) — Bendeniz bir §ey
anlamak istiyorum. 47 nci maddede kby, belediye, idarei hususiye gibi amme miiesseselerine aid umuma mahsus ormanlarm smirlanmasi i§i, deniyor. Bunu demekle koylere, idarei hususiyelere ve belediyelere orman veriyoruz. Yani bu, baltalik demek degil midir, bunu anlamak istiyorum.
RAIF KARADENlZ (Trabzon) — Ne belediyeye ve ne de kbye yeniden orman vermiyoruz. Ancak onlarm elinde orman varsa onlari da almiyoruz. Mevcud ise onun hududunu gizecegiz, madde bundan bahsediyor.
BALKAN — Madde hakkmda baska sbz
isteyen yok. Takriri nazan dikkate alanlar...
Almryanlar... Nazan dikkate almmamistir.
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
ON SEKlZlN€l MADDE — Ormanlarm iginde veya orman smirlarma koy ortasmdan ufki
hatti mustakim iizerinde bes. kilometre uzakliga
kadar bulunan koyliilere zati ihtiyaglari igin
dikili agaglara aid tarife bedelinin dortte birini ve aynca kesme ve tas.rma masraflarmi
bdemek s,artile ormanlarm istif edilmis yerlerinden veya orman memurunun gbsterecegi
mahallerden kerestelik tomruk ve mahrukat
verilir.
Ayni mesafe dahilinde bulunupta bteden
beri gegimleri kendi vasrtalarile ig pazarlara
getirip sattiklan kereste, odun ve kbmiire bagli
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olan koylulerin istirak edecegi ufak partiler
arttirmaga gikanlir.
Bu arttirmalara, bu kbyliilerden ba^kalan
istirak edemez.
Zati ihtiyaglan igin tenzilatli tarife ile verilen mallarm baskasma satilmasi yasaktir.
TAHStN SAN — (Aydm) Koyliilere ihtiyaglan olan Devlet ormanlarmdan verilecek keresteler behemehal yerde kuru olarak bulunan
devrilmis agaglardan verilmelidir. Yalniz kuru agaglardan verilmesi kaydinin bu maddeye
ilavesi lazimdrr. Yas agaglardan keserlerse bes
yas,mda olan bir garni kesmekle onbes yasmda
ki agagtan daha fazla kereste almamiza mani
olur.
ISMAlL HAKKI UZMAY (Bolu) — Arkadas-flar, 18 nci maddenin ilk fikrasmm tayyedilmesini teklif ediyorum.Bu fikranm bu maddeye konmasi evvelce Ziraat enciimenince
koylere orman verilmesi maksadile idi. Halbuki simdi koylere orman vermiyoruz. Zati
ihtiyaglan igin bedeli mukabilinde mal verilecektir. Burada bes kilometre denilmektedir. Bu
on bes. kilometre olursa bu isle mesgul olan binlerce koyler vardir. Onlan bu haktan mahrum
etmek adilane olmaz, zannediyorum. Bunlar bedelinin 1/4 ile alsmlar. Bunun igin de bir takrir
veriyorum, kabulunu rica ederim.
§UKRtt GtJLEZ (Bolu) — Tenzilatli tarife
ile kendilerine verilen §ey basjkasma satdamaz,
deniyor. §imdi bu tenzilatli tarfe ile aldigi agaci kereste imal etti ve tarifenin tamammi verdikten sonra da baskasma satamaz mi?
Ikincisi: ig pazarlardan maksat nedir? Yani §imdi Bolu veya Boludan sonra Ankara ig
pazar mi dis pazar mi sayilacaktrr? Bunlari
anlamak istiyorum.
BALKAN — Madde hakkmda takrirler vardir. Onlan arzedecegim.
Yuksek Reislige
Muhtelit enciimenin 18 nci maddesinin asagidaki §ekilde tadilini teklif ederim:
Manisa saylavi
Tahir Hitit
MADDE
— Ormanlarm bulundugu veya
biti§ik oldugu kazalar dahilindeki koyler ahalisinin mekteb, cami, koy odasi ve koy yollari uzerindeki kopriilerinin yapilmasi ve ta~
mirleri igin muktazi agaglar, bu koyler halkinm kendilerine aid mahrukat, ziraat alati ve
orman mahsulati parasiz verilir. Bunlann ba§kalarma satilmasi yasaktir.
Yuksek Reislige
§ifahen arzettigim sebeblerden dolayi orman kanununun 18 nci maddesinin ba§mdaki
iki satirm kaldinlarak yerine (Orman iginde
veya civarmdaki koylerin) §eklinde kabuliinii
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rica ederim.
Bolu saylavi
Ismail Uzmay
M. M. RAtF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Evvela §unu arzedeyim. Arkadagimiz kuru agag
verilsin dediler. Kuru agaglan zaten orman idaresi meccanen verecektir. Burada; istif edilmis.
yerlerden tomruk verilecektir. Bu kanunun kurdugu Devlet i§letmesinin mahiyeti §udur: Bu
kanun meriyete gegtigi zaman Devlet i§letmesi
ba§layacaktir. Devlet i§letmesinin teessus ettigi
yerlerde artik ormanlara yabanci balta girmiyecektir. Agaglan Devlet kestirecek, tomruk haline getirecek ve muayyen istif mahallerinde
bunlari toplayacak ve orada sati§a gikaracaktn*.
Biitiin tiiccarlara bu §ekilde satilacagi gibi koyliilere de tarife bedeli iizerinden bu istif mahallerinden verilecektir. Binaenaleyh kuru agag
verilsin diye ayri bir §ey yoktur. Onlar zaten
verilecektir.
Ismail Hakki arkada§imiz maddenin ilk fikralarmin gikanlmasmi ve bunun 15 kilometre
mesafe dahilinde bulunan koyliilere tegmilini
istiyor. Ormana 15 kilometre mesafede bulunan
koylere bedava verildigi takdirde mevcud ormanlar bu masraflari nasil kargilayacak. Bir
noktayi arzetmek isterim. Tarife bedelinin dortte birini almak sadece varidat temin etmek miilahazasile de degildir. Hig para vermeden ormandan kerestelerini alabilecekleri igin daima
bu haklan suiistimal etmi§ler ve bunlar yolsuz
muamelelere sebebiyet vermiglerdir. Onun igin
az veya gok bir §ey almayi zaruri gordiik. Ormanlardan istifade ettirilecek saha tahdid edilsin, 5 kilometreyi 15 kilometreye gikaralim dediler. Nigin 50 olmasm. Diger bir arkada§imiz
da Tiirkiyedeki biitiin halk, ihtiyaglarmi buradan bedava temin etsin derse ne olacak? 0 halde gok ormanlarimiz var demektir ve binaenaleyh bu giiriiltiilere hig liizum yoktur. Onun igin
biz, ormanlara civar olan koylerin, ihtiyaglarmi
ba§ka yoldan temin edemiyeceklerini nazari dikkate aldigimiz igin 5 kilometre diyoruz. Yaptigimiz i§ bundan ibarettir. Binaenaleyh tevsi etmek isterseniz siz bilirsiniz.
StJKRtJ GtJLEZ (Bolu) — Benim sualime
cevab vermediniz. Ig pazarlardan ne kastediyorsunuz, agacm tarife bedelini tamamen tediye
ederse nigin satmasm.
M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) —
Ig pazarlar tabirinden maksad, TiirMye dahilidir. Harici ticaret yapanlar dahil degildir.
Bunlar tarife bedelini tarn da verse zati ihtiyaci
igin verdigimiz bu agaglan basjkasma satarsa
asagidaki maddelerle ceza veriyoruz. Yoksa
tarn bedeli ile satsm degil, ancak arttirmaya
istirak edib te mal alacak olurlarsa o zaman istediklerine satabilirler.
BALKAN — Ismail Hakki Beyin takririni
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reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemistir.
Tahir Hititin takririni reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemistir.
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
ON DOKUZUNCU MADDE — Ormanlarm
bulunduklari kaza ve bu ormanlara bitisik kazalar dahilindeki muhtag koyliilere ev, samanlik,
ahrr gibi zati ihtiyaglan igin kesme, tasima masraflari ile tarife bedeli odenmek sartile ve bu
mintaka dahilindeki kbylerin cami, mekteb ve
koy yollarmdaki kbpriilerinin yapilmasi ve tamiri igin yalniz kesme ve tasima masraflan almdiktan sonra liizumu derecesinde ormanlarm
istif edilmis yerlerinden veya orman memurlarinm gbsterecegi mahallerden kerestelik tomruk
verilir.
TAHlR HlTIT (Manisa) — Bu maddede camilere agag verildigine gore, Halkevlerine de
verilmesini teklif ediyorum.
BALKAN — Enciimenin bir miitaleasi
var mi?
M. M. RAIP KARADENlZ (Trabzon) —
Encumen bu musaadeleri tevsi etmek istemiyor.
Yiiksek Heyetinizin tensibine baghdir. Fakat
kbylerde halkevleri yapilryor mu bilmiyorum.
Halen yoktur.
BALKAN1 — Takrir verirseniz teklifinizi reye arzederim.
Madde hakkmdaki tadil teklifini okuyoruz:
Yiiksek Reislige
Koy odalarma [Halkevlerine] yani okuma
odalanna da bedelsiz kereste verilmesini teklif
ederim.
Manisa
Tahir Hitit
M. M. RAIF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Koy odalari igin olan kaydi kabul etmiyoruz.
Bunlarm hepsi igin kereste vermek lazimgelirse
icinden gikamayiz.
TAHlR HITlT (Manisa) — Kbylerin §ahsiyeti hiikmiyesi vardir. Koy odasi da bu gahsiyeti hiikmiyeye aid olacaktir.
ORGE EVREN ( Bahkesir ) — Arkada§lar;
kbylerimizin bu giinkii vaziyeti hepimiz tarafindan bellidir. Koy iginde vazife icabi gali§mak
vaziyetine gelmi§ arkada§lar daha yakmdan
gordiikleri igin daha iyi bilirler. Onlar daha iyi
anlamiglardir ki, bir gok Devlet adamlanmiz ve
halk arasmda gali§mak vazifesini tasjyan diger
yurdda§lanmiz o kbylerde bir aganin, bir vatanda§m evine misafir olmakta, yoksa temizce
yatip bannabilecek ve bir, iki geceyi rahatca
gegirebilecek binalardan biitiin koylerimiz
mahrumdur. Bunu bir gok kbyliilerden ve Devlet memurlarmdan isittim. Koyluler de bu yiiz-
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den Devlet memurlarmm sik sik koylerine gelemediklerinden ve koyiin vaziyetini iyice goriip anliyamadiklarmdan her zaman §ikayetgidirler. Bu sebeble Hiikumet her koyde, bir koy
odasi yapilmasi igin karar vererek valilere
tebligat yapmi§ ve bu odalar igin bir iki niimune kabul ederek vilayetlere gondermigtir.
I§te bu odalarm yapilabilmesine kolaylik olsun diye bu kanunda kabul ettigimiz esaslar
arasmda koy odalari igin de, arkada§imm teklifi veghile; az para ile kereste verilmesini kabul
etmek gok faydali olur. Zaten Hiikumet te bu
esasi goktan kabul etmi§tir. Yani koy odalari
igin koyliiniin muhtac oldugu kerestenin de bu
maddedeki esaslara tabi tutulmasi igin verilen
takrir iizerinde reylerinizi rica edecegim.
M. M. RAIF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Arkadagimiz bu kanaatte bulunabilir. Enciimenimizin noktai nazarmi arzettim. Biz bu kanunla verdigimiz kolayhklan tevsi etmek istemiyoruz.
BASKAN — Takrir iki hiikmii ihtiva etmektedir. Ihtilaf oldugu igin ayri ayri reye arzedecegim. Koy odalari ve halkevleri....
RECEB PEKER (Kiitahya) — Miisaade buyurunuz, maksad kayboluyor. Kbylerde halkevlerinin vazifelerini goren okuma odalari vardir.
Siireyya arkadasm soyledigi koy odalari ayri
§eylerdir.
BASKAN — Bendenizin evvela reye arzedecegim, okuma odalarmdan ayri olan koy odalaridir.
RECEB PEKER — 0 ba§ka.
BASKAN — Koy odalarmm da bu kanuna
dercini nazari dikkate alanlar... Almayanlar...
Miisaade buyurunuz, ekseriyeti tayin edemedik.
Koy odalarmm muafiyete dahil olmasini nazari dikkate alanlar lutfen ayaga kalksmlar . . .
Almayanlar lutfen ayaga kalksmlar . . . Koy
odalarmm muafiyete dahil olmasi kabul edilmemi§tir.
Halkevlerinin ve okuma odalarmm dercini
nazari dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazari dikkate almmi§tir.
Madde ne §ekil alacaktir?
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
0 halde madde bu iki kelimenin ilavesi suretile
«
Cami, mekteb, halkevleri ve okuma odalari . . . » §eklini alacak.
BASKAN — Maddeyi bu §ekilde reye arzediyorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
YlRMlNCI MADDE — Ormanlardan gikarilan kerestelik ve mahrukattan ba§ka diger
her nevi orman mahsulleri de arttirmaya gikanlabilecegi gibi gegimleri oteden beri bu
mahsulleri toplayip satmaya bagh olan 18 nci
maddede gosterilen mesafe dahilindeki koy-
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liilere, tarife bedelini odemek §artile, gosterilecek mmtakada tayin edilecek miiddetler
igmde toplayip gikarmak iizere izin verilebilir.
Bu nevi mahsullerden saleb, yer mantan,
kitre, gilek, sogan, kocayemi§, alig gibi toprak mahsulati ile meyvalari ve agagh yerlerdeki otlan toplayacaklardan (18 nci maddede
gosterilenlerden baskalan olsa dahi) para alinmaz.
BALKAN — Madde hakkinda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Dbrduncii fasil
Ormanlarm kadastrosu
YlRMl BtRtNCi MADDE — Devlet ormanlarmm kadastrosu orman idaresi tarafmdan
yapilir. Kadastro isleri, biri sahanm tavsifatini gosteren yazi i§lerinden, digeri de haritadan ibaret olmak iizere iki grupa ayrilir.
Orman kadastrosuna esas te§kil edecek olan
haritalarm alinmasi isine bu kanunun meriyeti
tarihinde ba§lanarak 10 sene iginde ikmal edilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
YtRMl tKlNCt MADDE — Kadastro, tahdidi yapilmis ve haritasi alinmi§ yerlerden baslar ve kaza taksimatma gore ayri ayri olarak
tesbit olunur.
Orman kadastro i§lerile miilkiyet ve tasarruflardaki her tiirlii degi§iklikleri ve bilahare
yapdacak tashihati, sair miitenevvi i§leri, vilayetlerdeki orman ba§muhendisleri idare ederler.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Besinci fasil
Ormanlarm korunmasi
YtRMl tJQtJNCtJ MADDE — Ormanlardan
kaim kuru agac, kuru kok kesmek veya qikarmak, kuru agaclardan kabuk ve cira almak, saleb, yer mantan, kitre, sogan, koca
yemi§, ahc otu gibi toprak mahsulati ile meyvalari, kuru yapraklan toplayip gotiirmek
ve her ce§id artik ve yerde yatik devrilmi§ kuru agag, toprak, kum, cakil ta§i ve ta§ §ikarmak ve mazi, kozalak ve sair orman tohumlari toplamak, ormanlarda avlanmak, orman idaresinden izin almaga ve bu idarenin
taym edecegi §art ve miiddetlere baglidrr.
§t3"KRtJ GULEZ (Bolu) — Bu ormanlardan
kaim, kuru agag, kuru kok .... ila... denirken bu
ormanlardan maksad Devlet ormanlari midrr,
yoksa alelumum ormanlar midrr?
M. M. RAtF KARADEiNlZ (Trabzon) —
Bu kisim yalniz Devlet
ormanlarma aiddir.
Umuma mahsus ormanlar icin ayri bir kisim;
vakrf ve hususi ormanlar igin ayri birer kisim
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gelecektir. Binaenaleyh, her maddede ayri ayri Devlet kelimesini kullanmak, tasrih etmek
fazla bir izah olacaktir.
BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum:
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YtRMl DORDtJNCU MADDE — Devlet
ormanlannin smrrlan iginde maden arastrrmak
iqin Ziraat vekaletinden, tasocaklan arastrrmak
icin de orman idaresinden izin almak sarttir.
Gerek ewelden ve gerekse yeniden ruhsat alan
arayicilar arastrrmaya baslamadan evvel arayacagr yeri Ziraat vekaletine veya orman idaresine haber vermege ve izin almaga ve ormanlara zarar gelecek hallerde orman idaresinin
gosterecegi tedbirleri kabul etmege ve yapmaga mecburdurlar.
Tasocagi isletmek igin Ziraat vekaletinden
ve maden isletmek igin icra VeMlleri Heyetinden karar almmak sarttir. Bu kararlar verilirken her hangi tasocagi veya madenin isletilmesinin ormana verecegi zarar goz oniinde tutulur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
YlRMl BE§lNCl MADDE — Devlet ormanlari iginde yeniden yerlesilmesi ve ormanlarm Devlet tarafmdan isletilmesine ve muhafazasma muteallik yapdacaklardan baska her
cesid binalar ve agil insasi ve hayvanlarm barmmasma mahsus yerler yapilmasi ve yeniden
tarla agilmasi yasaktrr.
Ormanlarda umumi sihhat ve emniyet ve
menfaat icabi yapdacak her nevi bina ve tesisat
ile orman hasilati isleyeceklerin yapacaklan bina ve tesisat igin Ziraat vekaletinden izin almak lazimdrr.
TAHtR HlTIT (Manisa) — Bir gok yaylalarrmiz ormanlarm dahilinde bulunmaktadrr.
Orman dahilinde her ne suretle olursa olsun bina
yapmak menediliyor. §imdi, bu gun mevcud
olan yaylahanelerin tamiri veya yeniden insasi
iqin parasi ile agag alrrsa bu tamire veya insaya
miisaade edilecek midir? Bu sordugum, bittabi
istimlake tabi olmayan yerler igindir.
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) —
Ormanlar iginde yeniden bina yapmagi menediyoruz. Qiinkii her yapdan bina ormana zarar
verici bir vesile teskil etmektedir. Ormanlarda
simdiye kadar yapilmis ve orada yayla evleri
namile yadedilmis olan evler muhafaza edilecektir. Fakat bunlann ormanlara zarari; ziyani oldugu anlasdrrsa Devlet bunlari istimlake
hakki bulunacaktir. Bu itibarla arkadasimm
ifade eyledigi sekilde yeniden her hangi bir suretle bina yapmak lazrm gelirse, bu memnudur
ve kimse yapamryacaktir, giinkii orada bulunanlan baska bir tarafa kaldrrmak, onlardan
kurtulmaga gali§irken yeniden bina yapmaga

— 129 —

I : 29

27-1--1937

C :1

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
izin vermek dogru olamazdi. Ancak ormanlar- II
mi?
da miiteahhidler, §unlar, bunlar, bekgi kultibeleri yapilabilecektir ve bunlar igin de izin
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madalmacaktir. Bu i§i nasil yapacaklan maddede
de kabul edilmi§tir.
tasrih edilmi§tir. Maddenin hiikmii bundan
YlRMt SEKlZlNOl MADDE — Orman siibarettir.
nirlari dismda ve bu smirlardan 500 metre
TAHlR HtTtT (Manisa) — Yeniden yapimesafeye kadar olan yerlerde yapilacak kireg,
lacak, tesis edilecek yaylahanelerden bahsetkomur, katran, trebentin ve daha baska buna
miyorum. Elyevm mevcud olan yaylalarm tabenzer ocaklarm yapilmasi orman idaresinin izmirine miisaade edilecek midir?
nine baglidir.
BALKAN — Bu yaylahanelerin tamiri igin
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
miitaleaniz var midir?
mi?
M. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenOralarda bulunabilecekleri muddetge tabii taler...
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
mir edefler; bu memnu degildir. Sadece yeniYlRMl DOKUZUNOU MADDE — Orman siden yapmak menedilmi§tir.
nirlari di§mda ve bu smirlardan 100 metre meTAHSlN SAN (Aydin) — Bir sual soracagim; ormanlar, Hiikumet tarafmdan i§letilecegi
safeye kadar olan yerlerdeki hizarlar istimlak
igin yapilacak mebani fen dairesinde yapilacakolunabilir.
tir. Onun igin Hukumetin ve orman idaresinin
Sahibleri bunlari sokiip gotiirmek isterlerse
yapacagi mebani miistesna, fakat muteahhidleonlara miisaade olunur.
rin yapacagi ebniyeler.... (Miiteahhide verilmiBALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye
yor sesleri). Fakat miiteahhidlerin yapacagi
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
ebniyeler igin orman dairesinden mezuniyet
Kabul edilmi§tir.
almasi lazimdir. Hukumet esasen kiitiik olaOTUZUNCU MADDE — Dogrudan dogruya
rak satacaktir. Miiteahhidlerin orman iginde
orman
mahsulatini i§letmek iizere yeniden kurune i§i var?
lacak her nevi fabrikalarm agilmasi Ziraat vekaM. M. RAlF KARADENlZ ( Trabzon ) —
letinin iznine baglidir. Vekalet bu izni verirken
Maddenin son fikrasi §udur : (Ormanlarda
kurulacak fabrikalann kuvvetini ormanlarm i§umumi sihhat ve emniyet ve menfaat icabi yaletilmesindeki fenni tahammiilii ve mevcud fabpilacak her nevi bina ve tesisat ile orman harikalarm sayismi goz oniinde tutar.
silati isjjleyeceklerin yapacaklan bina ve tesisat
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye
igin Ziraat vekaletinden izin almak lazimdir).
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Binaenaleyh bunlar ormanlardan alacaklan
Kabul edilmi§tir.
tomruklan nakletmek igin muvakkat kuliibeAltmci fasil
ler, barakalar ve sair tesisat yapmak mecburiyetinde kalabilirler. t§te bunlar igin izin alDevlet ormanlarmin i§letilmesi ve amenajmani
malari lazimdir. Kasdimiz budur.
OTUZ BlRlNCl MADDE — Devlet ormanlaBALKAN — Madde hakkmda tadilname
n, Devlet tarafmdan i§letilir.
ve miitalea yoktur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenarzediyorum.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir.
Kabul edilmi§tir.
YlRMt ALTINCI MADDE — Ormanlarm
OTUZ iKlNCl MADDE — Orman i§leri ve
smirlarindan dbrd kilometreye kadar uzakhkher tiirlii isletmeler Ziraat vekaletine bagh hiikta olan yerlerde yeniden her ge§id fabrika yapmi §ahsiyeti haiz ve miilhak biitge ile idare olumak dahi Ziraat vekaletinin iznine baglidir.
nan Orman umum miidiirlugu tarafmdan yaOrmanlara yakm muessese ve fabrikalardan
pilir.
gikib ormanlara zarari dokunan gazlarm zaBu miidiirliigun tegkilati ve vazifelerini ifa
rarmi fenne gore azaltmaga ve gidermege satarzi
ayri bir kanun ile tesbit olunur.
hipleri mecburdur.
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bir
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
sual sormu§tum, cevab alamadim. Ayni cevabi,
mi?
bu maddeye taalluk ettigi igin tekrar edeyim.
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenBu orman umum mudurlugii tarafmdan yapilirler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
sa Ziraat vekaletinde bunun yiiksek siyasetini
idare
edecek ve kontroliinii yapacak miitenazir
YlRMt YEDlNCl MADDE — Ormanlar
bir mudiiriyet var midir?
iginde bulunan Devlet ve koy yollarile kbylerin su yollarmin tamirinde, tamire ba§lanirZIRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Kuken mahalli orman idaresine haber verilir.
tahya) — Bu orman kanununun tatbikati igin
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bir
idare
tesis etmek, lazimdir. Ziraat vekili
bir tegkilat kanunu da hazirladik. Bu tesjkilat I
arkada°imiz; bu kanun ciktiktan sonra biz teskanunu ayrica enciimenlerde miizakere edilmekkilat kanununu sretirecegiz, diyorlar. Buna mutedir. Yalniz ayni kanunda bu te§kilatin esaslatavassit bir sey hazirlamak lazmidn*. Vekil
n tesbit edilmi§ oldugu ve miilhak biitce ile idaarkadasimiz diyor ki, biz teskilat kanumunu
re edilmesi ve §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz olmasi
getireceoiz, bunu orada derpis edecegiz. Bir
meselesi derpi§ edildi. Bizim te§kilat, kanunda
kanun kabul edildikten sonra, falan ^erde derderpis, etmi§ oldugumuz vaziyet, Ziraat vekalepis edilecektir, denilmez. Onun i§in mutavassit
tinin dogrudan dogruya idare ve kontrolii altinda bulunmasidir. Ayrica murakabe edecek teski- i bir tarzi hal buluyorum. Diyorum ki, (Orman
isletme umum miidurliigu) isminde ve Orman
lat derpis edilmedi. Maamafih teskilat kanunu
umum mMurlugiiniin yerine gegen bir idare
geldigi zaman bir mevzu olmak iizere ortaya atiolsun. Yani bunun vazifesinin isletme oldugunu
labilir.
ZlYA GEVHER ETlLi (Qanakkale) — Ar- tasrih edelim. Bu, isin kontroliine, demokrasinin
esasatma temas eden ve bizim prensiblerimize
kada§lanm, evvelce de buna temas etmi§tim.
uygun olan bir seydir. Bu yolda bir takririm var,
Simdi Devlet teskilatmda; bir kere boyle bir isnazari itibare almmasmi qok rica ederim.
letme meselesinin §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz olZlRAAT VEKlLI MUHLtS ERKMEN (Kiimasma ben §ahsan her arkada§im gibi taraftatahya) — Arkadasimla beraber anlasamadigmuz
rrm ve ba§ka tiirlii i§ gormenin imkansizligi da
bir nokta var: Orman idaresinin bu giinkii te§uzun tecriibelerden sonra anlasilmi§tir. Soziim
kilati vardir. Bu teskilatta Orman umum miibuna dair degildir.
durliigu Ziraat vekaletine baglidrr. Orman kaKanunda deniliyor ki «Orman i§leri ve her
nunu encumobi Orman umum mudurliigiine bir
tiirlii i§letmeler Ziraat vekaletine bagli §ahsiyecok vazifeler verdi ve mevcud vazifeleri de geti hiikmiyeyi haiz ve miilhak biitce ile idare
nisletti. Bu idarenin bir sahsiyeti hiikmiyesi
olunan, Orman umum miidurdugu tarafindan
olacaktir ve biitgesi miilhak biitcedir. Fakat
yapilir». Yani simdiki Orman umum miidurlugiiOrman umum miidurlugii Ziraat vekaletinin
nii Ziraat vekaletinden ayinyoruz, miilhak bir
idaresi ve kontrolii altmda olacaktir; tipki
biitQeye raptediyoruz ve kendisine bir §ahsiyeDevlet demiryollarmda, tipki Posta telgraf ve
ti hiikmiye veriyoruz. Pekala, bu kanunda biitiin
telefon idaresinde olduo-u gibi. Devlet demiryolokudugumuz maddeler; orman nasil muhafaza
lan ve Posta telgraf ve telefon idarelerine Devedilir, nasil i§letilir ve bu i§letme ve muhafazaletin sivaseti ne suretle iintikal ediyorsa, ne suya aykiri gelenler hakkmdaki ahkami haizdir.
retle geciyorsa bizim vermek istedigimiz teskiBa§ka bir §ey yoktur.
latta da aynile ipka edecegiz. Ba§ka hig bir fark
Hukumetin ilerideki orman siyaseti nedir, on
gbrmiiyoruz.
sene sonra ormanlara verilecek vaziyet nedir?
ZtYA GEVHER ETlLI (Qanakkale) — OrMesela, 10 sene sonra orman yetistirilmesi
man
umum miidurliigu kaliyor mu?
hakkmdaki Devletin diisiinceleri nedir, 50 sene
ZIRAAT
VEKlLI MUHLIS ERKMEN (Kiisonraki icin fikirleri nedir? Bunlari diisiinecek
tahya) — Orman miiduriyeti umumiyesinin bu
ve yaptiracak teknik miiessese ortadan kalkagiinkii teskilati genislemis, ve isletme i§ini de yacak, yerine yalniz bir isletme miiessesesi kuracapacak kadar geni§ bir §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz
giz. Bu sakattrr. Evet sahsiyeti hiikmiye vebir hale gelmistir.
riyoruz. Bunlar olsun, isletme idaresi olsun,
BASK AN — Takrirde israr ediyor musunuz?
hepsi olsun. Fakat yiiksek orman sivasetini giiZlYA GEVHER ETiLl (Qanakkale) — Evet.
decek, kotrol edecek, Devlet ve Meclis namrna
biitce kontroliilnii vapacak bir miiesseseye muBASKAN — 0 halde takriri okutuyorum.
hakkak ihtiva^ vardir. Netekim Devletin dioer
Yiiksek Reislige
miiesseseleri boyledir. tste Devlet demirvollan.
32
nci
maddenin
§u yolda yazilmasmi dileBn idare sehsiyeti hiikmiyeyi haizdir. Miilhak
rim:
«ve
miilhak
biitge
ile idare olunan bir Orbiit<?e ile idare olunur ve saire. Bu idarenin teman isletme umum mudiirliigii»
min etmekte oldugu menfaatler de ortadadrr.
Qanakkale
Her halde Nafia vekaletine merbut bir miidiiZiya
Gevher Etili
riyeti umumivedir. Fakat vekalete orman idaM. M. RAIF KARADENlZ ( Trabzon ) —
resi kadar baglidrr. Bu sahsiyeti hiikmiyeyi
Arkada§imm, takririne gore, «Orman umum miihaiz Devlet demiryollan, Devletin ileride sevkiildurliigiiniin» ismini degistirerek «Orman igletce^is, irfan, su veya bu poltikalarile alakadar
mesi miidurliigu» diyelim, diyorlar (Hayir sesolan urensip, demiryolu poltikasma girebilir mi?
leri). Takrir boyle okundu. Halbuki Orman
Hayir. 30 sene sonra Devletin ne yapacagrna
umum mudurliigu i§letmeden ba|ka ormanm mudair projeleri bilebilir mi? Hayir. iste bunlara
hafazasi, iman gibi bir <jok vazifelerle miikellefmiitenazir olan ve Ziraat vekaletinde kalikan miitir. Biz yalniz igletmeyi §ahsiyeti hiikmiye olaessese budur. Bu idare irvka edilmekle beraber
isletme miiduriyeti umumiyeei diye de ayrioa | rak kabul etmiyoruz, Orman umum miidurliJlgii_,_ 121 ,
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ntin muhafaza, i§letme, imar, teftis, ve murakabe gibi vazifeleri vardir. Bunlarm hepsini yapacak olan miiessesenin sahsi hiikmiyeti haiz olmasmi istiyoruz. Yani i§letme isjle diger i§leri
birbirinden ayirmiyoruz. Bir agac kesildi mi,
yerinde yeni bir tazesini yeti§tirmek vazifesi
vardir. Birini ba^ka ellere, obiirimii ba§ka ellere vermegi istemiyoruz.
Arkada^imm endi§esi §udur: Bunu kirn
kontrol edecek?.
Bu Miidiiriyeti umumiye, §uphesiz ki miistakil degildir. Sadece hukuk bakimmdan §ahsiyeti
hiikmiyeyi haizdir. Fakat dogrudan dogruya
Ziraat vekilinin murakabesi altmdadir.
MUKERREM UNSAL (Isparat) — Ve mesuliveti altmdadir.
RASIH KAPLAN (Antalya) — Baglidir.
M. M. RAlF KARADENlZ ( Devamla ) —
Ve mesuliyeti altmdadir. 0 vekalet, MMurii
umumiyi o tayin eder. Yiiksek derecedeki bazi
memurlarmi tayin eder. Bunlan te§kilat kanunu tesbit edecek. Burada meseleye prensib
noktasmdan temas edilmistir. Vekil nasil kontrol edecek? Ya dogrudan dogruya mufettis-sleri
vasrtasi ile, yahud bir biiro tesis ederek onun
vasrtasi ile kontrolii yapacak Bu teferruat ayrica vapilacak teslrilat kanununda dii§uniilecek
§eydir.
ZlYA GEVHER ETtl.t (Qanakkale) — Bir
kanun qikartilirken ilerideki te§kilat kanununa
atfen miidafaa edilebilir mi?
MUSTAFA §EREF 6ZKAN (Burdur) —
Meselenin esasi kabul edildikten sonra yani
Orman miidiiriveti umumivesinin hiikmi sahsiyeti haiz olacagi ve kendisinin varidati olacagi ve buna karsriik masrafmm ayri bir biitqe
ile tesbit edilecegi kabul edildikten ve bunu
ayri bir miidiirii umumilik haline kalbettikten sonra onun murakabesi biiviik bir mesele
teskil etmez. Ciinkii onun dahili isjlemesi miistakil bir biitce ile temin edilmistir. Fakat bu
dahili i§lemesinin harice kar§i mesul ve miimessili vine Ziraat vekilidir. Ziraat miidiirii
umumisinin dahili islemesinden bu kursiide ve
efkari umumiyede nasil Ziraat vekili mesul ise,
Orman miidurii umumiliginden de yine Ziraat
vekili mesul olacaktir. Nasil, Ziraat umum
mudurunun islemesinden vekil mesul ise ve her
zaman umum miidiirii karsjsma alrp izahat istiyorsa, bundan da ayni sekilde isler hakkmda izahat alabilecektir. Orman umum miidtirliigii sahsiyeti hiikmiyeyi haiz olmakla hiikmi sahsiyeti takyid edecek mahiyette haricte
muamelede bulunmasi icab etmez. 0 salahivet
yine Ziraat vekilinin iizerindedir. Bu sebeble
kendisine direktif vermek ve ondan, bu giinkii
Orman umum mudurunden oldugn gibi, isler
hakkinda izahat almak Ziraat vekilinin salahiyetindendir. Bu giin Ziraat umum miidiirii de,
Orman umum miidurii de vekil namina imza
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koyuyorlar. Fakat umumi muamelattan kendileri mesuldiir. Bu sahsiyeti hiikmiye halinde de imza koyacaktir. Fakat kendisi Ziraat
vekiline kar§i mesuldiir ve bu vasita ile Icra
Vekilleri Heyetine ve huzurunuza baglanmis,
olacaktir. Bunun icin Ziya Gevher arkadasimizm bu husustaki endiseleri varid degildir.
ZlYA GEVHER ETlLl (ganakkale) — Ben
endive etmedim ki.
BALKAN — Takrirde israr ediyor musunuz?
ZlYA GEVHER ETlLl (ganakkale) — Miisaade buyurunuz. Kontrol deyince mulhak biitcenin parasmi kontrol edecek diye bir s.ey
soylemedim. §eref arkadasimm miidafaasi benim soziimiin miidafaasi degildir. Baska tiirlii yola gittiler. Mulhak biitqe olunca kontrol
olmaz tarzinda bir sey soyledim. Ben teknik
islerin kontroliiniin idamesi icin, istikbaldeki
planlarm hazirlanmasi icin soyledim. Yoksa
biitce endi§esinden, para endi§esinden bahsetmivorum. Bundan bir kelime dahi bahsetmif
degilira.
MUSTAFA SEREF OZKAN (Burdur) —
Teknik biirolarm hepsi , hiikmi sahsiyeti haiz
umum miidiirliiklerde olacaktir. Nasil, bu giin
Orman umum miidiirliiminde teknik biirolar
varsa ve vekilin murakabesi altmda calisiyorlarsa, ayni suretle orada da yine vekilin murakabesi altmda calisacaklardrr.
BARKAN — Ziya Gevher Etilinin takririni
reve arzediyorum. Nazari dikkate alanlar ...
Almavanlar ... Nazari dikkate almmamistir.
Madde^d avnen reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeydnler ... Madde aynen kabul
edilmistir.
OTUZ UCUNCU MADDE — Kesilecek a#aclarm dibi koru ormanlarmda Devlet cekici ile
numaralanir ve damgalanir, numara ve damera
dib kiitiikt.e kalacak surette kesilir. Dib kiitiijriin viiksekli^i dib kuturutnun varismi frecemez.
Baltaliklarda ise kesilmeyerek kalacak olan
agaclar ivice belli olacak sekilde isaretlenir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?
M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Bu
maddenin bastan bir bucuk satirmda bazi takdim tehirler yar>ilacaktn*; arzedivorum. «Kesilecek a.s-aclar koru ormanlarmda numaralanir
ve dibleri Devlet cekici ile damgalanir» ondan
sonra metinde olduS-u gibi devam edecektir.
BASKAN — Maddeyi bu tashihle reye arzedivorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmistir.
OTUZ D5RDUNCU MADDE — Devlet orman. cekici modeli, yapilacak tnizamnamede gosterilir.
Cekicin aid oldu*ru memurlardan gayrisi tarafmdan kullanilmasi yasaktrr.
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BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
OTUZ BESflNCl MADDE — Her tomruk
tarn ortasmdan kabuksuz olarak hagvari pergel
ile dlgiiliir. Numarasi, kalmligi, boyu, nevi deftere yazilir. Mahrukat odunu kabuklu olarak
ster iizerinden kaydolunur.
BA§KAN ~ Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
OTUZ ALTINCI MADDE — Parasi verilmeden ve nakliye tezkeresi almmadan, istif
yerlerinden nakliyat yapilamaz. Nakliyat orman
idaresinin gosterecegi yollardan yapilir. Nakliye tezkereleri daima nakillerin iizerinde bulunub taleb vukuunda gosterilir.
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
OTUZ YEDlNOi MADDE — Ormandan gikan kerestelik hasilatm bedel tarifeleri mmtakalar itibarile ve piyasa rayiglerine gore Orman umum miidiirlugii tarafmdan tanzim edilerek Ziraat vekaletince tasdik olunur.
Diger nevi orman hasilatmm bedel tarifeleri, her kazada mahalli piyasalar goz oniinde tutulmak sartile, orman idaresinin o kazadaki en
biiyiik memurunun istirakile idare heyetleri
tarafmdan tanzim edilerek Orman umum miidiirlugu tarafmdan tasdik olunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistr.
OTUZ SEKlZlNCl MADDE — Ormanlar,
baltalik ve koru usullerine gore tanzim ve orman isleri umum mudiirlugu tarafmdan tasdik
olunacak amenajman planlanna tevfikan isletilir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Devlet
ormanlarmdaki katiyat ve istif her revire gore
hazirlanan amenajman planlarma musteniden
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orman idaresi tarafmdan yapilir.
Her tomruk keslidigi mahalden orman §ekicile numaralandiktan ve damgalandiktan sonra
istif mahallerine sevkolunur. Damgasiz tomruklarm tasmmasi yasaktir.
Tomruk istihsalinden sonra ormanda bakiye
kalan enkazm toplanib gikarilmasi igin orman
idaresi koyliilere miisaade vermekte muhtardir.
Bu kismm istif olunmasi sart olmadigi gibi mukabilinde bir bedel de almmaz.
M. M. RAIF KARADENIZ (Trabzon) —
Bu maddenin ikinci fikrasinda « orman gekicile
numaralandiktan ve damgalandiktan sonra » denilmektedir.
Orman gekici tabiri oradan kalkacak « numa
ralandiktan ve orman gekici ile damgalandiktan
sonra » seklinde tashih olunacaktrr.
BALKAN — Tashih yapilmistir. Maddeyi bu
tashihle reyinize arzediyorum. Kabul edenler ...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
KfRKINCI MADDE — Biiyiik mikyasta ve
miihim lesisati icab ettirecek olan ormanlar
tcra Vekilleri Heyeti tarafmdan karar verilmek
sartile orman idaresile milli sermayeli Tiirk sirketleri veya milli bankalar tarafmdan miistereken isletilebilir.
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmi§tir.
Vakit gegmi§tir. Kanun layihasmm miitebaki maddelerini gelecek celseye birakiyorum.
Agik reylerin neticesini arzediyorum;
1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa
bagh bir kisim daire biitgelerinde degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasma layihayi kabul
etmek suretile (264) zat rey vermi§tir. Muamele
tamamdir. Binaenaleyh kanun (264) reyle kabul edilmi§tir.
Su siizgeci igletmesi igin 60 000 liranin tahsisine dair kanun layihasma layihayi kabul etmek suretile (276) zat rey vermi§tir. Muamele
tamamdir. Binaenaleyh kanun (276) reyle kabul
edilmi§tir.
Ouma giinii saat 15 de toplanilmak iizere igtimaa nihayet veriyorum.
Kapanma saati: 18,5
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1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli bir kisim daire biitQelerinde degisiklik yaprimasma dair kanuna verilen reyleritn neticisi
( Kanun kabul edilmistir )
A za adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenlor
Mustenkifler

: 3y9
: 264
: 264
:
0
:
0

Reye istirak etmeyenler :
Miinhaller :

[Kabul
Afyon Karahisar
Bere Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qerc,el
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonene
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Cirpan
Murntaz Okmen
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
§akir Kinaei
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Ay dm
Dr. Hulusi Alata§
Nuri Goktepe
Tahsin San
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyurek
Enver Adakan
Hacim Carikli
Ismail Hakki Uzuncar91I1

Orge Evren
Oswan Niyazi Burcu

Sabiha Gokgul
Bayazid
Halid Bayrak
Bilecik
Dr. Gl. Besini Omer
Akalm
Bolu
Dr. Emin Ceraal Sucla
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atif AkguQ
Dr. Galib Kahraman
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Ger^eker
Refet Camtez
Sadettin Ferid Talay
Sekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Ziya Gevher Etili
Qankiri
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Bsen

-
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3

edenler]
Qoruli
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiiziin
Fuad Bulca
Ihsaii Kurtkan
Ilyas Saini Mus
Qoruin
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Emin Asian Tokad
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kiiguka
Biyarbekir
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Rii§tu Bekit
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
§eref Aykut
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Tahsin Berk
AbdiUhak Firat
Erzincan
Aziz Samih, liter
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Hikmet I§ik
Erzurum
Azia Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Nafi Atuf Kansu
Nakiye Elgiin
§iikrii Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Istamat Ozdamar
Osman I§in
Gazi Anteb
Ali

KIIIQ

Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
tsmail Sabuncu
Muzaffer KIIIQ

Miinir Akkaya
Gumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac.

tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Ran a Tarhan

t : 29
Br. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergic
Sadettin Uraz
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Gl. Kazim tnang
Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saraeoglu
Isparta
Ibrahim Demiralay
Miikerrem tTnsal
Kemal t!nal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sami Erkman
Serif Ilden
Tahsin Co§kan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kir§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozdes.
Memed Seyfeli
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Kocaeli
Ali Dikmen
Nedim Bozatik
Ragib Akea
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman Sevki Uludag
Kazim Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Halid "Oner
Tevfik Fikret Silay
Kiltahya
Besim Atalay
Dr. Sakir Ahmed Ediz
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Nagid Ulug
Omer Ding
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mihri Pektas.
Osman Taner
Vasif Qmay
Manisa
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Ince
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Kemal Kusun
Mardin
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Osman Dinger
Riza Erten

fl
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Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
Siikrii Kaya
Mu§
Sevki Qiloglu
§ukrii Ataman
Nigde
Cavid Oral
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ali Canib Yontem
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Camas,
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuneel
Meliha Ulas
Memed Ali Yiiruker
Memed Giinesdogdu
Ru§eni Barkm
Sayhan
Ali Munif Yegena
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Huliisi Orugoglu
Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
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Mitat ^iikrii Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
^emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki tike
Nazim Poroy
Resai Eri§ken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirn Day
Suleyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki CJngan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirn Igoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu
Rifat Vardar
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[Reye i§tirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Murncu
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Falih Rifkj Atay
Kama! Atatiirk (R. C.)
Yahya Galib Kargi
Antalya
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tevfik Ancan
Tiirkan Ba§tug
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Bahkesir
General Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Memed Demir
Rahmi Selguk
Bayazid
Ihsan Tav
Ubeydullah (Izinli)
Bilecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Dr. Refik Giiran
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
§ukrii Ya§m
Qankiri
Fazil Nazmi Orkiin
Qoruh
Hasan Cavid
Denizli
Dr. Hamdi Berkman

Dr. Kazim Samanli
Izmir
Gl. §efik Tiirsan
Benal Ariman
Haydar Ru§tii Oktem
(Izinli)
Yusuf Ba§kaya
Celal Bayar (Bakan)
Diyarbekir
Dr. Tevfik Ru§tu Aras
Dr. Ibrahim Tali On- (Bakan)
goren
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Tevfik Bilge (Izinli)
Mahmud Esad Bozkurd
Zeki Mesud Alsan
Edime
Isparta
Meedi Boysan
Hiisnii Ozdamar
Eldziz
Ears
Fazil Ahmed Aykac, Fuad Kopriilii
(Izinli)
Kastamonu
Fuad Agrali (Bakan)
Ibrahim Grantay
Erzincan
Sitki $erif Eken
Saffet Arikan (Bakan) Veied Izbudak
Erzurum
Kayseri
GL Zeki Soydemir
Nahid Kerven
Nafiz Dumlu
Siileyman Demirezen
Eski§ehir
Veli Yasin
Emin Sazak (Izinli)
Kirklareli
Yusuf Ziya Ozer
Dr. Fuad Umay
Gazi Anteb
§evket Odiil
Gl. Ali Hikmet Ayer- Ziihtu Akin
dem (Izinli)
Kocaeli
Giresun
Hasan Hayri Tan
Hakki T a n k Us
Ibrahim Siireyya Yigit
Sadri Maksudi Arsal
Kemalettin Olpak
Talat Onay
Konya
Gumu§ane
Ali Riza Tiirel
§evket Erdogan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Igel
Kazim Okay
Ferid Celal Giiven
Mustafa Ulusan
Hakki Saydam
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Istanbul
Abdiilhak Hamid TarKutahya
han (Izinli)
Hiiseyin Rahmi GiirpiAhmed Hamdi Deniz- nar
men (Izinli)
Muhlis Erkmen (Bakan)
Ali Barlas
Malatya
Atif Baymdir
Ismet Inonii (Basbakan)
Dr. Refik Saydam (Ba- Mahmud Nedim Zabci
kan)
Manisa
Dr. Saini Uzel (I. A.)
Gl. Refet Bele
Hikmet Bayur
Halil Etena Eldem
Kani Akeken
(Izinli)
Kazim Nami Duru
Salah Cimcoz
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Sabri Toprak
Turgud Tiirkoglu
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Memed Erten
Nuri Ural
Hardin
Abdiirrezzak ^atana
Edib Ergin
Mugla
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kiligoglu (Izinli)
Naki Yiicekok
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Selim Sirri Tarean
Samsun
Ziihtu. Durukan
Sayhan
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miistak Mayakon
Sinob
Dr. Galib tlstiin
Hiisamettin Okan
Sivas
Ismail Memed Ugur
Neemettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Trdbzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkiimen
(Izinli)
Hasan Saka

I : 29
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Vrfa
Tozgad
Memed Emin Yurdakul
Celal Arat
Ali Saib Ursavas(lzinli)

Zonguldah
Receb Zuhtu Soyak

Su siizgeci isletmesi icin 60 000 liranm tahsisine dair kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Miistenkifler

: 39Q
: 276
: 276
:
0
: 00

Reye istirak etmeyenler : 1 2 0
Miinhaller :
3

[Kabul edenler]
Afyon
Karahkar
Berc Turker
Cemal Akgm
Haydar Qer^el
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonenc,
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Mu§fik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
§akir Kinaci
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tiirkan Bastug
Aydm
Dr. Hulusi Alata§
Nuri Goktepe
Tahsin San

Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Haeim Qarikli
Ismail Hakki UzungarSlll

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Sabiha GokQiil
Bayazid
Halid Bayrak
BiJecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Sadi Konuk

Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gerc,eker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Ziya Gevher Etili
Qankirt
Fazil Nazmi Orkiin
Hatiee Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiizun
Fuad Bulca
Ihsan Kurtkan
Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozenc.
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
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Ismet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Rii§tu Oktem
Mazhar Mufid Kansu
Necib Ali Kugiika
Diyarbekir
Huriye Oniz
Rii§tii Bekit
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
§eref Aykut
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Tahsin Berk
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen

I : 29
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kan SIT
Nakiye Elgun
§ukrii Ko^ak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Istaraat Ozdamar
Osman I§in
Gazi Anteb
Ali Kilie,
Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuneu
Muzaffer Kilie
Munir Akkaya
Giimu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Pehmi Atac,
lgel
Em in Inankur
Fikri Mutln
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Rana Tarhan
Atif Bayindir
Dr. Ne§et Omer Trdelp
Dr. Tugamiral Hakki
Sinasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Gursoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Gl. Kazmi TnanQ
Hasan Ali Yiiccl
Husnii Cakir
Kilmil Dursim
Rah mi Koken
Sadettin Epikmen
§iikru Saracoglu
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Isparta
Hiisnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem tlnsal
Kemal Unal
Ears
Baha Ongoren
Fuad Kopriilii
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Siikrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sami Erkman
^erif. tl den
Tahsin Co^kan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalae
Ferruh Gupgup
Hasan Ferid Porker
Res id Ozsoy
Salih Turgay
Kvrsehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozdes,
Memed Seyfeli
Kocacli
Ali Dikmen
Ibrahim Siireyya Yigit
Nedim Bozatik
Ragib Akea
Salah YargT
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morava
Cemal Tekin
Dr. Osman Sevki Uhidag
Kazim Glirel
Mustafa Eken
Mustafa Halid V'ncr
Tevfik F i k i r t Silay
Kiltah ya
Besim Atalay
Dr. §>akir Ahmed Ediz
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Samsun
Ibrahim Dalkilic,
Ali Tuna IT
Memed Somer
Dr. Asnn Sirel
Nagid Ulug
Etem Tuncel
Omer Ding
Meliha Ula§
Reeeb Peker
Memed
Ali Yuriiker
Malatya
Memed Giine§dogdu
Abdul muttalib Oker
Ru§eni Barkm
Dr. Hilmi Oytac,
Sayhan
Emrullah Barkan
Ali
Miinif
Yegena
Gl. Osman Koptagel
Esma
Nayman
Mihri Pektas.
Ibrahim Mete
Osman Taner
Omer Bi<;er
Vasif Qmay
Tevfik Tarman
Manisa
Siird
Dr. Saim Uzel
§evki Susoy
Kenan Orer
Sinob
Osman Ercin
Cevdet Kerim tneedayt
Tahir Hit it
Hulusi OruQoglu
Yayar Ozey
Yusuf Kemal TengirMara§
§cnk
Kemal Kusun
Sivas
Mardin
Gl. Akif Oztekin ErDr. Riza Be/vent
demgil
Edib Ergin
Mitat Siikrii Bleda
Hilmi Qoruk
Rasim Ba^ara
Ii'fa.n Ferid Alpaya
Remzi Ciner
Osman Dineer
Sabiha Gorkey
Riza Erten
§emsettin Giinaltay
Mugla
Dr. Iliiseyin Avni Eroan Vasfi Rasjd Sevig
Ziya Ba§ara
Hiisnu Kitaboi
TeJcirdag
Nuri Tuna
Rah mi Apak
Siikrii Kay a
Tokad
Mu§
Galib Pekel
§evki Qiloglu
(U. STtki tike
Siikrii Ala man
Hiirrem Ergun
Nigde
Nazim Poroy
Cavid Oral
Resai Eri§ken
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Faik Soylu
Danis. Eyiboglu
Halid Mengi
Mitat Aydm
Kamil trdelp
Raif
Karadeniz
Ordu
Sen
ih
a Hizal
Ali Oanib Yontem
Dr. Ziya Naki Yaltrrrm Sirri Day
Siilcynian Sn-rt Geclik
Hamdi Yalman
Urfa
Ismail Oamas.
Behcet Giinay
Muhittin Baha Pars
Fuad Gokfrudak
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Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
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Oraer Evci
Siimm IQOZ
S
Igoz
Sangur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya

Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Dram an

Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine.
Ragib Ozdemiroglu
Rifat Vardar

[Reye i§tirdi etmeyenler]
Afyon Karaliisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Palih Rifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
Yahya Oalib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Tevfik Arican
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topeoglu
Balikesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Rahmi Selc.uk
Bayazid
Ihsan Tav
tlbeydullah (Izinli)
Bilecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
Bursa
Dr. Refik Giiran
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
^ukrii Yasin
Qoruh
Hasan Cavid

Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Tevfik Bilge (Izinli)
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Meedi Boysan
Eldziz
Fazil Ahmed Aykac,
(Izinli)
Fuad Agra ? i (Bakan)
Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Erzurum
Nafiz Dumlu
Eski§ehir
Emin Sazak (Izinli)
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali Hikmet Ayerdem
(Izinli)
Giresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Giimil§ane
§evket Erdogan
Igel
Perid Celal Giiven
Hakki Saydam
Istanbul
Abdulhak Hamid Tarhan (Izinli)
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Ali Barlas

Dr. Refik Saydam (Ba- Muhlis Erlcmen (Bakan)
kan)
Malatya
Gl. Refet Bele
Ismet Inonii (Basbakan)
Halil Etem Eldem
Mahmud Nedim Zabci
(Izinli)
Manisa
Salah Cimcoz
Hikmet Bayur
Izmir
Kani Akeken (Izinli)
Benal Anman (Izinli)
Kazim Nami Duru
Celal Bayar (Bakan)
Refik Ince
Dr. Tevfik Ru§tii Aras Sabri Toprak
(Bakan)
Turgud Tiirkoglu
Halil Mentege
Mara§
Hamdi Aksoy
Alaettin Tiridoglu
Mahmud Esad Bozkurd Hasan Re§id Tankud
Kars
Memed Erten
Esad Ozoguz
Nuri Ural
Kastamonu
Mardin
Ibrahim Grantay
Abdiirrezzak Satana
Sitki gerif Eken
Mugla
Veled Izbudak
Yunus Nadi
Kayseri
Mu§
Nahid Kerven
Hakki Kilicoglu
Suleyman Demirezen
Naki Yiieekok
Veli Yasin
Nigde
Ahmed Vefik Ulu^ay
Kirklareli
Ordu
Dr. Fuad Umay
Ahmed Ihsan Tokgoz
Sevket Odiil
Selim Sirri Tarcan
Ziihtii Akin
Samsun
Kocaeli
Ziihtii Durukan
Hasan Hayri Tan
Sayhan
Kemalettin Olpak
Damar
Ankoglu
Konya
Gl.
Naei
Eldeniz
Ali Riza Tiirel
Hilmi Uran
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Siird
Kazim Okay
Hulki A yd in
Mustafa Ulusan
Ismail Mii^tak Mayakon
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Sinob
Kiitahya
Dr. Galib ttstun
Hiiseyin Rahmi Giirpi- Hiisamettin Okan
nar
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Bivas
Ismail Memed Ugur
Neemettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm

27-1-193?

Faik Oztrak
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Husnii Konay

C :1
Urfa

Trabzon
Halil Niliad Boztepe
Hamdi tllkiimen
Hasan Saka

AU Saib Ursava$(tzinli)
Memed Emin Yurdakiil
(Izinli)
Zonguldak
Receb Ztthtii Soyak

»>•«

y. B. M. M. Matbami

S. Sayisi: 6 8
1936 mall yili muvazenei umumiye kanununa bagli bir kisim
daire butgelerinde degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasile idare Heyetinin, Divani muhasebat 1936 mall yili
butgesinde 5 050 lirahk munakale yapilmasi hakkmda
kanun teklifi ve But?e encumeni mazbatasi (l/676y 2/43)
1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli bir kisrni daire butgelerinde degisikEk yapilmasma dair kanun layihasi ( 2/43 )
T. C.
Ba?veMlet
Kararlar mudiirlugit
Sayi : 6/121

U-I-im

Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Keisligine
1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli bir krsim daire butgelerinde degisiklik yapilmasi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanaii ve Icra Vekilleri Heyetinee 11 - I - 1937 de Yuksek
Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnotoii

Esbabi mucibe layihasi
Basvekalet
1936 mali yili but<jesinin 72 nci faslma mevzu tahsisat tamamen sarfedilmis olmasmdan sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaglarc karsilamak uzere bu tertibe 800 liranm ilavesine liizum ve
zaruret hasil olmustur.
Maliye vekaleti
Devlet alacaklarmin tahsili emrinde tevessiil olunan icrai muamelatm durdurulmamasi ve tahsili
emval kanunu hiikumlerinin tamamii tatbikinm t^mini suretile Hazine alacaklarmin tahsilsiz kalmamasi icin icabeden masraflan karsilamak iizere 164 neii faslm 4 ncii maddesine 2 000 liranm eklenmesine liizum ve zaruret hasil olmus ve karsiligi da duyunu umumiye biitgesmin 219 ncu faslindan temin edilmistir.
Qiimruk ve inhisarlar vekaleti
Vekaletin tasmacagi yeni binanm tefris, tenvir ve teshinine kifayet edecek miktarda tahsisat
kalmadigmdan 277 nci fasla 1 000, 278 nci faslm birinci tenvir maddesine 1 000 ve ikinci teshin
maddesine 6 000 liranm,
Tedricen tatbik edilmekte olan teskilat kanunn dolayisile isyarlar arasmda yapilacak degisikliklerle zaruri tayin ve tahviller dolayisile daimi numuriyet harcirahi tertibine konulan tahsisat sen'*
sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaclari karsilamaga gayrikafi geldiginden bu tertibe 3 000 liranm eklenmesine liizum ve zaruret hasil olmus ve karsiligi da tasarruf ve tenzilat ierasi mumkun
282/1, 284/2, 284/3 ncii fasillarla Duyunu umumiye biitgesinin 219 ncu faslmdan temin edilmistir.

""". .

Emniyet isjeri umum miidurliigii

Biitgenin tanzinii sirasinda mukannen olmayan muvakkat daimi memuriyetler ve miifetti§ler
harcirahi ile mualeee sevk ve ia§e tertiblerine konulan tahsisat pek ciizi oldugundan biiyiiklerin
Istanbul ve sair vilayetlere vaki olan ziyaretleri hasebile maiyetlerine verilen memurlann ve goriilen liizum iizerine yapilan nakil ve tahvillerin icab ettirdigi masraflari kargilamak iizere 394
ncii fasla 2 000, 395 nci fasla 2 800, 396 hci fasla500 ve 401 nci faslm birinci maddesine 200, 2 nci
maddesine de 300 liranm eklenmesine liizum ve zaruret hasil olmus, ve kar§iliklan, sene sonuna kadar tasarruf edilecegi anlagilan 397, 400/S, 402/1, 406,409/3, 410 ve 411/1 nci fasillardan temin edilmistir.
Nafia vekaleti
]
Muvakkat memuriyet harcirahi tertibine konulan tahsisat, Nafia vekilinin refakatindeki heyetin §ark, Izmir, Istanbul, Bursa mintakalarmda su i§leri hakkindaki tetkikleri ve Nafia i§lerinin miitehassis memnrlar tarafindan daimi surette kontroliiniin temini i^in tarn amen sarfedilmis. oldugundan sene sonuna kadar olan ihtiyaglari kar§ilamak iizere 680 nci fasla 11 500 liranm,
Nafia vekili AM Qetinkayanin Isvi<?re seyahatleri takarriir etmis, bulunmasi hasebile 691 nci
(Ecnebi memleketlere
gonderilecek memurlar harcirahi) tertibine 8 000 liranm ilavesine liizum
ve zaruret gorulimis, ve kar§iliklan da sene sonuna kadar tasarruf ve tenzilat icrasi miimkun olan
679,685/2, 693/12 nci fasillarmdan temin edilmi§tir.
Ziraat vekaleti
Koy kalkinma i^lerine verilen ehemmiyet dolayisile buna aid masraflarm Qogalmasi neticesinde
822 nci faslm 4 ncii maddesine mevzu tahsisatm sene sonuna kadar olan ihtiyaglan karsjlayamayacagi anla§ilmi§ oldugundan bu tertibe 2 000 liranm,
Ytiksek ziraat enstitiisiindeki talebe adedinin artmasi iizerine enstitii binalarinda oturtulan ve
kendilerine muvakkat tazminat veriimeyen memurlann isgal ettikleri yerler tahliye ettirilmis ve
bunlara muvakkat tazminat verilmesi icab etmekte bulunmus oldugundan
840 nci muvakkat tazminat faslina 2300 liranm,
Yiiksek ziraat enstitiisiinde okumakta olan askeri bay tar talebesinin masraflari her sene Milli
Miidafaa biitgesinden miilhak biitge ile idare edilen Yiiksek ziraat enstitiisiine nakden verilir ve
bir taraftan da kanun istihsali suretile biitgesine raunzam tahsisat olarak konulurken Yiiksek ziraat enstitiilerinin 1936 mali yili basmdan itibaren umunii muvazeneye almmasi iizerine bu sekilde
tediye imkani kalmamis ve Milli Miidafaa vekaleti biitcjesinden ziraat biitgesine halen miinakale yapilamayacagi neticesine vanlmis oldugundan askeri baytar talebesinin ziraat butc,esine dahil olmayan masraflarmi karsilamak iizere 847 nci (Umuiui masraflar karsiligi) faslina
19 000 liranm eklenmesine liizum ve zaruret hasil olmustur.
Yukarida yazili ihtiyaglan karsilamak iizere sene sonuna kadar tasarruf edilecegi anlasilan
824/2,839/2,843/1,843/2,844 ncii fasillardan tenzilat icrasi miimkiin goriilmustur.
Milli Miidafaa vekaleti (Kara kismi)
Bogazlann almis oldugu yeni durum munasebetile Qanakkale miistahkom mevki kurulusunda
miihim degigikliklerin yapilmasi ve Harb okulunun Ankaraya nakli ve okul binasmin son sistem tesisatla miicehhez bulunmasi gibi zaruretlerle miistahdemin kadrosunda yeni vaziyetler hadis oldugundan dolayi mustahdemler iicreti faslina 140 000 liranm,
Terfi ve son tebeddulat imiinasebetile merkezdeki suibay ve memurlar adedinin cogalmasmdan muvakkat tazminat faslma 82 000 liranm,
1107 numarali kanunun ikinci maddesi mucibince 5 sene gediklilikte istihdara ile evlenmis olmalarmdan dolayi yeniden aile zammina hak kazanmis gedikli erbaslarm fazlalasmasindan aile
zammi faslina 22 000 liranm eklenmesine liizum ve zaruret hasil olmus ve karsiliklari da sene sonuna kadar tasarruf ve tenzilat icrasi miimkiin maasatr umumiye faslmdan temin edilmistir.
( S. Sayisi : 68 )

_ 3 Askeri fabrikalar umum mudurliigu
2980 numarali kanun mucibince fabrikalann imal edecegi miihimmata lazim olan mevaddm
mubayaasi iqin gazetelerle yapilmasi mecburi olan ilanlarla stajyer talebelerin tiras ucretlerine ve
diger mubayaa ilanlarcna tahsisat kafi gelmeyecegi anlasilmis oldugundan sene sonuna kadar olan ihtiyaglari karsilamak iizere 999 ncu fasla 2 500 liranm,
Daimi memuriyet harcirahi faslina konulan tahsisat pek ciizi kalmis olmasmdan, yapilmasi
zaruri olan bazi tebeddiilattan dogacak masrafi karsilamak iizere de 1001 nci fasla 350 liranm
(Muvakkat memuriyet harcirahi) faslina mevzn tahsisat ilk alti ay zarfinda vukubulan hizmetler
dolayisile pek ciizi kalmis ve sene sonuna kadar olan ihtiyaclari karsilamaga gayri kafi goriilmus
oldugundan bu tertibe de 1 500 liranm,
Resmi telefon tesis ve miikaleme masrafi tertibine mevzu tahsisat sene sonuna kadar olan ihtiyaclan karsilamayacagi anlasilmis olmasmdan 1006 nci fasla 500 liranm,
Efradi askeriye ile stajyer talebelerin noksan kalan battaniye, kilim, yatak ve yastik Qarsaflari ve saire gibi ihtiyac,lan temin edilmek iizere de 1010/2 nci techizat tertibine 2 100 liranm
eklenmesine liizum ve zaruret goriilmustur.
Yukarida yazili ihtiyaglarcn karsiliklari,
sene sonuna kadar tasarruf edileeegi anlasilan 1004,
1005, 1007, 1009/1, 1009/3 ncu fasillardan temin edilmistir.
Maliye vekaleti
1934 ve 1935 seneleri zarfinda bilfiil otuz seneyi ikmal edip tekaiid edilen malmemurlarmm
tertibinde tahsisat mevcud olmamasma binaen tediye edilemeyen tekaiid ikramiyelerinin tediye
edilebilmesi i^in (1934 ve 1935 seneleri karsiliksiz tekaiid ikramiyesi) adile yeniden bir fasil ac,ilarak bu fasla fevkalade tahsisat konulmasina liizum goriilmus ve yekunu 1848 liraya balig olan
bu ikramiyelerin karsiliklari (Memurlar maasi) tertibindeki eyyami haliye tasarrufatindan temin
edilmistir.
Jandarma umum kumandanligi
Jandarma genel komutanligmin 1935 mali senesi nihayetlerinde tahakkuk eden ve karsilik
tahsisatlan olmadigi i^in verilmeyen bir kisrm bor^lan iqin 1935 mali senesi biit^esinden bu bor§larin taalliik ettigi tertiblere miinakale yapilmasi hakkmdaki teklif, sene nihayeti oldugundan
kabul edilmemis ve bu sebeble alacaklllara tediyat yapilamadigmdan bazi tertiblerden ceman 7 377
lira 1936 mali yilina horq devredilmis ve senesi biitgesinde karsiliklari mevcud olmadigmdan
bu borglar 1936 biityesinden de simdiye kadar odenememistir.
Istihkak sahiblerinin alacaklari verilebilmek iizere Jandarma umum kumandanligi 1936 mali
yih biitgesinin 450 nci (Jandarma mektebleri masrafi) faslmdan elde edilecek tasarruf tan 7 377
liranm tenzil edilerek 1936 senesi biitgesine (1935 senesi karsiliksiz borcjan) unvanile yeniden a<jilacak fasla fevkalade tahsisat olarak konulmasi zaruri gorulmiistur.
Milli Miidafaa veknleti ( Hava kismi )
Diyarbekir Tayyare alayi 27 nci boliik UQUS heyetinden olup Eskisehirde revizyonu biten
ve (Brege) tayyaresile memuriyet mahalline giderken 2 - V I I -1934 giiniinde Ankarada tayyaresile diiserek sehiden olen tayyareci Tegmen Fuadin 2047 sayili kanunun 11 nci maddesine gore mirasgilarma verilmesi gerekli olan 2 500 lira tazminat, senesi biitQesinde tahsisat artigi olmadigmdan bu giine kadar verilememis ve sehidin bu tazminatmm verilebilmesi i§in 1936 mali yili
hava biitgesinin 928 nci faslmm birinci tayinat maddesinden 2 500 liranm indirilerek mezkiir
biit^ede (1934 mali yilinda tahakkuk edip tahsisati olmadigmdan odenemeyen tayyare sehidleri
tazminati) adile yeniden agilacak fasla fevkalade tahsisat olarak konulmasina zaruret hasil olmus
ve bu maksadi teminen ilisik kanun layihasi tanzim kilmmistir.
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1936 mall yili muvazenei umumiye kanununa bagli bir kisim daire butgelerinde degi§iklik
dair kanun Idyihast

yapilmasma

MADDE 1 — 1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli masraf butgelerinin ilisik 1 numarali cetvelde yazili fasil ve maddeleri arasinda (313 350) liralik miinakale yapilmi^tir.
MADDE 2 — Maliye, Jandarma ve Milli Mudafaa (Hava kismi) biitgelerinin bagli 2 numa
rail cetvelde gosterilen fasil ve maddelerinden 11 725 lira tenzil edilerek bu butQelerin sonlarinda
agdan ilisik 3 numarali cetvelde yazili fasillara fevkalade tahsisat olarak konulmustur.

MADDE 3 -— Bu kanun nesri tarihinden mut< berdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinu icraya Maliye vekili memurdur.
B§. V.
1. Inonil
Mf. V.
S. Ankan

Ad. V.
$. Saracoglu
Na. V.
A. Qetinkaya

M. M. V.
K. Ozalp
Ik. V.
C. Bayar

11 - I - 1937
Da. V.
Ha. V.
Mai. V.
$. Kaya
Dr. T. B. Aras
S. 1. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Say dam Rana Tarhan
Muhlis Erkmen

Idare heyefcMn Divani muhasebat 1936 mali ydi but§esinde 5 050 liralik miinakale
dair kanun teklifi (2/43)
T. B. M. M.
tdare dmirligi
Muhasebe mudurliigu
No. 64/10634

yapdmasma

18 - I - 1937

Divani muhasebat reisliginden gonderilip sureti bagli olarak sunulan tezkerede 1936 mali yili Divani muhasebat biitQesinin bazi fasil ve maddelerinden tenzilat icrasile luzumu olan 50 nci muvakkat
memuriyet harcirahi fash ile 57 nci faslin 1 nci maddesi olan tedavi iicretine zam ve ilavesi rica edilmekte oldugundan bu hususun temini i§in asagidaki kanun maddelerinin kabuliinu arz ve teklif eyleriz.
Idare amiri
Idare amiri
Irfan Ferid Alpaya
Dr. Saim Uzel

Madde 1 — Divani muhasebat 1936 mali yili buteesinin 46 nci faslinin 1 nci tenvir maddesinden (550), 3 ncii kirtasiye maddesinden (2 500) ve 48 nci faslm 2 nci evraki matbua maddesinden
(2 000) lira tenzil ve ayni sene butgesinin 50 nci muvakkat memuriyet harcirahi faslina (4 500)
ve 57 nci faslm 1 nci tedavi iicreti maddesine (550) lira zam ve ilave edilmistir.
Madde 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun Biiyuk Millet Meclisi tarafindan icra olunur.
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- 5 Btitge euciimeiu mazbatasi

t B. M. M.
Biitge encilmeni
M. No. 47
Esas No. 1/676, 2/43

22-1-1937

Yliksek Reislige
1936 mali yili inuvazenei umumiye kanununa bagli bir kisim daire butgelerinde degi§iklik
yapilmasma dair Bagvekaletin 14 -1 -1937 tarik
ve 6/121 sayili tezkeresile Divani muhasebatin
1936 mali yili biitQesinde 5 050 liralik miinakale yapilmasma dair Idare'Heyetinin kanuni teklifi alakadar dairelerin memurlari hazir olduklari halde okundu ve konu§uldu.
Teklif olunan layihalar esbabi mucibelerine
ve alinan izahata nazaran encumenimizee oldugu gibi kabul edilmi§ ve her iki layiha birle§tirilmek suretile yeni bir layiha hazirlanmigtir.
Bu layihamn biriiici ve ikinci maddeleri teklif
layihalarmm birinci ve ikinci maddelerine miitenazirdir.
t^Quncude ise, Adliye tegkilat ve kadrolarmda yapilacak degi§siklige dair olup 44 numarali
mazbatamizla Umumi Heyetin tasvibine arzolunan layihadan taalluku itibarile bu layihaya alinan maddedir.
Bu suretle hazirlanan layiha Umumi Heyetin

tasvibine konulmak iizere Yiikaek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $eref Ozkan Mukerrem tfnsal
Sim Day
Ka.
Istanbul
Balikesir
^Jorum
F. Oymen
E. Adakan
E. Sabri Akgbl
Edirne
Gumu§ane
Izmir
F. Kaltakkiran
D. Sakarya
K. Inang
Izmir
Kastamonu
Krrklareli
H. Qakir
T. Co§kan
$. Odul
Malatya
Malatya
Ordu
M. Oker
0. Taner
H. Yalman
Manisa
Mardin
Mara§
T. Turkoglu
B. Erten
A. Tiritoglu
Mu§
Seyhan
Srvas
$evki Qiloglu
Nad Eldeniz
R. Ba§ara
Srvas
Yozgad
Remzi Qiner
8. Icoz

BttTQE ENCtlMEHlNlN

TEKLlFl

1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa
dahil bazi daire butcelerile (D) cetvelinde degisiklik yapilmasi hakkinda kanun layihasi
MADDE 1 — 1936 mali yili muvazenei umumiyesine dahil bazi daire butcelerinin ilisik (1)
sayili cetvelde yazili tertibleri arasmda 318 400
liralik miinakale yapilmistir.
MADDE 2 — 1936 mali yili Maliye vekaleti
ile Jandarma umum kumandanligi ve Milli Miidafaa vekaleti haya kismi but^elerinin ilisik
(2) sayili cetvelde gosterilen tertiblerinden 11 725
lira tenzil edilerek bu butc,elerde yeniden agilan
ve ili§ik (3) sayili cetvelde numaralari ve isimleri yazili fasillara fevkalade tahsisat olarak ko-

nulmu§tur .
MADDE 3 — 1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli (D) cetvelinde Adliye vekaleti kadrosunun vilayetler kismma 20 $er lira
iicretli 8 odaci eklenmi^tir.
MADDE 4 — Bu kanun nes,ri
muteberdir.

tarihinden

MADDE 5 — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Maliye veMli memurdur.

( S. Sayisi : 68 )

OETVBL (1)
Tenzil edilen Zammedileii
Lira
Lira

Muhassasatm nevi

M.

DlVANI MUHASEBAT

R.
550
2 500

1 Tenvir
8 Kirtasiye
Fasil yekunu
2 Defatir ve evraki matbua

3 050
2 000

Mjuvakkat mjemuriyet harcirahi

4 500

1 Tedavi ve yol masrafi ile Devletee tedavi
vefat edenlerin cenaze masrafi

ettirilmekte iken
550

BA&VEKALET
Muvakfcat memuriyet harcirahi

800

MALtYE

VEKALETl

4 Menkul ve gayrimenkul mallarm haciz ve satis ve ilan ve
menkul mallarm nakil masrafi

DtfYUNV

2 000

UMUMlTE

Dtiyunu umumiye senelik miirettebati ve
masarifi olarak isabet eden

mecKsi

idare
10 800

GVMRVK VE 1NH1SARLAR

VEKALETl

Merkez mefrusat ve demirbasi

1 000

1 Tenvir
2 Teshin

1 000
6 000
Fasil yekunu

7 000

1 Tenvir ve teshin

1 000

2 Befatir ve evraki maartibua
3 Meibusat

1 000
1 000
Fasil yekunu
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2 000

1

P.

M.

285

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatin nevi
Daimi memuriyet harcirahi

EMNlYET

3 000

t$LERl

UMUM

394

Daimi memuriyet harcirahi

395

Muvakkat memuriyet harcirahi

396

Miifettisler harcirahi

397

Resmi telefon tesis ve mukaleme masrafi

MVWBLtlQd
2 000
2 800

500
1 000

400

2

Silah ve cebhane ve teferriiati mubayaa masrafi

401

Miitenewi masraflar
Vazife esnasinda yaralanan ve hastalanan memurlarm tedavisi ve kazazedelerle mecrahlarm miidavati eweliye masrafi
2 Tabti nezarette bulunan ve hudud haricine gikarilanlarm sevk
ve iase masrafi

500

1

200
300

500

Pasil yekunu
402

1

406
409

300

Polis mecmuasi tabi, mevaddi iibtidaiye ve miiteferrik masrafi

500

3 Hukuk fakultesinde okutturulacak 10 talebe masrafi

410

411

Mubayaa

1700 ntimarali kanurnm ikinci maddesi mucibinee Avrupaya
staj i<jin gonderilecek memurlarm harcirahi ve tahsil masrafi
1

Mubayaa

NAFIA

Daimi memuriyet harcirahi

680

Muvakkat memuriyet harcirahi
2

500
2 500

679

685

500

VEKALETI

10 000

Ihaleten veya emaneten yapilacak etiid, aplikasyon bedel ve
masraflari, (E) cetveline dahil mustahdemler harcirahi, istimlak bedel ve masraflari, tabi iicretlcri, nakil vasrtalari ve
yedek alat ve edevati mubayaa, tamir ve isletmesi bedel ve
masraflari ve garaj masraflari, insaat siirveyyanlari iicret ve
yevmiyeleri, resmikiisad masrafi, is mahallerine konaeak telefon tesis ve isletme masraflari ve miikaleme bedelleri
( S. Sayisi : 68 )

11 500

1 500

F.

M.

691
693

Muhassasatin nevi
Ecnebi memleketlere gonderilecek niemurlar harcirahi

12

4

8 000

tsvec. grupuna senesi ieinde yapilaeak tediyat ile eski senelerden tediyesi mahsubsuz kalmis istihkak karsiliklari

ZlRAAT
822

Ten-il edilen Zammedilen
Lira
Lira

8 000

VEKALETl

Kurakliktan korunma ve koy kalkmma planinm

hazirlik

ve

tecrube masraflari

2 000
2000

824

2

Tavukculuk enstitiisu miiesseseleri

839

2

tdare memurlan maaslari

2 300
2 300
840
843

Muvakkat tazminat
1
2

Talebe ve mustahdemlerin iase masraflari
Talebe melbusati, yatak, yorgan, komodin, karyola ve emsali masraflari
Fasil yekunu

844

Ecnebi miitehassislar ve tercumanlan

847

Umumi masraflar kar§iligi

6 500
5 500
12 000
7 000
19 000

MlLLl MtfBAFAA

VERA LETt

(KARA

KI8MI)

862

Maa§ati umumiye

865

Mustahdemler iicreti

140 000

866

Muvakkat tazminat

82 000

868

1107 numarali kanun mucibince gedikli kiiQiik zabitlere verilecek aile zammi

22 000

ASKERl
999

244 000

FABRlKALAR

UMTTM

MtlBtfRLtf^tf

Muteferrika ve muhafiz kopekleri iasesi

1001

Daimi memuriyet harcirahi

1002

Muvakkat memuriyet harcrrahi

1004

Yabanci memleketlere gonderilecek komisyonlar harcirahi

2 500
350
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1 500
2 200
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F.

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatm nevi

M.

1005

Maznun olarak askeri mahkemelere celb olunacaklarin masrafi

1006

Resmi telefon tesis re miikaleme masrafi

1007

"Ocretli muhabere ve miikaleme bedeli

1009

550
500
750

1 Efradi askeriye ve stajiyer talebeler iejn iase masrafi
3 Mahrukat

2 450
1000

Fasil yekunu
1010

8450

2 Teghizat

2 100
818 400

YEK0N

818 400

CETVEL [2]
F.

Muhassasatm nevi

M.

MALtYE
142

Lira

VEKALETl
1 848

Memurlar maasi

JANDARMA VMVM K.
450

7 377

Jandarma mektebleri masrafi

MtLLl MttDAFAA VEKALETt
928

(HAVA

KISMI)
2 500

1 Tayinat
*sa

£•
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YEKtTN

11 725
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OETVEL [3]
P.

M.

Muhassasatm nevi
MALtTE

240/A

VEKALETl

1934 ve 1935 seneleri karsiliksiz tekaiid ikramiyeleri

MtfBAimA
456

1 848

VMVM K.

1935 yili karsiliksiz borglan

7 377

MtLLl MtfDAFAA VEKALETl
&47

Lira

(HAVA

KISMI)

1934 yili karsiliksiz tayyare sehidleri tazminati

2 500
YEKttN

»-•«
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11 725

S. Sayisi: 69
Sumerbank kanununun 11 nci maddesinin degi§tirilmesi
ve 15 nci maddesine bir fikra eklenmesi hakkmda kanun
layihasi ve iktisad, Wlaliye ve Butge encumenleri
mazbatalan (1/636)

T. c.
Ba§vekalet
Kararlar Mudurlugu
Sayi: 6/3481

24-X-1936

Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Reisligine
2262 sayili Siimer bank kanununun 11 nci maddesinin tadili ve 15 nci maddesine bir fikra
ilavesi hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 22 - X -1936 tarihli toplantismda Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Basvekil
1. tnonu

2262 numarali Siimer bank kanununun (11) nci maddesinin tadili ve (15) nci maddesine bir fikra
ilavesi hakkinda kanun layihasinm esbabi mucibe mazbatasi
2262 numarali Siimer bank kanununun (11) nci maddesi, bu miiessesenin devralacagi fabrikalarm mahdud mesuliyetli girketler haline konulmasini meebur tutmakta ise de, bankanin yeniden
kuracagi fabrikalar igin boyle bir hiikmii ihtiva etmemektedir. Bu fabrikalarm Siimer bankm devraldigi fabrikalardan ba§ka bir rejime tabi olmalarma bir sebeb goriilemedigmden, §irket haline
getirilmesi hakkmdaki hiikmiin onlara da tesmili muvafik g6rulmu§tur.
Devralman fabrikalarm girket haline getirilmesi i^in, kanun, devir tarihinden itibaren bir sene
kadar bir miiddet gozetmistir. Halbuki, bazi teknik giigliikler dolayisile bu devir muamelesi mezkur miiddet zarfmda ikmal olunamami§tir. Filhakika, makinelerin tiirlii cins ve nevide olmasi,
(Mensueat ve ziraat makineleri gibi) fabrikalarm muhtelif yerlerde bulunmasi ve ba§ka ba§ka
mutehassislara ihtiyaQ hasil olmasi ve bu miitehassislarm da memleketimizdeki azligi, mevzubahs
krymet takdirinin, tesbit edilmis, bulunan miiddet zarfmda tahakkukunu miimkun kilmami§tir. Muaddel madde projesi, yeni bir miiddet tesbit etmektedir.
Devrolunan fabrikalarm devir kiymetlerinin miitehassis heyetler marifetile takdir edilmesini amir
olan kanun maddesine, bu heyetlerin en salahiyettar merci olan Iktisad ve Maliye vekaletleri
tarafmdan segilmesi kaydmi Have etmek suretile, bu heyetlerin intihabmda karsilasabilecek giiqluk onlenmis ve bu i§de siirat temin edilmis olmaktadrr.
Kanunun (11) nci maddesi mucibin.ee, fabrikalarm «Mahdud mesuliyetli sirketler» haline konulmasi ve bu sirketlerin hisselerinin yiizde yiiziiniin banka adma yazili olmasi icab etmektedir.
Bu kayid, sirketlerin ticaret kanununun umumt hukumleri dairesinde kurulusunda bazi guc,luk~
lere rastlanmasma sebebiyet vermistir. Ticaret kanununun hukiimlerine gore, bir anonim sirketin er»
az, bes, bir limitet sirketin iki muessis azasi bulunmasi lazimdir. Hisselerin yiizde yiizii banka adina yazili olacagma nazaran, sirketlerin kurulus esnasmda da bu vaziyeti kanuni bir ?ekle koymak
kaygusile, maddeye ipfitifflTtiim hukumler ilavesi zaruri gorulmiistiir.

— 2—
Fabrikajarin «Mahdud mesuliyetli sirketler» haline konulmasmi Smir olan (11) nci maddide, bv
sirketlerin *Anonim» sirket tabirinin sarahatile te^biti, bu tesekkiillerin mahiyetini daha vizih hukuki bir e$asa ircai bakrmindan liizumlu addedilmektedir. Anonim sirket seklinde kurulmalarc su
retile, bu j tesekkiillere Mkmi sahsiyet mahiyeti temin edilmis olacaktir. Salahiyetleri, liaklari ve
mesuliyetlejri hususi hukuk sahasinda tarn ve mutekamil bir tarzda tayin ve tesbit edilmis olan bu
mahiyetteki tesekkiillerin kazanacagi itimad ve kredi bulmak hususundaki hukuki kabiliyet goz
oniinde tuiularak muaddel madde projesinde sirketlerin mahiyeti ona gore tasrih ve tesbit edilmis
bulunmaktadir.
• •

Memleketimizde, her tiirlii sanayi ve banka isleri ile ugrasan Siimer bank, gayesinin tamamile
tieari olmasi hasebile, muamelelerinde, tieari usullere gore idare edilmek iizere kurulmustur.
2262 numarali kanunda, tieari gayesinin icablanndan olan hiikiimler arasinda, miilga miizayede,
miinakasa ve ihale kanunu hiikumlerine tabi olmaksizm bankanm muamelelerini yapabilmesi
hiikmii de bulunur. Siimer bank kanununun 15 nci maddesinde yazili bulunan bu hiikiim, tiuari usullere gore idare edilen boyle bir miiesseseyi, gayesile miitenazir bir sekilde, Devlet teskilatmm bagli oldugu alim ve satim merasimi hiikumlerine tabi tutmamak zaruretinden dogmustur.
2490 nujmarali arttirma ve eksiltme ve ihale kanunu, «Sermayesinin yarismdan fazlasi Devlete aid olan muesseselerin» insaat ve esasli tamirat islerinde, hukumlerinin tatbiki meeburi oldugu
esasini koydnktan sonra kendi hiikumlerine mugayir olan diger hiikiimleri ortadan kaldirmisttr.
Bu kanun, $262 numarali Siimer bank kanunundan sonra meriyet mevkiine girmis. bulundugu cihef le
sermayesi Ijtevlete aid olan Siimer bankm yaptirdigi in§aat ve esasli tamirat i§lerinde de tatbik edilmektedir. Jmcak, sanayi programmin tahakkukuna memur edilmis. olan Siimer bank, yaptirmaga
meebur bulundugu fabrikalarin in§aati hasebile 2490 numarali kanun hukumlerinin tatbikindeti
dogma giiejukler ile kar§ilasmi§tir.
Tieari usullere gore idare edilmek iizere kurulmus. olan Siimer bank, tieari gayesinden dogma
bir zaruretle arttirma ve eksiltme ve ihale kanunu hukumlerinden istisna edildigi halde bazi iglerinde, kendisiiii 2490 numarali kanuna tabi tutmak yerinde sayilmaz.
Bu itibajrla, esas gayesile miitenazir olmak iizere, Siimer bankm in§aat ve esasli tamirat iglerinde de, 2490 [numarali arttirma ve eksiltme ve ihale kanunu hiikumlerine tabi tutulmamasi muvafik
olacagi du§ttnulmektedir.
Diger t^raftan 2395 numarali kazane. vergisikanununun (8) nci, (33) ncii ve (74) ncii maddeleri ve iktisadi buhran vergisi hakkindaki 2416 numarali muzeyyel kanun hukiimleri, Siimer banka kar§i t^ahhudata girigenleri, taahhiid bedellerinin ceman % 1,8 i kadar vergi vermekle mukellef tutmaktadir. Bu suretle, miiteahhidler, fiat tekliflerini bu vergi nisbetinde yiiksek tutmakta ve
dolayisile Sfimer bank ayni vaziyette olan hususi miiesseselere nazaran gayri miisaid §artlarla kar§ila§maktadjr.
Buyuk ljoikyasta tesis ve igletme malzeme ihtiyacmi taahhiid yolile temdn eden Siimer bankm
galismasrai guglegtirecek mahiyette olan bu farkli vaziyeti diizeltmek maksadile, Siimer banka kar§i yapilacak taahhiid ve iltizamlarm yukanda yazili kanun hukumlerinden istisnasi teklif edilmektedir.
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- 3 Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tkhsad
enciimeni
Esas No. 1/636
Karar No. 7

31 - XII - 1936

Yuksek Reislige
2262 sayili Siimerbank kanununun 11 nci maddesinin degistirilmesi ve 15 inci maddesine bir
fikra eklenmesi hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanarak Basvekaletten Biiyiik Meclise takdim
oluoan ve Encumenimize ha vale buyuruian kanun
layihasi Iktisad vekili hazir oldugu halde tetkik
ediidi.
Yeni layiha da Siimerbank kanununun 11
ci maddesinin :
1 - Eski seklinde bu bankaya devrolunan fabrikalann mahdud mesuliyetli sirketler haline konulmasini emrettigi halde yeni fabrikalar hakkmda sakit kaldigi goruldugiinden bir taraftan
bu hiikum tamamlanmak,
2 - Mudevver fabrikalann sirket haline konmasi iQin kabul edilen miiddetin teknik zaruretler dolayisile kifayetsizligi
anlasildigindan bu
miiddet uzatilmak,
3 - Devredilecek fabrikalann halihazir kiymetlerini takdir ile mukellef heyetlerin kimlerden
segilmesi lazimgelecegi tasrih edilmek,
4 - Mahdud mesuliyetli sirketler teskili yolunda kanunda mevcud hiikmiin hisse senedlerinin
tamami bankaya aid olaeagina nazaran ticaret
kanununun umumi hiikumleri ile teliflerinde maruz kalinan miiskiilati bertaraf etmek,
5 - Mahdud mesuliyetli sirketler yerine anonim sirket teskili tercih edilmek esaslarma gore
degistirilmesi ve Siimerbank kanununun 15 nci
maddesi bu bankayi ticari mahiyeti itibarile miizayede, miinakasa ve ihale kanunu hukmunden

istisna etmis iken bilahare meriyete giren yeni
arttirma, eksiltme ve ihale kanununun sermayesinin yansmdan fazlasi Devlete aid olan miiesseselerde insaat ve esasli tamirat i§lerini kendi siimuliine alarak muhalif hiikiimleri ilga eylemesi
iizerine Siimerbankin da ticari mahiyetini tazyik
edecek gugliiklere ugradigi goruldiigiinden tekrar
eski istisnaiyet hukmiinun iadesi i§in bu maddeye bir fikra eklenmesi
ve bu miinasebetle de
Siimerbankin kazang, iktisadi buhran vergileri
itibarile mumasU miiesseselerle miisavi bir muameleye mazhar olmasi igin bazi muafiyetlere tabi
olacagi hukmiiniin ayni fikrada temini teklif edilmektedir.
Enciimenimiz gosterilen sebebleri ve verilen
izahati varid bularak kanun layihasini esas itibarile kabulu muvafik gormiis yalniz metinde
ibareye aid bazi degisiklikler yapmistir.
Layiha havalesi mucibince diger enciimenlere
tevdi buyurulmak iizere Yuksek Reislige sunulur.
Iktisad E. Reisi
M. M. Na.
Katib
Tekirdag
Gazi Anteb
Nigde
/§f. Kesebir
R. Giires
Aza
Aza
Aza
Maras
Berg Turker
A. Vlus
Kernel Kusun
Aza
Aza
Aza
Alt Tunalt
H. Alata$
B. Giires
Aza
Aza
Aza
Konya
Edib Servet Tor
H. Dikmen
HamdiAksoy
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Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. U. M.
Maliye encumeni
Karar No. 18
Esas No. 1/636

12-1-1937

Yuksek Reislige
2262 sayili Siimer bank kanununun 11 nci
maddesinin degistirilmesi ve 15 nci maddesine
bir fikra eklenmesi hakkinda olup Basvekaletin
4 birinci tesrin 1936 tarih ve 6/3481 sayili tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi
Iktisad encumenince miizakereden sonra enciimenimize . tevdi edilmistir. . Layiha Iktisad ve
Maliye vekilleri hazir bulunduklan halde enciimenimizde tetkik ve miizakere edildi:
Sermayesi tamamen Devlete aid olup Siimer
banka devredilen fabrikalarin krymetlerinin takdir ve tesbit edilmesi ve bunlann yeni kiymetler iizerinden sirketler haline konulmasi hususunda bir tecriibe devresinden sonra Hukumetce vasil olunan kanaat ve kararlara, Iktisad
encumenince oldugu gibi, enciimenimizce de istirak edilmistir.
Enciimenimiz, Iktisad enciimeninin tadilleri
iizerinde cuzi bir degisme yaparak layihayi kabul etmistir.
Birinci maddede (Ayrica miiessis aranmaz)
tabiri vuzuhu temin ic,in (Siimer banktan maada miiessis aranmaz) sekline konulmustur.
Layihada, Maliye ve Iktisad vekaletlerinin

miistereken kullanacaklari bazi salahiyetler vardir. Encumenimiz bunun Hiikumetce istimalinde fayda imilahaza etmis ve bu miitaleaya eneiimende bulunan vekiller de istirak eylemislerdir.
Siimer banka karsi yapilan teahhiidlerin kazanc ve buhran vergisinden istisnasi uygun goriilmusse de layihamn nesrinden evvel yapilmis
taahhiidlerde verginin odenecegi miiteahhidler
tarafmdan nazari itibare alinmis ve fiatler buna gore tanzim edilmis bulundugundan enciimenimiz bu kanunun nesrinden evvel yapilmis teahhiidleri muvakkat bir madde ile istisnanin disinda 'birakmistir.
Layiha bu tadillerle Yuksek Reislige sunulur.
Mai. En. Rs. N.
Malatya
M. Nedim Zabct

M. M.
Isparta
Kemal tJnal

Katib
Qankrri
M. Onsay

Aza
Aza
Aza
Gumii§ane
Diyarbekir
Bursa
Huriye Oniz Dr. Galib Kahraman $. Ondersev
Aza
Aza
Aza
Mardin
Diyarbekir
Van
Zulfu Tigrel
Ibrahim Arvas
0. Dinger

Butge encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encumeni
Mazbata No. 48
Esas No. 1/636

22-1 -1937

Yuksek Reislige
Siimer bank kanununun 11 nci maddesinin
tadiline ye 15 nci maddesine bir fikra ilavesine
dair oluib Basvekaletin 4 - X I -1936 tarih ve
6/3481 sayili tezkeresile Yuksek Meclise sunulan
kanun layihasi Iktisad ve Maliye enciimenlermin
mazbatalarile birlifcte encumenimize verilmis olmakla Iktisad vekili Celal Bayar ve Siimer bank
umum miidiiru Nurullah Esad Sumer hazir ol-

duklan halde okundu ve konusuldu:
Layihanm birinci maddesi Siimer bank kanununun 11 nci maddesinin tadiline ve Siimer ibanka bagli miiesseselerin anonim sirket haline konmasma dair bazi hfukumleri ihtiva etmeikte oluto
bu hususta daha esasli basi tetkikat icrasi lazrmgeecegi dusuniilerek bu tetkikat sonunda vanlacak netice ayri bir layiha halinde Umumi Heyete

( S. Sayisi : 69 \

_ 5 arzedilmek iizere bu madde layihadan gikarilmis
ve layihanm diger hukiimlerinin bu tetkikat sonuna birakilmasmda fayda gorulmemis oldugu
cihetle bu hukiimlerin bir an ewel tesisi muvafik olaoagi dusunulerek layihanm ikinci maddesi
birinci madde olarak yeniden hazirlannnistir.
Teklif olunan mezkur madde; Siimer bankm
ve muesseselerinin insaat ve esasli tamirat islerinin arttirma, eksiltme veihale kanunundan istisna edimesine ve bu banka ve muessesatma
karsi teahhudatta bulunanlarm kazang vergisi
kanununun 8 nei maddesindeki istisnalar imeyanina daihil olmasi sebebie bedeli teahhiidiin %1,8 i
nisbetinde kazanc, ve- iktisadi buhran vergisine
tabi tutulmakta olmasina binaen bu islerin de
imimasilleri gibi kazanc. vergisi kanununun umumi hukiimlerine tabi tutulmasina dair hukumleri ihtiva etmektedir.
Siimer bank hakkindaki 2262 sayili kanunun
15 nei maddesi mucibince bu banka miizayede ve
munakasa kanunu hukuonerinden istisna edilmis
ve bilahare kabul ve nesredilen arttirma, eksiltme
ve ihale kanununa gore sermayesi Devlete aid
olmak sebebile insaat ve esasli tamirat islerinde
meakiir kanun hukiimlerine tabi tutuknus oldugundan bu husustaki istisnaiyetin iadesi hakkmda serdedilen sebebler muvafik goriilerek kabul
edilmistir.
Miiteahhidlerinin tabi olacagi vergiye gelince;
banka olmasi ve sermayesinin Devlete aid bulunmasi sebebile kendisine ve miiesseselerine karsi teahhudatta bulunanlar kazanc, vergisi kanununun sekizinei maddesindeki istisnai hiikumlere
taibi tutulmaktadir. Halbuki bu banka ve buna
bagli veya bu bankamn istivak ettigi miiessese ve
sirketler de serbest rekabot sahasmda calisan sinai miiesseseler halinde olmasina binaen vergi miikellcfiveti noktasmdan miimasilleri miiessesat va-
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ziyetinde bulundurulmasi muvafik gorulmiis ve
bu sebebie tekif esas itibarile kabul olunmustur.
Ancak metne vuzuh verilmesi faydali sayilarak madde yeniden yasnlmis ve 2416 sayili kaan hiikmune gore iktisadi buhran vergisi; tarhedilecek kazanc, vergisinin beste biri olarak tahsil edilecegine ve bu miiteahhidler kazanclarmdan dolayi kazanc, vergisi kanununun umumi hukiimlerine gore muameleye tabi tutulacaklanna
ve bu suretle verecekleri kazanc, vergisine ilaveten buhran vergisini de odemekle imukellef bulunaeaklarma binaen layihada iktisadi buhran
vergisi vermeyeceklerinin ifade edilmesi miezkur
vergiden aflerini tazammun edebilecek telakkilere
imkan verecegi cihetle buna dair olan kayid kaldirilmi§tir.

Maliye enciimenince hazirlanan muvakkat
madde yerinde gorulmiis ve ancak sekle aid bir
degisiklik yapilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Eeislige sunuldu.
Beis
Reis V.
M.M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. geref Ozkan Miikerrem UnscH Sim Day
Katib
Balikesir
Istanbul
Coram
F. Oymen
E. Adakan
E. Sabri Akgol
Gumiisane
Edirne
Izmir
F. Kaltakkiran
D. Sakarya
K. Inang
Izmir
Kastamonu
Kirklareli
H. Qakir
T. Co§kan
#. Odill
Manisa
Mardin
Mus
T. Turkoglu
R. Erten
$evki Qiloglu
Ordu
Seyhan
Srvas
H.
Yalmmn
Naci
Eldeniz
R.
Baqara
y
Srvas
Yozgad
Remzi Qiner
8. tgoz
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2262 sayih Siimerbank kanununun 11 nci maddesinin tadili ve 15 nci maddesine bir fikra ilavesi hakkmda kanun layihasi

2262 sayih Siimer bank kanununun 11 nci maddesinin tadili ve 15 nci maddesine bir fikra ilavesi hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — 2262 numarali Sumerbank kanununun 11 nci maddesi a§agida yazili se±aiue
tadil edilmistir:
SiimerbanK, devraldigi ve sermayesi temamen Devlete aid bulunan fabrikalari bu kanun
tarihinden itibaren bir sene iginde iKtisaci ve
Maliye veMlliklerince segiimig mutehassis heyetler marifetiie mevcudatinm son hal ve vaziyetine gore takdir ve tesbit ettirilecek hakiki
kiymet ve miktarlari uzerinden butiin hisseieri,
kendi adma yazili ve ayri ayri §ahislardan murekkeb idare meclislerine malik anonim sirketler haline koymaga mecburdur.
Bu girketlerin kurulugunda ayrica miiessis
aza aranmaz. §irketlerin te^ekkiilii, Icra Vekilleri heyetinin mezuniyeti uzerine bu kanunun
hususi hukumlerine gore mahkemece tasdik ve
aleltisul tescil olunur.
Sumerbank yeniden kurdugu ve kuracagi
fabrikalari da bu suretle §irket haline koyar.
Ayni cinsten veya birbirile alakadar cinslerden
imalat yapan fabrikalarm bir §irket idaresinde
toplanmasi caizdir. Bu girketlerin teskiline aid
her tiirlii muamelat ve evrak ve fabrikalarm
ve miigtemilatmin bu girketlere devri ve sirket
lerin tescili her turlii riisum, tekalif ve harglardan muaftir.
Iktisad ve Maliye vekilliklerinin teklifi ve
banka umumi heyetinin kararile bu girketlerin
hisse senetlerinin bir kismi veya tamami, hakiki veya hukmi tiirk eghas ve miiesseselere,
adi yazili kalmak sartile satilabilir veya teminat gosterilebilir.
Banka devraldigi igtiraklerde mevcud bulunan hisselerini de, idare meclisinin karari ve
Iktisad ve Maliye vekilliklerinin miisaadesi uzerine tiirk eghas ve miiesseselere devredebilir.

MADDE 1 — 2262 numarali Siimer bank kanununun 11 nci maddesi agagida yazili gekilde
tadil edilmigtir:
Siimer bank, devraldigi ve sermayesi tamamen Devlete aid bulunan fabrikalari bu kanun
tarihinden itibaren bir sene iginde Iktisad ve
Maliye vekilliklerince segilmig miitehassis heyetler marifetile mevcudatmin son hal ve vaziyetine gore takdir ve tesbit ettinlecek hakiki
kiymet ve miktarlari uzerinden butiin hisseieri,
kendi adma yazili ve ayri ayri §ahislardan miirekkeb idare meclislerine malik anonim girketler haline koymaga mecburdur.
Bu §irketlerin kurulu§unda ayrica miiessis
aza aranmaz. Sirketlerin te§ekkiilii, icra Vekilleri Heyetinin mezuniyeti uzerine bu kanunun
hususi hukiimlerine gore mahkemece tasdik ve
alelusul tescil olunur.
Siimer bank yeniden kurdugu ve kuracagi
fabrikalari da bu suretle girket haline koyar.
Ayni cinsten veya birbirile alakadar cm&ierden
imalat yapan fabrikalarm bir girkel idaresinde
toplanmasi caizdir.
Bu girketlerin tegkiline aid her tiirlu muamelat ve evrak ve fabrikalarm ve miigtemilatinin bu §irketlere devri ve girketlerin tescili her
tiilrii riisum, tekalif ve harglardan muaftir.
iktisad ve Maliye vekilliklerinin teklifi ve
Banda umumi heyetinin kararile bu girketlerin
hisse senedlerinin bir kismi veya tamami hakiki veya hukmi Tiirk eghas ve miiesseselere, adi
yazili kalmak gartile satilabilir veya teminal
gosterilebilir.
Banka, devraldigi igtiraklerde mevcud bulunan hisselerini de, idare meclisinin karari ve iktisad ve Maliye vekilliklerinin miisaadesi uzerine tiirk eshas ve miiesseselere devredebilir.

MADDE 2 — Ayni kanunun 15 nci maddesine §u fikra ilave edilmigtir.
Siimerbank ve Siimerbanka bagli girketler,
ingaat ve esasli tamirat islerinde arttirma ve
eksiltme ve ihale kanunu hukiimlerine tabi olmadiklan gibi, 2395 numarali kazanc vcrgisi
kanununun (8), (33) ve (74) ncii maddelerile

MADDE 2 — 2262 sayili Siimer bank kanununun 15 nci maddesine agagida yazili fikra Have edilmigtir.
Siimer bank ve Siimer banka bagli girketler,
ingaat ve esasli tamirat iglerinde arttirma ve eksiltme ve ihale kanunu hukiimlerine tabi olmadiklan gibi, 2395 numarali kazang vergisi kanu-
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2262 sayili Siimer bank kanununun 11 nci maddesinin tadili ve 15 nci maddesine bir fikra ilavesi
hakkmda kanun layihasi

Siimer bank kanununun 15 nci maddesine fikralar eklenmesine dair kanun layihasi

MADDE 1 — 2262 numarali Siimer bank kanununun 11 nci maddesi asagida yazili sekilde
tadil edilmistir:
Siimer bank, devraldigi ve sermayesi tamamen Devlete aid bulunan fabrikalari bu komn
tarihinden itibaren bir sene iginde Iktisad ve
Maliye vekilliklerince segilmis miitehassis heyetler marifetile mevcudatmm son hal ve vaziyetine gore takdir ve tesbit ettirilecek hakiki kiyniet ve miktarlari iizerinden biitiin hisseleri, kendi adma yazili ve avn ayri sahislardan miirekkeb idare meclislerine malik anonim sirketler
halilne koymaga mecburdur.
Bu sirketlerin kurulusunda Siimer banktan
nraada mliessis aza aranmaz. Sirketlerin tesekkiilii, Icra Vekilleri Hevetinin mezuniveti iizerine bu kanunun hususi hiikiimlerine gore mahkemece tasdik ve alelusul tescil olunur.
Siimer bank yeniden kurdu^u ve kuracagi
fabrikalari da bu suretle sirket haline kovar.
Avtoi cinsten veva birbirile alakadar cinslerden
imalat yapan fabrikalarm bir sirket idaresinde
toplanmasi caizdir. Bu sirketlerin teskiline aid
her tiirlii muamelat ve evrak ve fabrikalarm ve
miistemilatmm bu sirketlere devri ve sirketlerin- tescili her tiirlii riisum, tekalif ve harclardan muaftir.
Hiikumetin teklifi ve banka umumi hevetinin
kararile bu sirketlerin hisse senedlerinin bir
kismt veva tamami hakiki vevaJmVmi tiirk e*has ve miiesseselere, adi yazili kalmak sartile
satilabilir veya teminat gosterilebilir.
Banka devraldigi istiraklerde mevcud bulunan hisselerini de, Idare meclisinin karan ve
Hiikumetin miisaadesi iizerine Tiirk e§has ve
miiesseselere devredebilir.

MADDE 1 — 3 haziran 1933 tarih ve 2262
sayili Siimer bank kanununun 15 nci maddesine
asagida yazili fikralar eklenmistir:
Siimer bank ile buna bagh veya bu bankanm istiraki olan fabrika, miiessese ve sirketler
insaat ve esasli tamirat islerinde dahi arttirma, eksiltme ve ihale kanunu hiikiimlerine tabi
degildir.
2395 sayili kazang vergisi kanununun 8 nci
maddesinin birinci bendi ile 33 ncii maddesi
ve 74 ncii maddesinin (B) fikrasi hiikiimleri
Siimer bank ile bufna bagli veya bu bankanm istiraM olan fabri>a. mnes^ese ve sirketlAfp >n,r*T t.a.
ahhiidatta bulunan miiteahhid ve miiltezimlerle
bu miiteahhid ve miiltezimlere karsi derece, derece taahhiidatta bulunanlar hakkmda cari degildir.
Bu taahhiid ve iltizam isleri hakkmda kazang vergisi kanununun umumi hiikiimleri tatbik olunur.

MADDE 2 — 2262 sayili Siimer bank kanununun 15 nci maddesine a§agida yazili fikra Have edilmi§tir:
Siimer bank ve Siimer banka bagli §irketler,
in§aat ve esasli tamirat iglerinde arttirma ve eksiltme ve ihale kanunu hiikiimlerine tabi olrnadiklari gibi, 2395 numarali kazang vergisi kanu( S . Sayisi
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2416 numarali iktisadi buhran vergisi hakkmda
miizeyyel kanun hiikiimleri, Siimerbanka ve
ona bagli sjrketlere kar§i veki teahhud ve iltizamlarda tatbik olunmaz.

nunun (8), (33) ve (74) ncii maddelerile 2416
numarali iktisadi buhran vergisi hakkmda miizeyyel kanun hiikiimleri, Siimer banka ve ona
bagli §irketlere kar§i vaki taahhiid ve iltizamlarda tatbik olunmaz.

MADDE3
muteberdir.

Bu kanun

nesri tarihinden

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri heyeti memurdur.
22 - X -1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonii
$. Saracotjlu
K. Ozalp
Da. V. V.
Ha. V.
Mai. V.
8. Arikan
Dr. T. Rii§tu Aras F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Artkan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V. V.
G. t. V.
Zr. V. V.
Rana Tavium
Rana Tarhan
C. Bayar

MADDE3
teberdir.

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S . Sayisj s 6 9 ) -

9 —
MaLE.

B. E.

nunnn (8), (33) ve (74) ncii maddelerile 2416
numaralx iktisadi buhran vergisi hakkmda mtizeyyel kanun httkumleri, Siimer banka ve ona
bagli girketlere kar§i vaki taahhud ve iltizamlarda tatbik olunmaz.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ne§rinden ewel Siimer banka ve ona bagli girketlere kargi yapilmig taahhud ve iltizamlarda 2395
sayili kazang vergisi kanununun 8,33 ve 74 ncii
maddelerile 2416 sayili iktisadi buhran vergisi
kanunu tatbik edilir.

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde
hiikmii bu kanunutn meriyeti tarihinden ewel
akdedilen taahhiidlere gamil degildir.

MADDE 3 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanunun hiiktimlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 3 — Bu kanunun huktunlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

»»•-«
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S.Sayisi:70
Orman kanunu layihasi ve Ziraat encumenile muvakkat
encumen mazbatalan (1/294)

T. (7.
Ba$vekalet
Kararlar mudiirlugil
Sayi : 6/3189

25 - X - IP55

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ziraat vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 24-X-935 te Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan Orman kanun layihasi esbabi mudbesile birlikte sunulmustur.
Bafvekil
/ . Inonu

Orman kanunu esbabi mucibesi
Yurdu, yurtdaslara sevdiren tabii varliklann en kudretlisi en verimlisi ve en gozeli Ormanlardri.
Bu hakikata, medeni milletler asirlarca evvel inandilar. Ve Ormanlari yasatmak, gogaltmak ve
Ormanlann sonu gelmiyen comertliklerinden bol bol hisse gikartmak yoluna girdiler. Ve yine asirlarca Ormanlar icjin atesli bir hizla ve suurla galisarak saglam ve giizel bir ulkede zengin yasamak srrrina erdiler.
Bahtiyanzki, Turk yurdunda da bu hakikata inanmak ve Ormanlar ugruna (jalismanin gerekligini kavramak Cumhuriyet nesline nasib oluyor.
Her seyde ve her iste oldugu gibi Ormancilik bakimmdan da Osmanli saltanatmdan perisan
Ormanciklar ve bozuk ve duzensiz bir Ormancilik tevariis ettik. Bu Ormanlar, 65 yil evvel sadece
hazineye gelir almak hevesile meydana getirilen ve hukiimlerin de ilme ve fenne karsi hie, bir alaka
tasimayan kuwetsiz ve §ok ibtidai bir nizamnamenin himayesindedirler. Bundan baska ara sira
talimatlar yapilmis ve muayyen ihtiyaclar gbzetilerek birer, ikiser maddelik kanunlar gikanlmistir. Fakat, bunlarm hie. birisinin, Devletin ormancilik siyasetini inkisaf ettiremeyecegi v*>
ormanlardan beklenen faydayi da istenildigi gibi temin edemeyecegi artik meydana gikmistir.
Ormancilik; medeni diinyanm, teknik alamnda en onde gelen vasrtalarindan birisi ve iktisadi, smai
ve zirai kuwetlerinin de elebasisidir. Bu itibarla yu r dun varligi ve yurddasm sagligi, ormanlarrn himayesine ve her seye ragmen ormanciligm daima desteklenmesine baglidir. Acmarak
soylenebilirki;
simdiye kadar bu en mmhim davaya el uzatilmamistir. tstisnasiz; yurdun her isi ve her pargasi ile
ve yurdda yasayan her ferdin mukadderatile yine her oepheden gok siki sekilde alacaklari olan orman ve ormancilik isleri, butim teferriiati ile dusunulmemistir..
Fakat; ilerlemege, onde giden medeniyetleri de gecmege galisan bugunku. Tiirkiye; memleketin
yukselis programmda agik kalan bu gedigin kapanmasina ve bu i§in mutlak ba§anbnasma
karar
vermistir. Bu karann tatbikine esas olmasi igin hazirlanan orman kanunu, butiin ihtiyaglar ve
zaruretler goz oniine almarak meydana getirilmis ve en son ve mutekamil Mviyetile bash basma
degerli bir inkilabin ifadesi olmustur.
Orman kanununun tafcbik mevkiine konmasmdaM sebebler,

layihanm

tasidigT hukumlerin kendi-

leridir. liayihanin men veya tasvip edici veya kurucu hukumleri geomis veya gecmekte olan vakalarm aksi sa4alandir.
Orman kanununun gayelerini dorde bolmek ve bu boliimlerin her birinde umumi gayenin teferruatmi yine umumi olarak miitalea etmek kabildir. Kanun iizerinde yurumek istedigi ana yollar sunlardir:
1 — Orman varlig^i genisletmek ve korumak suretile jsihhi, ic/timai ve zirai faydalarm inkisafmi halk ve memleket lehine devam ettirmek.
2 — Devlet mail olan ormanlann, sahsi kazanc, hissile hareket eden miiteahhidlerin miidahale ve
yardimlanna liizum gormeden bizzat Devlet<?e isletilmesini ve taslak halindeki istihsalatm ic, piyasanm
alicilarma en yakm yerde satilmasmi temin etmek.
3 — Sinai faaliyetin ilerlemesine yarayacak sekilde istihsalati arttirmak ve halkm odun ve kereste
ihtiyacini devamli olarak kendi ormanlanmizdan karsilamak.
4 — Halkin ve memleketin ihtiyaclarini temin ettikten sonra istihsalatm fazlasmi iktisadi biinyemizi takviye ic,in ihrac. etmek.
Gibi maksatlar i<jin icabeden fenni ve idari tedbirleri almak ve devam ettirmektir.
Ormansizligm bir memleket ve o memleketin halki icin ne acikli neticeler dogurdugunu gormeyen,
bilmeyen kalmamistir.
Ctimhuriyetimizin idare merkezi ve Biiyuk Millet Meclisinin konagi olan Ankara ve civannda, tabiatin ne kadar cjplak ve dermansiz oldugu ve orta Anadolunun milyonlarca hektarhk boz kirlarmda
su azliginm ve iklim vahsetinin insan yasayisma ne kadar acikli bir zorluk ve zavallilik verdigi meydandadir.
Yurdun denizlere yakrn olan kenarlan orman liktir. Ve bu yerler orman olmaga en miisait iklim
$artlarini tasimaktadir. Ayni zamanda iklimin yardimina govenerek teknik ^alismalarla bu ormanlik
sahayr boz kirlara dogru ilerletmek ve bugiin <jo rakligindan adeta korkdugumuz olii topraklan
yavas yavas diriltmek de kabildir.
Fakat; bu gun icin, ormansiz yerlerin ihyasmdan ewel mevcud ormanlann tukenmemesine, yesil
kalan topraklanmizm da crrcrplak ^ollere donmesine Qalismak ve bunda cok acele etmek zaruretindeyiz. Bu zaruretin sevkiledir ki, orman ktnunu bu maksadi tahakkuk ettirmek azmile ortaya cjkmis
ve biiyiik bir ism basarilmasmi ustune almis bulunraaktadir.
Tabiatin sirtinda kirli ve kara hirer Qiban gibi yiikselen cansiz ve agaejsiz daglardan hizla ovalara
siiruklenen kar ve yagmur sularmin o daglann yamaclarindaki tarlalara ve daha asagidaki ovalann
ziraat arazisine ve koylerine, su oalrak nimet ve bereket degil, sel ve moloz istilasi halinde bir bela
kesildigi bilinimelidir.
Yakin zamanlarda yurdumuzun muhtelif mintakalarmda ezeiimle Seyfian ve Menderes nehirlerinin ve Nilufer (jaymm suladigi topraklarimizda, bu nehirlerin toprak verimini artiracak tabii bir vasita olmaktan ziyade mal ve cana kryan amansiz hirer diisman yerine ge^tiklerini hepimiz biliyoruz. Bunun gibi ormansiz bir tepenin altmdaki butiin tarlalar ve koyciikler de kendi buyukluklerin6 gore her
gun ayni felaketi gormektedirler. Butun bu felaketlerin birieik sebebi, nehir ve ^aylann mecralarindaki sirtlarrn ormansiz bulunmalan ve daha dogrusu buralardaki ormanlann kor koriine yok edilmis olmalaridir. Ormansiz daglarda akan sular ve seller kayaliklari parQalayarak zamanla topraktan ayin r ve moloz ve (jakil halinde suriikleyerek ovalardaki ziraat sahalarina indirilir. Kayalardan sonra
sira topraga gelir.
Ve toprakta kayalar gibi yikanir ve ovalara akar. Ve bu suretle iizerinde diken bile yetismemek sartile hem da§ hayatiyetini kaybeder. Hem de ova moloz ve gakillarla ortiilerek istifade edilmez bir hale girer.
Ormaaisiz mmtakalarda, riizgarlar da seller kadar zararlidirlar. Ve topragi siipiirerek nehiryataklarma sevketmekle nehir mansablarindaki mmiinbit araziyi berbat ederler.
Sel, yagmur ve riizgardan miitevellid bu gibi hadiseler - bilhassa cenubi Anadoludaki nehirlerin mensablarmda tekerriir ede, ede bataklik ve kumsal deltaciklari meydana getirmislerdir.
Tarsus sehri eski gaglarda deniz kenarmda ve gemi yanasabilen bir iskele idi, fakat bu
( S. Sayisi : 70 )
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sehri ardmdaki daglara bagliyan derelerdeu ve sel yataklarmdan akan sular, gegdikleri yamaglarm topraklarini, kumlarmi toplayarak denize indirmis,ler. Ye yine zamanla bu enkazi deniz
kenarinda biriktire, biriktire sehri, bu gunkii denizden uzak ve iktisadeu olsun manasiz bir
hale koymuslardir.
Yurdun her yerinde bu gibi hadiselere yani gegmis zamanlarin bu giine intikal eden kotiiliiklerine pek gok rastlanir.
Orman kanunu topraklarimizi bu belalardan da korumak igin c,alisacaktir.
Tarihi hadiseler; arzm cansiz ve mikyasa vurulamiyacak kadar sonsuz ve bonbos ulkelerini dinlemesini bilen ilimler (Jeoloji, ve Arkeoloji) bize isabet ediyor ki, tabiat denilen kuvvet
biinyesinde hadis olan degisiklikleri binlerce ve on binlerce sene evvel duzenine koymus ve suur ve muhakeme sahibi ve mukabeleye kabiliyeti olan insanlarin varliklarma ragmen gidisini tamamlamistir.
Tabiat, nig bir neticeyi bir veya yiiz insan neslinin gorebilecegi kadar bizce uzun ve fakat tarihe gore c.ok kisa bir zamanin iginde sigdirmak zahmetine katlanmamistir.
Bugunkii yurdumuzun Orta anadolu diye anilan pargasi tarn yerinde bir teshisle (Step) tir.
Faydasiz, eansiz ve insanliga karsi dermansiz bir mezarliktir. Yurdun gobeginden gegerken her gorusiimiizde bizi iizen bu yoksul arz kaburgasini elemle, esefle ve bazan da belki
yesillenir diye istiyakla ve sevgi ile seyrederiz.
F a k a t ; yukarida adini segerek soyledigimiz bilgiler bize temin ediyorlar ki, yesillenmesini
diledigimiz bu topraklar dord bin seneden daha evvelki devirlerde Etiler, Finikeliler ve Hititler zamanmda insan varligmi koruyacak kadar agagli ve ormanlikli manmrelerle ve yesilligini suya, sululugunu yesillige es etmis mezraalarla dolu idi.
Tarih baslamadan evvel gegen zamanlara dogru geri donersek j Asyanm ortasinda ormanlarin sonmesile ortadan kalkan hayat sartlarmm milyonlarca insani nelere siirukledigini ve ne
neticeler meydana geldigini gorebiliriz.
tlnlii bilgigler ve bizzat ulusun adini tasiyan bizler biliyoruz ki, Tiirkliigun diinya varhgina
kavustugu yer Asyanm ortasidir ve yine biliyor ve miisbet ilme dayanarak diyoruz ki bu yerlerde yiizlerce, yiiz yillar evvel milyonlarca insan kaynasiyor ve bugiiniin medeniyetini §asirtacak kadar ileri bir medeniyeti yasatiyordu. Fakat, tabiatin sinsi tagalliibii, ezeli degisme
itiyadi, ulusca dogdugumuz bu yurdunda senligini ve yasatma duzenini darmadagmik etti.
lq denizler, yesil yamacjarin altindaki biiyiik goller, yesilliklerin bagrinda ulusa saglik ve
bolluk getiren dereler kurudular ve atalarimizin atalari garbe ve eenuba ve daha dogrusu yesil yurdlara gogmege mecbur oldular. Anadolunun agagli daglarmdan, Asya nehirlerinin feyizli kiyilanndan simdiki Eusyadan ve hatta zarif katran agaglarile siislii Surye ve Liibnan cebellerinin eteklerinden dagila, dagila, yerlese, yerlese gegtiler ve nihayet ormanlarm kueagma
yaslanmis olan kiymettar Maear ovalarina, Turkiin yasamak hirsi gibi sahlanan Karpat daglan n a kadar kostular ve bununla isbat ettiler ki, medeniyet bayragi ancak ve ancak ormani bol
olan yurdlarm iistiinde yiikselebilir.
Yiizlerce, yiiz yillar sonra yasayan biz simdiki Tiirkler ise ormanlari kendi elimizle yok etmege ugrasiyoruz. Atalarimizi yaban ellere kosturan ormansizliga kendimiz yol veriyor ve bilmeden, diisiinmeden, biiyiik bir gafletle gelecek nesillere hicret yollarmi gosteriyoruz.
Orman kanunu, bu kotii gidisin yolunu keseeek biitiin tedbirleri almis bulunmaktadir.
§imdiye kadar hie, bir nesilden hie, bir kimse ormanlarm kurtarilmasi igin esasli bir tedbir
diisunmemis ve oliimlii bir UQurum kenarma geidigimiz ve geri gekilmekte de gok gee, kaldigimizi
acjkca soylememisti.
Ormanlar;
Yurdun birligi ve biitiinlugiidiir.
Yurdun ve yurddasm sagligidir.
Yurdda ziraatin destegi ve yasamak imkanlarmi ayakta tutan tabii unsurlarm hakimidir.
Ulusal sanayiin, sanat gidisatmi diizelten kuvvetlerin basidir.
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Ulusai kultiirun ilerlemesinde esas; tabiati bilmek, sevmek ve takdir etmek ve dolayisile
agaci ve ormani korumak ve gogaltmak olduguna gore ormai\lari koruyoruz. Ormanlari Qogaltmiz ve hatta agaea tapmiz.
Diye, bagiran bugiiniin suurlu nesli, orman kauununu hazirl ainakla en. §crei!lL i'akat en yetin bir isi omuzlarma yiiklemis oluyor. Orman kanunu, biitiin yurddaslarcn haklarini ve benliklerini ayri ayri korumak ve fakat yine biitiin yurduu hakkini ve benligini yerine getirmek
igin yurddaslara vazife dagitmak azmi lie ortaya gikmistir. Bu kaimnu, fantazi dusiinuslerin
eseri olarak degil, yiikselmege ve yasamaga en fazla hakli olan bir milletin, zorlu bir istegi olarak, yine o biiyiik milletin orununa sunuyoruz.
Ormanin

tarifi

Bu maddeler memleketin orman kanunu hiikiimleri dahiline girecek olan sahalarmdan bahseder.
Maddenin ustiindeki basliktan da anlasilacagi veghile, orman kanununa aid bu hukiimler arazi kanununu alakadar eden eskal ve hiikumlerle birlikte mevzubahs edilmistir.
Orman kanununun hukiimleri dahiline girecek sahalarda esas olarak, bunlarm agacji olmasi kabul
edilmistir. Binaenaleyh, iiQiincti madde orman hukiimlerine girecek agagli toplulugun nasil olaeagmi
bize izah etmektedir.
Her seye §amil olabilecek bir surette bir (Orman tarifi) bulmak giigtiir. Zira orman mefhumu
icin sahanin yalnizca agagli olmasi kafi olmayib agag kesafeti ve saha biiyiikliigii de ayriea cmevzubaihs olur. Bar sahayi agaglandiran enva uzerindeinunakasa olunmaz, fakat tou nevi agaglarcn kesafeti
ve agagli sahanin viisati bilhassa ehemmiyetle nazan itibare alinmasi lazimgelen
bir noktadir. bu
sebebten 3 ncii maddede yazili olan orman tarifi bu kanun layihasi ilelebet baglannns degildir.
Orman mefhumunu bize en iyi anlatacak olan, orman ittihaz etmek istedigimiz sahanin vaziyeti,
viisati ve ne miktar agag ihtiva ettigini gosterebilir.Bu sebebten kanun ayriea orman haritalarmm ihzarmi ve orman kadastrosu teskilini de taleb etmektedir. Haritalann hitammdan ve ormanlarm kadastro sdcilline ithalinden sonra hangi sahalann oramndan sayilabilecegi,
bu sahalarm harita ve
kadastrodaki vaziyetlerine gore tayin olunacaktir.
Burada orman mefhumuna delalet etmek iizere konulan saha buyuklugii tamamen dtibaridir ve
iizerinde miinakaija olunabilir.
Halk, memleket ve ormanlarm selameti, namina agagla ortiilii olmayan bazi sahalarm dalii ormandan ad ve itabar edilmesine liizum goriilmustiir.
Tahdid

isleri

Tiirk ormanlarmin harabiyeti ve giinden giine ziyaa dogru siiriiklenmesi a§in derecede ilerlemektedir. Halen umum memleket sahasmm % 10 ormanla mesturdur. Bu kuguciik orman sahasmin da siiratle himaye ve muhafazaya alinmasi, gerek ormanlarm halk ve memleket iizerindeki
tesirlerinin daha fazla pargalanip azalmamasi ve gerekse anemleketin odun ve keresteye ihtiyacinin temini noktasmdan, bilhassa acele edilmesilazim gelen bir zarurettir.
Ormanlarm viisat ve vaziyetlerini ayni zamanda ve siiratle tayin etmek igin en basit usul havadan fotograf alma sistemidir. Bu sistem bilhassa Tiirkiye gibi heniiz daha bir haritasi olmayan
memleketler igin sayani tavsiyedir. Havadan fotograf alma usuliine miisteniden yapilaeak haritalarla orman sahalarmm hududlari kati bir sekilde tesbit edildikten ve tersim olunduktan
sonra elde edilen netice toprak iizerine nakledileeektir. Halen bir gok orman sahasi hayvan merasi olarak kullanildigi gibi ormaneilikla hayvancilik hie, olmazsa ormanin kenar hududlannda
bir birine karismis vaziyettedirler. (Orman ve mera) yani hayvancilikta kullanilan toprak ile
orman yetistirmeye tahsis olunan kisim mutlaka bir birinden ayird edilmelidirler.
Orman kadastrosu isleri
Kanunun 23 ncii maddesi orman kadastrosu hakinda uinumi malumati ihtiva etmektedir.
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Kadastro kuyudati bir kere onmanin verim kabiliyetini gostereeektir. Kadastro kuyudatmdan
bu suretle bir kere balk ve imemleket ihtiyaci igin o ormanm verebileeegi kereste, odun, mera
sahasi, hayvan yemi ve hayvan sulama mahallerinin niiktar ve vusatleri anlasilacagi gibi diger taraftan bu ormaniii eivar halk ihtiyacini simdiye kadar ne suretle karsiladigi tesbit edilecektir. Bu
suretle kadastro kuyudati yardraiile ormanlarin verim kabiliyetlerile simdiye kadarki istibsal kabiliyetleri mukayese edilebileeektir.
Orman agaci yetistiren saha ilc orman niemlannin vasiflan hakkmda bize en dogru malumati
verebilecek olan resim haritalandir. Bu haritalara miisteniden ayni zamanda ormanlarin hudud
mahalleri ve orman arazisinin vusati, tesbit olunacaktir. Orman kadastrosu kuyudatmda, bilahara
vukua gelecek tebeddiillerin adhi tashih ve kaydi suretile ilaveler icrasmi isbu kanun hukiimleri
dahiline almistir.
Gerek haritalarin ve gerekse kadastro sieillerinin icrasi, isin selameti noktasmdan ayri ayri vilayet uzerinden yapilaeak ve 10 senede ikmal edilmis bulunacaktir. Kadastro islerine aid miitemmim malumat orman orman tatbikat kanununda gosterilmiftir.
[| ,

Harita

ifleri

Orman kadestrosuna aid haritalar esasta Aerofotometri usuliine miisteniden yapilacaktir. Tayyare u§us isleri Biiyiik Erkani harbiyece deruhde olunacak ve elde olunan resimlerin krymetlendirilme ameliyesi isleri de orman umumi reisligine aid olacaktir. Resimlere miisteniden yapilaeak
olan bu gibi kiymetlendirilme islerinde, ormanciligm istedigi malumati, ormanlarin vasif ve resim
kabiliyetlerini ve binnetice orman isletmesi ie,in elzem esasati hava fotograflarmdan okuyarak
tesbit ve kagida gegirmek, ancak bu islerde hususiyeti olanlara vergidir. Uejislann sira tertibi biiyuk Erkani harbiye orman umum reisligi tarafmdan mu^tereken tayin edilecektir. Fotograflarla
ormani birbirine baglayaeak olan Triyangulasyon noktalarinm mesahasi Biiyiik Erkani harbiye tarafmdan: ve keza resimlerin ormancilik noktasmdan krymetlendirilmesi i§in orman igin de yapilaeak olan islerde orman umumi reisligi tarafindan deruhde olunacaktir. Biitun bu islerin ikmal ve
ifasi her tiirlii maddi imkanlardan istifade sartile on senede Biiyuk Erkani harbiye ve orman umumi reisliginin moisterek §alismalarile bitirilecegi kabul edilmektedir. On senelik orman is planini ilk senesi hazirliklan tahsis edilmistir. Diger miitebaki 9 sene zarfmda da her sene 7 vilayet
uzerinden UQUslar yapilmak ve u§us senesini takib eden sene iginde de fotograflarm kiymetlendirilme isleri ikmal edilmek suretile ormanlarin haritasi ve biitiin vilayetlerdeM orman kadastro iglerinin
bitirilecegi kabul edilmektedir.
Ormanlarda Devlet hukuku ve koyluniin intifa sekli
Ormanlar uzerindeki Devlet hukukunun ve Devlet miilkiyetinin bir tezahuru olmak uzere orman
kanununun icab ve zaruretlere bilhassa orman civarmda oturan halk smifma agikca malum olmalidrr. Bunun igin de Devlet, halkm simdiye kadar ormanlardan kayitsiz, sartsiz edegeldikleri intifalan faydalari hulasa orman mevcudu, orman topraklan ve orman avian uzerindeki her turlii fuzuli tasarruf ve alakalan menetmek veya musaadeye baglamak zaruretindedir.
Orman topraklan uzerindeki yapilaeak isler ic,in umumi reislik tarafindan ne yolda miisaade
verilebilecegi kanunda gosterilmistir.
Kanunun ormanlardaki Devlet hukukunun orman eivarma olan sumul ve alakasmi gostermekte
ve Devlet ormanlan haricindeki nakliyati tanzim etmektedir. Nakliyat islerinin bir usul ve nizama
baglanmasi orman mahsulati mahreglerini kolaylastmr.
§imdiye kadar orman civarmda oturan koyluler, mevcud muhafaza teskilatmm gayri kafi
miktarda olmasmdan da istifade ederek, yalniz kendi zati ihtiyaglari iqin degil, ayni zamanda
pazarda satmak iizere istedikleri gibi katiyat yapmakta idiler. Halbuki ormanlarm yalniz civarmda veya icinde oturan insanlarm degil ayni zamanda biitiin Tiirkiye halkma faideleri do( S. Sayisi : 70 )

- 6 kunmalari gerektir. Binaenaleyh orman civarinda oturan halk ormandan yapacaklan katiyat ic,in
Devlet hazinesine tediyatta bulunaeaklardir.
I$te yalniz bu suretledir ki, ormanlar yalniz civarda oturan halki istif adelendirmeyib biitiin memleket halkma f aide verebilirler.
Kanun badema ormanlarda yapilaeak her tiirlii parasiz katiyati kaldirmaktadir. Yalniz yine orman civarinda veya iginde oturan halk kendi zati ihtiyaglari igin yapacaklan katiyata mukabil nisif orman tarif e bedelini tesviye etmek hakkina malik olabilcceklerdir. Fakat satis igin yapilaeak her tiirlii katiyat igin
bu kisim halk sair tiicearlar ve alicilar gibi ayni muameleye tabi tutulacaklardir. Zati ihtiyaglar igin nisif
orman bedelile alinan odun ve kerestenin pazalarda satisi siddetle yasak edilmistir. Her tiirlii yolsuzluk ve usulsiizliiklerin oniine gegmek igin katiyat isleri Devlet tarafindan istihdam olunacak amelelere
iicret mukabili gordiiriileeek ve keza depo mahallerine istif olunacaktir. Yalniz bu depo mahallerinden pazar yerlerine veya istihlak mahallerine e$has tarafindan nakliyat yapilabilecektir. Katiyat ve
istif isjerine Devlet tarafindan yapilmasi ormandan gikanlan mahsul hakkinda Devlete bir fikir vermekle beraiber diger taraftan da ancak ormana zarar vermeyecek miktardaki kismin kat ve ihraci hususunu da tahti emniyete alacaktir. Bundan baska kanun orman mahsulii almaya mezun koyliilere aid
isleri tanzim etmekte ve orman umumi reisliginin de gerek ihtiyaglari tetkik ve gerekse fazla gordiigiinii tenzil etmesine imkan vermektedir. Halkin eskidenberi yapageldigi ve binnetice kendisi igin bir
hak olarak kabul ve telakki ettigi intfalarm ne dereceye kadar sayani kabul ve muteber olabilecegi hakkinda isbu kanun her hangi bir munakasa yoluna girmeyi kabul etmemektedir ve bu sebebden dolayidir ki jistikbalde tamamen kaldinlacak olan ibu gibi haklarm da her hangi bir sekilde tanzimi cihetine de gidilmemistir. Kanun bu gibi haklann haddi zatinde puriizsuz ve oziirsiiz bir hak olmadigmi
nazan dikkatte tutarak ilgasi cihetine gitmis ve bu ilga keyfiyetinden dolayi da asagidaki anlattigi
veghile hak sahiblerini yine kafi derecede tatmin etmistir.
1 — Bu gibi hak sahibleri badema kendi ihtiyaelari igin ormanlardan nisif tarifo bedelile intifa edebileceklerdir.
2 — Pazar yerlerindeki satislar igin de miiracaatlari takdirinde sirf koylii hacmine gore yapilaeak
miizayedelerle yine kendilerine odun ve kereste verilecek ve bu suretle gerek odun ticaretinden dolayi
ve gerekse nakliyattan dolayi faidelenecektir.
3 — Kadimdenberi orman civarinda bu nevi intifa haklanna malik koyliiler orman islerinde amele
olarak tercihan kullanilaeaklardir. Orman iginde ve civarinda oturan halk, simdiye kadar ormanda
gordiikleri istifade tarzinin kaldinlmasi suretile vaki zararlarim orman islerinde amele olarak kullanilmalari seklined f azlasile telaf i edeceklerdir.
Ormanlarin Devletge i§letilme$i
Orman ticaret ve pazar satislari kaldirilmistir. Yalniz bu ticaret ve bu satis bir kontrol altina alinmis,tir.
Kanunda yazili hiikiimlerin miihim bir kismi ormanlarin isletilmesine dairdir ve evvela ormanlarin ancak sahibleri tarafindan i§letilebilecegini amirdir; filhakika yalniz hakiki mal sahibleridir ki
orman isletmelerinde gozetilmesi lazimgelen noktalara tamamen riayet edebilirler.
Czerinde agag bulunan toprak pargalari, eger kendisine imkan biraktigi
takdirde bu agaglarla
miistereken hava, giines, ve ziya kuwetlerini kullanmak sartile ahsab mahsulunii meydana getirebilir. tlzerinde agaci olmayan orman topraklarma Tiirkiyede hig bir kiymeti yoktur. Agag mevcudu
hakiki olgiiler iginde galisabildigi takdirdedir ki, toprak bir kiymet kazanir ve bu suretle ancak
mal sahibleridir ki, orman islemelerinde mevcudun himaye ve muhafazasile yakmden alakadar olabilirler. Yukaridaki izahata gore badema ormanlarin yalniz mal sahibleri isletme mesuliyetini deruhde
edecekler ve onlara her hangi bir sekilde baskalanna kiralayamayacaklardir. Isletme esnasinda hangi hududlara kadar katiyat yapilabilecegini tayin ve tesbit etmek ormancilikta giig bir istir; zira
her seneki teeessumat miktari goriilmez ve bir iistiivane seklinde ve kabuk altindan yerlesir. Hasad
lazimgelen miktar ise iste her seneki tecessiimat miktaridir;
orman hasadina bu teressiimatm
yalnizca elde edilmesine imkan olmayib daimatecessumat amili olan eski seneleri bir kisim ahsab
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maddesi ile birlikte elde olunabilir; yani ormanlarda sermaye ile nema mahsulii de birbirinden
ayird olunamaz. Her hangi bir ormani muvakkaten isletmek iizere kira ile tutan bir orman miiteahhidinin butiin gayesi az zamanda Qok mahsul elde etmek yani senevi viicude
gelen tecessiimatm
gok fevkinde olarak asil orman sermayesinin muhim bir kismini da birlikte hasad etmektedir; yalniz
inal sahibleridir ki, kendisine her seneki bu haseb teoessiimatini husule getiren asil orman servetinin
zryama ve israfina meydan vermez. Binaenaleyh, butiin su izahattan anlasilacagi vechile bir ormanm
dikkat ve itina ile isledilmesi ancak mal sahibinin is basmda bulunmasile mumkundiir.
Devlet orman idaresi, bir sivil idare olmaktan ziyade ekonomik bir idaredir; Devlet ormanlarinm verimli bir sekilde idaresi mevzubahs edilirse, bu takdirde idarenin bir iktisadi mahiyeti olmasi
lazimgelir. Her hangi bir iktisad subesinin isletilmesinde, o subenin iltizam ettigi tabiat kanunlari amildirler. Bu sebebden iktisad isletmelerinin pesinen bir takim idare ilimlerine siki sikiya baglamak
dogru degildir. Muvaffakiyeti meselesi mevzubahs olursa ekonomik subelerin kendilerine gore bir serbestiyete malik olmalari lazimdir.
Tiirkiye ormanlannm gerek haiz olduklan para kiymeti ve gerekse igtimai ve hidrolojik noktai nazardan haiz olduklan yuksek kiymetleri nazari dikkate alaeak olursak orman idare ve isletmesinin artik boyle, sahislarm kendi dusiince ve olQiilerine terfcedilmesi dogru olamayacagi kolayea teslim olunur. Tiirkiyenin orman iktisadiyati milli ve halkcjlik sartlarina gore yapilarak, hususi isletmelerde
oldugu gibi yalniz para kazanmak gayesinden ziyade para ile kabili ifade olmayan ve fakat memleket
ve halk igin gayri kabili ihmal olunan bir 50k orman meziyet ve faydalarmin orman isletme ve idaresinde miistereken nazari dikkate alinmasi lazimdir. Bu gibi idare ve isletme sartlarmm umum qer<jevesi kanun ile ^izilmistir. Buna gore umumi reislikte bir idare meelisi bulunaeaktir. Bu idare meclisinin en muhim vazifesi orman iktisadiyatinin memleketin diger bilumum iktisadi subeleri ile baglayabilmektedir. Bu sebebden meelisi idarede ormancilardan baska bir de vekalet ve tesekkiillerden de alakadar miimessiller vardir. Meclisin idnresi Ziraat vekilinin nezaretinde orman isleri umumi reisligine
aittir.
Alim ve satim isleri icjn mevcud kanunlarla orman idaresi takyid edilmemistir.
Kanun ormanlarda yapilacak katiyat istif ve nakliyat islerine aid hiikiimleri de ihtiva etmektedir. Ayni zamanda, satisa cikanlacak odun mahsuliinun evsaf noktasmdan iyi olmasmi temin
iginde katiyat zamanlan i^in bazi tahdidat konmustur. Baltaliklar igin bilhassa ehemmiyetle kaydedilecek bir nokta da koklerin Qikanlmasmi yasak edilmis ve Devlet ormanlanndan cjkacak olan
her tiirlii odunun isaretlenmesi, damgalanmasi ve 61<julmesini meeburi tutmustur. Orman isletme
sekilleri ve amenejman planlan da ayrica izah edilmistir. Ormanlarda devamli bir isletme ve idare
seklinin tatbiki bilhassa, muhimdir; ancak devamli bir isletme ve idarenin tatbiki suretiledir ki
Tiirkiye ormanlarmdan her sene ayni sekilde ve zararsiz bir istihsal tarzini miimkiin kilar.
Nakliyat

isleri

Orman dahilindeki tomruk ve odun nakliyati i?leri tanzim edilmistir. Her tiirlii suiistimallerin
online gecmek i^in alicilara verilecek odunlar evvelce ormanda kesilib hazirlanib ve olQiildiikten
sonra istif mahallerine gotiiriilecek ve buradan da istihlak mahalleri ic.in alicilara verilecektir. Bu
tarzi muamele ile ayni zamanda ormandan Qikan ve nakliyata tabi tutulan mahsullerin de neden
ibaret oldugu hakkmda istatistiki bir malumat elde etmeye imkan hasil olabilecektir. Tiirkiye orraanlarmm isletilmesinde en biiyiik masraf kapismi viicude getiren, gerek yolsuzluk ve gerekse
ormanlann musaadesizligi dolayisile, odun nakliyatidir. Bu noktadan mahrukat odununun nakliye ve istif isleri, bu odunun haiz oldugu dun krymetten dolayi a y n tarzi muameleye tabi tutulmustur. Nakliyat
islerinde kanunun tatbiki esnasmda ayrica bir kiymet vermek icab eder. Bu meyanda ormanlardaki tomruk nakliyatmin bir usul ve sekle baglanmasi lazimdir. Biiyiik ve yekpare orman parQalannin kadastrolarinda icab ve liizuma gore su noktanin zikredilmesi icab eder : «Umum orman sahasma
aid bir planm tanziminden e w e l orman i^inde ve civarmda oturan halkm zati ihtiyac,lanndan
gayrisi igin kerestelik agaclarm satilmasi ve Qikarilmasi yasaktir.» Kadastro sicillerinde bu gibi malumat bulunan ormanlar, umumi planlarmm tanziminden e w e l isletilemezler.
( S. Sayisi : 70 )
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Para tedariki
Orman kanununun icab ettirecegi islerin yapilmasini teminen elzem paranm sureti tedariki
kanunun miihim mevzularindan biridir. Ormati umumi reisliginde yapilacak yeni tesk ; lat ve
kanunun umumi reislige tahmil ettigi islerin basanlmasi icjin ve orman kadastrosu, orman haritalari, tahdid isleri, ormanlann verim kabiliyetleri, istatistik malumatlan ve orman muha-fazasi gibi islerin tedviri maksadile orman umumi reisliginin biiyuk masraflara ihtiyaer vardir.
10 senesilk orman is planimn tatbikati miiddetince icab eden para tedariki, kanunda iki sekilde gosterilmistir. Bir kismi orman varidatindan ve diger krsmi da Devlet biitgesi membalarindan temin olunacaktir. 10 senelik is planmni hitammdan sonra orman umumi reisligi blithe
yardimlarma ihtiyae gostermeyecegi gibi kendi kendini idare ederek Devlet kasasma da fazlai
varidatim yatiracaktir. Orman islerinden gelecek paralan temin iqm, orman umumi reisligi 10
sene miiddetle biitiin fazlai varidati kendi kasasinda toplamaya ve yine orman islerinde kullanmaya kanunen mezun birakilmistir. Keza, bir isletme sermayesinin teskiline kadar bankalardan kredi almaga mezundur. Tlk senenin fazlai varidatr ve miiteakib senelerdeki varidat
fazlasmm bir kismi, boyle bir isletme sermayesi tesisi icjn ayirdedileeektir. Bu sermaye daima
ve hatta 10 ncu is plani senesinden sonra. da umumi reislikte mevcud bulunacaktir. Bu sermaye orTiiian umumi reisliginin serveti mahiyetindedir ve bunun iein de her seneki blancoda sermayei asliye
olan bu servet mevcud gosterileeekt.ir.
Orman isleri umumi reisliginin her seneki adi masraylarmdan maada fair de fevkalade masraflari
vardir fci ifasi hem ormanciliga ve hem de memleketin selameti uoktasindan zaruridir. Bu fevkalade masraflar evvelemirde aerefotometri isleri, orman haritalari ve kadastrolan, ve hududlann toprak uzerincle tesbiti i^in elzemdir. Keza orman evleri ieinde bu fevkalade masraflarm ifasma zaruret vardn*. Fevkalade masraflarm yekunu netice itibarile ormanlardaki Devlet servetinin tezayudiinu gosterir. Fevkalade masraf ibutcesi adi biitc.e ile temin edilmeyib umumi Devlet masarifi meyanmda tesviye olunur. Bu sebebden kanunda adi ,butc,e ile fevkalade but§e arasmda farklar gozetilmi^tir.
10 senelik orman is planindaki fevkalade masraf lardan baska bir de aynca orman muhafaza teskilati icin yapilacak masraflar vardir. Orman muhafaza teskilati demek, tabiatin insanlara bahsettigi
milli orman servetinin himaye ve muhafazasi demek oluib ayni zamanda biitun orman teskilatmin ve
ormanlardan gelecek varidatla yapilacak masraflarm direk tasini teskil ederler. Muhafaza teskilati
icin yapilacak masraflar 10 senelik plandan sonra ormanlann kendi varidatile ortulebilecektir.
Sair diinya memleketlerindeki orman idareleri aktif blanqolu idareleridir; yani bunlarda elde olunan varidat yapilan masraf tan fazladir. Hal en orman idaresinin elde ettigi fazlai varidat yapilan
masraf a gore e,ok az bir miktardadir. 1926 senesindc 646 912 lira olub 927 - 933 senesine kadar 7 senelik muddetin vasatisi de 518 813 liradir.
tstifcbalde orman kanunu hukumlerine tevfikan, yalniz simdiye kadar ormandan elde edilen hasilati daha siki bir surette kontrol etmekle iktifa edilmeyib; ayni zamanda alinacak tedbirler dolayisile
tezayudedileeek hasilati ve ormandan cjkacak her turlu varidat, 'membalanni da kontrol ederek varidat tezayiidii temin olunacaktir. Bu kontrol bilhassa siki muhafaza teskilatile temin edilecek ve bu
suretle de tedrieen ve miitemadi orman fazlai varidati artaeaiktir. Binaenaleyh 10 senelik orman is
planrnin tatbikindan sonra orman idaresinin Devlet kajsasina mnntazaman fazlayi varidat yatiracagi
liakkindaki iddialari da isabetli ve yerindedir.
Yapilacak teskilati isalbetle karsilamak ve miistakbel senelere samil bir surette kurmak, yapilacak
isleri tahti emniyete almak, her seneki butc.e muskulatini bertaraf etmek ve ayni zamanda da her
hangi bir plan senesinde yapilacak masraflarm temin edilememesi yuziinden ewelce yapilan isleri
akamete ugratmamak gayesile de masraf ve varidatin tern in in i gosteren rakamlandinlmis bir cetvel
orman fcanununa aid tatbikat kanununa ilave edilmistir.
Biitge

tanzimi

Orman isleri umuimS reisligi, 10 senelik is planinm devami miiddetince her sene iki butQe tanzimile
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mufcellef tutulmustur. Adi bfttoje idarenin muntazam bir sekilde girecek olan varidatile yapilacak
masraflarmi gosterir. FevkalMe bUtqe kismi her sene yapilacak fevkal&de islerin masraflarmi gosterib varidatina da bir sene ewelki adi biitcenin fazlai varidati ve Devlet tarafindan yapilacak nraavenetler teskil eder.
10 senelik plamn tatbikinden sonra umumi reislik fazlai varidata miistenid bir butge yaparak her sene Biiyuk Millet Meclisinin tasvibine arzedecektir.
Bu i^leri kolaylastirmak maksadma mebni orman idaresinde bir kasa mtiduriyeti teskil edilm-igtir
ve ayni zamanda idarenin mali islerini oneeden yapilacak Divani muhasebat vizesinden kurtarrimistir.
Bu hususta tnhisarlar umum mttdurlugiiniin teskilat ve mevzuati esas kabul edilmistir.
Idarenin kendi isleri lqm kullanacagi odun ve keresteye de aid hukttmler konmustur. Bunlar
icjn bir krymet hesab edilmeyecek fakat istatistik malumatmi tamamlamak
maksadile kullanilan
Ormanct

senesi

Layiha: Ormanlann idaresi, orman hesablari ve orman istatistigi iqm bir ormanci bir mail ve bir de
takvim senesi kabul etmektedir. Bu uq nevi senenin Tiirkiyenin mali senesile ayni olmasi imkansizdir. Orman islerinde yapilacak hesablarin agir gitmesinden ve neticenin gee, almmasmdan dolayi
ormanci senesi mali seneden daha ewel hitama ermis olmalidir. Bu suretle ormanci senesi mall sene
nihayetinden qok daha ewel biterse, aradaki zamandan istifade ederek hesablari yapmak ve bunlan yine ayni mali senenin hitamina yetistirmek imkani hisil olur. Bundan baska ormanci senesinin
baslangig ve bitisi de orman islerine uygun bir tarzda olacaktir.
Bu sebeblere miisteniden ormanci senesinin mebdei mali senenin baslangicindan ewel gelen sene
icjndeki bir tesriniewel kabul edilmistir. Mesela: bir tesriniewel 1934 den 30 eylul 1935 tarihine kadar
devam edecek olan ormanci senesinin hesabati, 1 liaziran 1935 den 31 mayisl936ya kadar devam eden
mail senenin hesabina igececektir. 1 tesriniewelin ormanci senesi basi olarak intihab edilmesindeki maksad bu zamanda ormanlarda yeni Mere baslamak mecburiyetidir.
Tiirkiye orman idaresi kendi istatistiklerini de diger Avrupa milletlerinin istatstkleri gibi yapmak
isterse takvim senesini mebde kabul etmesd lazrmdir.
Mera ve sulama

isleri

Hayvan rayi mevzubahs olan orman topraklari, intifa noktai nazarmdan hem ziraat ve hem de
ormancilik iein kullniliyor demektir. Bunlar da orman yetistirmek tercih edildigi takdirde ziraat
zarar goriir; fakat, ziraate fazla ehemmiyet verecek olursak bu takdirde de
ormancilik zarar goriir.
Binaenaleyh, iktisadiyati ilerlemis olan memleketlerde bu iki nokta bir birinden katiyetle ayird edilmi§lerdir. Yani buraiarda arazi yalniz bir (tarza) gore isletilir ve bu da ormanciliktir. Zira mera hayvani orman meralarmda yiiksek hasilat veremez; Alman koyliisunun soyledigi gibi hayvan buralarda et sut ve gubresini kaybeder.
Hayvanlar ahir bakimma nisbetle orman meralarmda her hangi bir tezayiid gosteremezler, fazla
siit vermedigi gibi giibrelerini de ormanda birakiriar. Binaenaleyh hayvancilij|i miuterakki memleketlerde mera meselesi ancak yem kitligmda mevzubahs olabilen bir meseledir. Tiirkiye onnanlarmm da bakasmi dilersek, hayvanlarm ormandan ihraci, her halde orman nefine bir hareket te$kil
eder. Turkiyedeki orman ihraci, her halde orman nefine bir hareket teskil eder. Tiirkiyedeki orman merasinda baska bir hususiyet arzeden nokta da, iki nevi hayvanm mera hayatma istirak ettirilmeleridir. Bunlardan biri ke§i digeri de deve
Hayvan merasimn ormandan §ikanlmasi, Turk iktasadiyatinm belkemigini teskil eden ziraatm
bulundugu vaziyetle, siki sikiya alakadardir. Bu sebebten anide ve defaten mera memnuiyeti tatbik edilemez. Bu is daha ziyade tedrici ve ziraatin ilerlemesile miitenasib bir sekilde olabilir. Ormanlarda da, kendi sahalarmdaki mera hlsilatlanni yukseltmek suretile bu ise zahir olmalidirlar.
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— 10 Meranin tamamen ormandsn ihraci yainiz boyle agag yetistirilineye tahsis edilmeyen sahalann
ot miktarmi} gogaltmakla kabil otaayrp 4aha bir taknn meselelerle de alakadardir. Cenub havzalan n d a ormiaaa hayvan sunnek meselesi gidadan ziyade su ve sicaga karsi muhafaza noktasmdadir.
Mera i^lieri hakkmda yukardan beri anlatilagelen izahat dolayisile kanun mera islerinin tedricen hallini amir bulunmaktadir. Ve ayni zamanda orman icjnde ve orman yetistirilmeye aynlan
sahalara kairaiiun ne§ri tarihinden itibaren keci ve devenin sokulmasmi derhal menetmektedir.
Ve keza gejiclik sahasma ve $imdiye kadar hayvan sokulmayan bakir kisimlara hayvan euriilmesini de derhal menetmektedir. Bu memnuiyeti esas teskil eden nokta, simdiye kadar yolsuzluk
ve isletilmemekcten miitevellid orman sikligi dolayisile hayvan girmeyen ormanlan, isletme dolayisile husule gelecek mera kolayliklarma ragmen yine bunlari hayvan tahribatina karsi muhafaza etmek gayesidir.
Kahunun bu hukiimleri, gerek kanunun nesrinden evvel ve gerekse sonra vukua gelen yangm sahalarimda keza yine hayvan rayini menetmektedir. Memnuiyete hakim olan fikir bu gibi yanginlarm iki maksad igin kasten ika olundugudur. Bir kere yangm neticesi olarak yem
ve taze ot elde edilir; diger taraftan da boyle bir yangm sahasmda hayvan siirusunun zabit
ve rapti, agac.li sahalara nazaran daha kolay olur. Istikbalde bu gibi yangm sahalarmm hayvan rayine kapatilmasi neticesi olarak, halkm da yangm yapmaktaki gaye ve maksad]an ortadan kald^rilmi? olacaktir.
En nihajyet muhafaza ormanlan da her turhi hayvan rayinden haric tutulmuslardir. Muhafaza ormanj olmak demek, o orman pargasmm tamamii bakasi demek olub bunda da en miihim nokta buralardan hayvanatin QikanJmasidrr.
Kanunda meraya mlisaade olunan sahalar igin asgari 100 hektar olan sahalar kabul edilmistir. Bu buyiiklukte olan sahalarda bulunan yem miktari nazari dikkate almirsa, siirunim
orman igine girmek tehlikesi azdir. Bu sahadan kuQiik yerlerde hayvan siiriimu menedilmesine
mukabil ot hasadi serbest tutulmustur.
Orman icindeki cjplak meralarda ve orman haricindeki gayir ve vadilerde ot tezayudune aid
almacak olan tedbirlerin masrafi UQ sekilde temin olunacaktir.
Bir kere meraya sokulan hayvanlardan tesbit olunacak muayyen bir iieret almacagi gibi diger
taraftan da orman idarei umumiyesimn fazlai varidatindan bir kismi bu islerin ierasma tahsis
edilecektir. Aynca Ziraat vekaleti dahi, orman umumi reisliginin verecegi miktari da tahsisat olav
rak kendi but^esile temin edeeektir.
Bu hususa aid diger maddeler hayvanlarm mera tezkerelerinden ve mera islerinin her sene tedricen ne sekiMe tahdide ugrayacagmdan ve mera hakkmda harig tutulanlarm ne yolda itirazda bulunaoaklanndan ve isin nasil kotarilaeagmdan bahsetmoktedir.
Atjaqlama

isleri

Muteakfb ahkam aga^landirma islerinden bahseder. Agaclandirma islerinde en on sirada dikkate
almmaya deger bir nokta Tiirkiye Devletinin mali vaziyetidir. Qiplak ve agacsiz steplerin agaglandirilmasi Qok biiyiik paralar yutar. Devletin mali vaziyeti dolayisile bu isler icjn yapiiacak sarfiyatta fevkilhad tasarrufa riayet etmek icab eder. Bunun igin de agacjandirmanm bir muvaffakiyete
ulasacagi yerler igin sarfiyata girismelidir. ^unubilasuphe kabul etmelidir ki, Tiirkiyenin agagsiz
olan sahalarmm kismi kiillisi, oldugu gunden beri hep ormansiz degil, ayni
zamanda hep aga<jsiz
kalmistir. Bu gibi yerlerde agaclandirma isleri ancak gayriiktisadi masraflar ihtiyarile miimkun olur.
(Mesela suni sulama gibi). Binaenaleyh, bu gibi yerler icjn aga^landirma islerini ancak istisnai hallerde tatibik etmelidir. §u izahattan anlasilacagi veghile agaclandirma isi muvaffakiyet vadeden orman sahalarma inhisar etmelidir. Buralarda iklim orman mevcudiyetine ve tesekkiilune zahirdir.
Dolayisile |Ie agaclandirma isleri kolaylastigi gibi imkan dairesine de girer.
Kanun dahi yainiz orman sahalan dahilindeki c,iplakliklarm agaQlandirilmasmi amir bulunmaktadir. Fafcai burada da yine ziraatin menfaatlerini goz oniinde tutar. Daha ziyade mera olmaya musaid
olan orman aeikliklannm tesgirinden sarfi nazar edilmistir.
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Memleket miudafaasinin icab ve zaruretleri halinde her yerde agae^andifmaya tesebbus oiunanaga kanUn inusaittir. Ayni suretle memleket selameti noktasindan da icabi hale gore nehir kenarlarinin su
memibalarinm ve kayan sahalarin agaslandirilmasi kanunun hukiimleri dahilinde bulunmaktadir,
Agac.landirma masrafma gelince; memleket miidafaasi noktasindan yapilan isler i$in Milli Miidafaa
bii&^sinden, ve diger mevcud ibosluklann tesgiri igin de orman kasasina mikaeaat edilecektir. Kanun, -maddeler orman ve agag sevgisi ic,in yapilaeak propaganda hukumlerini de haizdir. Agag ve o
ormana karsi sevgi uyandirmak maksadiJe genglik ve yeti$me teski latin da Ibulunan kimseler (ve mesela askexter, talebeier) her sene bir gun nazari ve ilmi sekiller tahtmda tenvir ©lunaeaktlardir. Bu propagandamn Anadolunun stab mintakasinda teksifi bilhassa miiiiimdir. Su kenarlarmda veya sair mahallerde dikilen kavak ve sogiid gibi agaglarnxaga§ a^Fffaini uyandirmaktan maada, kuraklik ve rutubetli mutehawil olmayan yerlerde de insaat kerestesi olarak kuUanilabilirler. Diger taraftan mahrukat odunu olarak istimalleri de ormani agir yuklerden kurtarabilir.
Yanginlar
Kanuna orman yangmlanna halkin muavenetine dair hukiimler konmustur.
Tiirkiye ormanlarindan her sene muhim servetler yanib kiil olmaktadir. Orman yanginlari kismen
dikkatsizlik ve ihmalcilik neticesidir. Kismen de hayvan merasi ve tarla elde etmek igin kastendir. Binaenaleyh her ne §ekilde olursa olsun Turk milli servetini azaltan bu gibi yanginlann istikbalde online gegmek bir zarurettir. Yangilar hakkinda bu kanunla alinan tedbirlerin bir gogu eskidenberi memlekette tatibik edilegelen tedbirlerdendir.
Mvhafazaormanlarx
Muihafaza ormanlari olarak tamnan orman sahalarinin idare ve isletmesi bazi tahdidati icab ettirir.
Muhafaza ormani olarak korunacak sahalarin ne gibi sebebler tahtmda bu kisma ayrclafoilecekleri, ve muhafaza ormanlannin karakteristik vasif Ian g6sterilmi§tir. Muhafaza altina almacak sahalardaki islerin kinder tarafindan yapdacagi ve agagla kapli olmayan sahalarin da icabinda Devlet
tarafindan koruma altina alinabileeegi karunda gosterilmistir. Muhafaza ormani olarak iliu» edileeek
sahalarda, bu kanunun 3 neii maddesinde zikrolunan saha miktarinin kiymeti yoktur. Her touyuklukte olan sahalar icabinda muhafaza ormani olarak ilan edilebilirler.
Ceza hiikiimleri
Kanunun hukumlerine karsi olacak riayetsizlik en ziyade orman iginde ve civannda oturan
koylii tarafindan yapdabilir. Bu sebebden verilecek cezanin seklile viisati de bilhassa koylii
halkin hususiyetlerine gore olmalidir. Ceza viisati hakkinda su noktai nazar gudulmiistur:
a - Orman iginde ve civarinda oturan halk kismi simdiye kadar ormani kendi 6z mallari
olarak telakki edegelmislerdir. Bu smif halk gerek kendi zati ihtiyaglarimn ve gerekse ormandan uzak sinifin ihtiyaglarmi, kendi ormanlarindan telafi etmek zihniyetini nesilden ne/sle bu
giine kadar idame ettirmislerdir. Bu noktai nazar tahtmda orman mefhumuna karsi olan hareket, bundan sonra Orman umumi reisliginin miisaadesine iktiran etmedigi takdirde yasak
edilmistir. Ihtiyacati karsilamak iizere orman yapilaeak olan her nevi intifa badema para mu«
kabili olacaktir. Orman iginde ve civarmda oturan halkm, yukarda bildirildigi gibi bir nevi
kendi haklari gibi telakki ederek tesebbus edegeldikleri harekatin; badema Orman umumi reisliginin miisaadesi olmadan yasak olundugu ve aksi hareketlerin cezalandirilacagmi kendilerine anlatmak giig olacagi gibi uzun zaman da devam edecektir. Kanunun yeni hukumlerini bu
smif halka anlatmaktaki musktilatin en buyugunii de, eskiden beri kendileri igin «Hak mefhumu » ifade eden harekatin tazminatsiz ve kisa elden yasak edilmesi teskil etmektedir.
§u miilahazalar dolayisiledir ki, yeni orman kanunu aykin hareketlere karsi verilecek cezalarin
«fevkalade sert» olmasi esasi kabul edilmistir. Kanuna aykiri hareketler ewel emirde hafif sekilde cezalandinlacak ve tekerriirti halinde ceza siddeti arttirdacaktir. Bu suretle, simdi buxien( S . Sayisi: 70)

bife artak ya$ak olan hareketlere halki yavas, yavas. alistirmak sekli tecriibe edileeektir. YuiseK ve
giddetli cezaljarla kanuna aykin hareketlere kar§i halki korkutmak tecriibeleri, sayani kabul gorulmemis/tir.
b - Qezanjn §ekli ve mahiyeti hakkinda da §u mulahazat nazari dikkate almnnstir;
Yeni orman kanununa kanji vaki olacak aykirc hareketler bilhaasa omaan iginde ve civarcnda
oturan Jsbylulerden, gecinmeleri igin iklim ve tabiatla daima miieadele eianek meeburiyetinde olan
koylii smij'iudan sadir olacaktir.
Bu mmf balk fakir olmakla beraber Devlet vergisi noktasmdan da borcJUi vaziyetindedirler.
Eiaaenalejh buadan ewelki orman kanunu layihalarinda ceza sekli olarak kabul olunan para
cezasimn, prp*tikte big bir vakit kabiliyet tatbikiyesi gdriilmiyecektir. Diger taraftan bu sekle gore
para cezasnai vermiyen koyliilerde, mukabili olan hapis cezasina c,arpUrclarak hapishanelere gonderileceklerdir. Ceza icm hapse adam atimakta DevLetin menfaati olmayip zararlan vardir. Hapislere
bakmak ve doyurmak Devlet kasasina aid bir i§tir. Koyliinun biitun fakirligine ve parasizligma
ragmen, mebzulen sahib oldugu bir seyi vardir ki o da «is kudret ve kuwetidir ».
Bu sebebien yeni kanun para cezasindan sai'fi nazar ederek koyliiniin tesahub ettigi is kuvvetini,
mecburi is. cezasi §ekline sokarak ormanlarda tatbik etmek istemi^tir. Suclunun aykin hareketleri igin
ceza olarak yapacagi orman islerile verecegi tazmiuat Devlete bir f aide getirmekle beraber su§lularm
orman memurlarile birlikte c,alismalan netieesi olarak, aJlilak seviyelerini yiikseltecektir. Hapis eezasi suclunun sok adi motifler dahilinde hareket ettigi hallerde veya kabili lslah olmayan suclarda
tatbik olunacaktir.
Adi motifler dahilinde yapilan su§lar §unlar olabdlir:
1 - Nisif bedelle verilen orman mahsulatini kendi zati ihtiyaci igin kullanmayarak harigte satmak,
2 - Kesileeek veya kesilmis, agaelarda numara ve damga i^aretlerini degi^tirmek,
3 - Hudiid jsaretlerini degistirmek,
4 - Qrjaap suglarina tesvik etmek ve galinan seyleri saklayarak yataklik yapmak,
5 - Para kazanxaak .gayesile hirsizlik yapmak,
$ - Mgmuyplari tahkir etmek korkutmak veya karsi gelmek,
7 - Kasden ormanlan yakmak.
Iki sene izarfinda iie. defa sue, ifleyenler de gayri kabili islah suglulardan telakki edilecoklerdir.
Tiirkiye ormanlannin icabi olarak bunlarm bir giinde katedilmelerine alelekser imkan yoktur.
Binaenaleyh boyle orman iginden gegmek meeburiyetinde olanlarla ormanda uzun miiddet
kalmak meeburiyetinde olan memurlar ameleler aveilar gibileine, fevkalade dikkat ve itina etmek
§artile ihtiyaclari i<jin orman dahilinde ate§ yakmka hakki verilmelidir.
Orman memurlari gerek su§larin takibinde ve gereksa bu hususa aid sair i§lerde §imdiye kadar
kep yalmz kalmakda idiler; orman memurlari her tiiriii sue, takibine Devlet teskilatinin muzalieretine
matik olmakdir. Bu sebepden kanun bu gibi halJerde orman memuruna Devlet muavenetiuden
faydabanma imkanlanni vermektedir.
Kanunun mevkii tatbika girmesile beraber orman suglarmin da artacagi ve binnetiee niahkemelerin §pk yiiklii bir vaziyete du^ecekleri kuvvetle memuldiir. Mahkemelerin bir kismi yiiklerini tahfif maksadile Italyada da tatbik olundugu veghile SUQ islerken yakalanan suglular,
majlkeme l^aranna hacet kalmadan muayyen ve mahdud bir kisim cezalan dogrudan dogruya
reviri idare eden orman memuru ile halledebileceklerdir. SUQIU sugu hakkmdaki zabit varakasi maakemeye gonderilmeden evvel kanunen verilmesi icab eden para cezasmi, azami ay nihayetine kadar orman memuruna verebilecegi gibi i^ cezasmi istilzam eden suglarda da ceza miiddetini tamdigina dair memura bir taahhiidname verir. Orman memuru neticeden ve verilen cezadan mahkemeyi haberdar edecektir. Muamelede bir yalni^lik meveud oldugu takdirde mahkeme
tekrar iije vaziyet edebilir.
Diger bir kisim maddeler orman memurlarmm silah tasjima ve kullanmaya mezun olduklrina
dairdir. Bu maddeler hususi suretlerde esbabi mucibeye ihtiyag gostermezler. Digarda, ormanlarda
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- 1 3 keridi basina kalan ve hareket etinek mecburiyetinde olau ormancilarm silah tasrmasi ve taaruza
karsi da bu silahi kullanmalan bir zarurettir.
Te§kilat
Orman umumi reisligi, halen merkezde malik oldugu teskilatla yeni kanunun icab ve zaruretlerini basarabilecek vaziyette degildir. Bu sebepden yeni isleri ba§armak ihtiyaei karsilayaoak ve
temiz ve is giyreeek sayi ve geniflikde boliimler kurulmus ve bunlarm istigal sahalari ve vaziyetleri umumi olarak kanunda gosterilmistir.
Orman umumi reisligi bir tarafdan ormanlarm beka ve meveudiyetlerini idame ettirmekle beraber diger tarafdan da Turk halkini ihtiyaei olan orman mahsulatmi temin vazifesile de miikelleftir.
Umumi reislik de bu vazif eyi bihakkin if a etmek isterse, bu takdirde halk ihtiyacinm viisatini
taniyib bilmesi icab eder. Ormandan §ikan mahsut hakkinda halen elde mevcud malumat halk ihtiyacmi gosterecek mahiyette bir esas teskil etmemektedir; nitekim simdiye kadar elde mevcud
teskilatla halkin kereste ihtiyacinm % 16 si ve yakma odunu ihtiyacinm da %1,5 gu goriilerek
kaydedilmistir. Ormandan gikanla, ormanda yetisen miktari icabinda mukayese edebilmek icjn
evvelemirde bu miktarlarm tesbiti lazimdir. Bu da kati bir orman istatistik teskilatmm vucude getirilmesile mumkiin olur. Istatistik malumati bir yandan halk ihtiyacinm viisatini tayin edecegi
gibi diger taraftan da umumi reisligin bu ihtiyaei nasil ve ne derece karsiliyabilecegini de gosterecektir.
Halen Turkiyedeki odun israfati goz oniinde tutulursa, halen ormanlarda yetisen miktardan fazla
odun sarf ve istihlak edildigi maliimdur. Halk odun ve kereste sarfiyatile, ormanlarai verim kaibiliyeti arasinda bir mutabakat teessois edinceye kadar ve bu mutabakat tesbit olununeaya kadar; ormanlarc daba fazla yormamak ve biUiassa harb senelerinde asil orman servetine dokunmadan bu servetin nesmasi ile gecjnmek i<jin; orman odun ihracatmi simdilik durdurmak lazimdir.
Halen Tiirkiye ormanlarinm halk ihtiyacmi karsilamak maksadile temin ettikleri odun ve kereste
miktarile mera kabiliyetinin ne oldugunu ve ne kadar miktar ihracat yapilabilecegini tayin ve tesbit
edecek, orman kadastrosudur. Orman kadastrosu islerinin muvaffakiyetle temini ic,in umumi reislikte
bu islerle meSjgul yeni bir sube ikurulacaktir Orman muhafaza islerini de ikolaylastirmak maksadile kanun; Devlet teskilatina merbut butiin kuwetlerin zabitan, <»avus ve neferlerle, demiryolu giimruk
memurlannm goriib duyduklari orman suQlarmi en yakin orman idaresine haJber vermekle mukellef
tutmaktadir
Gemjlerin orman tahsillerini tamamlamak ve eski memurlarm da malumatlanni takviye etmek gayesile Tiirkiye ormanlarinm idare sekillerine aid niimune ve tecriibe revirleri tesis olunacaktir Bu
tecriibe sahalarmdan maksad, orman mtveudunun modern tesisatla nasil islendigini gostermek olmayib, Tiirkiye bakir ormanlarinm hangi sekil ve idareler tahtinda bir isletme ormanma tebdil olunaibilecegini arastirmafetir
Ziraat islerinde bir §ok tecriibe ve niimune tarlalari kurulmustur Bunlar Avrupali miitehassislarin
idaresindedirler Ziraat islerindeki iktisadi tedbirlerin neticesini tayin ormana nazaran da ha kolaydir; zira ziraatte, alinan tedbirlerle elde olunan muvaffakiyet kisa bir zaimanda kendini gosterecektir Qunkii ziraatte hasat ve mahsul bir senelik bir zarnan i§inde tedvir edilebildigi halde ormancilikta
hie, olmaizsa asgari 100 senelik bir zaman ibeklemek lazimdir. Muddet meselesinin su uzunlugundan dolayi ormancilikta alman tedbirlerin ne neticeler verecegi ibu giinden yarma tesbit edilemedigi gibi tesir
noktasmdan da dahi kati daha derindir Bu sebebden ormancilikta da tecriibe sahalari tesisi suretile
ne gibi tedbirler almmasi lazimgeldigini pesinen tecriibe etmek ve bilhassa orman sahasma gegirmek,
ziraate nazaran daha kati bir zarurettir Ziraat isleri iqin bir <jok tecriibe sahalarmin tesisi tasvib
olunduguna gore ormancilik i<jin de bir numune revirinin tesisi ve avrupali miitehassislar idaresine
tevdii hiq de sayani kabul olamayacak bir teklif degildir
Biitiin bu isler teskilatin temellerini teskil eden boliimlerin esas vazifeleridir Orman memurlannm orman igindeki ihtiyaQlan da diisuniilmus ve memurlarm Avrupada oldugu gibi orman icinde ve
is basinda bir iiniforma tasimalan hususunda kanuna hukiimler konmuftn?
,
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-14Alelekser kiiltiir meiibalanndan, ya hayatm her turlii rahat ve huzurundan uzak yasayan ve ofmanda vazife goren memurlarm gerek kendilerini ve kerekse aile efradini iyice doyurmak ve kendilerine kolaybk, yol ve vasitalari temin etmek lazimdir.
Bu miilahazalara musteniden ormanda galisan memurlara mesken temin etmek Ziraat arazisi vermek
ve Qiftlik hayvanlari kullanmak suretile kendi ve ailesiriin gidasini temin etmek
imkanlan orman
kanununda derpis edilmistir.
Keza orman dahilinde dolasabilmek hjin orman memurlarma at verilmesi ve orman icjnde serbest
av yapma hakki dabi kanunun hukumlerindendir. Av memuru ormana baglayacagi gibi netice itibarile Devlet i<jin de bir faidedir.
tntikal

devresi

Yeni orman kanununda munderic, bilumum ahkamin defaten ve kisa bir zamanda tatbikine imkan
olmadigindan kanun, bir intikal devresi kabul etmistir. Keza isletmeye aid hukumlerde yavas yavas
tatbik olunacaklardir. Isletmenin tatbiki iharita ve kadastrolarin itmam ve ikmaline talik
edilmistir.
Harita ve kadastro isleri, kanuna gore vilayetler uzerinden tedricen yapilacaktir. Ve bu suretle de
her vilayetteki orman isletmesi o vilayetteki kadastro islerinin itmamindan ve orman hududlarinin
tahdidinden sonra mevzubahs olaeaktir. Eldeki hesaba gore, kanunun nesri tarihinden sonra
gelen
dordiincu senenin baslangicindan ilk 7 vilayetin orman kanunu hiikumlerine gore
isletmeye terki
mevzubahs olaeaktir. Kanunun tatbiki tarihinden sonra gelen 12 nci ormanci senesinde son 7 vilayetinde haritalan ve kadastrolan ikmal ve itmam edilerek bu suretle biitiin Tiirkiyedeki orman sahasi
yeni orman kanununun hukumlerine gore isletilmeye girecektir.
Kanunun tatbiki tarihinden itibaren biiyuk zamanlara inhisar eden orman isletmelerinin eshasa
verilmesi yasak edilmistir. Orman kanunu butiin ormanlari Devlet isletmesine tabi tutacagmdan
bu suretle ^ahislara orman vermemek de kanuni bir luzumdur. Yalniz eari mukavelenameler ahkami
yine devam edebilecektir.
Yeni orman kanununda imevzubahs olan butiin hiikiim ve gayelerin muvaffakiyete ulasabilmesi i^in bununla beraber derhal kaf i bir muhafaza teskilatinin da Turk ormanlannda kurulmasi bir zarurettir.
Bu teskilatin masrafi 10 senelik is plani mevzuati dahiline
konmustur. Muhafaza islerinde ilk on
sirada mevzubahs olacak is ve gaye Devlet mtilkunu tecaviizlere karsi muhafaza ve korunmasi demek
oldugundan ormanda siki ve kudretli ve salahiyetlibir imuihafaza kuweti
teskili gerektir. Bunlara
orman bilgi ve tecriibesi; ayriea ogretilecektir. Bunlar icab ve liizuma gore, ormandan yapilaeak
ihracat ve kati'iyata aid hususatm kontrolu gibi isler dahilinde de kullanilabileeeklerdir.
Teskilat kanununda mevzubahs olan muhafizlarm derhal tavzifleridirki, yeni orman kanununun
tatbikatini ve kast olunan gayeleri temin edebilir.
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Yiiksek Reislige
Ziraat vekaletince hazirlanrp lera Vekilleri
heyetinin 24 - X - 1935 tarihli toplantismda
Yiiksek Meclise arzi kararla§trrilarak yiiksek
makammiza sunulan ve enciimenimize havale
buyurulan kanun layihasi orman umum miidiirii
hazir oldugu halde okunup konusuldu.
Yaradilislarinda kendilerini ormanlar iginde
bulan ilk insanlar gibi simdiki insanlik ta ormanlara olan baglilik ve ihtiyacini azaltmak
soyle dursun aksine olarak bu bag ve ihtiyac,
hayret edilecek dereeede artmistir. Ormanlar,
iyi idare edilmek sartile, tabiatm memlekete
verdigi tukenmez bir servet kaynagidir. Orman
hasilatmm sarfedildigi yerler hatira gelmiyecek kadar gogalmistir. Bu giin diinyada
sarfolunan 18 milyon ton kagidi yapan maddelerin esasi odun olub 50 - 55 milyon metremikap arasmdadrr. Her sene artar bir tarzda demir travers yerine kullanilan odun travers ve
maden ocaklarmda kullanilan direklik kereste,
kimya ve hekimlikte ve- patlayici maddeler yapilmasinda, arabacilik, mobilya, marangozluk
ve her tiirlii ziraat ve sanat aletleri ve en son olarak ta yapilarda ve ismmada kullanilan kereste
ve odun ormanlarm ekonomideki ehemmiyetini gosterir. Her giin Qogalmakta olan demir
yollarimiz ve endustrimiz ve i^letilmege. baslayan madenlerimiz karsismda ormanlraimiza ne
derece bir kiymet vermemiz lazim geldigi anla9ilir.
Ormanlarm memleket ahalisine a<jtiklari is
cihetinden de ayri bir degeri vardir. Sekiz milyon hektar tutan ormanlarrmizda diizgiin ve
devamli i§ler olursa yarim milyon ameleye ve
dolayisile bir kae, milyon niifusa gegim yolu
agilmLj olacaktir. Bunun is ekonomisindeki
ehemmiyeti asiktrdir.
Ormanlarm ekonomik noktasmdan insanlara
gordiigii faydalardan baska memleket miidafaasi,
ziraat, saglik bakimmdan, spsyal cihetten bir
memlekete yasama kudret ve kabiliyetini verir.
«Medeniyet, onmanlarm arkasindadir » sozii

tutulmalidir.
Geleeek harpl'erde ormanlarm
ehemmiyeti gegen harplerden da/ha yiiksek sayilmaktadir. Tayyare, zirhli arabalar, uzun menzilli toplara karsi koyacak ve ordunun hareketlerini gostermeyecek vasitalarm ba§lieasi ormanlardir.
Ormanlarm ziraatteki kiymeti sayilamayacak
kadar yiiksek ve Qoktur. Ormanlik yerlerde kuraklik korkusu yak gibidir. Yazm serin, kism
miilayim ve az degisen iklim yaratir. Daglarm
topraklarmi, ta§lanni
a^agilara indirtmeyerek
ovalarin ve su yataklarinin Qakil, tai$s ve (jamurla
dolmasmin ve deli gaylarcn oniine gec,er. Ormanlar koklerjle topragi gevsetmek ve iizerindeki ortii ve nebatlar ile suyun akmasini yavaslatma
suretile kaynak ve diidenler yapar ve siddetli
yagmurlar karsismda yapraklarile siizgec. vazifesini garerek sellere meydan vermez. Bunlar sayesinde irmak ve gaylar beslenir.
Bu anlati§a gore bir memlekette ziraatin giivenligi o memleketin giivenligi o memleketin ormanlarma baglidir. Medeniyetin destegi sayilan
ormanlarm sosyal faydalari da biiyiik yer tutar.
Insanlarda tabiat ve sanate karsi sevgi uyandinr. §efkat ve insanlik duygularmi kuwetlendirir.
j
Orman havzasmda ne toz ne duman ve ne de
zararli gazler vardir. Onun iqm hastane ve sanatoryomlar ve bunun gibi bir cok sosyal yardim
kurumlan ormanlar icjinde veya yakinindedir.
Ormanlarm bu degerli durumlari Tiirklerin
de gozii oniinden kaQmamistir. Tiirklerin totemcilik devirlerinde
Uygur
efsanelerine gore
tapindiklari totem, hu§ agaei oldugu gibi sonradan tapmdiklarr kudretlerden biri yine agac
ve orman olmu§tur.
«Orman suyu, su merayi, mera hayvani, hayvan giibreyi, giibre tarlayi, tarla da ziraati yai-atir. « Agaci olmayan yurdun ekini olmaz ».
« On agac, yetirmeden bir agac, kesme »
sozleri agicin kazandigi biiyiik kiymetin tarihe
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mal olmu§ vecizeleridir.
Ormanlarin kisaca sayilan bu faydalarindan
sonra memleketimiz ormanlarinm gecjirdigi durum law anlatalim:
Zengjnlik kaynagi olan ormanlarin memleketimizdje tuttuklari geni§lik miitehassislarm
tahminlerine gore 8 milyon hektar kadardir.
Orraanlajrimizi en a§agi 7 milyon hektar kabul
eder ve il hektardaki odun servetini en az 200
metre mdkab hesab edersek ormanlarimizm
1 400 000 000 metre mikab servete malik oldugu anlaiilir. Bunun beher metre mikabmi en
az 1. liraidan tutarak toprak kismi haric. oldugu
halde 1 400 000 000 liralik bir sermaye ta§idigi
goriilur.iBu biiyiik serrnayenin usul dairesinde
i§lenilm$si halinde Devlete en a§agi 14 000 000
lira irad getirmesi lazim gelirken bu giinkii neticeye gore alinan varidat bu rakamlardan gok
uzak hulunmaktadir. Son istatistiklere gore
2 000 0(M) hektar tutan Devlet ormanlarindan
Romanyjft safi 3 000 000 lira ve 1 000 000 hektarlik, Devljet ormani olan Bulgaristan 950 000 lira,
1 000, 000 hektar Devlet ormanina sahib bulunan Bavyera 19 000 000 lira hazine varidati aldigi halfle bizde ormanlarimizdan Hazineye giren para 2 000 000 lira kadardir. Bu vaziyet ormanlarimizm tarn bir §ekilde idare ve te§kilat
landirilitiasi liizumunu gostermektedir.
Eski^en «Cibali mubahadan* sayilan ve Devlet taraijmdan miidahale, halkm hissiyatmi tah^
rik ederi mahiyette goriilen ormanlanmiza Devletin alaikasi 1856 tarihinden basjiyor. Hukiimleri bn guin baki olan orman nizamnamesi de 1868
tarihlidir.
Ormanlarimizm bu giinkii vaziyeti ve bunlarin islahi hakkmdaki goriis, ve dtisjuncele'ri §u
§ekilde iopliyabiliriz:
1 - Tjlurkiyede ormanlar harab edilmektedir.
2 - (jrmanlar ortadan kalkmea ziraat te temelinde^i sarsilacaktir.
3 - r jiirkiye ormanlarini aeikli hale koyan
ba§liea yanginlar, tarla acmalarile beraber hayvanlar ve bilhassa ke^ilerdir. Qiinkii bunlar yeni siirgUn, filiz ve fidanlarm tiiremesine meydan veriiemektedir.
4 - Sahillerde ve §ehirlere yakin yerlerdeki
ormanlajr bu giin tamamile harab bir haldedir.
5 - Ormanlarin tasarruf vaziyeti pek karisjktir, Neresi Devletin,
neresi e§hasm ve neresi
koyliinujn oldugu belli degildir. Bundan dolayi

orman halk§a sahipsi/. sayilarak alabildigine harab edilmektedir.
6 - Bu giinkii te§kilatla ne orman konmnr
ve ne de fenni surette i§letilebilir.
7 - Biitiin Devlet tesjkilati ormanlar iejn kafi
dereeede alakalandinlmami§trr.
8 - Ormanlarin boyle tahribi devam ettikge
di§aridan kereste getirmek meeburiyeti kar§ismda kalmacak ve geleeeklere agir bir yiik birakilmi§ olacaktir.
9 - Bu giinkii mali kudret umumi'bir agaglandirmaya miisaid degildir. Ayrica bir agacjandirma miikellefiyeti zaruridir.
10 - Orman memurlari ormanlarin geni§ligine gore pek az olmakla beraber gordiikleri mii§kiil vazife kar§ismda maa§lari §ok azdir.
Halbuki her birinin eline pek biiyiik servetler emanet edilmektedir.
Memleketin miidafaasmda miihim vazife goren ormanlarin tahribinden Tiirkiye <?ok zararlar
gorebilir.
Bunlara Qare olarak ta a§agidaki esaslar
dairesinde hemen ise baslanmasmi zaruri gormekteyiz.
1 - Koruma icjn gok siddetli
hiikiimlerin
konmasi,
2 - Ormanlarin miilhak bir but<je ile idaresi,
3 - Devlet isletmesiuin esaslandirilmasi v€;
ayri bir sermaye ve muhasebe ile kuvvetlendirilmesi,
4 - Orman hudutiarmin ve tasarnifun belli
edilraeai, bunun i(jm Irakis! mahkeme v e komisyonlar teskili,
5 - Devlet ormanlarmdan
mak hususlarmm kaldrrilmasi,

intifa ve otlat-

6 - Ormanlarm en §abuk usullerle haritalarmm almmasi ve orman servetinin belli edilmesi,
7 - Tehlikeli vaziyetler doguracak ormanlar m koruma ormani olarak il&ni,
8 - Orman memurlarmm meslek bilgilerinin
yukseltilmesi i<jin bu meslekin mekteplerine biiyftk ehemmiyet verilmesi ve bunlara ragbetin
arttrrilmasi,
9 - Eski memurlar iqin kurslar agilmasi,
10 - Agaclamaya buyiik bir ehemmiyet verilmesi,
11 - K5y, sahis ve hiikmi sahis ormanlarmm siddetli Devlet murakabesi altma almmasi.
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- 1 7 Bu neticeleri goz oniinde bulunduran enciimenimiz basli basinabir tabiat vergisi olan ve biitiin milletin hukuku ile baglantisi bulunan ormanlar iizerinde Devletin hukukunun yerlesmesmi
tabii ve zaruri gormekle beraber sahislarm mulkiyet haklarcna dokunmamis ve :
Koyliilerin otedenberi ormanlarla olan alaka
ve faydalanmalan da diisiinulerek orman civanndaki koyliilere Devlet ormanlanndan par^alar ayrilmasi;
Ormanlara zarar vermeyecek mahallerde kec,iden baska diger hayvanlarcn otlatilmasi;
Ormanlarm, teklif veghile, Devlet tarafindan isletilmesi goz oniinde tutulmakla beraber
uzak ve sarp mahallerde bulunup ta biiyiik tesisatin vueudiinii icab ettirecek ve simdiye kadar
islenmemis ormanlarm hukumetle birlikte milli
sermayeli tiirk sirketleri tarafindan islettirilebilmesi;
Tasarruf haklari mevkuf olan evkaf ormanlarinin hususi ormanlar ahkamma
tabi olup
idareleri
evkaf dairesine, asar ve resimleri
mevkuf olan ormanlarm ise Devlete aidiyeti;
Sahipli ormanlarla hiikmi sahislara ait ormanlarm idaresi ve agac,landirma miikellefiyeti
haklannda ayrica hiikiimler koymustur.
Hiikumetin esbabi mueibesinde de anlatildigi
iizere
ormanlar
iizerinde
Devlet isletmesinin tesisi ve isletmeyi
temin edebilmek

igin orman idaresinin hiikmi sahsiyeti haiz ve
miilhak hvdqe ile idare olunur bir tesekkiil haline getirilmesi keyfiyetlerini de enciimenimiz biiyiik bir ehemmiyet ve dikkatle miitalea ederek
ve bu islerin basanlmasmi ancak kanundaki
te^kilatm kabuliine bagli gorerek bu ve bazi
maddelerde yapilan degisikliklerle layihayi
kabul etmistir.
§imdiye kadar bir Qok miizakerelerden ge(jerek olgun bir sekil almis olan ve enciimenimizce ekonomi ve muhafaza bakimlarmdan bu
sene kanuniyet kesbetmesi zaruri goriilen bu
layiha, emsali gibi, alakali diger biitiin enciimenlerden teskil olunacak muhtelit bir enciimende tetkik ve umumi heyete miistacelen miizakere edilmek dilegi ile Yiiksek Reislige sunulmustur.
Ziraat En. Reisi

tzmir

M. M.
Manisa
Yasar Ozey

R. Koken
Denizli
Bolu
Yusuf Baskaya
M. Kuzay
Seyhan
Denizli
Tevfih Tarman
E. As. Tokad
Ankara
Maras
M. Ayaslt
Nuri Ural
Bursa
Bolu
S. tnsel
Siikrii Giilez

Orman kanunu layihasi Muvakkat encumeni
T. B. M. M.
Orman kanunu layihasi
Muvakkat encumeni
Esas No. 1/294
Karar No. 1

Katib.
Bolu
/. H. JJzmay
Kirsehir
A. Esen
Kirklareli
Z. Akin
Nigde
C. Oral
Balikesir
R. Selguk

mazbatasi

23-1-1937

Yiiksek Baskanliga
Ziraat vekaletince hazirlanarak tcra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise arzi kararlastirilip Basvekaletin 2 5 - X - 1 9 3 5 tarih ve 6/3189
sayili tezkerelerile Biiyiik Meclise giinderilen orman kanunu layihasi evvela, Ziraat encumeni
tarafindan tetkik edildikten sonra Meclis Umumi heyetince Adliye, Maliye, Dahiliye, Milli
Miidafaa ve BiitQe eneiimenlerinden segilt'ii beser azadan murekkeb Muvakkat enciimenimize

verilmis olmakla her eelsede Orman umum miidiirii, ekseri celselerde Ziraat vekili ve bazi
celselerde de davet olunan Adliye, Iktisad vekilleri ve diger vekaletlerden gonderilen miimessiller ve Evkaf umum mudiirii hazir olduklari
halde tetkik ve miizakere olundu:
Gerek Hiikumetin, gerekse Ziraat enciimeninin esbabi mucibe mazbatalannda dahi ifade
olundugu iizere bizdeki orman mevzuati 1285
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tarihli bir nizamname ile zaman zaman gikarilan miiteferrik ve muhtelif kanunlarda yer tutmustur. Bu mevzuat konulurken bilhassa ana
hiikiimleri ihtiva eden nizamname yapilirken
ormanlardan munhasiran Devlete varidat teminine ehemmiyet verilmis, halkin ihtiyae,lan
tazyik olunmamak kaygusile hareket edilerek ormanlarm korunmasi ve arttirilmasi daima ikinci derecede bir is olarak telakki edilmistir. Bunlarm netieesi, ormanlar harab olmus, halkin
giinliik ihtivaclari temin olnnsun diye gayret
olunurken nihayet onlarin bu ihtiyaQlarmi olsun temin edemeyecek hale diismustiir.
Miitehassislar bir memleketteki ormanlarm
topraga nisbetini laakal % 30 kabul etmekte ve
bunlarm olke iistiinde miitenasiben dagilmis
bulunmasmi istemektedirler. Elde mevsuk malumat mevcud olmamakla beraber en nikbin bir
tahmin ile ormanlanmizrn vatan topraklarmin
ancak % 10 unu ortmekte olduklan anlasimaktadir ve bunlar daha ziyade memleketin muayyen kisrmlarmda bilhassa sahil mintakalarmda
tekasiif etmis olup Orta Anadolu ormandan kiilliyen mahrum ve step halinde bulunmaktadir.
Yurdun iskan kabiliyetine ve miidafaasma taalluk eylemekte bulunmasi hasebile bn vaziyet
eski mevzuati bilkiilliye ortadan
kaldrrarak
orman islerimize yeni bir veqhe verilmesini kafi
ve cezri tedbirler almmasmi zaruri kilmaktadir.
Iste bu miilahaza ile teklif olunan kanun
layihasi encumenimiz tarafmdan esas
itibarile
kabul olunmus ve muzakeresine baslanmistir.
Muvakkat enciimen Ziraat encumeninin hazrrladigi gekli muzakerelerine esas ittihaz eylemis olmakla beraber bu encumenin kabul eyledigi bazi esaslan ve hiikiimleri layihadan eikarmis. olduffU gibi yeniden bazi esaslar ve hukiimler ilavesi suretile bir kill halinde adeta yeniden
bir layiha viieude getirmistir. Kanunun tatbikmda iyi bir rehber olacagi dusiincesi ile encumenimiz her celsenin muzakere zabrtlarmi
tutmus ve bunlarm tab edilerek
alakalilara
tevziini kararla§tirmis.tir. Boyle olmakla beber layihanm ana hatlarile esasli muzakerelere
mevzu olan meseleler hakkmda burada da kisaea malum at verebilmek icjn layihanm tertib
sirasmi takib ederek yaptiklarimizi ifadeye <;alisaca&iz.
Layiha umumi hukumler kismile ba lamaktadrr. Bu kisimda ormanm tarifi, taksimi ve

Devletten baskasma aid ormanlarm Devlet tarafmdan murakabe edilecegi yazilidir.
Tatbikatta nerelere orman denileceffi ve hangi yerlerin orman kammu hukiimlerine tabi tutulacagi ekseriya karisikligi mucib olmustur.
Binaenaleyh yeni kanunun evvela ormanm tarifi ile ise baslamasi zaruri idi.
Ormanlarm taksimi isine gelinee bunlarm
muhtelif nevilere ayrclmis olmasi bir realitenin
ifadesidir. Devlet ormanlari, vakif ormanlar, amine muesseselerine aid ormanlar, hususi ormanlar.... bu taksim asagi yukari bizdeki arazinin
mtPkiyet sekillerile mutenazirdir. Ve bovlo bir
taksim orman reiimimizin bir hususivetini de teskil etmektedir. Bu nevilerin her birine aid hukumler baska oldugundan layihada bu taksime
istinad edilerek her nevi iein ayri hirer kisim
tahsis olunmus ve miisterek hukiimlerde ayri bir
kisrmda toplanmistir.
Umumi hukumler kismmda Devletin murakabe hakki bir madde ile ifade olundu; Kurdugumuz rejimin bir hususiyeti de Devletten baskasma aid olan ormanlar iizerindeki murakabenin esasli ve kuwetli olmasidir, bunun nasil ve
ne sekillerde iera edilecegi her nevi orman i§in
ayrilan kisimda aqik^a yazilmistir.
Devlet ormanlarma tahsis olan kisim ormanlarm tahdidi ile ise basliyor. Muntazam bir idarenin kurulabilmesi icjn ilk ewel arazi iizerinde Devlet ormanlarmm sinirlarla belli adilmis
bulunmasi sarttir. Burada tahdidin kiml or tarafmdan ve nasil yapilacagi yazilmistir. Ziraat
enciimeni tahdid sirasmda cikaeak ihtiWlarin
aynca teskil edileeek olan kadastro mahkemelerinde goriilmesini kabul etmisti, Encumenimiz
ise ayri bir mahkeme teskilini faydali bulmryarak bu ihtilaflarm umumi hukumler dairesinde
mahalli mahkemelerde goriilmesi esasmi muhafaza eylemistir.
Layihanm kabul eylediffi esas^ardan birisi de
parasiz intifa haklarmm kaldinlmis olmasidir.
§imdiye kadar devam eden -parasiz intifa usulu
ormanlarm harabiyetini mucib olmustur. Ancak
bu hak kaldirilirken koyltPerin ihtivaclari ihmal
edilmemis, ihtiyaelar siniflara ve derecelere ayrilarak bazen parasiz, bazen tarife bpdolinin
bir kismi, bazen de tarn ami mukabilinde bunlara kerestelik tomruk ile mahrukat verilmesi
kabul olunmustur. Ziraat enciimeni, orman civarmdaki koyliilere hane basina bes ve bazan
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- 1 9 iki hektar hesabile orman aynlip verilmesini,
geri kaian kisimiarin tahribden vikayeieri ve
ihtiyaglarm temini igin bir gare telakki etmistir. Jjincumenimiz ise mevcud ormaniardan bir
kismmin pargalamp kdyiiilere verilmesini dogru buimayarak bunun yerine koylii ihtiyaglanni ve ormaniarin korunmasini temin igin mumkiin oian kolayiikiari ve sekiiieri tesbit eyiedi.
Layiha, ormaniarda Deviet isietmesi esasiru vazeyiemis buiunmaktadir. Tatbik oiunaeak
Deviet isletmesinin mahiyeti, ormanlara yabanci balta sokmayarak biitun katiyatin Deviet elile
yaptirilmasi, meydana gelecek tomruk ve mahrukatin muayyen istif yerlerinden satisa gikarilmasmdan ibarettir. Ne kadar kayid ve nizam
aitina aimirsa alinsin miiteakhidlerin ormanlara zarar vermelerinin bir tiirlii oniine gegilememistir. Biitun ormaniarda Deviet isletmesinin
tatbiki muskiil bir ameliye olacagini diisiinen
bazi arkadasiar bu fikre taraftar olmamisiarsa
da mevcud ormanlari hem korumanin ve hem
de daimi sekilde hasilat almanin baska gikar
yolu olmadigmi diisiinen enciimen ekseriyeti
bu esasi kabui ederek muvakkat hiikiimlere ilave eyledigi bir madde ile Deviet isietmesi biitun ormaniarda del'aten tatbik edilmeyip, viiayetler itibarile tedricen baslayarak nihayet on
senede ikmalini istemis ve boylece her yil yapilan tecriibelere gore gelecek yillarda ve muteakib isletmelerde icab eden tedbirler aiinmak
suretile isin muntazam tatbik ve idaresine imkan
vermistir.
Deviet isletmesinde izhar olunan endiselerden birisi de, satilacak tomruklar bir yil igin
satisa gikarildigi takdirde bunlari satin alacakl a n fabrika insasma yanasmayarak iptidai vesaitle isleyecekleri, binaenaleyh memlekette kereste sanayii teessiis ve tekamul edemeyecegi
keyfiyeti idi. Fiihakika satis, bir yil igin yapilacak
olursa kimse fabrika yapmaga cesaret edemiyecektir. Fakat kaim agag sati§inda oldugu gibi
biitiin bu satiglar her yil muayyen miktar tomruk
verilmek sartile uzun yillar igin yapildigi takdirde
bu endi§eye mahal kalmayacagi tabii g6rulmii§tur.
Ziraat eneumeni kesilen agaglann giindelikle
tutulaeak amele ile istif mahallerine nakli esasini
kabul etmi§ti. Tatbikatta yevmiye yerine bazan
nakil isjerinin bir muteahhide verilmesi faydali
olabilecegi dii§iinulerek bu kayid layihadan gikarilmi§ ve i§lerin icabina gore hareket edebilmege

imkan verilmek istenmi§tir.
Bu kanun ile orman i§leri, artik ticari bir mahiyet almi§ bulundugundan bu
i§leri gorecek Orman umuni mudurlugiiniin miistakil olmasi ve miilhak biitge ile
idare olunur bir miiessese haline konmasi
tegkilatinin ve vazifelerini ifa tarzinin ona
gure tanzimi zaruri gorulmu§tur. Ancak teskilat i§i ayri bir mevzu olub onu ayri bir kanun
ile tesbit eylemenin daha selametii olacagini diigiinen encumenimiz teskilat kismini bu kanundan
ayirmis, yainiz bu layiha ile tesbit olunan vazifelerin yapilabilmesi §ahsi hiikmiyeti haiz ve miilhak butge ile idare ediiir bir muessesenin viiciidiine bagii oldugu igin bu esasi layihada ifade
eylemi§tir.
Deviet ormanlanna aid olan bu kism da ormaniarin kadrosu yapilacagina, kereste ve mahruKattan ba§Ka nevi orman mansuilermden halkin nasil istiiade edeeegine ve ormanlar igindeki
mera ve otlak haklarinin nasil kulianilacagina ve
ormaniarin korunmalarina aid hiikiimler mevcuddur. Korunma tedbirleri arasinda bilhassa kil
kegi ve tiftik kegisi, deve gibi zarar veren hayvaniarin ormanlara sokuinianiasim ehemmiyetii
bir hukiim olarak layihaya derg eylemi§ bulunuyoruz.
Layihamn ugiincii kisminda umuma mahsus
ormaniarin tabi olacagi hiikiimler toplanmi§tir.
Burada hakim olan fikir evvela bu nevi ormanlar
iizerinde Devletge iyi ve kuwetli bir murakabe
tesisi, saniyen bu miiesselerin yapamayacakl a n lslerin orman idareleri tarafmdan kismen
de parasiz 'gorulmesi suretile onlara yardim
yapilmasindan ibarettir.
Vakif ormanlar kisminda bunlarm idareleri
isletilmeleri Vakiflar umum miidurlugiine
ve
miitevellilere birakilmis olmakla beraber mazbut vakiflardan olan ormaniarin gelirleri yine
Evkafa verilmek iizere Icra Vekilleri Heyeti
karar verirse idare ve isletmenin Orman umum
mudurlugu tarafmdan
yapilabilecegi tesbit
olunmustur. Bu kisimda Hazine ile evkaf arasinda daimi ihtilafi mucib olmus bir mesele dahi
halledilmis buiunmaktadir.
Hazine, hukuku
tasarrufiyeleri mevkuf olan ormanlarm kendisine aid oldugunu iddia etmekte evkaf, ise,
bunu kabul etmemekle beraber yainiz asar ve
riisumati mevkuf ormanlari da istemekte idi. Bu
taleblerin hig birisi de hakli degildi. Uzun ihti-
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laflara vol agaeak ve niahkemelerde muhtelif
igtihadlara vesiie verebiiecek
olan bu anesele
halledilerek
hukuku tasarrufiyeleri mevkuf
ormanlarni evkaf a aid oldugu, yalniz asar ve riisumati mevkuf ormanlarm da Hazineye aid bulundugu tasrih olunmustur.
Layihanm hususi ormanlara aid kisminda
da bu ormanlarm nasil murakabe edilecegi, korunmalan ve i§ietilmeleri nasil bir kaideye tabi
oiacagi, sahiblerinin miikeilefiyeti agikga yazilmistir.
Bundan sonra layiha miisterek hukiimlerden
bahsetmektedir.
Bunlarin basinda agaglandirma ve imar isleri geliyor. Bu kanunun bir hususiyeti de
umumi agaglandirma ve imar islerine ekemmiyet vermekten ibarettir. Orman islerine yeni bir
veghe verilirken sadece mevcudu korumak yeter bir tedbir olmaz. Yeniden orman yetistirmek ijimdiye kadar kayboianlarm yerine koymak orman islerimizin iki muhim gayesinden
biridir. Bu ihayati meselede yalniz orman umum
mudurluguniin faaliyetini kafi gormedik. Bir
taraftan Devlet diger taraftan hususi idarelerie
belediye ve koyler bununla miikellef tutuldugu gibi bunlardan haska bir vatandasin tescir isile
alakadar olabilmesi igin tesvik ediei hiikiimler
kondu.

Kaide olarak orman bek<jileri ormanlarm muhafazasi ve orman suQlannin takibi
vazifesile
miikelleftirler. Onlara kendi mintakalari dahilindeki diger nevi suglan dahi takib
vazifesi
verilmemistir. Aneak musellah bir kuvvet olmalari itibarile kendi mintakalari dahilinde sue,
faillerini yakalamak i§in zabitanin isteyeeegi
yardimi yapinakla miikellef tutulmuslardir.

Bundan sonra orman yanginlarinin sondiiriilmesi ic,in yangin mahalline yakin olan vatanda^lara miikellefiyet tahmil edilmistir. GKinlerce
devam eden ve sondurulemeyen yanginlar oldu.
Layiha bunlara miimkiin mertebe mani olmak
ve vukuu halinde de derhal sonduriilebilmek
ie,in miimkiin olan tedbirleri almis bulunmaktadir.
Yine bu kisimda bir fasil olarak orman memurlarinm silah tasima haklari bunlari ne gibi
hallerde kullanabilecekleri, nasil, tahlif edilecekleri, koruma memurlarinm vazifeleri gosterilmi§tir.

Bundan sonra layihada muvakkat hukiimleri
tesbit eylemis bulunuyoruz.
Bunlardan birisi bu kanun meriyete girdigi
zaman mevcud olan hususi ormanlardan Devlet
ormanlarma bitisik ormanlar ne miktarda olursa olsun bitisik olmiyanlardan miktarlari bin hektari gegenlerin Devletge istimlak olunacagidir.
Bu hiikmiin vazina saik olan baslica sebeb bir
gok ormanlar Devlet mali iken muhtelif suretlerle ve belki de bazi yolsuz nraamelelerle haksiz yere sahislarm eline gegmistir. Ziraat enciimeni ormanlara aid tasarruf vesikalanni yeniden tetkike tabi tutmak suretile bu miilkiyet
meselelerini halletmek istemisti. Fakat boyle bir
usul yeni yeni ihtilaflar doguracagi ve efkari
umumiyede Devletin miiktesep haklara riayet etmedigi zihniyetini uyandiracagi igin bunu kabule sayan bulmadik. Bunun yerine gegmis zamanlarin meydan almasma miisamaha eyledigi
vakialari oldugu gibi kabul ederek kaybolan Devlet haklarinm istimlak yolu ile tekrar elde edilmesini hal ve maslahatm icablarina uygun bir

Ormanlarm muhafalan isi basli basma bir
mevzu teskil etmektedir. Enciimen miizakereleri
sirasinda muhafaza i^lerinin tanzimi ve muhafizlarm gogaltilmasi liizumuna kanaat getirmistir. Aneak bu teskilatm askeri veya sivil
ne olursa olsun diger teskilat isi gibi ayri bir
kanunla tesbiti muvafik olaeagi diisuniilmekle
beraber bu kanunda bekgilerin vazif e ve salahiyetlerinin gosterilmesine liizum gorulmustiir.

Ceza hukiimleri ve suglarm takibi ayri birer
fasilda toplanmistir. Ceza hiikumleri bu kanunun men eyledigi hukiimleri ceza tehdidi altmda bulundurmaktadir. Bu giinkii mevzuat, suc,lulara verilecek para cezasmi failin mahkum oiacagi tazminat miktarile miitenasip tutmaktadir.
Bunun ceza tayininde adil bir mikyas oldugu
kabul edilse bile tatbikatta daima alinan paranin
ceza nevinden mi, yoksa hukuku sahsiye neviden mi oldugu ihtilafi mucib olmus ve isleri
kanstirmistir. Bu layihada bu kistas terkedilerek
umumi hukumler dairesinde her sue. igin ayrica
para cezasi tayin edilmek suretile alinacak paranin hukuku umumiye para cezasi oldugu belli
edilmistir. Ceza hukiimlerinde encumenin ilave
eyledigi yeni bir hiikiimde musadere olunacak
mallari tasiyan nakil vasitalarmin da musadere
edilecegi keyfiyetidir. Bu hukum agir telakki
edilse bile kagakgiligin online gegecek ehemmiyetli bir tedbir olarak kabul olunmustur.
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tedbir olarak kabul eyledik.
Bu kanun ile kurmak istedigimiz orman rejimi, bizde Devletten baskasma aid orman meveudiyetini kabul etmeyen bir rejim degildir.
Ancak Devlet isletmesinin biiyiik ormanlarda
fayda verecegiiie kani bulundugumuz igin bin
hektardan az olan ormanlarin istimlakini kabul etmedik.
Bu suretle istimlak olunacak ormanlara verilecek bedelin ne olacagi encumende miinakasayi mucib oldu. Layihada bu bedelin 1936 mail yili arazi vergisine esas olan kiymetler olacagi yazilmistir. Bu hiikmiin teskilati esasiye kanunumuzun 74 ncii maddesindeki deger paha
tabirine uygun olmayacagi miitalea edildi. Fakat encumende ekseriyet teskil eden aza deger
paha ancak ehlivukuf marifetile takdir edilebilen
bir palia olmayip bunun baska usullerle de bulunabilecegini ve bir malm vergiye esas olan
kiymetini ise o malm deger pahasi kabul etmek
zaruri oldugunu ve nitekim Biiyiik Millet Meclisince kabul olunan bazi istimlak kanunlarinda
bu kiymetin deger paha sayildigini one siirerek
bu hiikmiin teskilati esasiyenin mezkur maddesine uygun olmayacagi miitaleasmi ka))ul etmemistir.
Muvakkat maddelerde vazedilen hukiimlerden birisi de bundan evvel isletilmeleri liakiki
veya hiikmi sahislara verilmis olan ormanlara
aid mukavelelerin feshi keyfiyetidir. Ormanlarda Devlet isletmesinin tatbiki, Devlet iein
zaruri vevc hayati bir ehemmiyet almca, isletilmeleri otuz, kirk sene gil)i uzun zamanlar
igin baskalarma verilmis olan ormanlan bundan istisna etmek dogru olmazdi. Ancak Devlet isletmesi her yerde defaten tatbik edilmcyecegine ve nihayet on senede ikmal edilecegine
gore bu miiddet iginde memleketin kereste ilitiyacini da temin zarureti vardir. Gerqi intikal
devrine aid olmak iizere muvakkat hiikiimlerde
Devlet i§letmesi heniiz teessiis etmeyen yerlerde
tahammulleri musait ormanlardan
muvakkat
planlarla ve miiddetleri on seneyi geejoieyecek ki-

sa mukavelelerle kerestelik agac. veya mahrukatin sati§a cikarilabilecegi kabul olunmug. ve bununla memleketin kereste ve mahrukat ihtiyacili m temini dugunulmiis ise de bu tedbirin de kafi
gelmedigi haller ve zamanlar bulunabilecektir.
Bu miiiahaza ile kurulmug bir miicssese tarafindan igletilmekte olan ormanlarin derhal i§letilmekten menini isabetli gormedik. lhtiyaglara ve
halin icaplanna gore hareket edilmek iizere on
sene igin Icra Vekileri Heyetini bu mukaveleleri
feshetmekte muhayyer biraktik.
Nihayet muvakkat maddelerden bir kismi da
bu kanunda parasiz intifa usuliiniin kaldirilmasmdan dolayi hasil olan boglugu dolduran hiiktimlerin intikal devrinde nasil tatbik edilecegini
gosterilmektedir. Devlet i§letmesi teessiis eden
yerlerde kanunun bu hususta koydugu esas hiikiimler tatbik edilecek teessiis etmeyen yerlerde
ise bu muvakkat maddeler tatbik olunacaktir.
IJundan soura layiha son maddeler ile hiikum 1 erini bitirmektedir.
Enciimenimiz tarafmdan bu §ekilde hazirlanan ve kabul olunan layiha Umumi Heyetin tasvibine arzolunmak iizere Yiiksek Baskanliga sunulur.
En. lis.
Tahsin Coskan
Aza
Samsun
R. Bar km
Aza
Antalya
Numan

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Aza
Gumu§ane
D. Sakarya
Aza
Gumiisane
8. Ondersev

Aza
Muhalif kaldigim maddelere itiraz
hakkrm mahfuzdur
8. tqbz
Aza
Aza
Tekirdag
Bazi maddelere
F. Oztrak
muhalifim
Tahir Hitit
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Ka.
Erzurum
Fuad Sirmen
Aza
Bursa
Atif Akgug
Aza
Edirne
F. Kaltakkiran
Aza
Kocaeli
N. Bozatik
Aza
Zonguldak
R. Vardar
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Orman kanunu layihasi
Orman Mwmmu hukmii, alfona given yerler
MADDE 1 — Bu kanun; meriyete girdigi
tarihten ltibaren a§agidaKi 2 ve S ucli madaeleriu tariijatina gore orman orman mefhumuna
dahil olani biitun sahalari ve topraklari hiuanu
aitma alu.
MADDE 2 — Bu kanunun meriyete girmesinden soara, tayin etugi huKiimier aaaiimcte
orman kajdasDrosu yapzlacaktir.
Orman; mefhumuna girecek olan yerleri bu
kadastro haritaiari tayin, tesbit ve tandid eder.
Bir yerinl orman meinumuna girmesi lgin mutlaka agagli olmasi, sahibinin Devlet, hukini
§ahsiyeo veya ferd bulunmasi §art degildir.
MADDE 3 — Orman kadastrosu tamamlanmcaya Kadar §u yerler ormandan sayilirlar:
En as>gi 5 hektar geni§liginde ve toplu bir
parga halmde her ge§id yabani agag ve agaggiklarla drtulii yerler. Ve buralardaKi agag ve
agaggiKlar sahanm en az onda birini kapiainis.
olmaiidniar. Agag ve agaggiklarm kendi kendine veya emekle yeti§tmimi§ olmalan, her
hangi §ekilde tasarruf olunursa olunsun sahalar malikinin bir veya miiteaddid olmasi, ferd
veya Devlet bulunmasi bu gibi yerlerin orman
mahiyetinl degi§tiremez.
Sahanm ortiisii; kereste, odun, fistik, palamut, gunjiik, kitre, kabuk, katran gibi asli ve
tali hasilat veren agaglardan ibaret olabilecegi gibi f unda, gall halindeki agaggiklar vaziyetinde de bulunabilirler.
ffunlar orman mefhumuna dahil degildirler:
Sazlaijla brtiilii yerler,
Muhitlin tabiati itibarile koru veya baltalik
yapilmry^n veya step filorasile ortulii olan yerler,
Parkier, bahgeler ve orman disfmda olan
fidanliklar, ormandan harig ve 5 hektardan az
geni^likteM agagliklar.
MADDE 4 •—-.Bulunduklan mevki ve vaziyet
ve haiz olduklan hususiyet noktasmdan halkm,
memleketin sihhat, selamet ve menfaatine yarayacak olan ve agagla mestur olmayan ve 5 hektardan da ktiguk olan sahalar, icabmda orman

kadastrosuna ithal olunabilirler.
Bu sahalarm kadastroya ithallerine aid karar
Ziraat vekaletine aiddir.
MADDE 5 — Ikinci maddeye gore yapilacak
haritalar iizerinde orman hududlarmm tesbiti
resen ve miistekillen Ziraat vekaletine aid olub
tesbit tarzma itiraz edilemez.
MADDE 6 — Evkafi gayri sahiha ormanlan ve bu ormanlar dahilindeki meralar Devlet
malidir.
MADDE 7 — Devlet ormanlari igindeki akar
sular, yollar, ormandan sayilir. Akar sulardan
dolayi haklari olanlarm umumi hiikiimlere gore
bu haklari gbzetilmek §artile orman idaresi bu
sulardan faydalanrr.
MADDE 8 — Devlet ve eshas ormanlarma aid
ihtilafli hududlarm tashihine tahdid komisyonlari memurdurlar. Bunlar i§e baslayacaklari giin
ile takib edecekleri istikameti karar altma alarak
ilan ederler.
Haritalar iizerinde Devlet ormanlari hududlarmm toprak iizerine tatbiki isleri orman mtihendislerine aiddir.
MADDE 9 — Tahdid komisyonlan Ziraat
vekaletinin tayin edecegi ba^muhendis veya miihendis riyaseti bir hukukgu ile iki orman miihendisinden miirekkebdir.
MADDE 10 — Komisyonlar yapdiklan tahdid
i§lerini bir defter iizerinde tesbit ederler. Ba§lanan istikamatte gelen bir komsu igin defterin
sag sahifesine bir madde agilir. Buraya hududu
zaviye ve komsu arazi ile olan miinasebetler yazilir. Sol sayifaya da, tersimati yapilir. Her
maddenin alti, komisyon ve gelmi^ ise komsu tarafmdan zabrt halinde imzalanrr.
MADDE 11 — (Devlet - Komsu) orman hududlarma aid tahdid zabrtnameleri hulasasi
resmi gazeteler ile ilan olunur. Han tarihinden
itibaren tig ay iginde itiraz edilmeyen kararlar
katile^ir. Alakadarm komisyonlar ile birlikte
yapildigi uzla§ma mazbatalarmdaki htikumler
kati olub itiraz olunamaz.
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MADDE 12 — Temyiz edilecek tahdid zabrtnamesi, orman isleri umumi reislioi merkezinde
orman isleri umumi reisi veya vekil edece#i miitehassis bir zatin riyasetinde bir hukukqu ve iki
orman basmiihendisinden miitesekMl komisyon
tarafmdan tetkik olunur.
Bu komisyonlarm verecegi karar katidir.
MADDE 13 — Tahdid edilecek ormanlarm
bitisi^inde veya icinde miilkii ve toprasri olanlar,
tahdid gttniinde bizzat kendisi veya vekili hazrr
bulunmafra, ve miilklerinin hududlarmi, bu hususdaki vesikalarmi gostermege mecburdurlar.
llan olunduqn halde alakasi olanlarm tahdidde bulunmamalan komisyonun tahdid islerini
durduramaz.
Toprak uzerinde hududlann tarzx tesbiti
MADDE 14 — Smir isaretleri, zaviyelerde
ve uzun tuller istikametinde hendekler, yontma
taslar, ve kura divarlarla tesbit olunup her tiirlii
masrafi da Devlete aiddir.
Orman kadastrosu
MADDE 15 — Orman kadastrosu her vilayetin kaza taksimatma gore ayri ayri olarak tesbit
olunur.
Kadastro isleri, tahriri vesaik (Sahasmm
tavsifati) ve harita vesaiki olmak iizere iki
grupa ayrilir.
Miilkiyetlerdeki degisiklikler, tapu memurlan vaktinde orman dairelerine haber verirler.
Orman kadastrosuna aid isbu mutemmin isler
ve bilahare yapilaeak olan her tiirlii tashihat
vilayetlerdeki orman bas miihendisleri tarafmdan tedvir olunur. Harita ve siciller uzerinde
yapilaeak tashihata aid mustenidat orman ve
amenajman miihendisleri tarafmdan temin edilir. Kadastro sicillerinin nasil yapilacagma dair
mutemmim malumat orman tatbikat kanununda
gosterilmistir.
Orman kadastrosunun ve haritalarinm yapilma
tarzt
MADDE 16 — Orman kadastrosuna esas teskil edecek olan haritalar, bu kanunun nesri
tarihinden itibaren 10 sene zarfmda, (Aerofotometri) esasma miisteniden havadan almacak
fotografla yapiln. Yalmz Aerofotometri esasmm

kullanilmasi iktisadf olmryan yerlerde bu haritalar arazi topografya ile yapilabilir.
MADDE 17 — Hava fotograflan orman isleri
umumi reisliginin mutalealan almdiktan sonra
Biiviik Erkani harbiye tarafmdan celrflir. Fotograflarm haritalara tebdili ile, bunlarm ormancilik noktai nazarma gore krymetlendirilmesi
ismi keza Biiviik Erkani harbive orman isleri
umumi reisligi ile miistereken ifa ederler.
MADDE 18 — Haritasi almacak vilavetlerin
on senelik umumi orman plani dahilindeki sira
tertibi, Biiviik Erkani harbivenin muvafakatile orman isleri reisligi tarafmdan icra olunur. 10 senelik orman is plani orman tatbikat
kanununda gosterilmistir.
Orman itzerindeki Devict hukukundan dogan
neticeler
MADDE 19 — Bilumum orman uzerinde Devlet hakkmm teessiisii neticesi olarak Devlet orman idaresinin miisaade ve muvafakati olmaksizm bervechi zir hususat memnudur:
A. (Orman biikiine aid),
1 - Dikili, yatar, yas ve kuru a^a^larla bunlara aid bakayanm kati ve ormandan ihraci,
2 - Eecine, usare, okse otu, yalamuk gibi
meddelerin istihsali,
3 - Agac bogma, agac tepelerini, dalJarmi ve
ya bir kismmi koparmak ve cira yapmak,
4 - Agag budamak, kabuk soymak ve bunlan tasimak,
5 - Orman meyvesi toplamak (Kozalak dahil),
6 - Orman dahil ve haricindeki istif yerlerinden tomruk, kereste, mahrukat ve mahsulat
kaldirmak,
7 - Orman dahilinde katiyata yarayan alat
ile girmek,
B. (Orman topragma aid)
1 - Toprak uzerinde: umumi yollar haricinde ormana girmek, orman ortiisiinii kaldirmak,
orman topragi uzerinde bulunan her tiirlii nebatlan koparmak, sokmek, kaldirmak, yakmak,
(ister kasten ister ihmal neticesi olsun) veya
toplamak, yas ve kuru yaprak, gigek, yosun,
mantar, meyva, sogan, salep, kitre ve buna benzer seyleri toplamak.
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2 - Topragm kendisinde: Tas, kiremitocakl a n agmak, maden aramak, mesken ve agrl insa
etmek, odun isliyen hizar gibi tesisat kurmak,
yollar a§mak, su yollari ve kanallan ge§irmek,
tarla tesis etmek.
C. (Orman Avma aid)
Ormanlarda orman memurlarmdan gayrisinin kara ve su avi yapmasi.
Ormanlarda Devlet hukukunun

tathikah

MADDE 20 — Kanunun 19 nc umaddesinin
(B) fikrasmda isaret oliman tas ocaklan acmak,
maden aramak ve istihsal etmek gibi hususat
icin Ziraat vekaletinin miisaadei mahsusasmi
almak icab eder.
Gerek evvelden ve gerekse yeniden ruhsat
alan aravicilar arastirmaga baslamadan e w e l
arayacagi yeri, orman idaresine yazi ile haber
vermefte ve izin almaga ormanlara zarar, zivan
gelecek hallerden orman idaresinin gosterecegi
tedbirleri kabul ve bunlari vamnaga ve orman
idaresinin muvafakatile kesilecek olan agaclar m bedelini verme^e. mecburdurlar. Bu suretle
her hanari maden veya tas ocafa isletilmesinden
almacak faide orman isletmesinden gelecek verimden iistiin olduiyu anlasilirsa kevfiyet Icra
Vekilleri heyetinin kararma arzedilir.
MADDE 21 — Ormanlarda mesken ve in<*aattan kastolunan mana insan ve hayvanlari
barmdirmaga miisaid her turlu insaat, cadir
kurma, ates yakma kisaca muvakkaten veya
daimi bir surette ormanda yerlesmegi gosteren
hallerdir.
MADDE 22 — Ormanlarda odun isliven tesisattan kastolunan mana, dahilinde kereste veya sair orman mahsulati isliyen her nevi bina,
ve tesisattir. Kitre. kfrmur, katran tirebantin veya sair mevad istihsali icin kurulacak ocaklar da bunlar arasmdadn*.
MADDE 23
Ormanlarda yeniden agilacak koy yollari, mahalli orman idarelerince yapilacak Devlet yollari ile havai hatlar ve demiryollari insasi ve genisletilmesi Ziraat vekaletinin iznine baglidir.
Ormanlardaki Devlet hukuhunun orman civarma sumul ve tesirah
MADDE 24

Ormanlarm sinirlarmdan 4 ki-

lometreye kadar uzaklikta olan mahallerde yeniden her nevi fabrika ve tesisat kurmak Ziraat
vekaletinin iznine baglidir. Vekaletce fabrikanm
biiyiiklugu, kullanilacak kuvvei muharrikenin
kevveti gbz bniinde tutularak beher beygir kuvveti igin iic, lira ruhsatiye harcina mukabil icab
eden ruhsat verilir.
Orman civarmdaki fabrika ve miiesseselerden
gikan ve ormanlara zarari dokunan zehirli gaz
ve bulasik sulari fennin icabma gore azaltmaga
ve sulari ormana akitmaga
fabrika sahibleri
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmeyenlerden birinci defada, tesbit edilen zarar kadar
para cezasi almir ve tekerriirii halinde ise viicuda getirilen zararm iki misli kadar para cezasi
almrr.
MADDE 25 — Orman kenarmda kurulacak
olan ve her tiirlii orman mahsulati isleyen fabrikalarm aded ve kuwetlerini ormanlarm fenni
tahammiillerine gore tayin ve tahdide
Ziraat
vekaleti salahiyettardir.
MADDE 26 — Devlet ormanlan i§inde ve
gevresinden bir kilometre uzakliktaki sahada
mevcud ve eshasa aid tapulu su hizarlarmi Ziraat vekaleti istimlak edebilir.
Bu yerlerdeki tapusuz olarak yapilmis olan
su hizarlari veya sair kurumlarm kaldirilmasi
hakkinda orman idaresi tarafmdan yapilacak
tebligat tarihinden itibaren bir ay iginde bu
gibi tesisat kaldirilmadigi
takdirde Devlete
geger.
Ths mintakalarda ve karada nakliyat
MADDE 27 — Ormanm vaziyeti ve viisati
noktasmdan veya iktisadi bakimdan odun ve
kereste nakliyatmm yabanci milkier iizerinden
gegirilmesi icabettigi takdirde evvelce vilayet
mmtakasma haber verilmek sartile mevcud hususi yol ve demiryollarmm (Amme hizmetinde
kullanilmadiklari takdirde) istimalleri, ve yabanci milkier iizerinde yeni nakliyat yollari agilmasi, (Milk sahibini miihim
mikdarda izrar
ettigi takdirde) suretile
nakliyat ifa ve icra
olunur.
Yol ve sair nakliye vesaitinin mal sahibi ve
orman irJeticisi tarafmdan ayni zamanda istimalleri halinde bunlann kullanilma zaman ve sekil
ve yeni acilacak yollann tesbiti her iki taraf
beyninde muslihane hal ve tesviye olunur; anla-
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samadiklan takdirde ve tarafeyinden birisi Ziraat vekaleti olmadigi zamanlarda mevcud ihtilafi Ziraat vekaleti hal ve fasleder.
Bir taraf Ziraat vekaleti ise, ihtilaf Nafia vekaletince halledilir. Her iki vekaletin karari kati
ve gayri kabili itirazdir. Mevcud yol ve sair
tesisati birlikte kullanan herhangi bir yabanci
orman miiteahhidi:
a.) Istimal zamanlarmda her tiirlii tamirat
ve bakrmi deruhde etmege,
b.) Miistereken istimal hususunda mal sahibi
ile anlasamadiklan takdirde kendi odunlarmi
kendi nam ve hesabma nakil icin icabeden nakil
vasrtalarmi temin etmege,
c.) Mevcud yol vesair tesisati; almdigi sekilde yine tekrar mal sahibine iade etmege,
d.) Kullanildigi miiddet kadar amortisman
iicreti tesviye etmege, ve isletme masarifine vesair ifasi zaruri masraflarma da istirak etmege,
e.) Gerek yol vesair tesisat, ve gerekse yabanci arazi iizerinde miisterek mesainin mevzubahs oldugu sekillerde, milk ve tesisat sahibinin
miimkun oldugu kadar isgal ve rahatsiz edilmemesine dikkat ve itina eylemege, mecburdurlar.
Verilecek tazminat mikdari hakkmdaki ihtilaf larda Ziraat ve Nafia vekaletleri karari katiyi ita ederler. Ziraat vekaletinin yabanci milkier
iizerinde yapdiracagi yeni demiryollan veya
\atti havailer Nafia vekaletinin hususi miisaadesin) baglidir. Devlet, amme, menfaatlerinin goz
niinde tutarak,, yabanci milkier iizerindeki her
iirlii odun ve kereste nakliyatma karsi itiraz
hakkma malikdir.
Su iizerinde nakliyat
MADDE 28 — Hususi veya umumi sular iizerindeki odun ve kereste nakliyati, ewelce
Vilayet makamma haber verilmek sartile bila
iicret ifa olunur; ancak isbu nakliyat dolayisile
gere\ Ziraat ve gerekse sanayi icin su iizerinde
tesis olunan her tiirlii tesisata bir zarar gelmemesi nehir ve su kenarlarmm tahrib edilmemesi
esasdir. Nehir ve sular iizerindeki nakliyattan
elde olunacak faidelerin, su kenarmda oturanlara gelecek zarar ile miitenasib bir sekilde
bulunmasi icabeder. Aksi takdirde civar halkmm
itiraiatma miisteniden keyfiyet Nafia vekaletince tetkik edilerek nakliyata miisaade edilmez.
Su kenarmda oturan halka su nakliyati dolayisile ^ ukua gelecek olan zararlari nakliyati der-

uhde edenler zamin olunurlar.
Verilecek zarar ziyan miktan iizerindeki ihtilaf ati Ziraat veya Nafia vekaletleri s, ekli katide
hallederler.
Su nakliyatmi deruhde eden muteahhid ve
mutesebbislerin memur ve mustahdemleri her zaman igin su kenarlarmdaki araziye girmege mezundurlar.
Sular iizerindeki nakliyat bir defada bir miiteahhid tarafmdan icra olunur. Ayni suda miinf erid miiteahhidlerin galismalan memnudur. Ancak her hangi bir miiteahhidin yaptigi nakliyat
esnasmda nehir kiyilarma veya miicavir halka
yapilan zararlar tesbit olunduktan ve miiteahhidin son nakliyati da hitama erdikten sonra
diger miiteahhide nakliyat igin izin verilebilir.
Zarar ve ziyan isi nakliyatm hitammdan (14)
gun zarfinda tesbit olunur. Sular iizerinde yapilan nakliyat miktar ve zaman itibarile Ziraat vekaleti tarafmdan tahdid olunabilir. Zaman itibarile nakliyat miiddeti, isletilen ormanm mecmu isletme miiddetini tecaviiz edemez.
Yabanci miilkler iizerinden gegen bir su iizerinde ayni zamanda nakliyat yapmak isteyen muteahhid miiracaatlarm mevcudiyeti halinde en
uzun mesafeden en fazla miktarda tomruk nakledecek olan miiteahhidin miiracaati tercihan
nazari itibare almir. Bu husustaki formiil §udur:
m 3 x M. ( Bu formiil metre mikabi odun nakliyat mesafesile hasili zarbi demekdir).
Devlet amme menfaatlerini goz bniinde tutarak nehirler ve sular iizerindeki odun nakliyatma maliktir.
J

Ormarilardaki Jcatiyat ve intifaa aid karar
MADDE 29 — Bu kanunun mevkii tatbika
vazmdan itibaren Devlet ormanlarmdaki her
nevi bedava intifa kaldirilmistir.
MADDE 30 — Civarmda orman bulunan kby
ve koyliilere, zirai ihtiyaglan iqin kesme, tasima masraflan ile dikili agacm yari bedelini de
vermek sartile ormanlarm istif edilmis emvalinden kerestelik agac. ve mahrukat verilir.
Orman islerile alakadar kbyliilerin pazarlarda
satacagi kereste ve odun tedarikine medar olmak
iizere miizayedesine sirf alakadar koyliilerin
istirak edecegi ufak partiler artmlmaga arz
olunur. Zati ihtiyaglar icin yari bedel ile verilen
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odun ve kerestenin baskasma verilmesi ve satilmasi yasaktir.
MADDE 31 — Orman isleri umumi reisligi
30 ncu madde mucibince gerek yari orman bedelile ve gerekse artirma suretile odun ve kereste alacak koy ve kbylulerin miktarmi vilayetlerin muavenetile tesbit eder.
Odun ve kereste almaga hak kazanmis, olan
koy halkmm isimleri, kendilerine gosterilmis
olan saha ile beraber ilan olunurlar.
Odun ve kereste almaktan harig tutulan koy
halki kendilerine bu hak verilen diger koylere aid yapilacak ilan tarihinden itibaren (3)
ay iginde aid olduklan vilayet makami nezdinde
itirazda bulunabilirler. Vilayet bu itirazi tahkik
ederek kendi miitaleasmi da bildirdikten sonra Ziraat vekaletine gonderir. Ayni sene iginde
Ziraat vekaleti itirazlara aid karari katiyesini
verir.
MADDE 32 — Orman idarei umumiyesi koy
ve koylere aid ihtiyag listelerini tetkik ederek ihtiyaci hakikiyeye nazaran fazla gordtiklerini, ve ormanlarm verim kabiliyetile temini
mtimkiin olmryan metalibi tashih eder.
MADDE 33 — Devlet ormani isletme isleri
igin amele olarak tercihan koyliiler kullanilir.
Orman isletilmesi
MADDE 34 — Devlet ormanlan, Ziraat vekaletine izafeten orman isleri umumi reisligi tarafmdan i^letilir. Orman isleri umumi reisliginde
bir (orman idare meclisi) tesMl olunur. Idare
meclisi sunlardan tesekkul eder:
1 - Reis sifatile orman isleri umumi reisi.
2 - Ziraat vekaleti tarafmdan aza olarak
segilen bes orman sube amiri,
3 - tktisad vekaletinden bir sube muduru.
4 - Maliye vekaleti tarafmdan tayin olunan
bir sube mudiirii.
5 - Ziraat isleri umum mudiiriyeti tarafmdan
tayin olunan bir $ube muduru.
6 - Ziraat vekili tarafmdan tayin olunan
Yiiksek ziraat enstitiisii orman fakiiltesinden
bir profcfeor.
7 - Heyeti vekile tarafmdan aza olarak intihab edilen ve orman bilgisine malik olan bir
(orman) muntesibi.

8 - Divani muhasebat tarafmdan segilen bir
aza.
Idare meclisi azalari tig sene muddetle intihab
olunurlar. Infikak edenlerin yerlerine yenileri
tayin edilir.
Idare meclisi toplantilarmda Ziraat vekili de
bulundugu takdirde riyaset kendisine aiddir.
Meclis, Ziraat vekilinin muvafakatlerile her
alti ayda asgari bir defa orman umumi reisligi
tarafmdan igtimaa davet edilir. Meclisin mukarrerati istisari mahiyette olub karari kati Ziraat vekiline aiddir.
Orman isleri umumi reisligi gerek kendisinin
ve gerekse azalarm gosterecekleri luzuma mtisteniden raportorler davet etmek hakkma maliktir. Bunlar kendi tezleri mevzuubahs oldugu zamanlarda bile igtimada bulunurlar. Ve fakat
rey verme hakkma malik olmamakla beraber her
zaman igin mtizakerata filen istirakederler.
Keza orman isleri umumi reisliginin kasa ve
muhasebe mtidurti, ve idare katibi sifatile de bir
orman memuru meclise istirak edib her ikisi de
rey verme hakkma malik degildirler.
MADDE 35 — Ormanlarm isletilmesi ve orman mahsulati satislan Heyeti Vekilece musaddak talimatname ahkamma gore yapilir. Bu talimatname orman heyeti fenniyesinin ve orman
isleri umumi reisliginin mutalealarma musteniden Ziraat vekaleti tarafmdan tanzim olunur.
Orman isletmesini aslan ve f eran alakadar eden
alim ve satimlar ve sair bilumum muamelat ve
eksiltme kanunile muhasebati umumiye kanunu
hukumlerine tabi degildir.
MADDE 36 — Devlet ormanlarmdaki katiyat
ve devire gore hazirlanan amenajman planlarma
musteniden orman idarei umumiyesi tarafmdan
yapilir ve bu gibi isler gundelikle tutulan koylulere gordurulur.
Kesilen her tomruk kesilen mahalde orman
gekicile damgalandiktan sonra istif mahallerine sevkolunur. Damgasiz tomruklarm tasmmasi
yasaktir. Tasiyanlar bunlan galmis addolunurlar.
Keza baltaliklardaki katiyat ve istif ameliyesi de Devlet tarafmdan para mukabili koylii amelelere yaptirilir. Tomruk istihsalinden ormanda bakiye kalan enkazm veya ormanda mevcut sair kiymetsiz aksamm toplanip gikanlmasi
igin orman idaresi civarmdaki koyluye musaade
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mekte muhtardir. Bu kismm istif olunmasi
sart olmadigi gibi mukabili de bir iicret alinmaz
Yalniz istatistik malumatmm temini igin ankaz
tasiyan araba veya hayvan yiikii takribi sekilde
tahmin olunur. Umumi reislik bu tahminlere
esas olacak malumati gostermek iizere bir talimat yapar. Sair orman mahsulatmm toplattirilmasi sekli Devlet tarafmdan bu islere yapilacak
masarifin iktisadi olmasma tabidir.

koru usullerile idare olunurlar ve bu idare usullerine nazaran tanzim ve orman i§leri umumi
reisligi tarafmdan tasdik olunacak Amenejman planlarma tevfikan ifletilirler.

MADDE 37 — Koru ormanlarinda senenin
her mevsiminde agag kesilebilir. Baltaliklar da
birinci tesrin basmdan nisan nihayetine kadar
agag kesmeye miisaade olunur.
Yaz katiyati igin ancak istisnai hallerde miisaade verilebilir. Kuru, hastalikh, giiriik, ve
devrilmis agaglar her mevsimde kesilir ve toplanabilir. Ormandaki koklerin miisaadesiz gikarilmasi yasaktir.

Ormanlarda odun ve tomruk nakliyah

MADDE 38 — Kesilecek agaglarm dibi koru ormanlarmda Devlet gekicile damgalanir.
Ve damga dib kiitiikde kalacak surette kesilir.
Dib kiitugiin yiiksekligi dib kutrunun yarismi
gegemez. Baltaliklar da ise kesilmiyerek kalacak
olan agaglar damgalanir. Ve giizelce gbriilmesi
igin de isaretlenir.
MADDE 39 — Devlet orman gekici modeli
bu kanuna merbut talimatname de gosterilecektir.
Qekicin aid oldugu memurlardan gayrisi
tarafmdan istimali yasaktir.
MADDE 40 — Her tomruk pargasi uzun
mihverinin tarn ortasmdan kabuksuz olarak ormanci pergelile hagvari olgiiliir ve deftere agag
numarasi, uzunlugu, kalmligi agacm nevi kayid
olunur. Mahrukat odunu kabuklu Ster iizerinden kayid olunarak satilrr.
MADDE 41 — Parasi verilmeden ve nakliye
tezkeresi almmadan, istif yerlerinden nakliyat
yapilamaz. Nakliye tezkereleri daima nakillerin
iizerinde bulunub taleb vukuunda gosterilir.
MADDE 42 — Orman bedel tarifeleri mintakalar itibarile orman umumi reisligi tarafmdan tesbit ve tanzim edilerek Ziraat vekilligince
tasdik olunur.
Amenejman isleri ve planlan
MADDE 43 — Ormanlar basit baltalik ve

MADDE 44 — Amenejman planlarmda, ormanlardan devamli istifadenin ve ormanlarda
bulunan ve bulunmasi lazim gelen yuksek servetin temini maksadlan takib olunur.

MADDE 45 — Kesilen ve Devlet gekicile
damgalanan tomruklarm satifi igin miinasib
olan istif mahallerine kadar sevki:
a.) Ya Devlet vesaitile bizzat Devlet tarafmdan.
b. Veya Devlet tarafmdan ucretle tutulan
koylii miistahdemlerin araba ve hayvanlarile, icra edilir.
MADDE 46 — Tomruk nakliyatmin §ekilleri
iktisadi miilahazalara miisteniden tayin olunur.
Kerestelik agaglarm ne sekilde nakliyata tabi
tutulacaklari, ormanlarm vaziyetine gore, isletme amiri tarafmdan tayin olunur.
MADDE 47 — Mahrukat odununun haiz oldugu dun krymet dolayisile nakliyat esasmda,
katiyat sahasmdan istif mahallerine kadar olan
mesafenin mumkun oldugu kadar kisa olmasi
icab eder. Kerestelik ve mahrukattan gayri sair
orman mahsulatmm nakil sekillerinde istif mahalli tayinine liizum yoktur.
Orman i§leri igin para tedariki
MADDE 48 — Orman varidatmm muntazaman almmasi ve 10 senelik planmm tatbikati
esnasmda da bilciimle masarifin vakti zamanile
tesviyesini temin maksadile, orman i§leri umumi
reisligi bu kanunun mevkii meriyete girdigi tarihten bilitibar 10 sene miiddetle her tiirlii fazlai
varidatmi Devlet hazinesine yatirmaktan muaf
olub bu paralari sermaye teskilinde ve ormancilik teskilatmda kullanmaga mezundur.
10 senelik orman is planmm tatbik sahasma
girdigi ilk senenin fazlai varidati isletme sermayesi olmak iizere depo edilir.
Ancak ikinci senenin mebdeinden itibaren
elde olunacak fazlai varidat fevkalade orman isleri igin sarfolunabilir. Ilk seneye mevzu i§letme
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sermayesi, ikinci senenin nihayetinden itibaren
her sene kasa mevcudu olarak blangoda gdsterilecek ve fazlai varidatm heyeti umumiyesinden sermaye nami altmda ayrit edilecektir.
I§letme sermayesinin birinci sene SOD undaki
miktarmm % 10 u, her sene ayird edilerek asil
i§letme sermayesine ilave olunacaktir.
MADDE 49 — Devlet orman isleri umumi
reisligi Ziraat vekaletine bagh olub miilhak
biitge ile idare olunur. Umumi reislik hiikmi
sahsiyeti haizdir.
MADDE 50 — Orman isleri umumi reisligi
her sene biri adi digeri fevkalade olmak iizere
ayri, ayri iki biitge tanzim eder. Adi biitge isletme
i^lerinin varidat ve sarfiyatmi gosterib fazlai
varidatla kapanir. Adi biitgeye orman isleri
umumi reisligine tabi memurinin barem ve maas
derecelerine gore bir de kadro baglidir.
Fevkalade biitgenin varidat kismmi adi biitgenin fazlai varidati teskil eder. Masraf kisnu da biitge senesindeki yapilacak fevkalade
masraflari gosterir.
l§letme senesi iginde fazlai varidat miktari
biitge muhteviyatmi asacak olursa bu fazlalik
gelecek senenin fevkalade biitgesine varidat olarak devrolunur.
10 senelik is, planmrn tatbikinden sonra elde
olunacak fazlai varidat sene sonlarmda Devlet
hazinesine devrolunur.
MADDE 51 — Orman isleri umumi reisliginin hususi bir kasa muduriyeti bulunur. Devlet
ormanlarmm bilciimle varidati orman kasasma
yatirilir. Keza bilumum masraflar da orman kasasmdan tesviye olunur. Hususi talimata gore
tayin edilecegi veghile kasa fazlai varidati Ziraat bankasi nezdindeki kontoya yatirlirr, Ziraat
bankasmdaki kontodan para gekmek hususu da
bu talimat dairesinde icra olunur.
MADDE 52 — Orman isletmesine miiteferri
raporun ifasi igin biitgeye konacak isletme sermayesile tedvir edilen muamelelerden miitevellid
irad ve masraflarm blangosu her ormanci senesinin hitammdan itibaren alti ay zarf mda tanzim
ve muvakkaten tayin olunacak mutahhassis miirakibler tarafmdan kayidlere ve evraki miisbitelere tatbik edilmek suretile tetkik olunur.
Bu miirakiblerden biri Divani muhasebatga
digeri Maliye vekaletince intihab edilir.

MADDE 53 — Orman isleri umumi reisliginin teahhiidat ve sarfiyati Divani muhasebatm
vizesinden miistesnadir. Ve isletme sermayesine
aid muamele ve mukaveleleri arttrrma ve eksiltme ve muhasebei umumiye kanunlan hiikiimlerine tabi degildir.
Miilga biitgeye miiteallik idare hesabi ile hesabi katiler ormanci senesinin hitammdan itibaren dokuz ay zarfmda Divani muhasebata verilir.
Divani muhasebat kendisine tevdi olunan
idare ve hesabati iizerinde yapacagi tetkiklerde
bu hesablarm aid oldugu biitgeye ve idarenin
tabi bulundugu kanun ve nizamlari goz oniinde
bulundurur.
MADDE 54 — Orman islerinin hesabi katileri
ve isletme sermayesi hesablarma miiteallik plango ve miirakib raporlan ormanci senesinin nihayetinden itibaren dokuz ay zarfmda Biiyiik Millet Meclisine takdim olunur.
MADDE 55 — Orman isleri umumi reisligi
orman heyeti fenniyesinin
karari ve vekalet
makammm tasvibi almdiktan sonra asagidaki
fikrada gegen mikdariarm fevkinde miibayaat
ve satislar icrasma, ve bu hususta eshas ve sirketlerle mukaveleler akdine, veya bankalardan
kredi almaga salahiyettardrr. Orman heyeti
fenniyesinin kararma ihtiyag kalmadan (100)
bin liraya kadar orman hasilati satislan, ve
teahhiid ifasma ve (20 000) liraya kadar insaat
yaptirmaya salahiyettardir. Umumi reislik heyeti fenniye igtimalarmda bu gibi islerden meclisi haberdar eyler.
MADDE 56 — Orman isleri umumi reisligi
ormanlarm fenni surette isletilmesi igin yapilmasi lazim gelen orman yollari, koprii ve binalar, hudud isaretleri ve ormana aid telefon tesisati igin icab eden tomruk ve keresteyi bila
bedel ormandan temin eder.
MADDE 57 — Orman dahilindeki bilumum
i^ler ve bu islere aid masarifin ifasi igin kabul
olunan ormanci senesi her senenin birinci tesrininden baslayip diger senenin 30 eyliiliinde hitam bulur.
Orman isleri umumi reisliginin biitge ve mali
senesi Devletin kabul ettigi mali senedir. Her
ormanci senesinin hesabati, o orman senesinin
iginde baslayan mali sene hesabma kayit olunur.
Istatistik isleri igin yapilacak hesabatta ormanci
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senesinin kismi kiillisini ihtiva eden takvim senesine geger.
Uk ormanci senesi miiddet itibarile tarn bir
takvim senesinden fazla ve ikisinden eksiktir. Ormanci senesi kanunun mevkii tatbika
girdigi gun ile ba§lar ve miiteakib takvim senelerinin30ncu eyliilunde hitama erer. ilk ormanci senesinin mali senesi o seneM mali senedir. 10 senelik orman is, plani kanunun mevkii
meriyete girdigi sene baslar; onuncu orman
senesinin nihayetinde biter.
Ormanlarda mera i§leri
MADDE 58 — Orman agaci yetisen arazi
iginde hayvan rayi on senelik orman planmm
hitammdan itibaren katiyen memnudur.
10 senelik orman i§ planmm basladigi tarihe
gore, ikinci sene baslangicmdan itibaren her
sene orman yeti$tirmege tahsis edilen arazi
dahiline rai igin giren biiyiik bais hayvanat ile
koyun adedi 1/9 kadar, ve keza her sene mera
sahasmda yine 1/9 kadar azaltilir; bu suretle
onuncu orman is. plani senesinin hitammda orman arazisi dahilinde hayvan rayi meselesi de
kendiliginden kalkmis olur. Mera hakkmm kaldirilmasi neticesi olarak hayvan gidasi noktasmdan husule gelen zayiat, bu kanunun 70 nci maddesi ahkamma tevfikan orman dahilinde mevcud
agag yetismeyen arazideki gayir ve meralarm
islahi ve orman harig ve dahilinde yeniden mera
ve gayir sahalarmin tesisi suretile telafi olur.
MADDE 59 — Bu kanunun mevkii tatbika
vazi tarihinden bilitibar memnu olan otlatma
isleri:
1 - Agag yetistirmege tahsis olunan arazi dahilinde her ttirlii kegi ve deve siiriileri sevketmek ve otlattirmak.
2 - Ehli her nevi hayvanat:
a.) Ormanlarm genglesen ve yeniden yetisen
aksammda,
b.) 30 seneden a§agi yasdaki koruluklarda ve
15 seneden asagi yasdaki baltaliklarda,
c.) §imdiye kadar hayvan girmeyen ve halen,
isletme neticesi olarak murur ve ubura miisait
ormanlar aksammda,
d.) Bu kanunun mevkii meriyete vazmdan
itibaren on sene ewel ve sonra vukua gelen orman yangmi sahalarmda,

e.) Muhafaza ormanlarmda,
Otlatmak veya bulundurmak.
MADDE 60 — Ormana aid olupda orman
yeti^tirmeye tahsis edilmeyen arazi aksami toprak iizerinde tahdid edilmekle beraber haritalarda da ayrica ve istimal tarzlarma gore isaret
olunurlar.
MADDE 61 — Orman yeti^dirmege tahsis
edilen 100 hektardan kiigiik bulunan orman arazisi dahilinde, kanun nesrinden itibaren hayvan otlatilmasi memnudur. Yalmz bu yerlerde
yetisen otlar harice satilabilir.
MADDE 62 — 100 hektardan kiiguk ve hayvan rayine musaid agagsiz meralarda, gerek on
senelik orman is plani esnasmda ve gereKse bunun hitammdan sonra hayvan rayi serbesttir.
Bu gibi sahalara sokulacak olan beher ba| hayvan igin bu kanunun mevkii tatbika vazmdan
itibaren muayyen bir iicret alinir. Orman kasasina verilecek olan iicret mikdarmi reislik tayin
ve tesbit eyler.
MADDE 63 — Bu kanunla hayvan rayine
miisaade olunan orman topraklarma hayvan
siirmek ve ray ettirmek mtisaadei mahsusaya
baghdir. Miisaade tezkereleri vaki olacak miiracaat iizerine orman memurlari tarafmdan, kanunun ne§ri tarihinden ewelki hayvan ve mera
vaziyetlerini aynen ibka edilmek sartile verilir.
Yalniz kanunun ne§ri tarihine kadar ormana
hayvan sevketmemis olanlara bu miisaade verilmez.
MADDE 64 — Miisaade tezkerelerinde §unlar yazili olacaktrr:
1 - Siirii sahibinin ismi ve ikametgahi,
2 - Siirii te§Ml eden hayvan adedi (Muhtelif
hayvanlara gore ayri ayn),
3 - Mera mahalli - ormanm ismi -, bulundugu mevki ve yaylanm ismi,
4 - Mera §ekli (Qiplak arazide veya ormanm
iginde olub olmadigi),
5 - Qobanlarm isim ve adedleri.
MADDE 65 — Orman is. planmm tatbikma
baslandigi ilk sene zarfmda, mahalli orman
idareleri tarafmdan tanzim edilecek olan mera miisaade tezkereleri, tezkere sahibinin vilayet makami nezdinde mera igin vaki olan
muracaptmm vali tarafmdan kabul olundu-

( S. Sayisi : 70 )

— 30 —
guna dair verilecek malumata istinaden ita
olunur. Orman is. planmm ikinci senesinde
verilecek tezkereler birinci sene miistenidatma
gore tanzim olunurlar.
MADDE 66 — §fimdiye kadar orman agaci yeti§tirmege tahsis edilen arazideve yaylalarmda
mera hakkma malik olan ve hayvanlarmi ray
ettiren siirii sahibleri ray hakki koye aid ise koy
heyeti ihtlyariyesi bu kanunun mevkii tatbika
girdigi tarihten itibaren iig ay zarfmda bu haklarmi ve haklarma aid miistenidati vilayet makamma tahriren bildirirler. Vilayet makami
i$bu miiracaatlerin kaydolunduguna dair muracaat tarihinden itibaren (4) hafta zarfmda icab
eden cevabi verir, muracaatlar §ahsan kaza veya
vilayet makamlarina yapilir.
MADDE 67 — Mera igin vilayetlere vaki olacak muracaatleri tetkik etmek uzere her vilayette bu i§ igin bir komisyon te§kil olunur.
Bu komisyona vali riyaset edib ayrica bir hukukcu iki orman miihendisinden ibaret azasi bulunur.
Bu komisyonun vermis, olduklan kararlara
kar§i mahalli orman idareleri vasitasile orman
isleri umumi reisligi itiraz edebilir ve (79) ncu
madde hukumleri dahilinde evraki berayi tetkik merkeze celb ettirerek karar verir.
MADDE 68 — Mera kamisyonunun verecegi
kararlar, on senelik orman planmm ilk senesinde
tahriren verilmis, olacaktir. Verilen karar menfi
olmadigi takdirde su malumati ihtiva edecektir.
1 - Mera hakkini kazananm ismi ve mahalli
ikametgahi,
2 - Her cinse gore ayn, ayri surii muhteviyati, adetleri,
3 - Mera zamani mebde ve miintehasi,
4 - Mera mahalli, ormanm ve yaylanm ismi,
Mahalli orman idaresi mera mahallini ltizumuna gore degi^tirebilir.
MADDE 69 — Alakadarlar vilayet komisyonunun mera isleri hakkmda verdigi ret kararma
karsi, on senelik orman planmm ikinci senesinin
ilk iig ayi zarfmda Ziraat vekaletine itirazlarmi
bildirirler. Ziraat vekaleti bu itirazlari tetkik
ederek ikinci orman is plani senesinin bitamma
degin kati kararmi verir. ttirazlar ewel emirde vilayet makamma verilir. Vilayet bunlari
(14) gun zarfmda vekalete gonderir. Ziraat ve-

kaleti de itirazlarm vekalete vusuliinden 14 gun
zarfmda alakadarlara teblig eder. Itiraznameler muhteviyati vilayetler kararmi tehiredemez.
MADDE 70 — Ormandaki mera i§lerine dair
vilyetler nezdinde yapilan itirazlari tetkik etmek
iizere orman isleri umumi reisliginin veya te§ekkiil edecek zatin reisliginde bir komisyon te^ekkiil eder; aza olarak da iki ormanci ve bir hukukgu i§tirak ederler.
MADDE 71 — Vaktinde Ziraat vekaletine bildirilmeyen mera hukuku sakit olur.
Keza vilayetler tarafmdan verilen red kararina karsi vaktinde Ziraat vekaleti nezdinde
itiraz olunmazsa bu kararlar da katiyet kesbeder.
MADDE 72 — Mera haklan taninmis. olanlara bulunduklan yere yakm mahallerde arazi
verilmek suretile haklar kendi rizalarile lskat
olunur.
MADDE 73 — Yukaridaki madde ahkamma
gore mera haklan tazmin edilecek olanlara verilecek arazinin viisati ve mahalli hakkmda
67 nci maddedeki komisyon,
mahallin
en biiyiik idare makammm da tasvibi ile,
itayi karar eyler. Tazminat olarak verilecek
arazi, Ziraat vekaletinin isarile hak sahibi olan
ferd veya koy namina tapu ve kadastroya kaydolunur.
Te§cir isleri
MADDE 74 — Orman umumi reisligi, Devlet
ormanlanni genisletmege ve mumkiin oldugu
kadar haiz olduklan vasif Ian arttirmaga, orman
dahilindeki agik, giplak yangm gormiis ve seyreklesmi^ aksami tescire mecburdur.
Bu kanunun mevkii tatbika vazmdan itibaren mevcud ve agagsiz kalmi^ olan orman
topraklari derhal ve beklemeden te$cir olunurlar. Seyreklesmi^ olan tabii genglikler suni
olarak itmam edilirler.
MADDE 75 — Memleketin miidafaasi noktasmdan ormanm mevcudiyeti elzem olan mahallerde ve tesgir masraflarmm miidafaa biitgesinden tesviyesi halinde, keza Devlet menfaati noktasmdan orman mevcudiyetine liizum
hasil olan ve tesgir isleri de iktisadi bir mahiyet
arzeden yerlerde yapilacak olan tesgir islerinin
tatbik ve icrasi Ziraat vekaletine aidtir.
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Bu kanunun tatbikata vazmdan sonra meydana gelen orman dahilindeki bosluklar, ve bilhassa agag satisi suretile hasil olan agik sahalarm te^giri orman isleri umumi reisligi tarafmdan deruhde edilir.
Seyrek mahallerin doldurulmasi masrafi ormanisleri umumi reisligine aidti.
MADDE 76 — trmak ve gay kenarlarini ve bunlarm
kaynaklarmi tanzim ve
araziyi
sellerden korumak,
yer kaymasi
gibi hadiselerden korunacak yerleri kuvvetlendirmek,
sel getirecek dik grplak
yamaglan agaglandirmak, ve memleketin umumi menfaatleri noktasmdan yeni bastan orman
yeti|tirilmesi mevzuu bahis sahalari tesgir etmek gibi isler Ziraat vekaletince hazirlanarak
ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak
agaglandirma planlarma gore ifa ve icra olunur.
MADDE 77 — Her vilayet, kaza nahiye ve
koyler, mahallin mevsimi gbzetilmek sartile
Ziraat vekaleti tarafmdan yapilacak agaglandirma programma gore her sene agag bayramlan yapmak mecburiyetindedirler. Bu bayramda biitun miiesseseler, mekteb talebeleri, ve askerlerle beraberce bulunurlar. Agaclandirma
bayramlari igin tohum tedarik etmek fidan yetistirmek ve agaglandirilan yerleri her ttirlii zarardan korumak ve bu yerlerin bakimini ve
a^aqlarmi emniyet altmda bulundurmak vazifeleri mahalli idarelere aittir.
Agaglandirma bayramma aid bilciimle masarif nahiye ve koy sandiklari, vilayetlerde de
hususi idareler tarafmdan tesviye olunur.
Yetistirilen agaplardan fen dairesinde edilecek istifadeler koy ve hususi idareler sandiklarma aidtir. Agag bayramlarmi yapmryan
ve sartlarmi gozetmiyen, dikilen fidanlarm ihmal neticesi kurumasma ve harap olmasma
sebeb olan mahallerin muhtarlari ve Hiikumet
reisleri mesul edilirler.
MADDE 78 — Aga§ sevgisini korpe ve geng
dimaglara kuwetle asilamak igin biitiin ilk ve
orta mekteb talebelerine, ve askerlere agaglarm biiyiik faidelerini zihinlerine yerlestirecek
dersler okutulmasi ve mekteblerde, kislalarda
agag diktirilmesi ve bu agaglarm talebe ve askerlere baktirilmasi igin Ziraat vakaleti ile birlikte Mill! Miidafaa ve Maarif vekaletleri miistereken bir program hazirlayarak tatbik ederler.

Orman yangmlarinda yardim
MADDE 79 — Ormanlarda yangm oldugunda, yangma en yakm koy ve kasabanm 18 yasmdan 50 yasma kadar biitiin halki beraberlerinde balta, kiirek, kazma, destere gibi aletleri
de beraber almak sartile yangm yerine gitmege
ve yangmi sbndiirmege mecburdurlar.
Yardrma gelenler yetismezse daha ilerideki
koy ve kasaba halkmdan miikellef olanlar da
yangm yerine gonderilirler.
Ayni sekilde, vilayet, kaza ve nahiye idare
reisleri ile koy muhtarlari ve civarmdaki askeri
jandarma kita kumandanlari yangm mahalline
yardnnci gondermege ve icabmda bizzat gitmege mecburdurlar.
MADDE 80 — Ormanlarda yangm sondiiriilmesi igin galisanlara orman idaresi tarafmdan parasiz ekmek verilir. Ve baskaca bir iicret verilmez.
MADDE 81 — Yangm sonduriirken sakatlananlara sakatlik derecesine gore ve olenlerin
ailesine polis ve jandarma efradma verilen tazminat kadar para verilir. Yaralananlar parasiz
bakilmak iizere en yakm hastaneye sevkedilirler, Hastahaneler bu gibi sakatlananlari kabule mecburdurlar.
MADDE 82 — Orman yangmlan igin gekilecek telgraflan telgrafhane, demiryol istasyon
memurlan bila bedel, ve gepiktirmeden sevketmege, ve telgrafi alan memurlar da bunu hemen
mahalline gondermege mecburdurlar.
MADDE 83 — Mahalli Hiikumetin veya orman memurlarmm sevk kagidi iizerine istasyon memurlan yangmi sondiirmek iizere gidecek olanlan, asker tarifesile ve mahsubu bilahara alakadarlar arasmda yapilmak iizere,
yangma civar olan mahalde indirilmek ^artile
yolcu veya marsandiz katarile gondermege
mecburdurlar.
MADDE '84 — Ormanlik yerlere gegen trenlerin, disansma krvilcim sigratmamalan ve iskaralardan ate? dusiirmemeleri igin alakadarlarm tedbir almalari mecburidir.
Muhafaza ormanlari
MADDE 85 — A$agida yazili vasrflarda bu-
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lunan ormanlar, meralar, tarla ve sair arazi
muhafaza ormani olarak kabul edilirler:
A) Yagmur ve (Geolojik) noktadan :
1 - Ormansizlik neticesi olarak arazisi kaymaga miisaid olan veya yagmurla yikanma tehlikesi olan mahaller,
2 - Kaynak ve dere kenarlarmi koruyan yerler.
B) Sihhi ve mihaniki noktadan :
§imendifer yollarmi, caddeleri, soseleri veya
koylerle Ziraat arazisini gig, sel gibi zararlardan
koruyan orman arazisi veya meskun yerlerin
havasmi kottilesmeden koruyan ve buralan toz
firtmalarina karsi muhafaza eden ve nehir dolmalarmm oniine gegen mahaller.
0) Memleket mttdafaasi noktasmdan :
Memleket miidafaasma yardimi olacak mahaller.
MADDE 86 — Cadde, demiryolu, kopru gibi
tesisati himaye maksadile alinacak tertibat, Nafia vekaletince bildirilir ve plan ve projeleri orman idaresi umumi reisligince tetkik olunur. Gerek Nafia vekaletinin ve gerekse orman idaresi umumi reisliginin musterek miitalealarile keyfiyet
Heyeti Vekileye bildirilir. Sanat kurultularmi,
demiryollarmi, sose ve caddeleri ve kopriileri alakadar eden himaye ve tahkim masraflari, bu tesisat sahib ve alakadarlan tarafindan tesviye
olunur.
MADDE 87 — §iddetli su baskmlarmda yapilacak tahkimat ve agaglandirma isleri hususi
gonderilecek heyetler tarafindan, tahribati daha hafif olan su kenarlarmdaki bu gibi isler de
orman miihendisleri tarafmdan icra olunur. Bu
isler igin hazirlanan planlarm Ziraat vekaleti tarafmdan tasdik edilmesi lazimdir.
MADDE 88 — Muhafaza ormani iginde veya
kenarmda bulunan sahibli ormanlar ve arazi
istimlak olunur. 4 ncii maddedeki saha miktari
nazari itibare almmaz.
Keza ormana gidecek veya ormandan gikacak yollarm insasi ve tesis olunacak istif mahalleri igin liizum olan arazi istimlak kanunlarma
tevfikan istimlak edilir.
Ceza hukilmleri
MADDE 89 — 19 ncu maddedeki yasak isleri yapanlar, sugun tevlid ettigi tazminati

odemekle beraber, ayric^ mecburi orman isleri
yapmak ve galismak cezasma da garptmlirlar.
Meoburi orman islerinde istihdam miiddeti, verilen tazminatin beher lirasma mukabil bir giin hesabiledir. Tazminat miktari, sugun yapildigi ormana aid tarife bedeli ile hesab olunur. Agaci
zedeleyenler, agaci dibinden kesmis gibi ceza gorurler. tzinsiz ormana girmek, kozalak, mantar ve saire toplamak, nebat ve gi§ek koparmak
sugunu isleyenlerden 2 lira para cezasi almir.
19 ncu maddede yazili tazminta esas bulunmayan suglarda suglu bir giinden bir aya kadar
mecburi orman islerile cezalandirilir.
Suglunun vaki miiracaati iizerine tazminat
miktari mecburi orman is cezasma tahvil olunabilir.
Koylii zati ihtiyaci igin ormandan nisif bedel ile aldigi odun ve keresteyi harigte satarsa
tarife bedelinin tamamma tekabul edecek para
cezasi almir ve bu oezanm beher bir lira ve
kiisuru igin de bir gun is cezasi verilir.
Mecburi orman islerinin yapilacagi saha,
suglunun ikametgahmdan uzak orman revirlerinde de segilebilir. ts zamanmm ve sahasmin
tesbiti mahalli orman idarelerine aiddir. Mahalli orman idareleri, infaz olunan cezalari her
alti ayda bir mahkemelere teblig ederler.
MADDE 90 - Her kim 21 nci maddede yazili suglari yaparsa yaptigi tesisat, masrafi sugluya aid olmak iizere yiktirilir ve suglu (5) giinden (75) giine kadar mecburi orman isleri cezasma garptinlir.
MADDE 91 — Muhafaza ormanlarmda yapilan katiyat ve hasarat igin 89, 90 nci maddelerdeki mecburi orman isleri miiddeti iki misline
iblag olunduktan maada ayrica da husule gelen
zarar tazmin ettirilir.
Yanmis orman yerlerinde ve baltaliklarda tohum veya muhafaza igin birakilmis ihtiyat agaglarmi kesenler veya muhafaza ormanlan dahilinde bu gibi agaglan kesenler igin 89, 90 nci maddelerdeki mecburi orman isleri miiddeti iki misline iblag olundugu gibi husule getirilen hasar
miktari da ayrica tazmin ettirilir.
MADDE 92 — Sugdan dolayi zabtedilmesi
lazim gelen orman mallari bulunmadigi takdirte, bu mallarm iki misli krymeti kadar tazminat
almir.
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MADDE 93 — Kanunsuz olarak kesildigini
veya toplandigmi veya yapildigini bildigi halde
tomruk, kereste, mahrukat odunu, komiir vesair
orman mahsulatmi satm alanlar, tasiyanlar veya
saklayanlar suga yataklik yapanlar gibi telakki
olunup 117 nci madde mucibince ve 89 ncu maddedeki meoburi is ceza miiddetinin tic misli
kadar hapis ile cezalandirilirlar.
MADDE 94 — Ormanlarda ve fidanliklarda
fidanlari soken ve kesenler ve hayvanlara yedirenler veya her hangi sekilde bunlarm btiyiimesine engel olanlar beher fidan basma (1)
gun mecburi hizmet cezasma garptinlir, ve
hasarat tazmin ettirilir. Hayvan stirustinun sahibi de ayrica 5 liradan 50 liraya kadar para
cezasma mahkum edilir. Kendi adamlannm
yaptiklan tahribatm tazminatmda malen mesultidtirler. Elde olunan fidanlar musadere olunur.
MADDE 95 — Satilmis ve tayin edilen bir
miiddet iginde ormandan kaldirilmasi kabul
edilmis olan emvalin, sahibleri tayin ohman
miiddetin inkizasmdan itibaren husule gelecek
zarar ve ziyani odemege mecburdurlar. Miicbir sebebler olmaksizm bu muddetm inkizasmdan alti ay iginde ormandan gikanlmryan
emval orman idaresi namma zabt ve musadere
olunur.
MADDE 96 — Ormanlarda musaadesiz tarla
acan veya kok cikaranlar su suretle tecziye
olunurlar:
a) Koru ormanlarmda kuturlan on santimden yukari beher agac ve baltaliklardaki beher kiitiik icin istikbal krymeti esasile yapilacak fen raporlarma gore tazminat hiikmolunur. Ve beher agag ve kiitiik icin bir gun is
cezasi verilir. Ve ceza olarak ta ayni miiddet
kadar mecburi is cezasi hiikmolunur.
b) Koru ve baltaliklarda 10 santimden asagi
kuturdaki agag ve fidanlari kokleyenlerden
beher a#ag ve fidan igin bir gun mecburi is cezasi hiikmolunur.
Suglular tercihan tescir sahalarmda istihdam
edilirler.
MADDE 97 — 19 ve 96 nci maddelere gore
ormanda gayri kanuni agilmis olan tarlalar mansulati sokiilerek ifna olunur.

MADDE 98 — Bu kanunda yazili para cezalari ve tazminatlar orman memurlari tarafmdan tahsil edilir ve orman kasasma yatirilir.
MADDE 99 — Girilmesi yasak edilmis. olan
orman meralarmda hayvan otlatanlar, veya bu
gibi araziye baskasma aid ruhsatname ile hayvan
sokanlar asagidaki sekilde cezalandirilirlar:
Beher deve igin 0,50 lira Para cezasi
Beher kegi igin 0,20 »
»
»
Beher biiyiik bas hayvan
iqin 1/4
Giin mecburi is
Sair kiigiik bas hayvan [ cezasi.
icin 1/8
Hayvan adedi daha az oldugu halde de mecburi is cezasi bir gun hiikmolunur.
Para cezasi tediye edilinceye kadar deve ve
kegiler emin bir elde tevkif edilir.
Hayvanlarm ormanda yaptiklan zarar ve ziyan da ayrica tazmin ettirilir. (Madde 94 e miiracaat). Bu suclar korunmaya ayrilmis orman
veya meralarda ve yahud (10) yasma gelmemis.
orman sahalarmda, veya yenilenecek yangm
sahalarmda veya gece vakti cobansiz siirii
salrvermek suretile, yapilirsa ceza olarak tayin
olunan mecburi is miiddeti ve para cezasi iki
misline (jikanlir. Muhafaza ormani olarak aynlan ormanlarda ve fidanliklarda islenilen bu
gibi suglar igin tayin olunan mecburi is ceza
miiddeti ile para cezasi tig misline gikanlir.
MADDE 100 — Oisnanda balta, destere, tahra ve bunlara benzer agag kesecek aletlerle tutulupta bunlan gayri kanuni maksadlar igin
kullanacagi anlasilanlar, 10 giin mecburi is cezasma garptinldiklan gibi, aletleri de musadere
olunur.
MADDE 101 — Orman yollarmi, demiryollarmi, kopriilerini, veya bilumum orman nakil
vasrtalarmi tahrib edenler, kazanlar, veya bunlan izinsiz tamir edenler veya kapatilmis yollari acanlar veya yeniden yol yapanlar orman
telefon vesair muhabere vesaitini tahrib veya
yerlerini degistirenler orman binalarmi, isaretlerini, ihtar levhalarmi bozanlar veya degistirenler, veyahud depo edilen agaglara ziyan
verenler bir haftadan tig aya kadar hapis olunurlar ve ayrica yaptiklan hasarat tazmin ettirilir.
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MAADDE 102 — Oman memurlarmdan
ruhsatnam® almaksizm orman dahilinde yahud
ormanlardan 100 metre mesafeve kadar olan
yerlerde ajgil, saya, kislak, mandira, kirec firim, yahud katran, komiir ocagi yapanlar 10 liradan 100 liraya kadar para cezasma garptirihrlar.
Yapilan tesisat yiktirilir.
MADDE 103 — Orman dairesinden ruhsatname almaksizm orman icinde veyahud orman
hududuna 1000 metre uzakliktaki yerlerde a£ac
isletmege mahsus bicki, hizar veya sair bu
gibi mue&eseler kuran veya bn pibi metruk
miiesseselerl tamir eden, veya genisletenler 50
liradan 500 liraya kadar para cezasma carptinlirlar. Ayrica yapilan insaat durdurulur, veya bitmisi ise tesisat kapatilrr.
MADDE 104 — Orman icinde veya 10 kilometreye kadar dismda kacak ve kanunsuz mal
isleyen hizar ve bickilar, orman memurlan tarafmdan derhal durdurulur. Makina ve tesisati
mfthiirlenir, meveud mal musadere olunur. Bti
gibi tesisati i«letenler veya kira ile kullananlar
5 liradan 100 lirava kadar hafif para eezasina <jarptBilniar. Mahkeme karari suclu aleyhine kaftlestikten sonra isbu tesisat Hukumet§e zabtoltmiir.
MADDE 105 — Orman icinde her mevsimde ates yakanlar veya orman hndndlarmdan
50 metre nzakli^a kadar yerlerde 1 mayistan
1 tesriniganiye kadar izin almaksizm ates yakanlar 5 liradan 50 liraya kadar para cezasma
carptinlBr.
Kezaj orman icinde ates bakayasi goriibte
sondurmevenler dahi ayni snretle tecziye olunnrlar. i>ikkat ve itina etmek ve miraasib mahaller a^amak ve is bittikten sonra atesi tamamen sSndiirmek sartile. a£ac ' kesicileri, orman memurlan avcnlar kendi ihtiyaglan igin
orman dahilinde ates yakabilirler.
MAEfDE 106 — Dikkatsizlik yuziinden ormanda yangm yapanlar ceza kanunnnun 383
ncii mafldesi hiikmiine gore carptinlirlar ve
kasten ormani yakanlar, bes seneden asagi olmamak ttzere agir hapis cezasile cezalendmlrrlar. Yangmdan husule gelen zarar ayrica tazmin ettirilir.

MADDE 107 — Orman icinde veya yakmmda ates goriibte orman idaresine veya en yakm koy muhtarlarma haber vermiyenler veya
atesi sondiirmeyenlerden 100 liraya kadar para
cezasi almir.
MADDE 108 — Suclunun talebei iizerine
para cezasi mecburi is cezasma tahvil olunur.
Keza para cezasmm taJisil edilemiyecegi anlasilan hallerde de yine mecburi is cezasi tatbik
edilir. Bir lira para cezasi bir gun is cezasma
muadildir.
MADDE 109 — Devamh kuraklarda.. bir
muddet icin orman yollarmdan greoih gitme&i
ve orman isletmesini, daba ewel ilan etmek
sartile. orman idareleri yasak edebilir. Bu yasagi dinlemivenler 50 liraya kadar cezayi nakdiye garptirilirlar.
MADDE 110 — Bu kanunun 79 ncu ahkamim tatbik etmiyenler Turk ceza kanununun 230
ncu maddesinin ikinci fikrasma gore tecziye
olunurlar.
Ormanlardaki yani&mi haber aldigi halde
sondUrmeS-e tesebbiis etmiyen orman memurlan da ayni sekilde cezalandirilirlar.
MADDE 111 — Orman yangmmi sondiirmekle miikellef olub ta yangm yerine gelmiyenler
veya gelib te ealismiyanlar ve kacanlar her
gun icin 10 gunluk mecbtiri is cezasma garptirilirlar.
MADDE 112 — Ormanlardan gegen simendiferlerin riavet etmek mecburiyetinde olduklari
48 nci madde ahkamma tatbik etmemeleri halinde husule getirilen zarar ve ziyan demiryollar
idaresince tazmin olunur. Tekerrurft halinde vukua gelen zarar ziyanm iki misli almir.
MADDE 113 — Orman yangmlarmm suglulari bulunmadigi takdirde husule gelen zarar ve
ziyan orman smiri icerisinde bulunan veya smiri
ormana bitisik olan koyler ahalisine, musterek
mesuliyetle tazmin ettirilir.
Orman yangmlan Devlet isletmesi miiteahhidleri veya amelesinin islettikleri ormanlarda
zuhure gelir ve suglulan meydana gikarilamazsa
zarar ve ziyan miiteahhidlere odettirilir. Koy
ahalisinin tesbit edilen zarar ve ziyan miktarma
muadil mecburi is. cezasi kadar, ormana aid gali^malarma miisaade olunur.
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MADDE 114 — Orman memur ve miistahdemlerinin orman ticaretlerile i§tigalleri memnudur. Bu hiikme aksi hareket edenier hakkinda
ceza kanununun 240 nci maddesi tatbik olunur.
MADDE 115 — Be§id olmayanlarm, amele
ve gobanlarm ve evli kadmlarm ef alinden dogan
para cezasi ve tazminat velilerinden, istihdam
edenlerden ve kocalarindan almzr. Ormanda
mecburi i§ cezasmda gallon suglunun ia§esi kendisine aiddir. Eger suglu ia§esini temiu edemeyecek vaziyette ise kbylusii mu§tereken bu ia§eyi temiu ile miikelleftir.
Ifayi vazife halinde jandarma, polis ve askerler toplu halde ormanda gezen mekteb talebeleriuin yapmi§ olduklan suglardan dolayi
amirleri veya bunlari sevk ve idare edeuler mesul tutulurlar.
Beijfid olmayanlarm suglari igin mecburi is,
cezasi verilmez.
MADDE 116 — Orman suglarmm ayni bir
koy civarinda tekerrlirii ve f aillerinin bulunamadigi halde ceza koy halkma hiikmolunur.
MADDE 117 — Bu kanunun 89, 90, 91, 93,
94, 96, 99, 100 ncii maddelerinde gegen cezalar a§agidaki §ekillere gore iki misii olarak
hlikmolunurlar. 19, 21, 93, 94, 96, 99, 100 ncii
maddelerdeia yasak i§ler sugun ilk yapildigi
tarihten itibaren iki sene zarfmda suglu tarafindan teKrarlanirsa (Iki senenin hitammdan
sonra yapilan suglar ilk defa gibi hukum goriirler). A§agidaid §ekillerde de hapis cezasi
hiikmolunur:
1 - Bu kanunun 19 ncu maddesindeki hiikiimler hilafina ve sirf harice satmak maksadile orman mahsulati ve orman avlarmi galmak,
2 - 19, 21, 93, 94, 96, 99, 100 ncu maddelerdeki kanuna aykzri hareketleri takib esnasmda orman memurlarmi tehdid ve tahkir etmek
veya mukavemet gostermek,
3 - Sugun ilk yapildigi tarihten itibaren
gegen iki sene zarfmda tekerrlirii halinde iki
misli, iig veya daha fazla defa tekerriiriinde
iig misli ceza koy hakkinda hiikmolunur,
Suglulann takibi
MADDE 118 — Orman suglarma dair tutt£~n zabit varakalan 15 giin zarfmda aid ol-

dugu orman miihendisiigine gonderilir. Bu
vazifeyi yapma^an muhafaza memurlarz 5 liraya Kadar para cezasma garptirildiklari gibi
aynca inzibati ceza da goriirler. Zabit varakalan hilafi i3bat edilinceye kadar sugun subutuna delil addolunur ve hakim bunlara miisteniden hukiim verir.
MADDE 119 — Agrr hapis cezasmz istilzam etmeyen orman suglarmm muhakemesine
mahakimm tatil aylarmda da bakilir. Orman
miihendisleri veya bu i§i goren Orman memurlari takibine liizum gordugii zabit varakalarmi vurudunden itibaren bir ay zarfmda,
tanzim edecegi raporla birlikte mahkemelere
vermege mecburdurlar. Takibine liizum gbriilmeyen zabit varakalan hakkmda esbabi macibe gosterilmok §artile keyfiyet amirin tasvibine arzolunur.
MADDE 120 — Ciiriim islerken yakalanan
suglu, kanunda bu sug igin yazili olan ve kanunun 121 nci maddesinde gosterilen miktarlan
tecaviiz etmeyen para cezalarmi mahkeme kararma hacet kalmadan, dogrudan dogruya bu is.le muvazzaf ve miikellef orman memuruna vermek hakkma maliktir. Keza yapilan sug igin
kanunda musarrah is. ceza miiddetini de tanryib
kabul ettigini yazi ile orman memuruna taahhiid
eder.
MADDE 121 — Orman suglarmdan dolayi
20 liraya kadar hukomlunan para cezasi veya
15 giinluk mecburi i§ cezasi katidir.
MADDE 122 — Orman satis, ve te§gir bedel- •
lerinden ve hiikme iktiran etmi§ tazminat: bedellerinden borglu olanlar hakkmda tahsili emval
kanunu mucibince hareket olunur. Tayin olunan mecburi i§ cezasmi ifa etmeyenlerin bu cezalari 108 nci maddeye gore paraya tahvil edilerek haklarmda keza tahsili emval kanunu tatbik edilir.
MADDE 123 — Her kirn balta, destere ve
saire gibi aletlerle ormanda kanuna aykiri olan
i§leri yaparken tutulursa veya bu aletlerle ormanda sug isledigini gosteren deliller mevcud
olursa bu gibi esya, zabit varakalarnu tutan
memur tarafmdan almarak en yakm koy muhtarma veya belediyeye ve yahud polis ve jandar-
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ma karakollarma makbuz mukabili tevdi olunur ! gostermekten imtina ederse zabrtaca ikametgah
senedine baglanmasi mecburidir.
ve ayni zamanda adliyeye tevdi edilecek evraklarda da bu cihet zikredilir.
MADDE 126 — Ormanlarda gobansiz veya
MADDE 124 — Orman suglarmdan dolayi tuba§ibos tutulan hayvanlar en yakin kby muhtulan agag, tomruk, kereste, mahrukat ve saire
tarma veya belediye reisligine makbuz muile bunlari ta^ryan araba ve hayvanlar, kamyon,
kabili birakilir. Bir hafta nihayetine kadar
sal, kizak, kosum takimi, kayik, yelkenli, motoraranmiyan hayvanlar satis, komisyonlari taralii gemiler ve bunlara benzer butun nakil vasitafmdan agik arttirma ile satilir ve bedeli biitiin
lari zabtolunur ve en yakm orman, liman idaremasrafi giktiktan sonra orman sandigma irad
lerine veya koy muhtarlarma makbuz mukabili
olarak yatrrilir.
berayi muhafaza zabrt varakasmi tutan memur
MADDE 127 — Orman memurlan, ^iiphe
tarafmdan tevdi olunur.
veya amirlerinden alacaklan emir iizerine vaQiiriiyecek §eylerle - durmasi fazla masrafi
gonlarda, istasyon ambarlarmda, her turlii
intag edecek e§ya ve hayvanlar en gok bes. gun
depolarda ve fabrikalarda, tahta isleyen yeriginde en yakin pazar yerine goturiilerek orman
lerde, degirmenlerde, vapur ve gemilerde ve
idaresinin satis komisyonlari tarafmdan agik
diger miiesseselerde zabita memurlan gibi ara§artirma ile satilrrlar; masraflar satis bedellerintirmalar
yapabilirler. Bu mahallerde kanunsuz
den dusuliir. Satis komisyonlari tarafmdan takolarak
getirilmi§
kereste, mahrukat, fidanlar
dir edilen bedel, sahibleri tarafmdan emaneten
ve sair orman mahsulati bulunursa zaptolunur.
verildigi surette, zabtedilmis hayvanlar sahibine
Her aramada orman memurlarmm miiraverilir. Bu gibi zabtolunan esyanm satis bedelcaati iizerine en yakin polis ve jandarma veya
leri orman sandigma yatrrilir. Suglu berat eder
liman, giimruk ve tren memurlarmm ve bunve emvalinin iadesine karar verilirse emaneten
larin
bulunmadigi yerlerde ihtiyar heyetinden
birakilan paralar ve satis, bedelleri veya mevbir azanm, bunlar da bulunmadigi vakitlerde
cud olan esya aynen sahibine geri verilir. Beher hangi iki kisinin memur ile birlesmesi ve
delin iadesi hakkmdaki hiikiim katiles,tigi taaramaga yardim etmesi mecburidir.
rihten itibaren bir sene nihayetine kadar sahibi
tarafmdan almmayan paralar, varidat kaydoluBu vazifeyi yapmaktan gekinenler, ceza
nur.
kanununun 230 ncu maddesine gore cezalandinlrrlar. Eger arastirma yapilacak binalar
Aynen geri verilecek esyanm muhafaza ve
uzakta veya orman iginde ise iki orman mesair masraflan odenmedikge esya iade olunmamurunun
birles,mesile dahi aRastrrma yapilabilir.
yacagi gibi beraet hukiimlerinden itibaren iig ay
iginde sahibleri tarafmdan almmayan es,ya daMADDE 128 — Bu kanunda yazili olan sughi agik artirma usulile satilrr ve parasi kaydolar;
asagida gosterilen maddeler iginde meylunur. Komisyonun her nevi satislardan alakadana
gikanlmaz
ve takibata baslanmazsa miidarlarm zarar ve ziyan istemege haklari yokruru
zamana
tabi
olarak hukumden dus^erler:
tur. Suglunun miisadere olunan nakil vasitalaA - Orman suglari hakkmda tahkikata ba§n kendisine aid olmadigi hallerde dahi bu madlandigi
veya sugun belli edildigi tarihten itibade hiikmiince satilir. Belli olmayan suglular tarafmdan kesilerek hazrrlanan ve sair m xhallerde ren dava igin bir ve ceza igin iki sene gegerse,
B - Gizli bir halde kalmis, olan her tiirlii
bulunan agag, kereste, mahrukat, ve sair orman
orman tazminati ve agag bedeli iizerinden iig
mahsulati ile, suglularm biraktigi aletler ve vesaitler ve her tiirlii esya hakkmda yukarida yasene gegerse.
zili muamele tatbik olunur.
MADDE 129 — Orman is^leri umumi reisi,
basmiihendisleri
ve orman muhendisleri, miiMADDE 125 — Huviyeti anlasilmayan suglularm hiiviyetini aras,tirmak igin orman mehendis muavinleri veya bunlarm gostereceklemurlari bunlari hemen zabrtaya gotiirurler. ri vekiller mahkemelerde miiddei veya miiddei
Suglu, kendisini bildirmekten ve oturdugu yeri aleyh olarak orman idaresini temsil ederler.
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Orman meniurlarinm silah tasima ve
kuUanma haklan
MADDE 130 — Biitun orman memurlan silah ta§iua hakkrna maliktir. Bunlardan orman muhendisi ve muavini ile ba§ bekcileri ve
bekgiler Devletin segecegi bir silah tipi ile, Ziraat vekaleti tarafmdan techiz olunurlar
Orman memurlannm orman suglarini yakalamaga ve bu kanuna gore zabt ve musaderesi icab eden bilumum emvali zapta salahiyetleri vardir.
MADDE 131 — Her smif orman bekcileri
ve mustahdemleri askeri disipline tabidirler ve
mesuliyet emri verene aid olmak iizere amirleri
tarafmdan verilen yazili emirleri yapma|a
mecburdurlar. Aksi harekette bulunanlar ceza kanununun 230 ncu maddesine gore tecziye
edilirler.
MADDE 132 —. Butun orman memurlan
kendilerine verilen silah ve levazimmi memur
bulunduklari miiddet zarfmda her hangi bir
sebeb ile baskalarma veremezler. Aksi harekette bulunanlar polis memurlan gibi tecziye
edilirler.
MADDE 133 — Mecburi is cezasi miiddeti
iig ayz tecaviiz edemez. Suglunun talebi ile
mecburi is. cezasi paraya tahvil olunur. Ve bu
halde bir giinliik mecburi is i§in bir lira almir.
Ormanlann idare ve muhafaza te§kildti
MADDE 134 — Orman isleri umumi reisligi
yurd ormanlarmi korumak, isletmek ve her
tiirlii orman baymdrrligi ve agaglama islerini
yapmak, her ge§id orman ve topragi verimlerini gogaltmak ve idare etmek ague ve esas
maddesi orman mahsulii olan sanatlarm ilerilemesini himaya etmek ve bu konuya giren biitiin fen vasrta ve unsurlarmi yetistirmek, genel ve ozel kanunlarm yiiklettigi diger isleri
gbrmekle miikellef Ziraat vekaletine bagli hukmi gahsiyeti haiz bir Devlet kurumudur.
MADDE 135 — Orman isleri umumi reisligi
12 bolume ayriln*.
1 - tktisad ve orman siyaseti, propaganda,
orman haricinde agag koruma isleri.
2 - Mulkiyet ve sair hukuki isler.
3 - Orman amenajmanlan.

4 - Te§cir, tohum ve fidan tedariki, bilumum orman in§aati, kira isleri, yol insaati ve
orman sahasmm ve bilhassa orman yetisen sahanm tevsii.
5 - Orman memureyni.
6 - Hudud, tahdid ve harita isleri.
7 - Orman tedrisat, tecriibeler, alat ve edevat mubayaa ve temini.
8 - Teftisat, orman muhafaza ve orman yangmlarz.
9 - Orman kadastrosu teskilati ve isletme
haritalarmm temini.
10 - Orman istatistigi.
11 - Odun ve kereste tasarrufu.
12 - Orman merasi, orman sulaklari, ormana
tahsis edilmiyen sahanm isla'hi.
MADDE 136 — Umumi reislik merkez kurumunda ltizumu kadar muhendis ve memur, miistahdemler kullamlir.
MADDE 137 — Vilayetlerdeki orman is,leri
basmiihendislik, miihendislik, namzed muhendis,
muhendis muavini, muhendis muavini namzedleri ile idare olunur. Basmiihendislik ve miihendislik mintakalarmi ve isyarlarmi ormanlann
geni§lik ve ehemmiyetine gore orman isleri umumi reisliginin baskanligmda toplanacak
olan fen heyeti ile boliim basmiihendislerinden
miirekkeb « Orman meclisi» belli eder.
MADDE 138 — Yiiksek ormancilik tahsili
g-ormiis olan diplomali isyarlarm iinvan, maas
ve dereceleri (I) sayili cetvelde gbsterilmistir.
Bu cetvele girecek i§yarlar tayin olunduklan
derecenin maasmi alrrlar.
MADDE 139 — Orman bas miihendisleri:
merkezde fen heyeti boliim basmiihendisi, musavir, sefliklerde miilhakatta mmtaka amirligi
ve amanejman basmiihendisligi ve sair islerde.
b - Orman miihendisleri ve namzed miihendisleri: kendilerine verilecek orman mmtakalarmm idare ve i^letmesinde ve amanejman ve
sair islerde kullanrrlar.
MADDE 140 — Orta ormancilik tahsili gbrmiis diplomali isyarlarm iinvan, maas ve dereceleri (II) sayili cetvelde gosterilmi^tir. Bu
cetvele girecek isyarlar tayin olundukladi derecenin maasmi alnrlar.
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MADDE 141 — tki sayili cetvelde gosterilen orman muhendis muavinleri idare ve isletme
mmtakalarmda ve sair yerlerde yardimci ve icabmda resen muvazzaf olarak kullanirlar.
MADDE 142 — Halen miistahdem diger muvazzaf orman i^yarlarile ilk ormancilik tahsili
gormtis, orman i^yarlarmin unvan, maas, ve dereceleri (III) sayili cetvelde gosterilmistir. Bu
cetvele girecek isyarlar tayin olunduklari derecenin maasmi alirlar.
MADDE 143 — (III) sayili cetvelde gosterilen ba§ bekgiler; siivari bekgilerle bekgilerin
vazifelerini kontrolda ve buttin koruma islerinde
suvari bekgilerile, bekgiler kendilerine verilecek
koruma mmtakalarmdaki ormanlarm korunmasi
islerinde bas, ve suvari bekgilerle bekgiler liizumuna gore umumi reislik, ba^muhendislikler ve
miihendislikler merkezinde istihdam olunurlar.
MADDE 144 — Muhtelif orman islerinde
galistirilmasi gereken diger memur ve miistahdeminin unvan, maa§, iicret ve dereceleri IV sayili cetvelde gosterilmistir. Bu cetvele girecek
isyarlar tayin olunduklari derecenin maasmi
alirlar.
MADDE 145 —- (IV) sayili cetvele gore
isyarlar merkez kurumunun hukuk, tasarruf ve
muhasebe islerinde ve mulhakatm muhasebe ve
vezne islerinde daktilo ve hademeler de merkez
ve mulhakatm yazi ve hizmet islerinde kullanilrrlar.
MADDE 146 — Orman isleri umumi reisligi
Ziraat vekilinin inhasi ve fen heyeti baskani ve
bas,muhendisler, hukuk musaviri orman meclisinin intihabile Ziraat vekaletinin inhasi ve Icra
Vekilleri Heyetinin karari uzerine iradei milliye
ile tayin edilirler ve degistirilirler. Miihendisler
namzed miihendisler ve muhendis muavinleri,
hukuk mu^avir muavini, tasarruf isleri isyari,
muhasebe direktoru, basveznedar, muhasebe katibleri muhasib ve veznedarlar orman meclisi
kararile orman isleri umum reisligi tarafmdan
tayin edilirler ve degistirilirler.
Orman ba§bekgileri ile suvari bekgileri ve bekgiler orman miihendisleri veya muhendis muavinleri tarafmdan segilir ve orman basjnuhendisleri
tarafmdan tayin edilirler. Daktilo ve hademeler
kullanilacaklari dairenin en yiiksek i§yan tara-

fmdan segilir. Ve tayin olunurlar ve degistirilirler.
MADDE 147 — (I) sayili cetvelde yazili orman isleri umumi reisinden maada isyarlarla
merkezde miistahdem diger isyarlar ve miistahdemlerin takdir ve taltiflerile inzibati cezalari orman meclisi kararile orman umumi reisi tarafmdan verilir.
II ve III sayili cetvellerde yazili isyarlarla
IV sayili cetveldeki mulhakat memur ve lniistahdemlerinin takdir ve taltiflerile inzibati. cezalari bir basmiihendisin basfkanligmdaki iki orman miihendisinden miirekkeb komsiyon tarafmdan verilir.
MADDE 148 — I, II, III numarali cetvellere
dahil memurin ormanlarda vazife gorurken kabul olunacak numune veghile oniformah elbise
giymege mecburdurlar.
MADDE 149 — Orman iginde ve civarmda
oturmaga mecbur olan memurlar igin ihtiyaca
kafi orman binalari yaptirilir ve demirba§ olarak ev esyasi verilir. Keza binalar telet onla da
birbirine baglanirlar. Muhendis ve bekgilerin
oturmalari igin yapilan binalarm etrafmda veya orman iginde beher memura iki hektara kadar
ziraat edilir arazi verilir. Her memur igin iki
buyiik ba§ ve on kiigiik bas, - kegi miistesna hayvanm orman meralarmda otlandinlmasma
veya bu miktar hayvan beslemesine muktazi otbigmesine miisaade olunur. Bunlar igiii bir bedel almmaz. Daimi olarak ormanda ailesile oturmak mecburiyetinde bulunan orman memurlarinm gocuklan yati mekteblerine tercihan kabul
edilir.
MADDE 150 — Ormanlarda oturmak mecburiyetinde olan memurlara her sene bilabedel 30
ster mahrukat odunu verilir. Her memurun avcilik yapmak suretile bizzat vurdugu bilabedel kendisine birakilir. Sati§i yasaktir.
MADDE 151 — Orman basbekgilerile suvari
bekgilerine suvari jandarmalarmm aldiklari kadar hayvan yem bedeli verilir. Bunlardan buro
islerinde kullanilanlar bu haktan istifade edemezler.
MADDE 152 — Bir numarali cetvelde derece
ve smiflari gosterilen memurlarm terfie hak kazananlari igin her smifta iki ve iig numarali cet-
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vellere dahil memurlar da her derecede en asagr
ug sene kalmalan ve liyakat gostermeleri lazimdir. I, II, III numaral icetvellere dahil memurlar §alisma yerlerine bakilmaksizm derecelerini
ve daha yukari derecelere terfi haklarmi muhafaza ederler.
Devlet hizmetinden ayrilanlar, ayrildiklan
zamandaki nnvanlarmi fahri olarak muhafaza
ederler. Tekrar Devlet hizmetine ancak eski
nnvanlarile girebilirler. Her ne suretle olursa
olsun fenni ve mesleki ciiriim ile mahkum olanlarm bu unvanlan orman meclisinin karari ve
vekaletin tasdiki ile sakit olur. Bunlarm Devlet §urasma muracaat haklari mahfuzdur.
MADDE 153 — Bu kanuna merbut 2 ve 3
numarali cetvele dahil memurlarm orman bilSi-lerinin arttirilmasi igin ihtiyaca gore mektebler
acriir.
''"""
Ormancilarm ameli sahalardaki bilqilerini
yukseltmek gayesile de bir (orman numune reviri) tesis olunur.
Orman miihendisleri alti ay miiddet icin isbu
numune revirine sevk olunarak pratik goriirler.
Keza yiiksek tahsilini ikmal eden ormancilar dahi
diploma aldiktan sonra bir sene miiddetle orman
numune revirine gonderilerek calistmlirlar.
MADDE 154 — Ecnebi ormancilik mektebelrinde kendi nam ve hesablarma yiiksek veya
orta ormancilik tahsilini bitirmis olanlarm diplomalari orman fakiiltesince tetkik ve liizumu
halinde sahipleri yeniden imtihan olunurlar.
MADDE 155 — Mevcud orman isletme mukavelenamelerinin hiikiimleri devam edecektir.
Mukavelenamelerde yazili olmrvan husus icin,
bu kanunun hiikiimleri tatbik olunur.
MADDE 156 — Ormanlarm Devlet tarafmdan isletilmesine dair olan bu kanunun 29,47 nci
maddelerine kadar olan hiikiimleri, biitiin memleket icin bir defada tatbik edilmeyib, vilayetler
iizerinde tedricen tatbik olunur.
Orman haritalan ikmal edilinde orman saha Ian ^das'jroya ithal olunan vilayetlerde 29.47
nci maddelere gore Devlet isletmesi tatbik olunur.
Harita ve kadastronun ikmal olundugu tak
vim senesinden sonra gelen her ikinci ve tarn
ayli ormanci senesinin basi Devlet isletmesinin
baslangicmi te^kil eder. Haritalarm ikmal olun-

dugu takvim senesinde baslryan her eksik ayli
(ormanci senesinin) kiisurati hesapta nazari dikkate almmaz.
MADDE 157 — Her vilayette orman haritalarmm ikmal ecTildigi takvim senesinden sonra
gelen ikinci tarn ayli ormanci senesinin bidayetinden itibaren bu kanunun isletme ^e aid olan
hiikiimleri o vilayetler ormanlarmm kadastroya
ithalinden sonra mevkii tatbika girer.
Bu vakta kadar mamiilat damgasi, nakliye
cap pusulasi ve miimnye tezkeresi usulleri aynen eski FeHlde devam eder ve bu i*ler orman
umumt reislifnnm tensib edece^i usrlde memurlara prordurulur. Kanunun tatbik edildipi tarihten itibaren 12 nci ormanci senesinin nihave+inde
Tiirkivenin biitttn ormanlan hakkmda bu kanunun hiikiimleri tatbik olunur.
MADDE 158 — Bu kanunun mevkii tatbika
vazmdan itibaren harita ve kad astro i«lerinin
ikmal olundniru takvim senesinden sonra p*elen
tarn ayli ikinci ormanci senesinin ba«lan#Tcma
kadar erecen mii^^et her vilayet, icin bir (intikal devresi^ te«kil eder. Haritalan nevderpey
ikmal olunan vilavetlerde ikmal tarihinden sonra prelen bir tarn avli ormanci senesinin nihayetine kadar mahalli ihtivaclar icin, nlanlarma
tevfikan orman memurlan tarafmdan kerestelik acaglar ormanda damsralanir, ve alicilar
tarafmdan erosterilir. El^e olunan tomruklan
vine dam^alamaxra miiteahhid tarafmdan kendi
nam ve hesabma ve istif mahallerine sevke
liizum goriilmeden kaldirilir. Kesa zati ihtivaclari icin kovliilere verilecek olan kerestelik a*aclan da bu snretle ve fakat nisif orman
bedelile verildioi gibi. bunlarm harice satmak
icin alacaklan keresteler tarn bedele tabi tutulur.
Mahrukat odununun kativat ve naklivati
36 nci madde ahHmma fforedir. baltaliklarda
miiteahhit tarafmdan elde olunan mahrukat
odunu intikal devrelerinde miiteahhid tarafmdan kendi nam ve hesablarma ormandan §ikanlir.
Intikal devresinin hitamma kadar her villyette gerek kerestelik ve gerekse mahrukat
odununun miiteahhidlere satisi cari arttrrma,
eksiltme kanunu hukiimleri dahilinde icra olunur.
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MADDE 159 — Bu kanunun mevkii tatbika
girdigi tarihten itibaren kadastrolan ikmal
edilmiyen mahallerde dahi devamli islememek
icin miiteahhidlere orman verilmez.
Ancak mahalli ihtiyaglar dairesinde bir senelik muvakkat planlarla agac verilmesi caizdir.
Sair maddeler
MADDE 160 — Ormanlardaki milkiyetler
hakkinda ayrica bir kanun cikmcrya kadar sahibli ormanlardan katiyat orman umumi reisligince tasdik edilecek isletme planlarma tevfikan yapilir. Katiyat ve nakliyat, ruhsatname
ve orman tezkerelerile icra edilir. Hilafmda hareket edecekler hakkmda kanundaki ceza hiikiimleri tatbik olunur. Bu ormanlarm mamulat ve mahsulatmdan bulundugu mmtaka orman tarifesinin nisfi kadar resim almir.

kanun ve orman nizamnamesine miizeyyel
1340 tarihli kanun ve bunun tadiline dair 2 kanunuevvel 1341 tarih ve 680 numarali kanun ve
Tiirkiyede mevcud biitiin ormanlarm fenni
usulii idare ve isletilmesine dair olan 504 numarali ve 22 nisan 1340 tarihli kanun ve 6 kanunuevvel 1340 tarihli zeyli ve mezkiir 484
numarali ve 15 nisan 1340 tarihli kanunun 1 nci maddesinin tefsirleri ile ikinci maddesine miizeyyel 8 mart 1341 tarihli ve 592 numarali kanun ile otlak ve yaylakryenin ilgasma dair olan
6 haziran 1926 tarihli ve 1341 senesi muvazenei
umumiye kanununun 7 nci maddesile bu kanuna
mugayir bilumum ahkam tatbik mevkiinden
kaldirilmistir.
MADDE 162 — Orman dairesinin on aylik
is programi ilisik cetvelde rakamlandirilmis
kemiyetler dahilinde tatbik olunur.

MADDE 163 — Bu kanunun tatbiki hakkinMADDE 161 — Bu kanunun mevkii tatbika
da bir nizamname yapilir.
konulmasmdan sonra, 1 kanunusani 1285 tarihli orman nizamnamesile devairi resmiyeye
MADDE 164 — Bu kanun nesri tarihinden
liizumu olan ve fukarayi ahaliye tevzi edilecek
muteberdir.
ve niahrukat ve ciheti askeriyeye liizumu olan
MADDE 165 — Bu kanunun tatbikma Icra
telgraf ve telefon direkleri ve mahrukatm bila
Vekilleri Heyeti memurdur.
muzayede tarife bedeli iizerinden resim almarak
itasma dair 109 numarali ve mart 1337 tarihli
24 - X - 1935
kanun vep diisman tarafmdan tahrib ve yagma 1
M. M. V.
Ad. V.
Bs. V.
edilen kasaba ve koyler ahalisinin Devlet orK. Ozalp
S. Saracoglu
/. tnonii
manlarindan katiyatma dair olan 31 tesrinievvel
Mai. V.
Ha. V. V.
Da. V.
1337 tarihli meccanen kereste itasi hakkinda \
$. Kaya
8. Kaya
F. Agrali
28 haziran 1338 tarihli kanun ve Devlet ormanMf.
V.
Na.
V.
Ik. V.
larmdan koylerin intifa hakkma aid 484 nuC. Bayar
A. Qetinkaya
marali ve 15 haziran 1340 tarihli kanunla bu
Zr. V.
!
S.
t.
M.
V.
G.
1.
V.
kanunun dordiincii maddesinin tebdiline aid
22 nisan 1340 tarihli ve 501 numarali miizeyyel \ T)r. R. Saydam liana Tarhan Muhlis Erkmcn
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HukurrieUn teklifine bagh cetveller
[I] NUMARALI OETVEL
Ilk senedeki

On sene sonra balig olacagi
A

A

jjarem
derecesi

Memuriyet unvani
Orman umumi reisligi
»
»
» Muavini
»
Fen heyeti baskani
Birinci sinif orman basmuhendisi
Ikinei
»
»
»
tJciincu
»
»
»
Dordiincii »
»
>
Birinci sinif orman muhendisi
Ikinei
»
»
»
tTguncii
»
»
»
Dordiincii »
»
>
Besinei sinif orman muhendisi ve namzed orman muhendisi

1

Sayisi

Sayisi

YI11I£I

Yriligr

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
6
6
22
23
20
31
38
44

7 200
6 000
6 000
28 800
20 736
67 584
57 960
39 700
46 872
49 248
51 744

1
1
1
6
10
32
36
70
110
170
200

7 200
6 000
6 000
28 800
34 560
98 304
90 no
138 950
166 320
220 320
235 200

11

68

68 544

250

252 000
1 284 374

450 388

[H] NTJMARALI CETVEL
Ilk senedeki
Memuriyet unvani

Barem
derecesi

Birinci sinif kidemli orman muhendis
6
muavini
Ikinei sinif kidemli orman muhendis
muavini
7
tTsiincu sinif kidemli orman miihendis
muavini
* 8
9
Birinci sinif orman miihendis muavini
10
Ikinei
»
»
»
»
11
"Qeuncii
»
»
»
»
12
Dorduncii »
»
»
»
Besinei sinif ve namzed orman miihen14
dis muavini

On sene sonra balig olacagi
A

A
r

•

•

•

-

•

-

Sayisi

Yilligi

t

Sayisi
5

12 600

8

15 880

10
15

10 080
13 500

14
30
50
75
120

48

34 560

150

58 140
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Yilligi

21
38
58
75
108

168
880
800
600
000

108 000
438 928
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[III] NUMAEALI CETVEL
On sene sonra balig olacagi

Ilk senedeki
Memuriyet unvam

Barem
derecesi

sinif orman basbekgisi
»
»
>
»
»
»
sinif orman siivari bek<jisi
»
»
»
»
»
»
>
ttcjincii »
Birinci sinif orman Jbeke,isi
»
»
»
ikinci
»
»
»
"Dctincu
Dordiinc ii »
»
» (Aylrk 20 lira
Birinci
Ikinci
t^iincii
Birinci
likinci

A
r

1

•

Sayisi

Yilligi

11
12
13
14
10
15
25
16
40
17
60
18
1.435
19
iicretle) 5.472

6
15
23
32
688
1 313

720
600
520
400
800
280

i

—

-

•

•

A

Yilligi

Sayisi

15
22
27
32
40
56
88
108
456
1 313

15
25
35
45
60
90
150
200
950
5.472

^

120
500
720
400
320
160
200
000
000
280

2 159 700

2 080 320

[IV] NUMARALI CETVEL
s Ilk senedeki

On sene sonra balig olacagi

A

A
/"•"

i

Memuriyet unvani
Hnkuk musaviri
»
»
Muavini
Muhasebe mudurii
Basveznedar
Basyazici
Yazici
\Teznedar
Yazici
Daktilo
Odaci

derecesi

5
7
7
8
9
11
11
12
(45 • 80 lira iicretle)
(25- 30 »
»
)

Sayisi

Yilligi

1
1
1
1
33
2
33
33
80
90

3
1
1
1
42
2
33
29
57
29

072
985
985
512
768
016
264
700
000
700

203 002
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Sayisi
1
1
1
1
33
2
33
33
80
90

Yilligi
3
1
1
1
42
2
33
29
57
29

072
985
985
512
768
016
264
700
000
700

203 002

Fevkalade masraflar [**]

n

Maa§ masraf
ve i§letme
sermayesi
Lira

Ikinci sutunun icmali
Lira

Bir defaya
mahsus
Mas. [A]
Lira

Ocretli
orman muhafaza te§kilati [B]
Lira

Vari
Lir

1-510.000

3.31C00O

1-849

1

1-800-000

1-800-000

210-000

2

1.800-000
125-000

1-925.0G0

1• 160-000

1-300-000

2-460-000

4.385-000

1.849

1.800-000
250-000

2-050-000

1 • 160-000

1-300-000

2-460-000

4.510-000

1-849

1.800-000
375.000
3-500.000

5-675-000

1 .160-000

1.300-000

2-460-000

8.135-000

4.250

1-800.000
500-000
7-000-000

9-300-000

1.160-000

1.300-000

2.460-000

11.760 000

8-50

1-800.000
625-000
10.500.000

12-925-000

1• 160-000

1.300-000

2.460-000

15.580-000

12-75

1.800-000
750-000
14-000.000

16-550.000

1-160-000

1-800-000

2-460-000

19-010-000

17-00

3
4

5

6

7

1-3C0.000

Umumi
masraflar
yekunu
Lira

FevkalSde
masraflar
yekunu
Lira

•/*/ Ikinci seneden itibaren her sene bir sene evvelkine il&veien onuncu seneye kadar konulan y
Have edilecek muhendislerin maas kar§Uigidir. Dordiincu seneden itibaren konulan 3,5 milyon lira d
/**/ a - Birinci senedeki 2/0-000
lira bekci evleri insasi, numune isletmesi teskili ve ayni se
gosterilen 1.160-000 lira da Tayyare He alinacak harita, kadastro, numune isletmesi ve bekci evler
b - have edilecek Ormari bekcilerinin ucretleridir.

FevkalSde masraflar

9

(S. Sayisi

o

"
o

11

12

13

ikinci sutu
nun icmali
Lira

Bir defaya
mahsus
Ma. [A]
Lira

Ucretli
orman muhafaza teskil&ti [B]
Lira

FevkalSde
masraflar
yekunu
Lira

Umumi
masraflar
yekunu
Lira

Yardi
Li

1-800-000
875-000
17.500-000

20.175-000

1-160-000

1-300-000

2-460-000

22.635-000

21.250

1-800.000
1-000-000
21.000-000

23-800.000

1-160.000

1.300-000

2-460,000

26.260-000

25.500

1.800-000
1.125-000
24.500-000

27-425-000

1.160,000

1-300,000

2-460-000

29-885-000

29-750

32.350-000

32-350-000

34.000

1-300.000
3-050-000
31-000-000

35-350-000

35-350-000

38-420

35-350-000

35.350-000

35-350-000

38-420

Maa§ masraf
ve i§letme
sermayesi
Lira

1-800-000
1-250.000
28-000-000
1-300-000

Buradan itibaren 10 senelik orman is plSm bitmi§tir.
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DEGI§TIRI§I

Orman kanunu layihasi
BlRlNCl KISIM
reisligine gonderirler. Muddet bittikten sonra
yapilacak miiracaatler kabul edilmez ve mahUmumi hiikiimler
kemelerce dinlenmez. Orman umum reisligi bu
vesikalan tanryip tanimadigmi miiracaat tariBirinci fasil
hinden itibaren bir yil iginde sahibine bildirir.
Bu muddet iginde bildirmedigi takdirde vesikaOrmamn tarifi
lan muteber sayilir. Boylece mulkiyet haklan
MADDE 1 — Kendi kendine yeti^mis. veya
taninmayanlar Orman kadastro mahkemeleriemekle yeti§tirilmis. olupta her ge§id orman hane miiracaat edebilirler. Miiddeti iginde mahsilati veren ague ve agaggiklarm toplu haUerine
kemeye gitmeyenlerin iddia ve haklan dinlenyerlerile beraber orman denir. Sazliklar ve mumez ve bu ormanlar Devletin olur.
hitin tabiati itibarile koru ve baltalik yapilamayan veya step florasile ortulii yerler, dikenlik
MADDE 6 — Ormanlara mulkiyet iddiasinve fundaliklarla, parklar, ev avlulan ve ormanda ilk tasarruf kaydi esas tutulur.
lara bitisik olmayan ve bes, hektardan az sahibli
Smrrlan Devlet ormanlarile biti§ik olan her
arazi uzerinde kiigiik gurup halindeki agaglar
nevi sahipli ormanlar da tapuda yazili miktar
ve fidanliklar ormandan sayilmaz.
esas tutulur. Fazla gikarsa bu fazla Devletindir
ve tapu senedi de ona gore diizeltilir.
MADDE 2 — Bulunduklari mevki ve vaziyet
Tarla igin verilmig tapu senetlerile ormana
ve haiz olduklan hususiyet noktasmdan halkm,
tasarruf iddiasinda bulunanlarin, arazisindeki
memleketin sihhat, selamet ve menfaatine yaormamn ya§ma bakilir. Bu ormamn ya§i, tap a
rayacak olan ve agagla mestur olmayan ve bes.
ya tescil tarihine gore daha ya§li ise bu senethektardan da kiigiik olan sahalan Orman umum
lerle ormana tasarruf iddiasinda bulunulamaz
reisligi icabmda orman sayabilir.
ve Orman Devletin olur.
Ikinci fasil
Ormarilarla, yaylak, ki§lak ve orman meralarmin mulkiyet hukumleri
MADDE 3 — Ormanlar, bu kanun hukiimlerine gore hilafi sabit olmadikga Devletindir.
MADDE 4 — Devlet ormanlarmm agagli veyahud ormandan agilmis grplak yerlerinde mera,
yaylak, kislak, yayla evi, otlak, sulak gibi kadimden beri mevcud haklar gozetilir. Bu
haklarm mevcudiyeti o yerlerde Devlet miilMyetini ihlal etmez.
MADDE 5 — {3ahis, koy, kasaba ve miiesseselere aid ormanlann ve Devlet ormanlan iizerindeki otlak, yaylak ve sulak gibi ayni haklarm sahipleri tapu senetlerini ve her tiirlii tasarruf vesikalarmi kanuna bagli niimunesine gore
dolduracaklari beyannamelerle bir buguk yil
icinde mensub oldugu kazanin en buyiik miilkiye memuruna makbuz mukabilinde vermege
mecburdurlar. Bu memurlar, bu vesaiki beyanname ile birlikte bir ay zarfmda Orman umum

MADDE 7 — Devlet ormanlan icindeki
akar sular, yollar ve su yollari ormandan sayilir. Akar sulardan dolayi haklan olanlarm
umumi hiikumlere gore haklan gozetilmek iizere Orman idaresi bu sulardan her suretle faydalanir.
tlcunuii fasil
Muni lea be hukki
MADDE 8 — Biitiin ormanlarda murakabe
hakki Orman umum reisliginindir.
Dordiincii fasil
Mulkiyet iddialarina ve tahdidi hudud mazbutalarina aid davalarui bakilma yolu
MADDE 9 — Mulkiyet iddialarina ve tahdidi hudud mazbatalarma kar§i yapilacak itirazlar Orman umum reisliginin kendilerine
haklanni tanimadigma dair vukubulacak teblig tarihinden itibaren iig ay ve tahdidi hudud mazbata hulasalarmm ilanindan itibaren
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- 4 6 bir ay iginde komisyonlarm galigtiklan yerlerde tek hajkimle kurulacak Orman kadastro mahkemeleriiie yapilir ve bu davalar bu mahkemeler tarafindan seri muhakeme usultine tabi
tutularak goriilur.
Beginci fasil
Ormanlarm taksimi
MADDE 10 — Ormanlar ve ormanlardaki
meralar dorde aynlmi§tir:
1 - Devlet ormanlan,
2 - Evkaf ormanlan,
3 - Umuma mahsus ormanlar (§ehir, kasaba, koy ile idarei hususiye ve belediyeler gibi htikmi gahsiyeti haiz miiesseselere aid ormanlar),
4 - Hususi ormanlar.

IKlNCt KISIM
Devlet ormanlan
Birinci fasil
Ormanlarm smirlanma ve kadastrosu
MADDE 11 — Ormanlarla bu ormanlarm
ig ve bitigigindeki otlak, yaylak, kislak ve
sulaklarm smirlanmasi ve aynlmasi igini asagida yazili komisyonlar gortir.
Bu komisyonlar, Ziraat vekaletince tayin
edilecek orman ba§miihendis veya miihendisinin reisligi altmda ' bir hukukgu, yiiksek orman tahsili g6rmii§ iki orman memuru ve vukuf erbabi olarak kasaba ve §ehirlerde belediye ve koylerde ihtiyar meclisleri tarafindan
segilecek birer ki§iden kurulur ve i§e baglayacaklanni en agagi bir ay evvel mahalli Hiikumet marifetile ili§igi olan kaza ve nahiyelerde ilan edilir.
MADDE 12 — Komisyonlar, yaptiklan tahdid i§lerini bir defter iizerinde tesbit ederler.
Ba§lanan istikamette gelen bir komgu igin
defterin sag sayifasma bir madde agilir. Buraya hudud, zaviye ve komgu arazi ile olan
miinasebetler yazilir. Sol sayifaya da tersimati yapilrr. Her maddenin alti komisyon ve
gelmig ise komgu tarafindan zabrt halinde imzalanir.

MADDE 13 — (Devlet - Komgu) orman hudutlarma dair tahdid zabitnameleri hulasasi
resmi gazetelerde ilan olunur. Ilan tarihinden
itibaren ug ay iginde itiraz edilmeyen kararlar
katilegir. Komisyonlarm alakadar ile birlikte
yaptigi uzlagma mazbatalarmdaki hiikiimler
kati olup itiraz olunamaz.
MADDE 14 — Tahdid edilecek ormanlarm
bitisiginde veya iginde mtilkii veya topragr olanlar tahdid giiniinde bizzat kendisi veya vekili
hazrr bulunmaga ve mulklerinin hudutlarmi gostermege, bu husustaM vesikalarmi ibraza mecburdurlar. Ilan olundugii halde alakasz olanlarm tahditte bulunmamalan komisyonun tahdid islerini durduramaz.
MADDE 15 — Smir isaretleri, zaviyelerde
ve uzun tuller istikametinde hendekler, yontma taslar ve kuru duvarlarla tesbit olunur. Bunlarm her turlii masrafi Devlete aittir.
MADDE 16 — Tahdid komisyonlarmm, kanunun tatbikinden itibaren her yil en az 250
bin hektar orman iizerinde galismalari ve smirlama ve aymna isinin nihayet bes senede ikmali
meoburidir.
MADDE 17 — 11 nci maddede yazdi komisyonlarm gerek memur ve gerekse memur olmayan reis ve azalarmm harcirah ve yevmiyeleri
her sene hesab edilerek tahsisati biitgesine konulur.
MADDE 18 — Orman kadastrosu her vilayetin kaza taksimatina gore ayn ayri olarak
tesbit olunur. Kadastro isleri, tahrir vesaiki
(Sahanm tavsifati) ve harita vesaiki olmak uzere iM grupa aynlir. Mulkiyetlerdeki degigiklikleri tapu memurlari vaktinde orman dairelerine haber verirler.
Orman kadastrosuna aid igbu miitemmim igler ve bilahare yapilacak olan her turlii tashihat vilayetlerdeki orman bagmuhendisleri tarafmdan tedvir olunur. Harita ve siciller uzerinden yapilacak tashihata aid miistenidat orman
ve amenajman miihendisleri tarafmdan temin
edilir.
MADDE 19 — Orman kadastrosuna esas tegkil edecek olan haritalar, bu kanunun negri tarihinden itibaren 10 sene zarfmda yapilir. Bu-
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nun igin icab eden tahsisat her sene biitgeye konur.
tkinci fasil
tstimldk ve miibadele
MADDE 20 — Devlet ormanlanndaki e§hasa, koylere, kasabalara, §ehirlere, evkafa ve
hususi idare ve muesseselere aid yaylak ve ki§laklarla arazi ve binalar, hizarlar ve her nevi
intifa haklari ormanlarm baka ve mahfuziyetleri igin istimlak ve istibdal olunur.
MADDE 21 — Smirlanmi§ Devlet ormanlan
iginde veya di§mda bulunan koylerin ve daginik
evlerin ve agilmi§ tarlalann ormanlara ziyani dokundugu veya bu koylerin oniine gegilmeyecek
tehlikeler kargismda bulundugu anla§ilirsa Vekiller Heyeti kararile bunlar ba§ka yere kaldinlir. Orada biraktiklan geyrimenkuller orman
mefhumuna girer.
Bunlara kar§ilik olarak kendilerine elveri§li
arazi verilir.
Kaldirilan koylerin aileleri, e§ya ve hayvanlari parasiz ta§mn\ Kendilerine ev veya bunun
tutan para verilir.
tfgiincii fasil
Devlet ormanlanndan koylere, §ahislara ve muesseselere omian ayirmak
MADDE 22 — Devlet ormanlarmin topragile birlikte sahislara veya muesseselere devri veya mulkiyetinin verilmesi veya her hangi bir
§ekilde faidesinin birakilmasi bir kanun ile izin
almmasina baglidir.
MADDE 23 — Parasiz intifa haklari kaldirilmi§trr. Ancak Tiirkiyeye yeniden gelecek ve
topluca koy kuracak gbgmenlerle, yer sarsintisi, yangm ve sel gibi sebeplerle felakete ugrami§ koyliilere yeniden yapacaklari evler icin
bir defaya mahsus olmak uzere, Orman idaresinin gosterecegi agaglan, bizzat kesib nakledeceklere Icra Vekilleri Heyeti kararile parasiz
kerestelik agag verilir.
MADDE 24 — Ormanlarm icinde veya orman smirlanna koy ortasmdan ufki hattimiistakim uzere be§ kilometre uzakhga kadar bulunan ve otedenberi gegimleri ig pazarlara kendi
vasrtalarile getirip sattiklari odun ve komiire

bagli olan koylerin ticaret ve zati ihtiyaglan
igin ev ba§ma en fazla be§ hektar, otedenberi
odun ve komiir ticareti yapmayanlara ev ba§ma
iki hektar hesabile, miilkiyeti Devlette kalmak
§artile koylere orman ayrilir ve miimkiin oldugu kadar tabii ve sabit noktalarla smirlan tayin edilir.
Bu ayirma esnasmda sabit smirlara varabilmek igin miktar, % 10 fazla hesab edilebilir.
Koy civanndaki Devlet ormanlarmin geni§ligi mevcud hane adedine kafi gelmedigi takdirde
bu ormanlar koylerin ev adedine miitenasiben
taksim olunur.
Ormani olan koy ve koyliilere orman aynlmaz.
MADDE 25 — Koyliilere ayrilacak ormanlardan satacaklan odun, komiir ve kereste ve
her nevi orman mahsulati igin mmtaka Devlet
tarifesinin dortte biri nisbetinde bir bedel almir.
Koyliilerin kendi yakacaklan odun ve komiir igin koy ihtiyar heyetlerince tayin ve bulunduklan kaza idare heyetince orman miihendisinin de i§tirakile tasdik edilecek tarife mucibince bedel almir.
Her iki sekilde almacak bedeller, koye ayrilan ormanm koruma ve imarma sarfedilmek
iizere koy namma Ziraat bankasma yatmlir.
MADDE 26 — Tamami veya gogu gam, koknar ladin, katran, melez gibi regineli agaglan
ihtiva eden ormanlardan koyliilere orman aynlamaz. Ancak koylerin bulunduklari orman civarlarmda bu cins agaglardan baska agag bulunmadigi veyahud ayrilan ormanlarm muhaf azaya birakilmasma luzum goriildugu takdirde
Devlet tarifesinin onda biri nisbetinde almacak
bir bedel mukabilinde ve tayin edilen miiddet
zarfmda koylerine miimkiin mertebe yakin olan
Devlet ormanlarmdaki katiyattan mutebaki enkaz ve kurumus agaglan temizlemek suretile
yakacak ihtiyaglan temin olunur.
MADDE 27 — 24 ncii madde mucibince koyliilere ayrilacak ormanlarda kereste igin istenilen biiyiikliikte agag bulunmadigi takdirde
sahislarma mahsus ev, samanlik, ahir ile bu gibi
koyliilere aid cami, mekteb, ve koy yollarmdaki kopriilerin yapilmasi ve tamiri igin kazasi
hududu dahilindeM ormanlardan tarife bedeli
mukabilinde orman idaresince tayin edilecek
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muddet zarfmda agag veya tomruk verilir.
MADDE 28 — Otedenberi palamutluk, fistik gamligi, sigla agagliklarmdan koyliilerin ihkoylere Devlet ormanlarmdaki palamutluk, fistik gamligi, sigla agagliklarmdan koyliilerin ihtiyacina gore yer ayrilir. ve mulk olarak parasiz verilir.
§u kadar ki agaglarin degistirilmesi ve mahsuliinden baska agacm diger
kisimlarmdan
faidelenmek igin orman idaresinden
ruhsat
almrr.
MADDE 29 — tsbu kanun yiirumege basladigi tarihten iig ay sonra 11 nci maddede yazili
komisyonlarm koylere verilecek ormanlarm ayrilmasma ve smirlanmasma baslamalan mecburidir.
Komisyonun galisacaklan giinler alakadarlara bir ay once bildirilir.
MADDE 30 — Koylere ayrilan ormanlarm
miktari bir defaye mahsus olup sonradan ev
adedinin azalip gogalmasile miktar degismez
ve bbyle bir hak tanmmaz.
Dorduncii fasil
Ormanlarm ve butiin mahsulahmn korunmasi
Bina ve yollar ve iskan
MADDE 31 — Ormanlardaki agaglari soymak, yalamuk gikarmak, agaglari bogmak, ya§
agaglardan gira gikarmak, agacm tepesini ve
tekmil dallarini koparmak veya kesmek, fidan
kesmek, burg almak veya kesmek, barmacak
hale sokmak, orman ortiisunu kaldrrmak, orman topragmi kuvvetlendirmek iizere dikilen
her gesit nebatlan zedelemek ve koparmak, gikarmak, gigegini almak veya toplamak ve fidan
agag dikmek ve asilamak yasaktrr.
MADDE 32 — Orman idaresinden yazi ile
izin almadikga yas veya kuru agag kesmek veya
agaglarin bir kisim dallarini kesmek ve yas
ve kuru kbk gikarmak, kuru agaglardan gira,
almak, regine dahil oldugu halde her turlii suyunu gikarmak, agaglari kismen budamak,
sigamak, dallari girpmak, yaprak, gigek, meyve, kabuk, bkse otu, sogan, salep, Mtre gibi
mahsulat, kurumus yaprak, yosim, mantar, ot
ve her gesit artik ve yerde yatik, devrilmis kuru
agag ve fidan gikarmak ve agaglar iizerinden

tohum, kozalak, mazi, toplamak, ormanlarda
avlanmak, toprak, kum, gakilta^i ve tas gikarmak, hulasa ormandan her $ey gikarmak yasaktrr.
MADDE 33 — Devlet ormanlarmm smirlan
iginde maden veya tas ocaklan arastrnnak igin
ruhsatname verilmesi orman umum reisliginin
iznine baglidir. Gerek ewelden ve gerek yeniden ruhsat alan arayicilar arastirmaga bas.lamadan ewel arayacagi yeri orman idaresine yazi
ile haber vermege ve izin almaga ve ormanlara
zarar ve ziyan gelecek hallerde orman idaresinin
gosterecegi tedbirleri kabul etmeyi ve yapmaga
mecburdurlar.
Her hangi maden tas ocagmm i^letilmesile
ormanm isletilmesinden geleoek faide karsilas,tmlir ve ona gore tora Vekilleri Heyetince karar verilir.
MADDE 34 — Devlet ormanlan iginde yeniden yerlesilmesi ve her ge|it binalar ve agil yapilmasi, insan ve hayvanlarm barmmasma mahsus yerler yapilmasi veya gadrr kurulmasi
veya yeniden tarla agilmasi yasaktir.
Devlet ve sahislann yapacagi yapilar igin
orman umum reisliginden izia almir. Sihhat
ve turizim ihtiyaglari igin orman idaresinin
musaadesile ormana girilebilir ve Kanitnu medeni ahkamma tevfikan tesisata miisaade olunabilir. Bunlara aykiri is yapanlarm yapilan ve
kesilmis agaglari hiikme hacet kalmadan zaptolunur.
MADDE 35 — Ormanlarm smirlarmdan dort
Mlometreye kadar uzakltkta olan yerlerde yeniden her gesid fabrika yapmak orman umum
reisliginin iznine baglidir. Bu izinde reislikge
fabrikanrn buyiikliigu ve isleme kuwetleri goz
oniinde tutulur. Ve 50 - 500 lira ruhsatiye harci
almarak ruhsatname verilir. Ormanlara yakm
miiessese ve fabrikalardan gikip ormanlara zarari dukunan gazlarm zararmi fenne gore azaltmaga ve gidermege sahipleri mecburdur.
Bu meoburiyete riayet etmeyenlerden birinci defasmdan 100 lira, tekrarlayanlardan ikiser
kat para cezasi almrr.
MADDE 36 — Orman hasilatmm tasmmasina mahsus orman igindeM yollan kimse daraltamaz ve kapatamaz.
Kapatilan veya daraltrian yollari orman ida-
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resi agarak masrafmi icra vasrtasile kapayan
kimseye odetir.
MADDE 37 — Ormanlar iginde bulunan
Devlet ve kby yollarile koylerin su yollarmm
tamiri baslangicmda mahalli orman idaresine
haber verilir. Ormanlarda yeniden agilacak Devlet veya koy yollari ve havai tel hatlarile demiryollarmm yapilmasi ve genisletilmesi orman
umum reisliginin iznine baglidir.
MADDE 38 — Her gesid orman mahsulleri
umumi sulardan gegirilirken veya gegerken sahislarm mulklerine tesaduf etse bile hie, bir
iicret verilemez. Yalniz sahislara aid yollarla,
simendiferler, su yollari yukariki hiikiimden
miistesnadir. Sahipli araziye yapilan zarar mahkeme hiikmiine hacet kalmadan tcra marifetile
odetilir.
MADDE 39 — Orman iginde veya orman sinirmda 500 metre mesafeye kadar olan yerlerde
yapilacak her tiirlii bina ile kireg, komiir, katran, trebentin ve daha baska buna benzer ocaklarm yapilmasi Orman idaresinin iznine baglidir.
MADDE 40 — Ormanlarm
isletilmesinde
fenni tahammiil ve imar sartlari gozetilerek liizumunda biitiin bu orman mahsulatma aid her
tiirlii fabrikalarm kurulmasmi, sayismi ve kuvvetini Orman umum reisligi kararlastirir ve
azaltir ve yaptmnayabilir.
MADDE 41 — Devlet ormanlari iginde veya
100 metre uzakligma kadar sahislarm tapulusu
hizarlarmi istimlak kanununa gore Orman umum
reisligi alir.
Tapusuz ve izinsiz yapilmis olan su hizarlan ve baska miiesseselerin kaldirilmasi igin orman idaresinden yapilacak tebligat tarihinden
itibaren bir ay iginde bunlar kaldirilmazsa Devletin olur.
Besinci fasil
Devlet ormanlarinin isletilmesi ve amenajman
MADDE 42 — Devlet ormanlarmm, Devlet
tarafmdan isletilmesi asildrr.
MADDE 43 — Orman isleri ve her tiirlii i§letmeler Orman isleri umum reisligi tarafmdan gortiltir.
ih

MADDE 44 — Ormanlarm isletilmesi ve orman mahsulleri satislan tcra Vekilleri Heyetince musaddak talimatname hukumlerine gore
yapilrr. Bu talimatname Orman meclisinin ve
Orman isleri umumi reisliginin miitalealarma
musteniden Ziraat vekaleti tarafmdan tanzim
olunur. Orman isletmesini aslan ve feran alakadar eden alrni ve satnnlar ve sair bilumum
muamelat arttirma ve eksiltme kanunu ile muhasebati umumiye kanunu hukumlerine tabi degildir.
MADDE 45 — Koru ormanlarmda senenin
her mevsiminde agag kesilebilir. Baltaliklarda
birinci tesrin basmdan nisan nihayetine kadar
agag kesmege musaade olunur.
Yaz katiyati igin ancak istisnai hallerde miisaade verilebilir. Kuru, hastalikli, giiruk ve devrilmis agaglar her mevsimde kesilir ve toplanabilir. Ormandaki koklerin miisaadesiz Qikanlmasi yasaktir.
MADDE 46 — Kesilecek agaglarm dibi koru
ormanlarmda Devlet gekigi ile damgalanir ve
damga dip kutiikte kalacak surette kesilir. Dip
kiitugun yiiksekligi dip kutrunun yarismi gegemez. Baltaliklarda ise kesilmeyerek kalacak
olan agaglar damgalanir. ve guzelce goriilmesi
igin de isaretlenir.
MADDE 47 — Devlet orman gekici modeli
yapilacak nizamnamede gosterilecektir.
Qekicin aid oldugu memurlardan gayrisi tarafmdan kullanilmasi yasaktir.
MADDE 48 — Her tomruk pargasi uzun
mihverinin tarn ortasmdan kabuksuz olarak ormanci pergelile hagvari olgiiler ve deftere agag
numarasi, uzunlugu, kalmligi, agacm nevi yazihr.
Mahrukat odunu kabuklu olarak ster iizerinden kaydolunarak satilrr.
MADDE 49 — Parasi verilmeden ve nakliye
tezkeresi almmadan, istif yerlerinden nakliyat
yapilamaz. Nakliye tezkereleri daima nakillerin iizerinde bulunup taleb vukuunda gosterilir.
MADDE 50 — Orman bedel tarifeleri mmtakalar itibarile orman umum reisligi tarafmdan
tesbit ve tanzim edilerek Ziraat vekaletince tasdik olunur.
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MADDE 51 — Devlet ormanlarmm fenni surette i«letilmesi icin yapilmasi lazimgelen orman yollari, koprtt, binalar, smir isaretleri,
ormana aid telefon direkleri ile imar ve tahkim
icrn sarfedilecek kereste aid oldugu ormanlardan parasiz verilir.

le simdiye kadar islenmemis olan ormanlar tcra
Vekilleri Heyeti kararile ve Hiikumetle miistereken milli sermayeli Tiirk sirketleri veya sahsiyeti hiikmiyeyi haiz miiessese ve milli bankalar tarafmdan isletilebilir.

MADDE 52 — Ormanlar basit baltalik ve koru usullerile idare olunurlar ve bu idare usullerine gore tanzim ve orman isleri umum reisligi
tarafmdan tasdik olunacak amenajman planlarma tevfikan isjletilir.

Altmci fasil

MADDE 53 — Devlet ormanlarmdaki katiyat her revire gore hazirlanan amenajman planlarma miisteniden orman idaresi tarafmdan yapilir ve bu gibi isler giindelikle tutulan koyliilere gorduriiliir.
Kesilen her tomruk kesilen mahallinden orman Qekicile damgalandiktan sonra istif mahallerine sevkolunur. Damgasiz tomruklarm tasmmasi yasaktir. Tasiyanlar bunlari galmis, sayilir.
Keza baltaliklardaki katiyat ve istif ameliyesi de Devlet tarafmdan para mukabili kbylii
amelelere yaptirdir. Tomruk istihsalinden ormanda bakiye kalan enkazm veya ormanda
mevcud sair krymetsiz aksamm toplanip §ikarilmasi igin orman idaresi civarmdaki koyltiye
musaade vermekte muhtardir. Bu kismm istif
olunmasi s,art olmadigi gibi mukabilinde bir
iicret te almmaz.
MADDE 54 — Kesilen ve Devlet §ekicile
damgalanan tomruklarm satE3i i§in munasib
olan istif mahallerine kadar sevki,
a - Ya Devlet vesaitile bizzat Devlet tarafmdan,
b - Veya Devlet tarafmdan ticretle tutulan
koylii mustahdemlerinin araba ve hayvanlarile
yalnlir.

Otlak ve mera isleri
MADDE 57 — Simdiye kadar orman agaci
yeti§tirmege tahsis edilen arazide ve yaylalarmda be§inci maddede zikrolunan ahval haricinde
otlama hakkma malik olan ve hayvanlarmi ray
ettirenler ile otlatma hakki koye aid ise koy
ihtiyar meclisleri bu kanunun mevkii tatbika
girdigi tarihten itibaren uc ay zarfmda bu haklanni ve haklanna aid miistenidati vilayet makamma tahriren bildirirler. Vilayet makami i§bu miiracaatlarmm kaydolunduguna dair miiracaat tarihinden itibaren bir ay zarfmda icab
eden cevabi verir. Miiracaatlar §ahsan kaza
veya vilayet makamlarma yapilir.
MADDE 58 — Mera i(jin vilayetlere vaki
olacak muracatlari tetkik etmek iizere her vilayette bu i§ iqin bir komisyon te§kil olunur. Bu
komisyona vali riyaset eder. Ayrica bir hukukQU, iki orman muhendisi olarak aza bulunur.
Bu komisyonun vermis, oldugu kararlara
kar§i mahalli orman idareleri vasitasile orman
umum reisligi itiraz edebilir ve 61 nci madde
hukiimleri dahilinde evraki tetkik i§in merkeze
celbettirerek karar verir.

MADDE 55 — Tomruk nakliyatmm s,ekilleri
iktisadl miilahazalara miisteniden tayin olunur.
Kerestelik agaglarm ne sekilde nakliyata t^lbi
tutulacaklan ormanlarm vaziyetine gore isletme amiri tarafmdan tayin olunur.

MADDE 59 — Mera komisyonunun verecegi
kararlar 10 senelik orman planinm ilk senesinde tahriren verilmi§ olacaktir. Verilen karar
menfi olmadigi takdirde §u malumati ihtiva edecektir:
1 - Otlatma hakkmi kazananin isim ve mahalli ikameti,
2 - Her cinse gore ayri ayri siirii muhteviyati, adetleri
3 - Otlatma zamanmin ba§langici ve sonu,
4 - Meranm bulundugu ormanm ve yaylanm ismi.

MADDE 56 — Btiyuk mikyasta ve miihim
tesisati ieab ettirecek ve hususi §artlarla isletilecek olan ve pazar yerlerinden uzaklarda bulunan ve vesaiti nakliyenin kifayetsizligi sebebi-

MADDE 60 — Alakadarlar, vilayet komisyonunun mera i§leri hakkinda verdigi red kararma kar§i 10 senelik orman planinm ikinci senesinin ilk iig ayi zarfmda Ziraat vekaletine iti-

( S . Sayisi: 70 )

SI
tazlarmi biidiririer. Ziraat vekaleti bu itirazlari tetkik ederek ikinci orman i§ plani senesinin hitamma degin kati kararmi verir. itirazlar ilk once vilayet makamma verilir. Vilayet
bunlari 15 gun zarfmda vekalete gbnderir.
Ziraat vekaleti de itirazlarm vekalete viisulunden 15 gun zarfmda alakadarlara teblig edilmek uzere cevab verir. ttiraznameler muhteviyati vilayetler kararmi tehir edemez.
MADDE 61 — Ormanlardaki mera i§lerine
dair vilayetler nezdinde yapilan itirazlari tetkik etmek iizere Orman umum reisinin veya tevkil edecegi zatin reisliginde bir komisyon tegkil
olunur. Aza olarak ta iki ormanci ve bir hukuk§u i§tirak ederler.
MADDE 62 — Vaktinde Ziraat vekaletine
bildirilmeyen mera hukuku sakit olur. Keza vilayetler tarafindan verilen red karanna kar§i
vaktinde Ziraat vekaleti nezdinde itiraz olunmazsa bu kararlar da katilegir.
MADDE 63 — Mera haklan taninmi§ olanlara bulunduklan yere yakm mahallerde arazi
verilmek suretile bu haklan kendi rizalarile
tebdil olunur.
MADDE 64 — 63 ncii madde ahkamma gore
mera haklan tebdil edileceklere verilecek arazinin vusati ve mahalli hakkinda 58 nci maddedeki komisyon mahallin en biiyuk idare makammxn da tasvibi ile itayz karar verir. Tazmiuat
olarak verilecek arazi, Ziraat vekaletinin i^arile
hak sahibi olan ferd veya koy namma tapu ve
kadastroya yazilir.
MADDE 65 — Devlet ormanlarzndaki otlaklara hayvan sokulub otlatilmasi orman miihendisleri tarafmdan tanzim ve mafevk orman
"Hendislerince tasdik olunacak senelik
basmu*^ orman umum reisliginin izni ile
planlara gore
-»«im olunacak planlarda otmiisaade olunur, Taiw
* ,r e nevi tayin olulatilacak hayvanlarm cinsi \ .
" "«lde Ziraat
nur. Kuraklik gibi fevkalade anv..
"^*i$t
vekaletinin izni ile ve muvakkat olarak w
ormanlarmm zarar vermiyecek yerlerinde hayvan otlatilabilir.
MADDE 66 — Otlak igin yasak olan yerler
de otlardan bicme suretile istifade olunmasma
parasiz mlisaade edilebilir.

Vedinci fasil
Agaglandtrma ve imar ifleii
MADDE 67 — Orman umum reisligi Devlet
ormaniarim geni§letmege ve vasitlarini yuKseltmege ve orman smxri dahihndeki agiis, giplak,
yangm gormus. ve seyreklesmis, aKsamxn agaglancunlmasmi temine mecburdur.
MADDE 68 — Orman hududu ve agaglandirma muKenexiyeti huKum ve maKsaai aismua
kaiip memieiteun wmi"1! menaati na&tasmuan
Hukumetin her hangi dairesi taraiinoan yemden orman yeti§tiriimesine luzum gbstenien
yerlerin agaglandinlmasi orman umum reisligince hazirlanacak ve Ziraat vekaletinin teklin ile lcra Veioilen neyeunce tasaiK oiunaca*
agaglandirma planlarma teviumn isumiak ve
tesis masrali alakadar daireye aid olmak uzere
orman umum reisligince yapilir ve buraiari orman sicilline almarak agagiarm hasilati bakim
masrafmi karsilamak uzere orman dairesine toirakilir.
MADDE 69 — Devlet ormam hududu igindeki irmak ve say kenarlarmi ve bunlarm kaynaklarmi tanzim etmek sellerin husulune ve yer
kaymalarma mani her turlii tahkimati ve in§aati yapmak orman dairesine aittir. Ancak Devlet ormam iginden gegen simendiier hattmm
ve ijfosalarm ve bu gibi tesisatm tahkimi orman
umum reisliginden almacak musaade ile mezkur daire ve muesseseler taraimdan yapilir.
MADDE 70 — Her vilayet, kaza, nahiye ve
koyler agag bayrami yapmakla mukeileltir. Vilayetler bu yerleri her sene Ziraat vekaletine
biidiririer, Ziraat vekaleti uygun goriirse bir
programi ve bir plam ile agaglandirmayi mahalline bildirir. Tes,cir yapmasi plan ve programa
ithal edilmis, olan vilayetler masarifi hususi ldarelerce temin edilmek uzere luzumu kadar daimi veya muvakkat orman fidanliklan tesisine
meoburdurlar. Her sene te§cir edilecek sahanm
viisatine gore agag bayrammm kag giin devam edecegi ve hangi giinde ba$layip hangi
giinde bitecegi ve ahalinin i§tirak siralan
^*vetler idare heyetlerince tesbit oluVu^
-^amm ilk gunii mahallin en
nur. Baj*.
^*muni veya vekili tarafmyuksek mlilkiye u..
<*cilarak mahallindeki
dan munasib bir iki sozle ....
^'mnadigi halde
en biiyuk orman memuru ve buiu-
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2iraat memiiru tarafmdan agaglarm faydalari
hakkmda soz soylenilir ve agaglandirma bu
memur tarafmdan idare olunur. Bu bayramlarda ahali ile beraber biitiin miiesseseler, mekteb talebeleri, ve askerler bulunurlar. Bayramm hitammda agaglandirmanin tarihini devamli ve sabit kilacak bir yazi konulur. Bu sahalar orman memurunun, bulunmadigi takdirde
ziraat memurunun daimi miirakabeleri altmdadrr. Agaglandirilan yerlerin korunmasi ve koruma isi ve masraflari koy sandiklarma ve belediyelere aiddir.
Agag bayramlarmi yapmayan ve §artlarmi
gozetmeyen, fidanlarm korunmasmi ve harap
olmasma sebep olan yerlerin muhtarlan ve Hiikumet ve belediye reisleri mesul edilirler.
Belediye hududundan ve koy merkezinden
bes, kilometre mesafe dahilinde ormani bulunanlar yukariki hiikiimler dairesinde tescir yapniaga mecbur degildirler. Ancak bes kilometre mesafede orman bulunmakla beraber bu orman koylerinin hududu dahilinde degilse bu gibi koylerin tescir mecburiyetleri bakidir.
MADDE 71 — Her vilayet ihtiyacma gore
Ziraat vekaletince kabul edilecek sekilde muhtelif ve miinasip yerlerde orman fidanliklari
meydana getirir. Bunlarm bakimi idare heyetlerince tayin olunacak bir iicret mukabilinde orman miihendis veya fen memurlarma ve bunlarm bulunmadigi yerlerde ziraat memurlarma
aittir. Bu fidanliklar temelli veya igreti olabilir. Bunlarm her masrafi vilayet hususi idaresi
biitgesinden verilir ve ihtiyaca kafi Devlet koy
ve kasabalar arazisinden bos yerler aimer.
MADDE 72 — Agag sevgisini korpe ve geng
dimaglara kuvvetle asilamak igin biitiin ilk ve
orta mekteb talebelerile biitiin askerlere agaglarm faidelerini zihinlere yerlestirecek dersler
okutturulmasi ve mekteb ve kislalarda her sene
agag diktirilmesi ve bu agaglarm talebe ve askere baktirilmasi igin Ziraat vekaleti ile birlikte
Milli Miidafaa ve Maarif vekaletleri bir program hazirlayib tatbik ederler.
MADDE 73 — En ufak pargasi yarim hektardan ve pargalan yekunu bir hektardan asagi
olmamak ^artile yeni agaglandirilan arazi sahibi, tescirden itibaren yirmi sene igin bu sahalara aid biitim vergilerden muaf tutulur.

Hali arazide agaglandirma yapmak isteyenler vali veya kaymakama muracaat ederler. Bu
yerlerin hali araziden oldugu anlasildiktan sonra orman memurlari tarafmdan yapilacak agaglandirma planma gore agaglandirma isine izin
verilir.
Orman teskilati bulunmayan vilayetlerde bu
isi Ziraat memurlari goriir.
Agaglandirilan saha; agaglandirilmasmi takib eden besinci senenin sonunda agaglayana
temlik edilir. Agaglanan sahayi orman halinde muhafaza etmeyenlerin vergi muafiyeti kaldirilir ve gegmis senelere aid vergiler tazmin
ettirilerek temlik edilen yer geri almir.
Sekizinci fasil
Kurak ve Qiplak bolgelerin agaglandirilmasi
igin milkellefiyet
MADDE 74 — Orman kadastrolan ve 7 nci
fasil haricinde olupta Devletge yeniden agaglandirilmasi lazmi giplak yerler orman umum reisliginin teklifi, Ziraat vekilinin tasvibi ve Icra
Vekilleri Heyeti kararile kabul olunacak plana
gore agaglandirilir.
MADDE 75 — 74 ncii maddedeki planlarm
tanzim ve tatbik masrafmi karsilamak iizere yol
miikellefiyetine tabi biitiin vatandaslar her sene birer lira vermekle mukelleftirler.
MADDE 76 — Bu paralar mahallerince yol
parasile birlikte defaten tahsil olunarak orman
umum reisligi emrine Ziraat bankasma yatirilrr.
MADDE 77 — Bu paralar orman umum reisligince tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak hususi bir biitge dahilinde sarfolunur ve hig bir veghile baska bir ise sarf ve
tahsis edilemez. Bu butgeden yapilacak sarfiyat muhasebati umumiye kanunu hukumlerine
ve sarfmdan once Divani muhasebat vizesine
tabi degildir.
Dokuzuncu fasil
Orman yangmlanna yardim
MADDE 78 — Ormanlarda yangm oldugunda yangma en yakm koy ve kasabanm 18 yasmdan 50 yasma kadar biitiin halk beraberlerinde balta, kiirek, kazma, destere gibi aletleri
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- 5 3 de almak §artile yangm yerine gitmege ve yangmi sbndiirmege mecburdurlar.
Bu gelenler yangmi sondiirmege yeti§mezse
daha ilerdeki koy ve kasaba halkmdan mukellef olanlar da yangm yerine gonderilirler. Ayni
sekilde vilayet, kaza, nahiye idare reislerile koy
muhtarlan ve civarmdaki asker ve jandarma
kita kumandanlari yangm mahalline yardmici
gondermege ve icabmda bizzat gitmege mecburdurlar . Devlet ormanlarmdan basjka diger butiin ormanlardaki yangmlarm sondurulmesinde talimatnamesine gore alakadarlan tarafmdan ayrica parasiz ekmek verilir. Yangm sondurulmesinde gali^anlarm basara ugrayan esyalarmi Devlet ormanlarmda Devlet ve diger
ormanlarda ormanm alakadarlan tazmine mecburdur.
MADDE 79 — Ormanlarda yangm sbndiiriilmesi igin galis>nlara orman idaresi tarafmdan parasiz ekmek ve fevkalade ahvalde nakliye iicreti de verilir ve baskaca bir iicret verilmez.
MADDE 80 — Yangm sonduriiliirken sakatlananlara sakatlik derecesine gore ve olenlerin
ailesine polis ve jandarma efradma verilen tazininat kadar para verilir. Yaralananlar parasiz
bakilmak iizere en yakin hastaneye sevk edilirler. Hastaneler bu gibi sakatlananlan hemen
kabule mecburdur .
MADDE 81 — Orman yangmlan igin gekilen telgraflari, telgrafhane, demiryol, istasyon
memurlari parasiz ve geciktirmeksizin gekmege
ve telgrafi alan memurlar da bunu hemen mahalline gondermege mecburdurlar.
MADDE 82 — Mahalli Hiikumetin veya orman memurlarmm sevk kagidi iizerine istasyon
memurlari yangmi sondiirmek iizere gidecek
olanlan asker tarifesile ve mahsubu bilahare
alakadarlar arasmda yapilmak iizere yangma civar olan mahalde indirmek sartile yolcu veya
marsandiz katarile gondermege mecburdurlar.

Onuncu fasil
Muhafaza ormanlart
MADDE 84 — As/agida yazili vasiflarda bulunan ormanlar, meralar, tarla ve sair arazi muhafaza ormam olarak kabul edilirler:
A - Yagmur ve geolojik noktadan
1 - Ormansizlik neticesi olarak arazisi kaymaga miisait olan veya yagmuurla
yikanma
tehlikesi olan mahaller.
2 - Kaynak ve dere kenarlarmi
koruyan
yerler.
B - Sihhi ve mihaniki noktadan: Demiryollarini, caddeleri, §osalan ve koylerle ziraat arazisi, gig, ael gibi zararlardan koruyan orman
arazisini veya meskun yerlerin havasmi kotiilefmeden koruyan ve buralari toz firtmalarma
kar§ i muhaf aza eden ve nehir dolmalarmm online
gegen mahaller.
C - Memleket miidaf aasi noktasmdan: Memleket miidafaasma yardmii olacak mahaller.
MADDE 85 — §ose, demiryolu, koprii gibi
tesisati himaye maksadile almacak tertibat Nafta vekaletince bildirilir ve plan ve projeleri orman idaresi umum reisligince tetkik olunur.
Gerek Nafta vekaletinin ve gerekse Orman
umum reisliginin musterek miitalealarile keyfiyet Heyeti Vekileye bildirilir. Sanat miiesseselerini ve demiryollarmm §ose ve caddeleri ve
kopriileri alakadar eden himaye ve tahkim masraflan bu tesisat sahip ve alakadarlan tarafindan verilir.
MADDE 86 — Muhafaza ormanlarmda §iddetli su baskmlarmda yapilacak tahkimat ve
agaglandirma ifleri, hususi gonderilecek heyetler tarafmdan, tahribati daha hafif olan su kenarlanndaki bu gibi islerde orman mtihendisleri tarafmdan yapilrr. Bu isler igin hazirlanan
planlarm Orman umum reisligi tarafmdan tasdik edilmesi laznudn*.
MADDE 87 — Muhafaza ormam iginde veya
kenarmda bulunan sahibli ormanlar ve arazi
tamamen veya kismen istimlak olunabilir.

MADDE 83 — Ormanhk yerlerden gegen
trenlerin di^arrya krvilcim sigratmamalan ve
iskaralardan ates, dii§urmemeleri igin alakadarlarm tedbir almalan mecburidir.

On birinci fasil
Orman ifleri igin para tedariki
MADDE 88 — Orman varidatmm anuntaza-
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- 5 4 man al^^ 8 , 8 1 v e 1 0 s e n e l i k ** planmin tatbikati
fesnasmla sbilciimle masrafm vaktinde verilme&ini teiiir^ ^maksadile Orman umum Reisligi bu
Jkanun Ineri v ^ e girdigi tarihten baslayarak 10
&ene middetle^ h e r t u r l u f a z l a i v a r i d a t m I D e v tat Hainesme ^tomaktan muaf olup bu paralan sermaye t e s . ^ l i n d e v e ormancilik teskilatmda klullanmaga mt ^widur.
MApDE 89 — Orma^ J"3111111 reisligi her sene biri adi digeri fevkala*^ olmak iizere ayri
ayra iki biitge tanzim eder. Adi biitge isletme
iskdnin varidat ve sarfiyatmr gostenb fazlai
varMatla kapamr. Adi biitgeye orman umum
reisfigiie t&bi memurlarm barem Te maas, dereceleiie gore bir de kadro baglidir. Fevkalade bitgenin Varidat lasmmi ^ i butgeeder
nin fizlai varidat **&
* f*?™ f
kismi fe biitge s e n e s i n ^ yapdacak f e^kalade

masraflari gdsterir. t s t e t i ^ * * i e s l 1 § m d e
^
varidat miktari biitge m u ^ ^
f ^ f
olursa bu fazlalrk gelecek s e ^ n
* e V "
1
c n
butgesi|e varidat olarak devrolunu *'
. f
is, planijnm tatbiMnden sonra elde olu"118^
M varidat sene sonlarmda Devlet 1 . ^ 2 ^
verilir.
MADDE 90 — Orman umum reisligii ^ n >^u"
susi biri kasa miiduriyeti bulunur. DevL * ©rmanlarmm bilciimle varidati orman kasa sma
yatinlri, Keza bilumum masraflar da orman kasasmdaji tesviye olunur. Hususi talimata giVe
tayin edilecegi veghile kasa fazlai varidati Zi^
iraat bankasmdaki hesaba yatrrilir. Sandiktan.
para gejkmek hususu da bu talimat dairesindeicra ohjnur.
MADDE 91 — Orman is>tmesine mutefertfx
^mmxmi ifasi igin biitgeye konacak isletme w cm»S^''flsil|e tedvir edilen muamelelerd<en mutewellid1. ii.radi.ye masraflarm blancosunu her orisEa' nci
se; »esinin hitammdan itibaren alti ay zarfr ada
ta: «sam ve muvakkaten tayin olunacafr Mutaha, WK taurakipler tarafmdan kayitlarla ve evrali H mtisbitelerle tatbik edilmek suretile t«tkile
aim wu%jk Bu murakiblerden biri Divani mr ihasefoat£ % &igeri Maliye vekaletince intihab e< iilir.
m A.DDE 92 — Orman umum reisliginin teahshiidat v e sarfiyati Divani muhasebatm v'izosinden mi Ifctesnadir. Isletme sermayesine f/id muamele v * mukaveleler arttinna ve etyUtmj) ve
( (&

muhasebei umumiye kanunlan hukumlerine tabi degildir. Miilhak biitgeye miiteallik idare hesabile hesabi katiler ormanei senesinin hitammdan itibaren 9 ay zarfmda Divani muhasebata
verilir. Divani muhasebat kendisine tevdi olunan idare hesabati iizerinde yapacagi tetkiklerde bu hesaplarm aid oldugu biitgeyi ve idarenin tabi bulundugu kannn ve nizamlari goz
oniinde bulundurur. .
MADDE 93 — Orman islerinin hesabi katileri ve isletme sermayesi hesaplarma miiteallik
bilango ve murakib raporlari ormanei senesinin
nihayetine kadar Divanca Biiyiik Millet Meclisine takdim olunur.
MADDE 94 — Orman umum reisligi orman
meelisinin karan ve vekalet makammm tasvibi almdiktan sonra asagidaki f ikrada gecen miktarm fevkinde miibayaat ve sati§lar icrasma ve
bu hususta e§has ve §irketlerle mukavele akdine
veya bankalardan kredi almaga salahiyetlidir.
Orman meelisinin kararma ihtiyag kalmadan
100 000 liraya kadar orman hasilati satislan ve
taahhiid yapmaya ve 20 000 liraya kadar in§aat
yptirmaga salahiyetlidir. Umum reislik orman
meclisi igtimalarmda bu gibi i§lerden meclisi
haberdar eyler.
JYLADDE 95 —- Orman umum reisligi orman*-*n2^ surette i§letilmesi igin yapilmasi lalarm ic.
o n yollari, kbprii ve binalar, huznn^elen orm.*.
-T^ana aid telefon tesisati
duid i§aretleri ve w
'"resteyi bilabedel origin icab eden tomruk ve K^.
M hilumum te, 1
mandan temin eder ve ormandaKx
- ^ri tasisat, tamirat ve insaat orman muiihendit...
rafmdan yapilir ve yaptirilir.
MADDE 96 — Orman dahilindeki bilumum
isler ve bu i§lere aid masrafm ifasi igin kabul
olunan ormanei senesi her senenin birinci te§rinden baslayip diger senenin 30 eyluliinde hitam bulur. Orman umum reisliginin biitge ve
mali senesi Devletin kabul ettigi mail senedir.
Her ormanei senesinin hesabati orman senesinin iginde baslayan mali sene hesabma kaydolunur. Istatistik ifleri igin yapilacak hesabatta
ormanei senesinin kismi kiillisini ihtiva eden
takvim senesine geger.
Ilk ormanei senesi miiddeti itibarile tarn bir
takvim senesinden fazla ve iMsinden eksiktir.
Ormanei senesi kanunun mevkii tatbika girdigi
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— 55giin ile baslar ve miiteakib takvim senesinin 30
eyluliinde hitama erer. Ilk ormanci senesinin
mali senesi o seneki mali senedir. On senelik
orman is plamlcanunun mevkii meriyete girdigi
sene baslar ve onuncu orman senesinin nihayetinde biter.

ttgtmctt

KISIM

Eykaf ve umuma mahsns ormanlar ve
meralar
Birinci fasil
Vmuma mahsus ormanlann istimlakile sinirlanma ve mubadelesi
MADDE 97 — Koy, kasaba ve sehir ormanlarmda ve orman meralarmda sahislarm mtilkiyeti veya otlak hakki varsa orman umum reisliginin tasvibi ile alakalilan tarafmdan istimlak veya istibdal olunabilir.
MADDE 98 — Umuma mahsus ormanlarm
komisyonlarca tahdid olunacak hududlan alakadarlar tahdid tarihinden itibaren iki sene
icinde hendek agmak, kuru duvar yapmak, hudut iizerindeki sabit kayalar uzerine isaretler
hak etmek veya yeniden sabit hudud taslari
dikmek suretile isaretlemege ve ormanm muntazam bir haritasmi yaptirib Ziraat vekaletine
gondermege mecburdurlar. Bunlar yapilmadigi
takdirde bu isler orman idaresince yapilarak
masrafi alakadarlardan almrr.
tkinci fasil
Umuma mahsus ormanlann idare ve korunmam
ve islenmesi, otlak ve mera isleri
MADDE 99 — Umuma mahsus ormanlarm
idaresi koylerde ihtiyar heyetleri, kasaba ve
sehirlerde belediyeler, hususi idarelerde vilayet
daimi enciimeni diger hukmi sahsiyetleri haiz
miiesseselerde ise o muesseseleri temsil edenler
marifetiledir.
MADDE 100 — Umuma mahsus ormanlarm
korunmasi 99 ncu madde mucibince vazifedar
heyetler tarafmdan segilen ve orman idaresince
tasdik edilen ve orman bekcileri haklarmi haiz
bekgi ve bekgibasilar marifetile temin olunur.

Bunlarm maaslarmm tesbit edilib odenmesi orman sahiblerine aittir. Ancak bin hektara bir
bekgi ve be? bek§iye bir basbekgi ve bes bin
hektara varan saha igin bir miihendis veya fen
memuru orman umum reisligince tayin edilir ve
maasmi orman sahipleri verir. Devlet ormanlarma ait dordttncu ve besinci fasillarm 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 51 nci
maddelerindeki hukumler umuma mahsus ormanlarda da yuriitiilur.
MADDE 101 — Umuma mahsus ormanlarm
fenni idaresi orman muhendislerinin
nezaret
ve murakabesi altmdadir. Orman muhendisi
bulunmayan umuma mahsus ormanlarda orman
umum reisliginin takdiri ile orman sahiplerinin
verecekleri ucret mukabilinde bu vazifeyi en
yakm Devlet orman muhendisi yapar. (Bu gibi
ormanlan yasatmak, korumak, ve imar etmek
i§in her sene miihendisle birlikte ihtiyar heyeti
ormandan Qikarilacak her cesit mahsuliin fiyatlarmi gosterir bir tarifeyi 25 nci maddeye gore
yaparlar ve mmtaka orman basmiihendisine tasdik ettirirler ve 102 nci maddeye gore aga$ kesecek veya ormandan mahsul alacak herkes bu
tarife bedelini oder ancak muhtaclara parasiz
yakacak ve yangm, seylap ve zelzeleden zarar
gorenlere parasiz kerestelik aga$ vermege ihtiyar heyetlerinin salahiyeti vardn*.)
MADDE 102 — Ormanm fenni tahammiilune
gore alman her nevi hasilat ihtiyag nisbetinde
kbyliilere ihtiyar heyetleri marifetile ve tarife
bedelile verilir. Ihtiyactan fazlasi arttirma ile
satilir.
MADDE 103 — Koylulerin ihtiyaglarmi gosteren cetveli her yil eylule kadar ihtiyar heyetleri yapmaga meoburdur. Alakadarlara plan
mucibince ve orman muhendisligince ruhsatname verilir. Istihsalat ihtiyaci karsilasmazsa mevcude gore taksimat yapilir.
MADDE 104 — Satilan veya taksim olunan
agaglan ve bagka mahsulati ormandan gikarmak ve ta§imak isteyenler bedelini kby sandigina yatirarak kar§iligmda makbuz yerine gegen orman pullarmi alirlar. Bu pullar orman
ba§bekgi veya bekgisine verilir. Bekgi bu pullan nakliye tezkeresine yapi§tirir ve bu tezkere
ile ormandan mahsulat Qikanlir. Bu pullarm
geliri her ay sonunda koy ve alakadar sandik-

,(S. Sayisi: 70 )

— 58 —
lar hesabma milli bankalardan birine yatinlir.
Pullarla orman muamelatma aid defterler ve
basjka evrak orman muhendisligi tarafmdan 99
ncu maddede gosterilen heyetlere para ile verilir. Nakliye ilmtihaberleri bekci ve bekc.ibas.ilarm marifetile kullanilir. Pul avanslan kapatilmadikca yenisi verilmez. Krymetli evrak hiikmiinde olan bu pullar milli bankalarda saklanir.
Koy ihtiyar heyetinin iglerinden her sene se(jecegi iki ki§inin imzasi ve mahalli orman miihendisinin (goriilmii§tur) i§aretile orman masraflan bankadan almir.
MADDE 105 — Umuma mahsus ormanm
gelirlerinden evvela bu kanunda gosterilen i§ler
icin masraf yapilir. Koy ve kasabalar bu kanun
hukumlerine uygun sebeb gostermeden bunlari
yapmazlarsa orman mlihendisi yazi ile bir muhlet verir. Bu miihlet icjnde de yapmazlarsa Orman umum reisligi o koy ve kasabalar hesabina koylerin bankalardaki paralan ile bu issleri
yaptirir. Artan para sarfiyat evrakile birlikte
bankaya geri verilir.
MADDE 106 — Koy ve kasaba ormanlarmdaki otlaklardan yalniz o koy ve kasaba halkinm hayvanlan parasiz istifade eder. Ihtiyagtan
fazla otlaklar igin basjka yerlerden gelenlerden
hayvan ba§ina tarife uzerine para almir. Belediye ve hususi idarelere aid ormanlardaki otlaklar para iledir. Ancak meralari yeti§meyen civar
koyler halkinm hayvanlan ile hayvan islah miiesseselerinin hayvanlan ve otlaklardan bir sene
evvel fayda gormu§ hayvan sahiplerinin ayni
otlaktan tercihan istifade ederler.
MADDE 107 — Orman reisliginin tasdik
edecegi planlara gore bu miiesseseler kendi varidatlarile ve mahalli orman muhendsinin nezareti altmda agaglandirma ve imar igleri yapmak mecburiyetindedir.
MADDE 108 — Bilumum masraflan varidatmdan mahsub edilmek ve kanuni sahiplerine
aid olmak iizere dogrudan dogruya ashabmm
teklif ve rizalan uzerine bu kabil ormanlarm
Devlet tarafmdan i§letilmesi caizdir.
UQiincu fasil
Evkaf ormanlartnin sinirlanma, idare, muJiafaza
ve i§letilmesi
MADDE 109 — Hukuku tasarrufiyesi mev-

kuf olan orman ve meralar tamamen hususi orman ve meralar hukumlerine tabi olup idare,
muhafaza ve i§letilmeri Evkaf idaresine aittir.
MADDE 110 — Asar ve riisumati mevkuf
olan ormanlar Devletindir ve Devlet ormanlan
hukumlerine baglidir.

DORDttNCU KISIM
Hususi ormanlar
Birinci fasil
'Simrlama
MADDE 111 — Hususiyeti Orman umum reisligince tasdik edilmi§ olan ormanlarm smirlarinm isaretlenmesi Orman umum reisligince
yapilacak talimata gore sahiplerine yaptinlir.
Ikinci fasil
Hususi ormanlarm idaresi, korunmasi, isletmesi
ve otlak ve mera isleri
MADDE 112 — l§bu kanunun 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 52, 101 nci maddelerindeki hiikumleri hususi ormanlarda da muteberdir.
MADDE 113 — Hususi ormanlarm korunmasi ve fenni idaresi ve i§letilmesi 100 ncii
maddede gosterilen geni§lik niebetinde sahipleri tarafmdan segilen ve orman idaresince
tasdik edilen orman bekci ve bekc,iba§ilan ve
miihendisler marifetile temin olunur. Ancak sahipleri bunlari temin edemedigi takdirde veyahud kendileri tarafmdan bir taleb vaki oldugu halde bu ormanlarm fenni idare ve i§letmeleri ve korunmalan menafii sahiplerine aid
olmak iizere Devletce deruhte edilir.
MADDE 114 — Hususi ormanlarda kesim
Devlet orman muhendislerinin ruhsatnamesine
baglidir. Bunun igin her sene nisan nihayetine
kadar miiracaat mecburidir, Orman miihendisleri nihayet 1 agustosa kadar orman sahibi
veya vekili hazir oldugu halde ormana giderek
kesim yerini belli eder ve kesilecek agaclan
damgalar, ayni zamanda kesilecek agaglarin
muvakkaten depo edilecegi yerleri ve depodan
tagmacak yollari gbsterir.
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— 57 MADDE 115 — Tomruklan veya mamulati
Devlet orman bekgiba§ilan damgalar ve biitiin emval ve mahsulatm nakliyesini verir.
Hususi ormanlarm ruhsatname ve nakliyeleri
hususi olarak diger ormanlarmkinden ayrrdedilecek bir §ekilde yapilir.

masi sug sayilipta sahipli ormanlarda yapdan
islerin failleri hakkmda sugu isleyen ormanm
sahibi de olsa Devlet ormanlan kavanin ve nizamati ahkami aynen tatbik olunur. Bu suglar
muhafaza ormanlarmda i^lenirse ceza iki kat
olur.

MADDE 116 — 111 nci maddeye gore yapilmasi lazimgelen isler yapilmadigi takdirde
bu isler Orman umum reisligi tarafmdan yaptirilir ve masrafi sahiplerinden alinir.

MADDE 123 — 117 nci maddeye gore ayni
isletme planma tabi yerlerin hissedarlan hep
birlikte mesul bir miidiir gostermege mecburdurlar. Orman isletmesini bozacak haller.karsismda Devlet ormana vaziyet eder ve isletir.
Bunun icm yapilan masraf gikarildiktan sonra
kalan para hissedarlara verilmek icin emaneten
milli bankalardan birine yatrrilir.

MADDE 117 — Sahipli koru ormanlan
1000 ve baltahklarda 200 hektardan kiigiik parcalar teskil edecek §ekilde ne pargalanip satilabilirler ve ne de mirasgilar arasmda taksim
olunabilirler. Varislere intikali halinde hie, boliinmemis, gibi mii§terek miilkiyet ahkami cari olur.
MADDE 118 — Sahipli ormanlarm sati§lari ve intikalleri tapu memurluklarmca aid
oldnklari mahalli orman idaresine bildirilir.
MADDE 119 — Hususi ormanlar, Orman
umum reisligince tasdik olunacak amenajman planlarma gore i§letilir. Kesim, koru ormanlarmda agaclarm Devlet gekicile damgalanmasmdan ve baltahk ormanlarmda sahalarin aynlip gbsterilmesinden sonra yapilir ve
her turlii nakliyat Devlet ormanlarmdaki usule gore olur

MADDE 124 — 117 nci maddedeki vtisati
haiz her hususi ormanm Hukumete karsi bir
mesul muduru olmasi lazimdir. Orman sahibi
arzu ederse bu vazifeyi bizzat yapabilir.
MADDE 125 — Vakif ve sahislara aid ormanlardan, amenejman planlarmda senelik tahammiil olarak tesbit olunan kerestelik ve mahrukat miktarmdan ormanm bulundugu mmtaka
Devlet kaim agag tarifesinin tigte biri ormanm
isledilip isletilmemesine bakilmaksizm her mali
sene igin maktuan orman hasilat resmi olarak iM
taksitte almir. Talimatta tayin edilecek miiddetleri zarfmda bu resmi vermeyenler hakkmda
tahsili emval kanunu tatbik olunur.

ttsuncii fasil
Agaglanckrma ve imar

BE§tNCt
•

MADDE 120 — Hususi ormanlarm tesciri
sahiplerine aiddir. Bu yerler tertib olunan
plani dairesinde agaclandirilmadigi takdirde
Devletce bu is yapilir ve masrafi orman sahibine odettirilir.
MADDE 121 — Daglar ve yamaglar iizerindeki topraklarm kaymasi, giglarm online gegilmesi, yollarm ve su yataklarmm korunmasi,
kumlarm ilerlememesi ve sihhi ve askeri liizumlar
icin muhafazaya ayrdacak ormanlarm sahipleri Devletin tayin edecegi bilumum miikellefiyeti ifaya mecburdurlar. Aksi halde ya orman
istimlak edilir. veya icap eden masraf Devletqe yapilarak orman sahibine odettirilir.
MADDE 122 — Devlet ormanlarmda yapil-

KISIM

Miifterek hiikiimler
Birinci fasil
MADDE 126 — Biitiin ormanlarda yapilacak
kesimlerden kalacak ve zarar verecek olan artiklarm ve ormanm ya ormanm bos mahallinde
toplatilmasi veyahud orman haricine gikanlmasi mecburidir.
tkinci fasil
Ceza ahkami
MADDE 127 — Her kirn tek bas,ma veya
arkadas.larile birlikte bu kanunun 31, 32, 34 ncii
maddelerindeki yasak i^leri yaparsa alti ay hapis ve tazminatla beraber o kadar para cezasile
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cezalandirilir ve kesilen agaglar ve gikanlan
her §esit mahsulat ve mamulat ve yapilan papilar zaptolunur.
MADDE 128 — Yazi ile izni oldugu halde
damgalanmadan dikili agag kesen veya belli edilen kesim yerlerinin disarismda veya g-bsterilen
agaglardan baska veyahud kesmege miisaade
edilen zaman haricinde agag kesenler veya kesilmis, veya yikilmis agaglan ve yapilmis kereste
ve tomruklan ve her tiirlii orman mahsulatmi
nakliyesiz kaldiran ve tasiyanlar bir aya kadar
hapis cezasile mahkum olur ve tasidigi mallar
zaptolunur.
MADDE 129 — Her kirn 127, 128 nci maddelerde yazili suglari kendi hususi ormaninda
yapmis ise, kiymetinin iki kat para cezasi ve
bu kiymet elli lirayi gegerse ayrica iig ay kadar
hapis cezasile cezalandirilir. Her surette de kesilen veya tasman mallar zaptolunur.
MADDE 130 — Kesim yerlerinin dismda veya koruma ormanlannda yapilan katiyat ve hasarattan ceza iki kat alinir. Yanmis orman yerlerinde tohum veyahut gblge igin veya baltaliklarda birakilmis, ihtiyat agaglarmi kesenlerden
veya temelli korunmaga ayrilmis, ormanlarda bu
suglari isleyenlerden iig kat ceza alinir.
MADDE 131 — Tazminat igin sucun yapildigi ormana aid tarife bedeli esas tutulur. Eger
bu ormana aid tarife yok ise en yakin Devlet
ormani tarifesi tatbik olunur.
MADDE 132 — Sugtan dolayi zaptedilmesi
lazimgelen mallar bulunmazsa ceza iki kat olur.
ve hasar miktari ormanm tarife fiati iizerinden
takdir olunur.

ise para cezasi
alinir.

velilerinden veya vasilerinden

MADDE 135 — Agaclan 46 nci maddede
gosterilen miktardan daha yiiksek kesenler veya kisin yapraklarmi dokmeyen agaglan kesildikten sonra bir nisana kadar kabuklarmi soymayanlardan her agac icin bir liradan on liraya
kadar para cezasi alinir. Agaclarm kesilen yerlerinin tashihi sucluya aid olur. Buna riayet
edilmezse orman idaresince tashih yapilrr ve
masarifi sugludan alinir.
MADDE 136 — Kesilen agaglarm orman memurlari tarafmdan gosterilen yerlerde ve biciminde istif edilmesi mecburidir. Istif etmeyenlerden birinci defa ister veya metre mikab ba§ma be§ liraya kadar para cezasi almarak muayyen bir miihlet verilir. Bu muhlet iginde de
istif edilmezse kesilmi§ veya islenmis, agaglar
zaptolunur.
MADDE 137 — 103 ncu maddeye gore verilen agaclan veya ruhsatnameyi orman bekcjsine haber vermeksizin ba§kasma verenler on bes
liraya ve 23 ncii madde ile 101 nci maddenin son
fikrasi mucibince zati ihtiyacati igin aldigi keresteyi ba§kasma veren veya satanlar otuz liraya kadar para cezasi ile cezalandirilir. Her iki
surette de satilan yahut terkedilen agaclar zaptolunur.
MADDE 138 — Tayin edilen miiddet iginde
kaldinlmak iizere kesilmesine izin verilen agacJ a r miiddeti icinde mazeretsiz kesim yerlerinden
cikarmayanlarm kestikleri agaglar zaptolunur.

MADDE 133 — Kanunsuz olarak kesildigini
veya toplanildigmi bildigi halde orman agaclarini, kerestelerini, mahrukat ve mahsulatmi satin alanlar ve tasiyanlar veya gizleyenler 127
ve 128 nci maddeler mucibince ceza goriirler.
MADDE 134 — Ormanlarda ve fidanliklarda fidanlan soken ve kesen hayvanlara yedirenlerden veya her hangi bir §ekilde biiyumesine
engel olanlardan fidan ve dal ba§ma be§ lira para cezasi almrr.
Bundan baska iki aya kadar
hapse mahkum edilir. Kesilen ve sokiilen fidanlar elde edilirse zaptolunur. Suglu kiigiik gocuk
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MADDE 139 — Kime aid olursa olsun mtisaadesiz tarla acan veya ormani tahrib maksadile kok cikaranlar su suretle cezalandirilir:
A - Ya§li ormanlarda her agag igin on be^
liraya kadar para cezasma ve agaglandirma
igin dahi ar basma on liraya kadar tazminata
mahkum olur.
B - Be§ yasmdan kiiciik geng agaclarla fidanlan kokleyenler fidan basma iki liradan
bes liraya kadar para cezasile agaglandirma
igin de ar basma bes, liradan yirmi bes liraya
kadar tazminat ile mahkum edilirler.
C - Orman yeri kokleyen veya siirenler bu
maddenin (A) ve (B) fikralarmdaki cezalarla
tecziye ve tazminata mahkum edilirler.
: 70)

- 5 & (A), (B) ve (C) fikralarmdaki suglari i§leyenler ayrica agir hapis cezasile de mahkum
olurlar.
MADDE 140 — Kendi hususi ormanlarmi
kokieyenler veya koklettirenler 139 ncu maddenin (A), (B) fikralarmdaki hiikiimlere ve
kokleme ismin derecesine gore ar ba§ina 10 50 liraya kadar para cezasi almir ve ayrica
be§ ay hapis cezasile mahkum edilir. Koklenmi§ sahanm suglular tarafindan tekrar agaglanmasi mecburidir. Yapilmadigi takdirde bu
i§ orman dairesi tarafindan yapilir ve masrafi
tahsili emval kanununa tevfikan suglulardan
almir.
MADDE 141 — Ormandan agilmi§ veya grplak tarla haline getirilmis yerleri igleyenler
orman idaresince menedilir. Ekilmi§ ve dikilmi§i sokiiliir ve bozulur. Bu sugu tekrarlayanlardan ayrica elli lira para cezasi alinn*.
MADDE 142 — 139 ve 140 nci maddelerde
yazili suglari tekrar edenler ug seneye kadar
hapis cezasile mahkum edilirler ve menafii
kendilerine aid olmak iizere ormanlan Devlet tarafindan i§letilir.
MADDE 143 — 65 nci maddeye gore girilmesi yasak edilmi§ meralara, orman ve orman arazisine veyahud otlaga miisaade edilen
yerlere ruhsatnamesiz veyahud ba§kasma aid
ruhsatname ile hayvan salanlardan:
Kurus
100
50
30
10

Bir deve igin,
Bir kegi veya oglak igin,
Her bir iri hayvan igin,
Her koyun veya kuzu igin.

Para cezasmdan ba§ka yapilan hasar igin
ayrica tazminatla da mahkum olurlar. Bu suglar, korumaga ayrilmis olan orman veya bu
ormanlar meralarmda veyahud be§ yasma eri§memi§ yeni kesim gormus, veya gengle§tirilmi§ mmtakada veyahud yenilenecek yangin
yerlerinde yahud gece vaktinde gobansiz surii
tarafindan yapilmis, ise ceza ve tazminat iki
kat, her nevi orman fidanliklarile her nevi
te§cir edilmis sahalarda ve kati muhafazaya
birakilmis orman ve meralarmda yapilan bu
gibi suglarm ceza ve tazminati ug kattrr.

MADDE 144 — Her kim ormanda balta, destere, tahra veyahud bunlara benzer agag kesecek aletlerle tutulursa beg liraya kadar ceza alindigi gibi aletleri dahi zaptolunur.
MADDE 145 — Orman muhendislerinin yazili izni olmadan ve odenmesi lazimgelen bedel odenmeden umumi ormanlardan veya orman meralanndan veyahud korumaga aynlmi§
yerlerden ot bigilir, kum kazilir, ta§, toprak
ve bunlara benzer §eyler gikanlirsa suglulara
10 liraya kadar ceza verilir. Bu suretle gikarilan ot, ta§ ve sairenin bedelleri suglulara odettirilir.
MADDE 146 — Alakadar orman memurlarindan ba§kasi agaglan veya mamulatini Devlet gegicile damgalarsa, bir seneye kadar hapis cezasile cezalandinlir. Buna sebebiyet veren orman memuru suglu gibi ceza goriir.
Orman gegici ve damgasmi ve i§aretlerini taklid eden, kullanan veyahud orman idaresince
istimalden kaldinlmi§ gekig ve damgayi istimal
edenler tiik ceza kanununun 329 ncu maddesine gore cezalandirilirlar.
MADDE 147 — Agik orman yollarile orman
demiryollan, orman kopriilerini ve bilumum
orman nakil vasitalarmi bozanlar, kazanlar,
daraltanlar, izinsiz tamirat yapanlar, geni^letenler, yeni ve kapatilmi§ yollari aganlar 30
liraya kadar para cezasile cezalandirildigi gibi yaptiklari zarar ve ziyanlar da odettirilir.
Orman telefon ve sair muhabere vesaitini, orman binalarmi, i§aretleri, ihtar levhalarini
bozanlar ve yerlerini degi§tirenler veyahud
depo edilen agaclara ziyan verenler dahi bu
maddenin birinci fikrasmdaki cezayi goriirler.
Orman memurlan tarafindan dikili veyahud
kesilmi§ olan agaglara konulan numaralan ve
i§aretleri ve damgalan ve 151 nci maddede
gosterilen hususat igin kullanilan miihurleri
degi§tirenler ve bozanlar alti aya kadar hapis
cezasma garpilirlar.
MADDE 148 — Ormanlarm ig ve dismdaki
her gesid smir isaretlerini kaldrranlar, belirsiz
edenler, yerlerini degistirenler Turk ceza kanununun ahkamma gore agrr hapis ile cezalandirilacagi gibi yaptiklari zrar ve ziyan. kendilerine odettirilir.
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MADDfc 149 — Orman memurkrmdan nihsatname almadan orman dahilinde yahud ormanlardan 100 metre mesafeye kadar olan mahallerde agil, saya, ki§lak, mandira, kireg firini yahud katran komiir ocagi buhar degirmeni
yapanlar yiiz liraya kadar para cezasile cezalandnildigi gibi yaptigi binalar da yikilr.
MADDE 150 — Orman umum reisliginden
ruhsatname almadan orman iginde yahud orman hududuna bin metre uzaklga kadar yerlerde agag sanatlarma aid bigki bu gibi miiesseseler kuran ve tamir eden veyahud verimini
gogaltmak igin genisletmege gahganlar 500 liraya kadar para cezasile cezalandirildigi gibi
insa&ti hemen durdurulur. Bitirmi§ ise kapatilir.
MADDE 151 — Orman iginde ve di$mda hizar ve fabrikalarda yahud diger miiesseselerde
kanunsuz surette getirilmis, her ge§id kacak orman mahsulii i§lenirse derhal orman memurlari tarafmdan i§ durdurulur. Aletlerle bina
muhiirlenir ve mevcud orman mahsulii zaptolunur. Bunlardan i§letme evleri veya fabrikalarmi idare eden yahud icar ile i§letenden 100
liraya kadar para cezasi almir. Mahkeme karari suglu aleyhine katiiestikten sonra i$letme
evlerile fabrikalar uguncii ^ahsm hakki baki
kalmak uzere Hukumetge zabtolunur.

pise, kasten yakmi§ olanlar bes. seneden a§agi
olmamak uzere muvakkaten agir hepse garptmlrrlar. Yangmdan husule gelen hasar suglu
tarafmdan odenir.
MADDE 155 — Orman iginde ve yakinmda
ates, goriipte aMbinde orman idaresine haber
vermeyenler yahud en yakm koy muhtarma bildirmeyenlerin veyahud sondiirebilecegi yangmi
sondurmeyenlerden 100 liraya kadar ceza almir.
MADDE 156 — Devamli kuraklarda bir
miiddet igin ormanlara girib gikmaga ve gegib
gitmeyi ve orman i§letmesini daha evvel ilan
etmek §artile orman ba§miihendisleri yasak edebilirler. Bu yasagi dinlemeyenlerden elli liraya
kadar para cezasi almir.
MADDE 157 — Ormanlarda yangm giktigmda koy, nahiye, kaza, vilayet reisleri veya vekilleri ve civar askeri ve jandarma krtalari, kumandanlan sonduriicii gbndermege mecburdurlar . Grdndermezlerse Tiirk ceza kanununun
233 ncii maddesine gore cezalandirilirlar. Yangm
sondiirmek igin tedbir almayan orman memurlan da ayni maddeye gore cezalandirilirlar.
MADDE 158 — Mukelleflerden yangm yerine gelmeyenler ve yahut gelip te gali§mayanlar
ve kaganlar her gun i§ igin be§ lira para cezasile
cezalandirilirlar.

MADDE 152 — Ormanlar iginde her mevsimde ruhsatsiz ates-s yakanlar ve sonmemi§ sigara atanlardan elli liraya kadar hafif para cezasi almrr. 1 nisandan tesjrinisani sonuna kadar
olan mevsimde bu suglari i§leyenlerden ve orman snurmdan yirmi be§ metre mesafede ate§
yakanlardan elli liradan yiiz liraya kadar para
cezasi almir.

MADDE 159 — Orman yangmlari sonduriiliirken fevkalade hizmet ve fedakarliklan orman umum reisligince takdir olunan memurlara,
zabitlere 50 liradan 300 liraya, kiigiik zabit, onba$i, neferlere, koy korucularma, orman bekgilerile ba^ka ^ahislara 10 liradan yiiz liraya kadar miikafat verilir. Hususi ormanlarda yukariki tazminat orman sahipleri tarafmdan verilir.

MADDE 153 — Dikkat ve itina etmek ve
mUnasib mahaller aramak ve is. bittikten sonra
ate^i tamamen sondiirmek sartile agag kesicileri, orman memurlan, avcular ve vazifeten
giden Devlet memurlari ve taMpte bulunan
miifrezeler ve umumi yollardan gegenler (yol
uzerinde) ruhsat almaksizm ates yakabilirler.
Buhsat almaktan istisna edilenler yukari sartlara riayjet etmedikleri takdirde kendilerinden
50 liraya) kadar para cezasi almir.

MADDE 160 — 83 ncii maddedeki mecburiyeti yapmamaktan husule gelen zarar ve ziyan
alakadarlar tazmin ederler. Tekerriiriinde tazminat kadar para cezasile dahi cezalandirilirlar.

MADDE 154 — Dikkatsizliginden dolayi ormanlarda yangm yapanlar iM seneye kadar ha-

MADDE 161 — Yanan ormanlarm suglulan
bulunmadigi takdirde orman smiri iginde bulunan veya smiri ormana biti§ik olan koyler ahalisinden siai hallerine gore ev basma bir liradan
25 liraya kadar ceza almir. Harap edilen veya
tarla halinde getirilen ormanlarm suglulan bulunmadigi takdirde de orman smiri iginde veya
srniri ormana bitisik koyler ahalisine bu zarar-
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- & L lar yine siai hallerine gore miistereken tazmin
ettirilir. Bu yangm ve tahrip sahib veya miitahhitleri tarafmdan i§ledilen ormanlarla miinasebeti oldugu takdirde bu ceza ve tazminat sahib veya miiteahhitlerinden almir.
MADDE 162 — Imara birakilmis, ormanlarm iginde ve bitisiginde islenilen arazisini sinirla gevirmeyenlerden elli liraya kadar para
cezasi almir. Snurlama isi orman idaresi tarafmdan yapilir. Masrafi sahiplerinden tahsili
emval kanununa tevfikan almir.
MADDE 163 — Kanunda yazili be§ lirayi
gegen tazminatlari vermeyenler orman idaresi
taleb ettigi takdirde liizum gordiigii yerlerde
beher lira igin bir gun orman i§lerinde galistirilirlar. Bu gali^tirma miiddeti bir seneyi tecaviiz edemez ve galistiklan giinler igin parasiz
ekmek verilir. Oezayi nakdilerinden dolayi hapse tahvil olunanlar da hapis muddetlerince ayni suretle orman is,lerinde gali§tirilirlar.
Ugiincii fasil
tiuglann takibi
MADDE 164 — Orman suglarma dair tutuIan zabit varakalan 15 giin zarfmda ait oldugu
orman miihendisligine gonderilir. Bu vazifeyi
yapmayan alakadar orman memurlan ve bekgileri bes liraya kadar para cezasma garpildiklari gibi ayrica inzibati ceza da goriirler. Zabit
varakalan sahteligi ispat edilinceye kadar sugun
siibutuna delil addolunur ve hakim bunlara miisteniden hiikiim verir.
MADDE 165 — Agir hapis cezasmi istilzam
etmeyen orman suglarmm muhakemesine mehakimin tatil aylarmda da bakilir ve bu suglar
'seri muhakeme usulile sulh mahkemelerinde goriiliir. Orman miihendis veya fen memurlan takibine liizum gordiigii zabit varakalarmi viirudundan itibaren bir ay zarfmda tanzim edecegi
raporla birlikte mahkemelere vermege mecburdurlar. Takibine liizum goriilmeyen zabit varakalan hakkmda esbabi mucibe gostermek §artile keyfiyet amirin tasvibine arzolunur.
MADDE 166 — Agir suglar hakkmdaki zabit varakasile birlikte raporlar ve tahkik evraki mahalli Ciimhuriyet miiddeiumumisine amme
davasi agilmak uzere bir tezkere ile verilir. Miid-

deiumumi bunun uzerine amme davasi agmaga
mecburdur.
MADDE 167 — Orman suglarmdan 100 liraya kadar para cezasi Vfe bir aya kadar (bir ay
dahil) hapis cezasile mahkumiyet kati olup temyize tabi degildir.
MADDE 168 — Orman varidatmdan borglu
olanlar hakkmda tahsili emval kanunu tatbik
olunur.
MADDE 169 — Zabit varakasmi tanzim eden
memur mahkemeye celbedildiginde tanzim ettigi zabit varakasmm muhteviyati hakkmda izahat vermez veya zabit varakasmm aksini ifadede bulunursa zabitname hiikiimsiiz kalir. Hakim
miiddeiumuminin talebile ayni celsede mahkeme
masrafmm odenmesini bu memura yiiklettigi
gibi, hakkmda dava agilmasma da karar verir.
Sahte zabit varakasi tuttugu anlagilan memurlar bir daha orman islerinde kullamlmazlar. '
MADDE 170 — I§bu kanuna aykiri hareketleri goriilenler, balta, destere ve saire ile tutulmu§ ise veyahut sugu i§ledigini gosterir deliller
meydanda ise zabit varakasmi tutan memur
tarafmdan bu e§ya zaptedilerek en yakin koy
muhtarma veya belediye dairelerine veyahut polls ve jandarma karakollarma makbuz kar§iligi birakilir. Saklanmak iizere birakilan bu e§ya
mahkeme tarafmdan istenildiginde teslim olunur. Suglu mahkum olursa bu e§ya agik arttrrma ile satilir.
MADDE 171 — Orman suglarmdan dolayi
tutulan agag, tomruk, kereste, mahrukat ve saire ile bunlan ta§iyan araba ve hayvanlar, kamyon, sal, kizak, ko§um takimi, kayik yelkenli,
motorlii gemiler ve bunlara benzer biitiin nakil
vasrtalan zaptolunur ve en yakm orman ve liman idareleri veya koy muhtarlarma makbuz
mukabili berayi muhafaza zabit varakasmi tutan memur tarafmdan tevdi olunur. Qiiriiyup
bozulacak ve durmasi fazla masrafi isteyecek
olan e§ya ve hayvanlar en gok be§ giin iginde en
yakm pazar yerine gotiiriilerek orman idaresinin satis, komisyonlari tarafmdan agik arttirma
ile satilirlar. Masraflar sati§ bedelerinden dii§iiliir. Sati§ komisyonlari tarafmdan takdir edilen bedel sahipleri tarafmdan emaneten verildigi surette zaptedilmi§ hayvanlar sahibine verilir. Bu gibi zaptolunan e§yanm sati§ bedelleri
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orman sandigina yatirilir. Suglu beraet eder ve
emvalin iadesine karar verilirse emaneten birakilan paralar ve sati§ bedelleri veya mevcud olan
e§ya aynen sahibine geri verilir. Bedelin iadesi
hakkmdaki hiikiim katile§tigi tarihten itibaren
bir sene nihayetine kadar sahibi tarafindan
almmayan paralar varidat kaydolunur. Aynen
geri verilecek esyanm muhafaza ve sair masraflan odenmedikge esya iade olunmayacagi gibi beraet hiikumlerinden itibaren iig ay iginde
sahipleri tarafindan almmayan esya dahi agik
arttrrma usulii ile satilir ve parasi orman sandigma irat kaydolunur. Komisyonun her nevi
satislarmdan alakadarlarm zarar ve ziyan istemege haklari yoktur. Suglunun zaptolunan nakil vasitalan kendisine aid olmadigi hallerde
dahi bu madde hukmunce satilir. Belli olmayan
suglular tarafindan kesilerek hazirlanan ve sair
mahallerde bulunan agag, kereste, mahrukatve
sair orman. mahsulatile suglularrn biraktigi aletler ve vesait ve her tiirlii esya hakkmda yukarida yazili muamele tatbik olunur.
MADDE 172 — Huviyeti anlasilamayan suglularrn huviyetini arastirmak ve belli etmek igin
orman memurlari bunlari hemen zabitaya gotiirmege salahiyettardrr. Suglu kendini bildirmekten ve oturdugu yeri gostermekten gekinirse zabitaca ikametgah senedine baglanmasi mecburidir.
MADDE 173 — Ormanlarda gobansiz veya
bas^bos tutulan hayvanlar en yakin koy muhtarlarma veya belediye reislerine makbuz kar§iligi teslim olunur. Hayvan sahibi tutulan zabit varakasmi imza ederse hayvanlar kendisine
verilir. Bes giine kadar aranmayan hayvanlar
satilir. Bakim ve masraflar giktiktan sonra geri kalan para orman sandigina irad kaydolunur.
MADDE 174 — Orman memurlari siiphe veya
amirlerinden alacaklari emir uzerine vagonlarda
istasyon ambarlarile avlularda, depolarda, fabrikalarda, tahta bigilen yerlerde buharli degirmenlerde, vapur ve gemilerde, ve diger yerlerde ve binalarda adli ve idari makamlardan
izin almaga hacet kalmaksizin arastirma yaparlar. Bu mahallerde kanunsuz olarak getirilmis
kereste mahrukat, fidanlar ve bunun gibi orman mahsulati varsa zaptolunur. her aramada
orman memurlarmm miiracaati uzerine en ya-

km polis, jandarma veya liman, gumriik ve simendifer memurlarmm ve bunlarm bulunmadigi yerlerde ihtiyar heyetinden bir azanin,
bunlar da bulunmadiklan ve acele hallerde her
hangi iki kisinin memurla birle§ip yardrni etmesi mecburidir. Bu vazifeyi yapmaktan gekinenler 156 nci maddeye gore cezalamr. Eger
arastirma yapilacak binalar uzakta veya orman
iginde ise iki orman memurunun birlesmesile
dahi arastirma yapilabilir. tsbu kanunun tatbiki noktasmdan biitiin arastirmalarda hazir bulunan en biiyuk orman memurunun verecegi
emre digerlerinin uymasi mecburidir.
MADDE 175 — Bu kanunda yazili olan suglar a^agida gosterilen miiddetler iginde meydana gikarilmaz ve takibata baslanmazsa mururu
zamana tabi olarak hiikiimden diiserler.
A - Orman suglari hakkmda tahkikata baslandigi veya sugun belli edildigi tarihten itibaren dava igin bir sene ve hukiim kesbi katiyet
ettikten sonra icraya muracaat igin iki sene gegerse,
B - Gizli bir halde kalmis olan her tiirlii orman tazminati ve agag bedeli iizerinden iig sene
gegerse.
MADDE 176 — Amele ve gobanlarm yaptiklan biitiin orman suglarmdan dog an tazminat
ve para cezalan kendilerini istihdam edenlerden
almrr. Kendilerine verilen vazifeyi yaparken
asker, jandarma, polis ve toplu olarak muallimlerile birlikte mekteb talebeleri tarafmdan yapilan orman suglari igin takdir olunacak tazminat amirlerinden ve bunlari idare edenlerden
ve gocuklarm isledikleri suglarm ceza ve tazminati velilerinden almir.
MADDE 177 — Orman suglarmi tekrarlayanlar hakkmda ceza ve tazminatlar iM kat
olarak hukmolunur.
MADDE 178 — 161 nci madde hiikmii haricinde kalan orman suglarmm ayni bir koy civarmda tekerriirii ve faillerinin bulunamadigi halde koy halkma 161 nci maddedeki yeghile cezayi nakti ve tazminat hukmolunur.
MADDE 179 — Orman isleri umumi reisi,
basmuhendisleri ve orman miihendisleri, fen
memurlari veya bunlarm gosterecegi vekiller
mahkemelerde miiddei veya miiddeialeyh olarak orman idaresini temsil ederler.
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Dordimcii fasil
Orman memurlannin tahlifleri ve sildh tanmak vc kullanmak haklari
MADDE 180 — Biitiin orman miihendis ve
fen ve idare ve koruma memurlarini vazifeye
ba§lamazdan ewel bulunduklan kaza ve vilayet merkezlerindeki sulh hakimleri tarafradan
yemin ettirilerek buna dair kendilerine vesika
verilir.
MADDE 181 — Biitiin orman memurlari
silah tas,imak hakkina maliktir. Bunlardan erman miihendisi ve fen memurlari ile basjbekgileri ve bekgiler Devletin segecegi bir silah Ziraat vekaleti tarafindan techiz olunurlar. Orman
memurlannin orman suglularmi yakalamaga
ve kanuna gore zapti icab eden bilumum emvali
zapta selahiyetleri vardir.
MADDE 182 — Orman miihendis ve fen memurlari ve her smif orman bekgileri muvazzaf
olduklan orman mintakalannda av mevzuatmm
tatbikine memurdurlar.
MADDE 183 — Her smif orman bekgileri
ve orman mustahdemleri siki bir inzibata tabidirler. Mesuliyet emri verene aid olmak iizere
amirleri tarafindan verilen yazili emirleri yapmaga mecburdurlar. Yapmayanlar inzibat komisyonunun kararma hacet kalmaksizm amirleri tarafmdan 1777 numarali kanunun birinci
maddesinin A, B, C fikralarmdaki cezalarile
cezalandmlir ve icabinda yerbrini degi§tirmege orman miihendisleri salahiyettardir.
MADDE 184 — Memur olduklan miiddetce
silah tasimaga mezun biitiin orman memurlari
kendilerine verilen silahlari ve silah levazimini
temiz tutmaga mecburdurlar ve bunlari hie. bir
sebeb ve bahane ile baskalarma veremezler.
Verenler askeri usul ve ceza kanununa gore eezalandinlirlar.
MADDE 185 — Orman memurlari silah kullanmak hususunda giimriik muhafaza teskilati
hakkmdaki hiikiimlere tabidirler.

Birinci fasil
Ormanlarin idarc ve muhafaza vc i§letme te§kildti
MADDE 186 — Yurd ormanlanni korumak,
i§letmek, her tiirlii orman baymdirhgi ve agaclama islerini yapmak her §e§id orman verimlerini gogaltmak ve idare etmek agag sanatlarile
esas maddesi orman mahsulii olan sanatlarm
ilerlenmesini temine cali§mak ve bu mevzua
giren biitiin fen vasrta ve unsurlanni yeti§tirmek umumi ve hususi kanunlarm yiiklettigi diger i§leri gormekle miikellef, Ziraat vekaletine
bagk ve hiikmi §ahsiyeti haiz ve miilhak biit^e
ile idare olunur, Orman umum ^reisligi te§kil
olunmustur.
MADDE 187 — Orman umum reisligi on teknik miidiirliige ayrilir:
1 - Amenajman ve harita,
2 - l§letme,
3 - Koruma, miicadele ve avcilik,
4 - Agaglandirma ve imar,
5 •- Tedrisat, f enni taharriyat ve propaganda,
6 •- Kadastro,
7 •• Teftis,
8 • tstatistik,
9 •• Memurin,
10 •• Insaat, levazim ve demirbas,.
MADDE 188 — Her mudurlukte miidiirden
ba^ka liizumu kadar her smiftan miihendis; memur ve miistahdemler kullamlir.
MADDE 189 — Orman umum reisligi riyasetinde merkezdeki teknik miidiiriyetler, miidiirlerinin istirakile (Orman meclisi) kurulur. Bu
meclis vilayetlerdeki orman islerini yurutecek
basmiihendis ve miihendislerin mmtakalarmi ve
is merkezlerini, ormanlarm genislik ve ehemmiyetine gore tayin eder. Kanun nizam ve talimatlan ve biitgeyi, tedrisat programlarmi hazirlar. Istikraz hakkmda karar verir. Miikellefiyet parasile yapilacak tescir sahalarmi tesbit
ve agag bayrami yapilajjak yerleri tayin eder
ve umum reislikten havale olunacak isler hakkmda miitalea beyan eder.
MADDE 190 — Yiiksek ormancilik tahsili
gormiis olan diplomak memurlarm iinvan, maas
ve dereceleri bir saydi cetvelde gosterilmistir. Bu
cetvele girecek memurlar her hangi bir dereceden
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almmis olurlarsa olsunlar tayin olunduklan derecenin maa^mi alrrlar.
MADDE 191 — Hususi mukavelelerde miistahdem yiiksek tahsil gormiis orman komiser,
komiser muavinleri, fen memurlan hizmet
ve liyakatlerine gore laznn gelen iinvanlan alrrlar ve icab eden maasli memuriyete nakil olunabilirler.
MADDE 192 — Orman umum reisligi kadrosunda liizumu kadar miifettis olarak ba§miihendis ve miifettis olarak miihendisler de miifettis muavini olarak kullanilir. Bunlar miifettis ve miifettis muavini srfat hak ve salahiyetini
haizdirler.
MADDE 193 — A - Orman basmiihendisleri
merkezde teknik mudiirliiklerde,
miilhakatta
mmtaka amirligi ve amenajman basmiihendisligi
ve bu derecedeki i^lerde.
B - Orman miihendisleri kendilerine verilecak orman mmtakalarmm idare ve isletmesinde
ve amenajman ve ilk meslek ve bekgi mektepleri
muallimliklerinde ve bu derecedeki islerde
kullanilrrlar.
MADDE 194 — Orta ormancilik tahsilini
bitirmis §ahadetnameli memurlarm iinvan, maas
ve dereoeleri iki sayih cetvelde gosterilmistir.
Bu cetvele girecek memurlar tayin olunduklan
derecenin maasmi alrrlar.
MADDE 195 — Iki sayili cetvelde gosterilen
orman fen memurlan idare ve isfletme mmtakalarmda ve sair yerlerde yardimci ve icabmda
resen muvazzaf olarak kullanilrrlar.
MADDE 196 — Halen mustahdem diger
muvazzaf orman memurlarile ormancilik ilk
tahsilini gbrmus orman memurlarmm ve yapilacak imtihanda kazananlarm iinvan, maas ve
dereoeleri iig sayili cetvelde gosterilmistir. Bu
cetvele girecek memurlar tayin olunduklan derecenin maasmi alrrlar.
MADDE 197 — t)g sayih cetvelde gosterilen
basjbekgiler, ve siivari bekgilerle bekgilerin vazifelerini kontrolda ve icabmda koruma islerinde
ve siivarile bekgiler de kendilerine verilecek koruma mmtakalarmdaki ormanlarm korunmasi
islerinde kullanilrrlar. Bas ve siivari bekgilerile
bekgiler liizumuna gore umumi reislik, basmii-

hendislik ve miihencH slimier merkezinde istihdam olunurlar.
Orman bekgilerinin sayisi ormanlarm biiyuklugune ve ehemmiyetine gore tayin olunur.
Bir bekginin mmtakasi 1500 hektari gegemez.
Bir miihendis mmtakasmda bir basbekgi ile en
az bir siivari ve bes bekgi ile bir hat bekgisi
bulundurulur.
MADDE 198 — Muhtelif orman islerinde
galistrrilmasi gereken diger memur ve miistahdemlerin unvani maas, iicret ve dereceleri dort
sayili cetvelde gosterilmistir. Bu cetvele girecek memurlar tayin olunduklan derecenin maasmi alrrlar.
MADDE 199 — Dort sayili cetvele giren memurlar merkez teskilatnm hukuk, tasarruf ve
muhasebe islerinde ve miilhakatm muhasebe ve
vezne islerinde; daktilo ve hademeler de merkez
ve miilhakatm yazi ve hizmet islerinde kullanilrrlar.
MADDE 200 — Orman umum reisi Ziraat
vekilinin ve teknik mudiirler Orman umum reisinin inhasi ve basmtihendisler, hukuk ve dava
isleri miidiirii, Orman meclisinin intihabi ile Ziraat vekilinin inhasi ve Icra Vekilleri Heyetinin
karari uzerine iradei milliye ile tayin edilir ve
degistirilirler. Miihendisler ve fen memurlan,
hukuk ve dava isleri miidiir muavini, basveznedar, muhasebe katibleri, muhasib ve veznedarlar Orman meclisi kararile Orman umum reisligi
tarafmdan tayin edilir ve degistirilirler. Orman
basbekgilerile siivari bekgileri ve bekgiler orman
miihendisleri veya fen memuru tarafmdan segilir ve orman basmiihendisleri tarafmdan tayin
edilirler. Daktilo ve hademeler kullanilacaklan
dairenin en yiiksek memuru tarafmdan segilir.
ve tayin olunur ve degistirilirler. Yiiksek
ormancilik tahsilini bitirmis olup iicretle miistahdem bulunanlarm unvanlari Orman meclisince verilir.
MADDE 201 — Orman umum reisinden maada orman meclisi azalarmm takdir ve taltiflerile inzibati cezalari Ziraat vekilinin reisligi altmda miistesar ve Orman umum reisliginden
miirekkep bir heyet verir.
I. sayili cetvelde yazili diger memurlarla
merkezde miistahdem diger memur ve miistah-
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— 65 demlerin takdir ve taltiflerile inzibati cezalan Orman meclisi kararile Orman umum reisi
tarafmdan verilir.
II. ve III. sayili cetvellerde yazili memurlarla IV. sayili cetveldeki miilhakat memur ve mustahdemlerin takdir ve taltiflerile inzibati cezalan bir basmuhendisin riyasetinde iki orman miihendisinden mtirekkep komisyon tarafmdan verilir.
MADDE 202 — 1, 2, 3 numarali cetvellere
dahil memurlar ormanlarda vazife goriirken orman Meclisince teklif ve Icra Vekilleri Heyetince kabul olunacak niimune veghile iiniformali
elbise giymege mecburdurlar. Miihendisler, fen
memurlan ve bekgiler vazife basmda iiniforma
giyerler.
MADDE 203 — Orman iginde ve civarmda
oturmaga mecbur olan memurlar igin ihtiyaca
kafi orman binalari yaptirilrr ve demirbas olarak ev esyasi verilir. Keza binalar telefonla da
bir birine baglanirlar. Miihendis, fen memuru
ve bekgilerin oturmalari igin yapilan binalarm etrafmda veya orman iginde beher memura
iki hektara kadar Ziraat edilir arazi verilir.
Her memur igin iki biiyiik bas ve on kugiibas
(kegi mlistesna) hayvanm orman meralarmda
otlatilmasma veya bu miktar hayvan beslemesine muktazi ot bigmesine miisaade olunur. Bunlar
igin bir bedel almmaz. Daimi olarak ormanda
ailesile oturmak mecburiyetinde bulunan orman
memurlarmm gocuklari yati mekteblerine tercihan kabul edilirler.
MADDE 204 — Ormanlarda oturmak mecburiyetinde olan memurlara her sene bilabedel otuz setr mahrukat odun verilir ve her
orman memurunun avcilik yapmak suretile
bizzat vurdugu bilabedel kendisine birakilrr.
Sati§i yasaktir.
MADDE 205 — Orman ba§bekgilerile suvari bekcilerine suvari jandarmalarmm aldiklan kadar hayvan yem bedeli verilir. Bunlardan buro i§lerinde kullanilanlar bu haktan istifade edemezler.
MADDE 206 — (1) numarali cetvelde derece ve siniflan gosterilen memurlarm terfie
hak kazanmalari ioin her smifta iki sene, (2)
ve (3) numarali cetvellere dahil memurlarm

da her dereceden en a§a£i ug sene kalmalan
ve liyakat gdstermeleri lazimdir.
(1), (2), (3) numarali cetvellere dahil memurlar cali§ma yerlerine bakilmaksizm derecelerini ve daha yukari derecelere terfi haklarini muhafaza ederler. Devlet hizmetinden
ayrilanlar, ayrildiklan zamanki unvanlarnu
fahri olarak muhafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine ancak eski unvanlarile girebilirler. Fenni ve mesleki curiim ile mahkum
olanlann bu unvanlan orman meclisinin karari ve vekaletin tasdikile sakit olur. Bunlarm Devlet §urasma miiracaat haklari mahfuzdur.
MADDE 207 — Bu kanuna merbut (2) ve
(3) numarali cetvele dahil memurlarm yeti§tirilmesi ve mevcut memurlarm bilgilerinin
artinlmasi icin ihtiyaca gore orta orman ve
bekgi mektepleri ve kurslar agilir. Ormancilarm ameli sahalardaki bilgilerini yiikseltmek
gayesile de bir (Orman niimune reviri) tesis
olunur. Orman miihendisleri ve fen memurlan alti ay miiddet igin i§bu niimune revirine
sevkolunarak pratik goriirler. Keza yiiksek
tahsilini ikmal eden ormancilar dahi diploma aldiktan sonra bir sene miiddetle orman
niimune revirine gonderilerek gali§tirilirlar.
Niimune revirinde veya orman mmtakalarmda
hig tatbikat gbrmemi§ olanlar terfie hak kazanamazlar.
MADDE 208 — Ecnebi ormancilik mekteplerinde kendi nam ve hesaplarma yiiksek veya
orta ormancilik tahsilini bitirmi§ ve diploma
almi§ olanlar orman fakiiltesinde ellekyom imtihanma tabi tutulurlar.

YEDlNCt KISIM
Birinci fasil
Milteferrik maddeler
MADDE 209 — Mevcut orman igletme mukavelenamelerinin hiikiimleri devam edecektir. Mukavelenamelerde yazili olmayan hususlar igin bu kanunun hiikiimleri tatbik olunur.
MADDE 210 — Ormanlarm Devlet tarafm.
dan isletilmesi biitiin mesaleket igin defaten
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tatbik edijlmeyip, vilayetler uzerinde tedricen
tatbik oluhur. Orman haritalan ikmal edilipte
orman sa;halan kadastroya ithal olunan vilayetlerdej Devlet isletmesi tatbik olunur. Harita ve kaidastronun ikmal olundugu takvim senesinden sonra gelen her ikinci ve tarn ayh
ormanci s0nesinin basi Devlet i§letmesinin baslangicmi te§kil eder, Haritalarm ikmal olundugu takfim senesinde basjayan her eksik
ayli (Orirfanci senesinin) kiisurati hesapta nazari dikk^te almmaz.
MADDE 211 — Her vilayette orman haritalarmm &mal edildigi takvim senesinden sonra gelen ijrinci tarn ayli ormanci senesinin bidayetinden ilibaren bu kanunun isletmeye aid olan
hukiimleri ve vilayet ormanlarmm kadastroya
ithalindeni sonra mevkii tatbika girer. Bu vakte kadar piamulat damgasi, nakliye, gap pusulasi ve ntiiruriye tezkeresi usulleri aynen eski
sekilde d$vam eder ve bu is?ler orman umum
reisliginintensib edecegi usulde memurlara gorduriilur.
MADDE 212 — Bu kanunun mevkii tatbika
vazmdan itibaren harita ve kadastro islerinin ikmal oluncjhigu takvim senesinden sonra gelen
tarn ayli ikinci ormanci senesinin baslangicma
kadar ge<jen miiddet her vilayet igin bir (intikal devregi) teskil eder. Haritalan peyderpey
ikmal olunan vilayetlerde ikmal tarihinden sonra gelen bir tarn ayli ormanci senesinin nihayetine kadar mahalli ihtiyaglar igin planlara tevfikan orman memurlari tarafmdan kerestelik
agaglar ofrmanda damgalanir ve alicdar tarafmdan kesilir. Elde olunan tomruklar yine damgalanir. Muteahhid tarafmdan kendi nam ve
hesabma ve istif mahallerine sevke luzum goriilmeden kaldmlrr. Keza zati ihtiyaglar igin
kbylulere verilecek olan kerestelik agaglar da
bu surety ve fakat (27 nci) maddede yazili orman bedelile verildigi gibi bunlarm harice satmak igin lalacaklari keresteler Devlet tarifesi bedeline ta|>i tutulur. Mahrukat odununun katiyat ve nikliyati (53) nctt madde ahkamma goredir. fialtaliklarda muteahhid tarafmdan elde olunan mahrukat odunu intikal devrelerinde muteahhid tarafmdan kendi nam ve
hesablarma ormandan Qikanlrr. tntikal devresinin hit$mma kadar her vilayette gerek kerestelik ve gerekse mahrukat odununu muteahhit-

lere satisi cari artirma, eksiltme kanunun hukiimleri dahilinde icra olunur.
MADDE 213 — Bu kanunun mevkii tatbika
girdigi tarihten itibaren kadastrolan ikmal edilmeyen mahallerde dahi devamli i^letmek igin
miiteahhide orman verilmez. Ancak mahalli ihtiyaglar dairesinde bir senelik muvakkat planlarda agag verilmesi caizdir.
MADDE 214 — Orman suglari igin yapilaf t k ihbarlarda muhbirlerin mali teminat vermesi §arttrr. Bu teminatm miktar ve derecesi
orman meclisince tanzim olunacak esaslar dahilinde mahalleri basmiihendislerince tesbit olunur. thbar sabit olursa satilan kagak malm
bedelinin yiizde yirmi besi ihbariye olarak verilir. Ihbar sabit olmazsa sebebiyet verdigi zarar ve ziyan teminat akgasmdan mahsub edilir.
Kafi gelmedigi takdirde noksani ayrica tahsil
edilir.
MADDE 215 — Bu kanunun mevkii tatbika
konulmasmdan sonra bir kanunusani 1285 tarihli orman nizamnamesile devairi resmiyeye luzumu olan ve fukarayi ahaliye tevzi edilecek
mahrukat ve ciheti askeriyeye liizumu olan telgraf ve telefon direkleri ve mahrukatm bila
miizayede tarife bedeli iizerinden resim almarak itasma dair 109 numarali ve mart 1337 tarihli kanun ve diisman tarafmdan tahrib ve
yagma edilen kasaba ve koyler ahalisinin Devlet ormanlarmdan katiyata dair olan 31 tesriniewel 1337 tarihli meccanen kereste itasi
hakkmda 28 haziran 1338 tarihli kanun ve Devlet ormanlarmdan koylulerin intifa hakkma
aid 484 numarali ve 15 haziran 1340 tarihli kanunla bu kanunun 4 ncii maddesinin tebdilne
aid 22 nisan 1340 tarihli ve 501 numarali miizeyyel kanun ve orman nizamnamesine miizeyyel 1340 tarihli kanun ve bunun tadiline dair
2 kanunuewel 1341 tarih ve 680 numarali kanun ve TurMyede mevcud biitun ormanlan
fenni usulii idare ve isletmesine dair olan 504
numarali ve 22 nisan 1340 tarihli kanun ve 6
kanunuewel 1340 tarihli zeyl ve mezkur 484
numara ve 15 nisan 1340 tarihli kanunun birinci
maddesinin tefsirlerile ikinci maddesine miizeyyel 8 mart 1341 tarihli ve 59 numarali kanunla otlak ve yaylakiyenin ilgasma dair olan
6 haziran 1926 tarihli kanun ve 1341 senesi
muvazenei umumiye kanununun yedinci mad-
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desi ve tevsii ticareti bahriye nizamnamesinin
3 ncii maddesi bu 2510 nuinarali iskan kanununun ormanlara taalluk eden mevadi ile kanuna aykiri bilumum ahkam tatbik mevkiinden
kaldrrilmistrr.
MADDE 216 — Orman dairesinin 10 yilkk
is programi ilisik cetvelde rakkamlandrrilmis
kemiyetler dahilinde tatbik olunur.

MADDE 217 — Bu kanunun tatbiki hakkmda bir nizamname yapilrr.
MADDE 218 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 219 — Bu kanunun tatbikine Icra
Vekilleri Heyeti memurdur.
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Ziraat encumeninin degi§tirisi7ie bagh cetveller
[I] NUMARALI CETVEL
Barem
derecesi

Memufiyet unvani
Orman umum reisligi
Orman umum reisligi muavini
Birinci smif orman basmiihendisi
Ikinci
»
»
>
t)§uncu
»
»
>
Dorduncii »
»
>
»
Birinci
»
muhendisi
»
»
tkinci
»
»
>
Uguncii
»
Dorduncii »
»
»
Besinci
>
»
»

2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

tlk senedeki
Sayisi
Yilligi
1
1
6
6
22
23
20
31
38
44
68

6
4
28
20
67
57
39
46
49
51
68

000
800
800
736
585
960
700
872
248
744
544

On sene sonra balig olacagi
Sayisi
Yilligi
1
1
6
10
32
36
70
110
170
200
250

441 988

6
4
28
34
98
90
138
166
220
235
252

000
800
800
560
304
720
950
320
320
200
000

1 275 974

[H] NUMARALI CETVEL

Memuriyet unvani

Barem
derecesi

Birinci smif kidemli orman fen memuru
Ikinci
»
»
»
»
»
>
>
ttgiincu »
Birinci » orman fen memuru
tkinci
»
»
»
Uguncii >
»
»
Dorduncii»
»
»
Besinci »
»
>

6
7
8
9
10
11
12
14

Ilk senedeki
Sayisi
Yilhgi

10
15
48

10 080
13 500
34 560
58 140

( & Sayi& : 16 j

On sene sonra balig olacagi
Sayisi
Yilhgi
5
8
14
30
50
75
120
150

12
15
21
38
58
75
108
108

600
880
186
880
800
600
000
000

438 928

- 6 3 tni] NUMARALI CETVEL
Barem
derecesi

Memuriyet unvani

Birinci sinif orman . ba^bekgisi
11
»
»
»
12
Ikinci
»
Uc.uncu »
»
13
»
» siivari bekgisi
14
Birinci
»
»
tkinci
»
15
»
Uguncii »
»
16
»
»
Birinci
bekgisi
17
»
»
tkinci
>
18
>
t^Qiincii »
»
19
D6rdu)o.c ii »
»
» (Ayhk 20 lira iicretle)

Ilk senedeki
Yilhgi
Sayisi

On sene sonra balig olacagi
Sayisi
Ytlligr

145
265
190
40
60
1435
5472

104
178
118
23
32
688
1 313

400
080
560
520
400
800
280

15
25
35
145
265
190
150
200
1110
5472

7607

2 459 040

7607

15
22
27
104
178
118
88
108
532
1 313

120
500
720
400
080
560
200
000
800
280

2 508 660

[IV] NUMAEAU CETVEL
Memuriyet unvani
Hukuk ve dava i§leri mudurii
Hukuk ve dava i§leri mudiir muavini
Muhasebe miiduru
Ba^veznedar
Ba^yazici
Yazici
Veznedar
Yazici
Daktilo (45-80 lira ucretle)
Odaci
(25 - 30 lira ucretle)

Barem
derecesi
5
6
5
8
9
11
11
12

Ilk senedeki
Sayisi
Yilhgi
1
1
1
1
33
2
33
33
80
90

3
2
3
1
42
2
33
29
57
29

072
520
072
512
768
016
264
700
000
700

204 624
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On sene sonra balig olacagi
Sayisi
Yilhgi
1
1
1
1
33
2
33
33
80
90

3
2
3
1
42
2
33
29
57
29

072
520
072
532
768
016
264
700
000
700

204 624
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1

2

' 3

4

5

6

7

Ucretli mahafizlar

Niimune re
viri tesisi

Niimune revirleri masrafi

Ormanci
evleri
insasi

is
1 sene- =
1 leri

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1 io
11 -•
12

Maas
1 763 812
8
2
2
2
2
2
2
2
3
3

016 692
143 132
269 572
396 0^2
522 452
648 892
775 332
901 772
028 212
028 212

Masraf
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
' 1 300 000
1 300 000

50 0O»l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0

160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
0
0
|

2 — Maa§ hanesindeki 126 440 lira ilave olunaeak miihendis ve fen memurlarile terfi
edeeekmemurlarm ,maa§ karsiligidir.
3 — Ucretli bek^ilerden maada ucretli mustahdemler ve sair masraflari karsriigidir.
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8

9

10

11

12

13

14

Harita

Kadastro

I^letme

Yekun

Varidat

Yardim

Fazlai varidat

0
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
0
0

0
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
0
0

3
7
10
14
17
21
24
28
31

0
0
0
500 000
000 000
500 000
000 000
500 000
000 000
500 000
000 000
000 000

3
4
4
8
12
15
19
22
26
30
32
35

623 812
700 252
826 692
453 132
079 572
706 M 2
332 452
956 892
585 332
211 772
678 212
278 212

1
1
1
4
8
12
17
21
25
29
34
38
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849 000
849 000
849 000
250 000
500 000
750 000
000 000
250 000
500 000
750 000
000 000
420 000

1
2
2
4
3
2
2
1
1

774 812
851 252
977 692
203 132
579 572
956 012
332 452
708 892
085 332
461 772
0
0

1 321 78S
2 741 788
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T. C.

ORMAN MttLKlYETLERtN

U

VE ORMANLAR UZERtNDEKt
BEYANNAME

Kazasi

1 Vilayeti

AYNl HAKLARI aOSTERlR

Koyu

\

Semti

Mevkii

1

BEYANNAMEYE BAOLI EVRAK

1
II

Tarih

J\L°

Sayi

Nevi

mSSmmmmmmm—i^mSiSSimimSmm
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Miilkun vasfi _ahibinin ismi
ve cinsi
ve soyadi

Hissesi

Babasimn
adi

Anasmin
adi

Tabiiyeti

Bu miilkiin baska
miilkler ve baskalarmin bunun iizerine
hakki varsa mahiyeti

'

Tapu senedinin T. No. si baska vesikaya istinat ediyorsa T. ve N. nereden verildigi intikalden ise murisin vefat ve varisleri yazilacaktir.

Ipotek ise T. ve miktar, alaeaklrnin adi.

[

Hududu bitistigi mulklerin sahipleri yazilacka ve mahkemede ise dava dosyasi N. yazilacaktir.
Hudud ve miilkiyette ihtilas varsa mahiyeti

i
i

,

•

.

Beyanname dogrudur. Tescilini isterim.
Beyannameyi verenin ikamet yeri ve adi
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ORMAN KANTTNU L l Y l H A S T MUVAKKAT ENCtTMENtNtN
DEfrt^TlRtSl
Orman hanunu Itiyihasi

BIRINCI KISIM
TTmumi Mktimler
Birinci fasil
Ormanin tarifi, taksimi, murakabesi
B l R t N C l MADDE — Bu kanunun tatbikinda kendi kendine yetismis veya
emekle yetis^irilmis olup ta her hangi bir c.e§it orman hasilati veren agag ve agac,liklarm toplu halleri yerlerile beraber orman sayilir.
SazliMar ve muhitin tabiati itibarile koru ve baltalik yapilamayan veya step
florasile ortiilu yerler her (je§it dikenlik ve fundaliklarla parklar ve ormanlara bitisik olmayan bes. hektardan az sahipli arazi iizerindeki agacjar ve fidanliklar ormandan sayllmaz.
iKttTCl MADDE — Bulunduklari mevki ve vaziyet ve haiz olduklari hususiyet
noktasir^dan halkm, memleketin sihhat, selamet ve menfaatine yarayacak olup ta
birinci iftadde sumuliine giremeyecek olan muayyen agacji sahalar tcra Vekilleri Heyeti kararile belli edilerek buralardaki agac, katiyati orman idaresinin iznine tabi
tutulabilir.
tT<Jt?NCtf MADDE — Ormanlar dorde ayrilmistir:
1 - Devlet ormanlan;
2 - IJmuma mahsus ormanlar (koy, belediye ve idarei hususiyeler gibi hukmi
§ahsiyeti haiz amme miiesseselerine aid ormanlar).
3 - Takif ormanlar;
4 - Hususi ormanlar.
DORDtTNCtT MADDE — Devletten baskasma aid olan biitiin ormanlar da bu
kanunun hukiimleri dairesinde Devletin murakabesi altinda olup Devlet namina bu
murakabe orman idaresi tarafindan yapibr.
iKlNCt KISIM
Devlet ormanlan
Birinci fasil
Ormarilann stmrlanmas%
BEIJtNTCt MADDE — Devlet ormanlarinm ve bu ormanlarin iginde ve Diti§igindeki otlak, yaylak, ki§lak, sulak ve diger ormanlar ve her nevi arazi ile sinirlari tesbit olunarak smirlanmasi i§ini a§agidaki komisyonlar yapar.
Bu komisyonlar, Ziraat vekaletince tayin edilecek bir orman ba§miihendisi
veya muhendisinin baskanligi altinda yiiksek orman tahsili g6rmii§ bir orman
( S. Sayisa : 70 )

— 75memuru ve Adliye vekaletince Hukuk mezunlan arasindan tayin edileeek bir
hukukgu ve vukuf erbabindan olarak beldelerde belediye enciimenleri, koyierde
ihtiyar heyetleri tarafindan segilecek ikiser zatten te§ekkul eder. Bu komisyonlara luzumu kadar katib verilebilir.
Askeri memnu mintakalardaki ormanlarin sinirlari tesbit olunurken Milli
Miidafaanin da bir miimessili bu komisyoniara igtirak eder.
Komisyonlarm i§e baglayacaklari gun mahallin en biiyiik mulkiye memuru
tarafindan iligigi olan kaza ve nahiyelerde bir ay ev^el ilan olunur.
ALTINCI MADDE — Komisyonlar, yaptiklari tahdid i§lerini bir defter iizerinde tesbit ederler. Baglanan istikamette gelen bir komgu igin defterin sag sayifasma bir madde agilir. Buraya hudud, zaviye ve komgu arazi ile olan miinasebetler yazilir. Sol sayifaya da kroki tersimati yapilir. Her maddenin alti
komisyon ve gelmi§ ise kom§u tarafindan zabit halinde imzalanir.
YEDlNCt MADDE — Komisyonlarm tahdid mazbatalarinin hulasalari resmi
gazete ile ilan edilir. Hududu gosteren kroki de dahil oldugu halde bunlarin birer sureti alakali belde ve koylerin miinasip yerlerine talik olunur. Asilma tarihi
beldelerde belediye encumenlerinin, koyierde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri bir v^esika ile tevsik olunur. Bu talik, §ahsen teblig hiikmiindedir. Zabit miindericatina razi olmayanlar, talik tarihinden itibaren ii§ ay iginde mahalli mahkemelerine miiracaatle itu.'az edebilirler. Bu miiddet iginde itiraz vukubulmazsa komisyonun karari katile§ir. Komisyonlarm alakadar ile birlikte yaptigi uzla§ma mazbatalarindaki hiikiimier kati olup imza edenin buna itiraza hakki yoktur.
SEKlZlNCl MADDE — Tahdid edileeek ormanlarin bitisiginde veya iginde
miilkii veya topragi olanlar tahdid guniinde bizzat kendileri veya vekilleri hazir bulunur ve mulklerinin hudutlarmi gosterirler ve bu husustaki vesikalarini ibraz
ederler.
Ilan olundugu halde alakasi olanlarin tahditte bulunmamalari komisyonun
tahdid i§lerini durduramaz.
DOKUZUNCU MADDE — Smir isaretleri, zaviyelerde ve uzun tuller istikametinde hendekler, yontma ta§lar ve kuru duvarlarla tesbit olunur. Bunlarm her
turlii masrafi Devlete aiddir.
ONUNCU MADDE — Tahdid komisyonlannin, kanunun tatbikmdan itibaren
her yil en az 250 bin hektar orman iizerinde gahsmalan ve sinirlama ve ayirma isinin nihayet bes senede ikmali mecburidir.
ON B l R l N C l MADDE — Tahdid komisyonlarimiirettep adedin yarisindan bir
fazlasile toplanabilir ve mevcudun ekseriyetile karar verebilir. Reyler musavi gikarsa, reisin bulundugu taraf ekseriyet kazanmis sayilir.
ON iKlNCl MADDE — Tahdid komisyonlarma tayin edileeek olan reis ve azalar memur degillerse, bunlarin her birine ayda 100 liradan 200 liraya kadar ucret
verilir.
Belediye ve koy ihtiyar heyetleri tarafmdan ehli vukuf olarak segileceklere 100
Jmru§tan 150 kuru§a kadar yevmiye, katiblere ayda 75 lirayi gegmemek §artile miinasib iicret verilir.
Ehli vukuf ile katiblere vazifeye gidecekleri yerlere kadar kilometre ba§ina
30 kurusu gegmemek uzere mutad nakil vasitalari iicreti olarak sarfedecekleri hakiki miktar derecesinde nakil vasitasi iicreti verilip bagkaca harcirah verilmez.
( S , Sayisi : 70 )
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Memiir olsun, licretle olsmi reis ve azalara dahi ayni §ekilde nakil vasitasi iicreti
verilmekle beraber vazife ba§inda gegirecekleri her giin igin 150 kuru§ yevmiye
verilip bagkaca harcirah verilmez.
Tahdid komisyonlarindaki gerek memur ve gerekse memur olmayan reis ve
azalarla katiblerin maas, licret, yevmiye ve nakil vasitasi paralari ve sair masrafl a n her yil hesab edilerek biit§eye konur.
ON tlQtlNCtT MADDE — Tahdidi yapilmis ve katile§mi§ olan ormanlar tapuca hie, bir hare, ve resim almmaksrzm Hazine namina tescil olunur.
Ikinci fasil
Istimlak ve

mubadele

ON D O R D t l N C t l MADDE — Devlet ormanlarmrn agacji veyahud ormandan
agilmis Qiplak yerlerindeki yaylak, kislak, otlak ve sulama gibi her nevi haklarla
binalar ve hizarlar ve her nevi mallar isimlak ohmabilir veya bunlar mukabilinde bunlarrn sahiplerine rizalarile degerinee arazi ve emlak verilebilir.
Binalar ve hizarlar gibi mallarmi soklip gotiirmek isteyenlere miisaade olunur.
O N B E g l N C l MADDE — Smirianmis, Devlet ormanlan ieinde veya di^iuda
bulunan koylerin ve dagmik evlerin ve jicilniis tarlalai'in ormanlara ziyani dokundugu aulasilii' veya halkm, niemleketin sihhat, selamet ve menfaati ieabi
orman olmayan muayyen bir sahada ormau yetistirmek ioab ederse, burada oturanlar Vekiller Heyeti kararile baska yerlore kaldirilabilir. ihmlarm biraktiklari gayrimenkuller orman mefhumuna girer.
Bu suretle orman mefhumuna giren bu mallarin bedelleriiiin sahiplerine
odenmesi ve bu yerierde oturanlarm nakilleri ve yerlestirilmeleri 2510 numarah
iskan kanunu hiikumlerine gore yapilir.
tJguncu fasil
Devlet ormanlarmtn

sahlmasi ve bunlar uzerinde irtifak
ormanlara civar koylerin
haklart

hakkt tesisi ve bu

ON A.LTINCI MADDE — Devlet ormanlannin topragile birlikte gahislara
veya miiesseselere devir ve temliki bir kaiiuu ile izin almmasma ve bunlar iizerinde her hangi bir sekilde irtifak hakki tesisi Yekiller lieyetince karar verilmesine baglrdir.
ON Y E D l N C l MADDE — Parasiz intifa hakki kaldinlmistir. Tiirkiyeye
yeniden gelecek ve iskan kanununa gore memleket ieinde bir yerden diger bir yere nakledilecek ve topluca koy kuracak muhacir [socmen] lerle yer sarsmtisi,
yangm ve sel gibi sebeblerle felakete ugramis veya bu kanun mucibince ormanlara
zarari oldugu ic,in ormanlarrn ieinde veya dismda oturanlardan baska tarafa nakledilmis olan koylulerden ihtiyaglari tahakkuk edenlere, yapacaklari ev, ahir ve samanlik i§in bir defaya mahsus olmak lizere orman idaresinin gosterecegi ormanlardan Icra Vekilleri Heyeti kararile parasiz olarak kerestelik agac. veya tomruk veya kereste verilebilir ve bunlar mumkiin mertebe en yakm ormanlardan temin
olunur.
ON SEKlZtNXH MADDE — Ormanlanu ieinde voya orman siinrlarma koy
ortasindan ufki hatti miistakim iizerinde bes kilometre uzakliga kadar bulunan
koyliilere zati ihtiya^lari icjn dikili agaclara aid tarife bedelinin dortte birini ve
i S. Sayisi : 70 )

— 77aynca kesme vc tasima masrat'Ianni odemek sartile ormanlarm istif edilmi§ yerlerinden veya orman memiminun gostereeegi mahallerdeii kerestelik tomruk
ve malirukat verilir.
xlyni mesafe dahilinde bulunupta oteden beri gecimleri kendi vasitalarile
iq pazarlara getirip sattiklan kereste, odun ve komiire bagh olan koyliilerin i§tirak edccegi ufak partiler arttirmaga gikanlir.
Bu arttirmalara, bu koyliilerden bask a] a n istirak cdcmez.
Zati ihtiyaclan igin tenzilatli tarife ile verilen mallann baskasma satilmasi
yasaktir.
ON DOKUZUNCIT MADDE — Ormanlarm bulunduklan kaza ve bu ormanlara
bitigik kazalar dahilindeki miihtac, koyliilere ev, samanlik, ahir gibi zati ihtiyagl a n ic,in kesme, ta§ima masraflari ile tarife bedeli odenmek gartile ve bu mintaka
dahilindeki koylerin cami, mekteb ve koy yollanndaki koprulerinin yapilmasi ve
tamiri ic,in yalniz kesme ve ta§ima masraflan almdiktan sonra liizumu derecesinde
ormanlarm istif edilmis, yerlerinden veya orman memurlarmm gosterecegi mahallerden kerestelik tomruk verilir.
Y l R M l N C l MADDE — Ormanlardan §ikanlan kerestelik ve mahrukattan ba§ka diger her nevi orman mahsulleri cle arttirmaya gikarilabilecegi gib gegimleri
otedenberi bu mahsulleri toplayip satmaya bagh olan 18 nci maddede gosterilen
mesafe dahilindeki koyliilere, tarife bedelmi odemek sartile, gosterilecek mmtakada
tayin edilecek miiddetler iginde torjlayip gikarmak iizere izin verilebilir.
Bu nevi mahsullerden saleb, yer m a n t a n , kitre, §ilek, sogan, kocayemis, alic, gibi
toprak mahsulati ile meyvalari ve agacli yerlerdeki. otlari toplayacaklardan (18 nci
maddede gosterilenlerden baskalari olsa dahi) para alinmaz.
Dorduncu fasil
Ormanlarm

kadastrosu

Y l R M l B l R t N C l MADDE — Devlet ormanlarimn kadastrosu orman idaresi
tarafmdan yapilir. Kadastro igleri, biri sahanm tavsifatmi gosteren yazi isjerinden, digeri de haritadan ibaret olmak iizere iki grupa ayrihr.
Orman kadastrosuna esas te§kil edecek olan haritalann alinmasi i§ine bu kanunun meriyeti tarihinde baslanarak 10 sene iginde ikmal edilir.
Y l R M l i K l N C I MADDE — Kadastro, tahdidi yapilmis. ve haritasi ahnmis, yerlerden baslar ve kaza taksimatma gore ayri ayri olarak tesbit olunur.
Orman kadastro islerile miilkiyet ve tasarruflardaki her tiirlii degisjklikleri ve
bilahare yapilacak tashihati, sair miitenevvi igleri, vilayetlerdeki orman bagmiihendisleri idare ederler.
Be§inci fasil
Ormanlarm

korunmast

Y l R M t tJCtTNCtJ MADDE — Ormanlardan kaim kuru aga§, kuru kok kesmek
veya Qikarmak, kuru agacjardan kabuk ve gira almak, saleb, yer m a n t a n , kitre, sogan, koca yemis, alic, otu gibi toprak mahsulati ile meyvalari, kuru yapraklan,
toplayip gotiirmek ve her §e§id artik ve yerde yatik devrilmis, kuru agag,
toprak, kum, §akil ta§i ve ta§ gikarmak ve mazi, kozalak ve sair orman tohumlari
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toplamak, ormanlarda avlanmak, orman idaresinden izin almaga ve bu idarenin
tayin edecegi §art ve miiddetlere baghdir.
YtRMl DORDtlNCtT MADDE — Devlet ormanlarinm sinirlan iginde maden
ara§tirmak ic,in Ziraat vekaletinden, tas, 03aklari ara^tirmak ic,in de orman idaresinden izin almak §arttir. G-erek evvelden ve gerekse yeniden ruhsat alan arayieilar
ara^tirmaya basj.amadan ewel arayacagi yeri Ziraat vekaletine veya orman idaresine haber vermege ve izin almaga ve ormanlara zarar gelecek hallerde orman idaresinin gosterecegi tedbirleri kabul etmege ve yapmaga mecburdurlar.
Ta§ocagi isjetmek iqm. Ziraat vekaletinden ve maden i§letmek i§in Icra Vekilleri Heyetinden karar alinmak §arttir. Bu kararlar verilirken her hangi ta§ocagi
veya madenin isjetilmesinin ormana verecegi zarar goz oniinde tutulur.
YlRMl BEglNCl MADDE — Devlet ormanlari iginde yeniden yerle§ilmesi
ve ormanlarm Devlet tarafmdan igletilmesine ve muhafazasma miiteallik yapilaeaklardan baska her ge§it binalar ve agil in§asi ve hayvanlarm barmmasina
mahsus yerler yapilmasi ve yeniden tarla agilmasi yasaktir.
Ormanlarda umiimi sihhat ve emniyet ve menfaat icabi yapilacak her nevi
bina ve tesisat ile orman hasilati igleyeceklerin yapaeaklari bina ve tesisat igin
Ziraat vekaletinden izin almak lazimdir.
YlRMl ALTINCI MADDE — Ormanlarm sinirlarmdan dord kilometreye kadar uzaklikta olan yerlerde yeniden her ge§id fabrika yapmak dahi Ziraat vekaletinin iznine baghdir. Ormanlara yakm miiessese ve fabrikalardan gikib ormanlara zarari dokunan gazlann zaranni fenne gore azaltmaga ve gidermege sahibleri mecburdur.
YlRMl YEYlNCl MADDE — Ormanlar iginde bulunan Devlet ve koy yollarile koylerin su yollarimn tamirinde tamire ba^lanirken mahalli orman idaresine
haber verilir.
YlRMl SEKlZlNCl MADDE — Orman simrlan disuida ve bu smirlardan
500 metre mesafeye kadar olan yerlerde yapilacak kireg, komiir, katran, trebentin ve daha ba§ka buna benzer oca klarm yapilmasi orman idaresinin iznine
baghdir.
YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Orman simrlan di§mda ve bu smirlardan
100 metre mesafeye kadar olan yerlerdeki hizarlar istimlak olunabilir.
Sahipleri bunlan sokup gotiirmek isterlerse onlara miisaade olunur.
OTUZUNCU MADDE — Dogrudan dogruya orman mahsulatmi igletmek uzere
yeniden kurulacak her nevi fabrikalarm agilmasi Ziraat vekaletinin iznine baghdir. Vekalet bu izni verirken kurulacak fabrikalarm kuvvetini ormanlarm i§letilmesindeki fenni tahammiilu ve mevcud fabrikalarm sayisini goz oniinde tutar.
Altinci fasil
Devlet ormanlannin isletilmesi ve amenajmani
OTUZ BlRlNCt MADDE — Devlet ormanlari, Devlet tarafmdan isletilir.
OTTJZ tKlNCl MADDE — Orman isleri ve her tiirlii i§letmeler Ziraat vekaletine bagli hiikmi §ahsiyeti haiz ve miilhak biitge ile idare olunan Orman umum
mudurlugii tarafmdan yapilir.
L(
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Bu miidiirlugun teskilati ve vazifelerini ifa tarzi ayn bir kanun ile tesbit olunur.
OTUZ tTCtJNCtT MADDE — Kesilecek agaglann dibi koru ormanlannda
Devlet §ekici ile numaralanir ve damgalanir, numara ve damga dib kiitiikte kalacak surette kesilir. Dib kiitugun yiiksekligi dib kutrunun yarisim ge<jemez. Baltaliklarda ise kesilmeyerek kalacak olan agacjar eyice belli olacak sekilde isaretlenir.
OTUZ DORDtTNCtT MADDE — Devlet orman §ekici modeli, yapilaeak nizamnamede gosterilir.
Qekicin aid oldugu memurlardan gayrisi tarafmdan kullanilmasi yasaktir.
OTUZ B E ^ l N C t MADDE — Her tomruk tarn ortasmdan kabuksuz olarak hacjvari pergel ile olc^iliir. Numarasi, kalmligi, boyu, nevi deftere yazilir. Mahrukat
odunu kabuklu olarak ster iizerinden kaydolunur.
OTUZ ALTINCI MADDE — Parasi verilmeden ve nakliye tezkeresi alrnmadan, istif yerlerinden nakliyat yapilamaz. Nakliyat orman idaresinin gosterecegi
yollardan yapilir. Nakliye tezkereleri daima nakillerin iizerinde bulunub taleb
viikuunda gosterilir.
OTUZ YEDlNCl MADDE — Ormandan Qikan kerestelik hasilatm bedel
tarifeleri mmtakalar itibarile ve piyasa rayiclerine srore Orman umum mudlirugu
tarafmdan tanzim edilerek. Ziraat vekaletince tasdik olunur.
Diger nevi orman hasilatimn bedel tarifeleri her kazada mahalli piyasalar goz
oniinde tutulmak sartile, orman idaresinin o kazadaki en biiyiik memurunun istirakile idare heyetleri tarafmdan tanzim edilerek Orman umum mudurliigu tarafmdan
tasdik olunur.
OTUZ SEKlZtNCl MADDE — Ormanlar, baltalik ve koru usullerine gore tanzim ve orman isleri umum mudiirlugu tarafmdan tasdik olunaeak amenajman plalarma tevfikan isletilir.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Devlet ormanlarmdaki katiyat ve istif her
revire gore hazirlanan amenajman planlarina miisteniden orman idaresi tarafmdan
yapilir.
Her tomruk kesildigi mahalden orman gekicile numaralandiktan ve damgalandiktan sonra istif mahallerine sevkolunur. Damgasiz tomruklann tasmmasi yasaktir.
Tomruk istihsalinden sonra ormanda bakiye kalan enkazm toplanib gikanlmasi
icin orman idaresi koylulere miisaade vermekte muhtardir. Bu kismrn istif olunmasi sart olmadigi gibi mukabilinde bir bedel de alinmaz.
KIRKHSTCI MADDE — Biiyiik mikyasta ve miihim tesisati icap ettireeek
olan ormanlar Icra Vekilleri Heyeti tarafmdan karar verilmek sartile orman idaresile milli sermayeli Tiirk sirketleri veya milli bankalar tarafmdan miistereken
isletilebilir.
Yedinci fasil
Otldk ve mera i§leri
K I R K B l R l N C t MADDE — Devlet ormanlarmm agagh yahud ormandan acinus, Qiplak yerlerindeki yaylak, kisjak, otlak ve sulama gibi haklari olanlar
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bu haklarmm taalluk ettigi kisimlar ormanlann iginde bidunuyorsa orman
idaresi tarafindan gosterilecek yollardan girip cikmaga ve agaglarla fidanlara zarar yapilmamasi iein idare tarafindan almaeak diger nevi tcdbirlere riayete
mecburdurlar. Bn liak sahipleri tiftik keeisi, kara keej, ve deve hayvanlanni bn yerlerc sokamazlar.
K I R K i K l N C l MADDE — Devlet ormaiilarmdaki otlaklara hayvan sokulup otlatilmasina orman muhendisleri tarafindan tanzim Are mafevk orman ba§
muhendislerince tasdik olnnacak planlara gore Orman umuin mudurluguniin izni ile miisaade olnnnr.
§artlarda degisjklik yapilmcaya kadar plana riayet edilir.
Planda, otlatilacak hayvanlarm cins ve nevileri gosterilir.
Yanmis, olan orman yerlerine hie bir suretle hayvan sokulamaz.
Plantar, otlak zamamndan evvel tanzim ve tasdik olunur.
Kuraklik gibi fevkalade ahvaldc Ziraat vekaletinin izni ile muvakkat olarak
Devlet ormanlarinm zarar vermeyecek yerlerinde hayvan otlatilabilir.
Sekizinci fasil
Muhafaza

ormanlan

K I R K TTQtTNCtT MADDE — Ormansizlik yuzunden arazi kayma ve yagmurlarla yikanma tehlikesine maruz olanyerlerdeki ornianlarla meskun mahallerin
havasim, demiryollarmi, §oseleri, ziraat edilcn mahalleri eig, sel gibi zararlardan
kornyan ve buralan toz firtmalarma karsi muhafaza eden nehir dolmalarimn online
gegen, memleket miidafaasi icjn muhafazasi zaruri olan ormanlar t e r a Vekilleri
Heyeti kararile muhafaza ormam olarak ayrilabilirler.
K I R K DORDtTNCtT MADDE — Miilkiyeti Devletten baskasma aid olan ormanlann muhafaza ormam olarak ayrilmasi icab ederse bu ormanlarla aleliimum
muhafaza ormanlarinm tamamlanmasi icin bunlara eklenmesi lazim gelen yerler
tera "Vekilleri Heyeti kararile istimlak olunur.
K I R K B E g l N C l MADDE — Muhafazaya
surette miinasib igaretlerle smirlamr.

aynlan

ormanlar

belli olacak

K I R K ALTINCI MADDE — Muhafaza ormanlarinm korunmasi bunlardan
ne dereceye kadar katiyat yapilabilecegi ve ne suretle istifade edilebilecegi Orman
umum mudurlugu tarafindan tayin edilip Ziraat vekilligince tasdik olunacak hususi usul ve sartlara baglidir.

•ttgttNctJ

KISIM
TJmttma mahsus ormanlar
Birinci fasil
Smirlama

ve harita

K I R K Y E D l N C t MADDE — Koy, belediye, idarei hususiye gibi amme miiesseselerine aid umuma mahsus ormanlann smirlanmasi i§ini dahi be§inci maddede yazili tahdid komisyonlan yapar. Komisyonlarm masrafi Devlete smirlama
isleri ve masraflan alakadar miiesseselere aiddir.
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K I R K S E K t Z t N C l MADDE — Umuma mahsus ormanlarin iginde veya ormandan ae^lmis, Qiplak yerlerindeki otlak, yaylak, kisjak ve sulama gibi haklar a§xlmi§
tarlalar ve her nevi mallarin ormana ziyani dokundugu anla§ilirsa Orman umum
mudurlugiinun muvafakatile alakaklari bunlari istimlak edebilir.
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Umuma mahsus ormanlarin komisyonlarca tahdid olunacak sinirlarim alakadarlari tahdid tarihinden • itibaren iki sene
iginde hendek agmak, kuru duvar yapmak sabit kayalar uzerinde i^aretler hakketmek veya yeniden sabit igaretloj* dikmek suretile belli etmege mecburdurlar.
E L L t N C t MADDE — Umuma mahsus ormanlarin haritalanni, orman idaresil
yapar. Bu is. iqin. dahi miiesseselerden masraf istenemez.
Ikinci fasil
Umuma mahsus ormanlarin idaresi ve

korunmasi

E L L l B l R l N C l MADDE — Umuma mahsus ormanlarin idaresi ve korunmasi
bu kanun hiikiimlerine gore bunlara sahib olan miiesseselere aiddir.
E L L l i K l N C l MADDE — Umuma mahsus ormanlarin korunmasi bu muesseseler tarafmdan secjdip orman i dare since kabul olunan bekc,iler marifetile
temin olunur. Viisati 1000 hektara kadar olan ormanlar icj.n bir bekgi tayini mecburidir. Daha geni§ ormanlarda her bin hektar ve kiisuru icj.n birer bekcj. ilave
ve be? bek^iye bir bekgiba§i ve 5000 hektara varan saha icin ayrica bir miihendis
veya fen memuru tayin olunur. Miihendisveya fen memurunun tayini orman umum
miidurlugune aiddir. Bunlarm ucret ve maasjarmi orman sahibleri oder.
E L L l tTgtTNCU MADDE — Devlet ormanlarma aid 24, 25, 26, 28, 33, 35 36,
41, 42 nci maddeler hiikmii umumi ormanlarda da tatbik olunur.
E L L l DORDtTNCtT MADDE — Umumi ormanlarda Devlet ormanlarma aid
23 ncii maddede yazili §ekilde istifade edeceklere izin verme salahiyeti bu ormanlara
sahib olan miiesseselerin salahiyetli memurlanna aiddir. Ancak miiesseseler Orman
umum mudiirlugiinun bu ormanlara zarar gelmemesi bakimmdan bu nevi istifadelerin tahdidi veya tanzimi yolunda gosterecegi tedbirlere riayete mecburdurlar.
E L L l B E g l N C l MADDE — Umumi orman sahibleri icab ederse bedel tarifesini kendileri yaparlar.
tJ§uncii fasil
lsletm,e ve imar

isleri

E L L l ALTHSTCI MADDE — Umumi ormanlan ya sahibleri isletir veya
isletmeyi baskasma verebilirler. Ancak bunlar orman idaresi tarafmdan parasiz
olarak tanzim edilecek amenajman plaularina gore i^letilir. Bu planlara riayti
idare kontrol eder.
E L L l Y E D l N C l MADDE — Umumi orman sahibleri orman idaresinin
nezareti altmda ve gosterecegi sekilde ormanlan imar etmek, vasiflarmi yukseltmek ve ormanlar ic,inde mevcud yaylak, kislak ve mera haklarmin istimaline halel vermemek sartile orman sinirlari icindeki acjk ve yangm gormiis. ve
seyreklesmis kisimlari agaglandirmak vazifesile miikelleftirler.
ELLl

S E K l Z l N C l MADDE — Bilumum masraflari
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edilmek ve varidat fazlalari kendilerine verilmek iizere sahiblerinin teklif ve
rizalan iizerine bu kabil ormanlarm korunmalari, fenni idareleri ve igletilmeleri
orman idaresince deruhde olunabilir.
E L L l DOKUZUNCU MADDE — Umurai ormanlarm topragi ile birlikte
sahislara veya miiesseselere devir ve temliki t.cra Yekilleri Heye tinden izin almaga baglidir.
DORDttNCU KISIM
Yakif ormanlar

Birinci fasil
Vakif

ormanlarm

idareleri

ve tabi olacagi

hilkmnler

A L T M I g l N C I MADDE — Evkafi sahiha ormanlarile hukuku tasarrufiyeleri
mevkuf olan ormanlar hususi orman hukmiine tabi olup bunlarm idare, muhafaza
ve isjetilmeleri mutevellilerine veya Evkaf umum mudurliigiine aittir.
A L T M I § B l R l N C l MADDE — Yalniz asar ve riisumati mevkuf olan ormanlar
Devletin olub biinlar Devlet ormanlari hakkvndaki hiikiimlere tabidir.
A L T M I § i K l N C l MADDE — Evkafi mazbuteden olan vakif ormanlarimn bilumum masraflari varidatmdan mahsub edilmek ve varidat fazlalari evkafa verilmek iizere fenni idareleri, korunmalari ve isjetilmeleri hususunun orman idaresine
verilmesine Icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.
BEgtNCt KISIM
Hususi
Birinci
Stmrlama

ormanlar
fasil
ve harita

A L T M I § tTQtTNCtl MADDE — Hususi orman sahibleri bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren iki sene icinde ornianlamnn sinirlarim tahdid ederek .bu
smirlari hendek ac.mak, kuni duvar yapmak, sab it kayalar iizerine isaretler
hakketinek veya yeniden sabit isaretler dikmek suretile belli, etmege mecburdurlar.
A L T M I § DORDtlNCtT MADDE — Hususi orman sahibleri nizamname ile
tesbit olunacak zaman ve §ekilde ormanlarimn haritalarini yapip orman idaresme
vermege mecburdurlar. Bu miiddet ic,inde yaptirip
vermedikleri takdirde bu ormanlarm liaritalari orman idaresi tarafmdan yaptirilir ve masraflari sahiblerinden
ahmr.

tkinci fasil
tdare ve kortinma
A L T M I § B E § t N C t MADDE — Hususi ormanlarm idareleri,
ve isjetilmeleri bu kanun hiikiimlerine gore sahiblerine aiddir.
( S. Sayisi : 70 )

korunmalari

— 83 —
ALTMIg ALTINCI MADDE — Hususi orman sahibleri 52 nci maddede gb'sterilen nisbet ve genislige gore tutacaklari bekci, bekciba§i, miihendis veya fen
memuru ile ormanlarmi muhafaza ve idareye mecburdurlar. Bunlann
nizamnamede gosterilecek §arait ve evsafi haiz olmalan ve orman idaresince kabul edilmi§ bulunmalan lazimdir. Koruma i§ini orman sahibleri yapmadigi takdirde bu
is. orman idaresince deruhde olunur ve masrafi sahiblerinden ahmr.
tJgimcu fasil
l§letme ve imar i§leri
ALTMIg Y E D l N C l MADDE — Hususi ormanlar sahibleri tarafmdan yaptirilib orman idaresince tasdik olunacak amenajman planlarma gore isletilir.
Bu plana riayeti idare kontroi eder. Tayin olunacak miiddet iginde bu planlari
yaptirib tasdik esttirmeyenlerin amenajman planlari orman idaresince yapihr ve
masraf kendilerinden ahmr.
ALTMIg S E K t Z t N C l MADDE — Devlet ormanlan hakkmdaki 24, 26, 28,
33,35, 41 nci maddelerle parasi verilmeden kaydi miistesna olmak iizere 36 nci
maddesi ve son fikrasi hiikmii miistesna olmak iizere 42 nci madde hukiimleri hususi ormanlarda da tatbik olunur.
ALTMIg DOKUZUNCU MADDE — Hususi ormanlarin sahibleri isterlerse bilumura masraflari varidatmdan mahsub edilmek ve varidat fazlalari kendilerine verilmek iizere bu ormanlarm fenni idareleri, korunmalari ve isletilmeleri
orman idaresince deruhde olunabilir.
Y E T M l g l N C l MADDE — Hususi ormanlarin ruhsatname ve nakliye tezkereleri hususi olarak diger ormanlannkinden ayird edilecek bir §ekilde yapilir.
Y E T M l g B l R l N C l MADDE — Sahibli koru ormanlan bin ve baltahklar da
iki yiiz hektardan kiigiik pargalar tegkil edecek §ekilde ne pargalamb satilabilir ve
ne de mirasgilar arasmda taksim olunabilirler.
Y E T M l g I K I N C I MADDE — Sahibli ormanlarm satiglan ve intikalleri tapu
memurluklarmca aid olduklari mahalli orman idaresine bildirilir.
Y E T M l g tTQtFNCtT MADDE — Hususi orman sahibleri orman idaresinin verecegi plan dairesinde ormanlarmm katiyat sebebile seyreklesmi§ kisrmlarmi
agaglandirmaga ve mevcud agacjarm muhafazasi icjn lazimgelen imarlan yapmaga mecburdurlar.
Y E T M l g DORDtiNCtT MADDE — 71 nci maddede yazili veya daha fazla miktarda olan sahibli ormanlarin sahibleri miiteaddid olursa bunlar iglerinden birini veya bir baskasmi orman idaresine karsi mesul bir miidiir olarak gostermek mecburiyetindedirler. Gostermedikleri takdirde orman idaresinin seriklerden birisini mesul miidiir segmege hakki vardir.
Y E T M l g B E g l N C l MADDE — Sahibli ormanlarda bunlann sahibleri orman miihendisleri tarafmdan verilen raporlarla tesbit edilecek emraz ve haseratin tedavi ve imhasmi ve her tiirlii tathirat icrasim temine mecburdurlar. Tayin
edilecek miiddet icinde orman sahibleri bunlari yapmazlarsa bu isler orman idaresince yapilir ve masrafi kendilerinden ahmr.
Y E T M l g ALTINCI MADDE — Vakif ve sahislara aid ormanlardan,
amenajman planlarrnda senelik tahammiil olarak tesbit olunan kerestelik ve mah{ S. Sayisi : 70}
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rukat miktarmdan ormanin bulundugu mmtaka Devlet kaim agag tarifesinin
dordde biri ormanin isjetilib isjetilmemesine bakilmaksizm her mali sene igin
maktuan orman hasilat remsi olarak iki taksitte almir. Taksitin biri mali yil
basmda, digeri alti ay sonra almir. Guniinde bu resmi vermeyenler hakkmda tahsiii emval kanunu tatbik olunur.
ALTINCI KISIM
Mu§terek hlikiimler
Birinci fasil
Agaglandirma ve imar i§leri
YETMtg YEDlNCl MADDE — Orman umum mudurliigu Devlet ormanlarimn
vasiflarim yiikseltmek ve meveud yaylak, ki§lak ve mera haklarinm istimaline halel vermemek §artile orman simrlari igindeki agik yangm gorimis. ve seyrekle§mi§
kisimlan agaglandirmak vazifesile miikelleftir.
YETMtg SEKlZlNCl MADDE — Orman mefhumu dismda kalan yerlerde Devletin her hangi bir dairesi tarafmdan yeniden orman yeti§tirilmesine liizum gosterilirse buna Vekiller Heyetince karar verildikten sonra istimlak ve tesis masraflari alakah daireye aid olmak iizere Orman umum mudiirliigunce hazirlanacak ve Ziraat
vekaletince tasdik edilecek agaglandirma planlarrna gore o yerler orman idaresi tarafmdan agaglandmlir ve buralar orman sicilline alrnarak hasilati bakim masrafina kargilik olmak iizere orman idaresine birakihr.
YETMlg DOKUZUNCU MADDE — Devlet ormanlarmin sinirlan igindeki
irmak ve gay kenarlari ve bunlarin kaynaklarmi tanzim etmek, sellerin husulune
ve yer kaymalarina mani olacak her tiirlii tahkimat ve imalati yapmak orman idaresinin vazifesidir. Ancak Devlet ormani iginden gegen simendifer hattmrn soselerin ve her nevi tesisatrn tahkimi ve tamiri orman idaresine malumat verilerek alakadar daire veya bunlarin sahibleri tarafmdan yapilir.
SEKSENlNCl MADDE — Muayyen bir ormani olmayan ve muliiti itibarile agagsiz olan mintakalardaki koy ve belediyeler kendi hudutlari iginde en
az be§ hektar viisatinde bir orman yeti§tirmekle miikelleftirler. Bu miikellefiyete tabi olacak koy ve belediyeler ve bunlarin yetistirecegi ormanin cinsi ve yeri orman idaresinin en biiyiik memurunun i§tirakile vilayet ve kaza idare heyetlerince
belli ediilir.
Bu suretle orman yeti§tirilecek yerlerde bu ise elverigli, Devlete aid arazi
meveud ise bu arazi, mengei ne olursa olsun koy veya belediye §ahsiyeti hiikmiyesi namma meccanen terk ve temlik olunur. Verileeek arazi miktarmi ihtiyaca gore mahalli idare heyetleri tayin eder. Boylece arazi temin edemeyenler intifai umuma aid yerlerle koyiin ve belediyenin gelir kaynagi olan yerlerden
fazlasmi kismen veya tamamen koylerde ihtiyar heyetleri, belediyelerde belediye
meclisleri karari ve en biiyiik miilkiye memurunun tasdiki ile bu rse tahsis edebilirler.
Bu yollardan birisile arazi temin edemeyen koy veya belediyeler, bu i§ igin icab
edecek araziyi koy ve belediyelerin istimlak kanunlarma gore ve istimlak suretile
tedarike mecburdurlar.
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SEKSEN B l R t N C l MADDE — Ormau idaresi, ornian yetistirecek olan koy
ve belediyelerin fidan ihtiyaglarmi kar§ilamak iizere mintaka ormaii fidankklari tesisine mecburdur. Fidanliklarm tesisinde bu kabfl koy ve belediyelere yakinligi \re fidanlanii eins ve nevini tayinde muhite uygunlugu gozetilir. Fidanlar, alakalilara fidanlikta bedelsiz tevzi olunur.
SEKSEN i K t N C l MADDE — Orman yapilacak olan bu sahalar, orman memurunun, bu memurun bulunmadigi yerlerde ziraat memurunun daimi murakabesi altmdadir.
..._._.
Aneak, agaglandirilacak yerlerin, agaglandmlmasi, korunmasi ve yeti^tirilmesi
ve bunlara aid masraflarin koy ve belediye biitgelerine komna tarzi Dahiliye ve Ziraat vekaletlerince miistereken hazirlanaeak talimatname ile tesbit ve tanzim olunur.
SEKSEN trgtTNCtT MADDE — gimendifer idareleri, Devlet, vilayet, belediye
ve koyler yeniden yapaeaklan demiryollari ve soselerin kenarlarrna fidan dikmek,
bunlari yeti^tirmek ve korumakla mukelleftirler.
§imdiye kadar yapilmi§ olan demiryollari ve sose kenarlarini da boyleee tedricen agaglandirmaya mecburdurlar.
SEKSEN DORDtTNCO" MADDE — Agag sevgisini korpe ve geng dimaglara
kuwetle asilamak igin biitiin ilk ve orta mekteb talebelerile askerlere agaglarcn
lydalarini zihinlere yerlestireeek dersler okutturulmasi, bahgeleri miisaid ise
mekteb ve kislalarda her yil agag diktirilmesi ve bunlarm korunmasi igin Ziraat
vekaleti ile birlikte Milli Miidafaa ve Ma f vekaletleri bir program hazirlayib
tatbik ederler.
SEKSEN B E ^ l N C l MADDE — Her vilayette valiler senenin muayyen mevsiminde agag bayrami tertib etmekle mukelltiftiiier. Bu bayramlarda her vatandas.
avlusuna, yol kenarlarrna, bos yerlere agag dikmeye ve bunlari koruyub yetistirmege davet olunur. Fazla agag yetistirenlere miikafatlar verilir. Bayramui ne
zaman baslayacagi kag giin devam edecegi ve agag yetistirenlerden kimlere ne
miktar mukafat verilecegi vilayet idare heyetlerince tesbit ve ilan edilir. Hususi idareler, belediyeler, koy ihtiyar heyetleri bu bayramlar igin liizumu olacak fidanlarin ve verilecek miikafati temin ve tedarik ederler. Ziraat vekaletinin fidanliklarindan da miimkun mertebe istifade olunur
SEKSEN ALTINCI MADDE — En ufak pargasi yarim hektardan ve pargalari
yekunu bir hektardan a§agi olmamak §artile yeni agaglandirilan arazi sahibi, te§cirden itibaren yirmi sene igin bu sahalara aid biitiin vergilerden muaf tutulur.
Bu sahalari orman halinde muhafaza etmeyenlerden vergi muafiyeti kaldirihr
Hali arazide agaglandirma yapmak isteyenler vali veya kaymakama muracaat
ederler. Bu yerlerin hali araziden oldugu anlagildiktan sonra orman memurlan
tarafmdan yapilacak agaglandirma planina gore agaglandirma i§ine vilayet veya
kaza idare heyetlerince izin verilir.
Orman te§kilati bulunmayan vilayetlerde agaglandirma planmi Ziraat memurlan yapar. Planlar meccanen yapilir.
Agaglandirilan saha; agaglandinlmasmi takib eden be§inci senenin sonunda idare heyetleri kararile agaglayana temlik edilir. Agaglanan sahayi orman halinde
muhafaza etmeyenlerden temlik edilen yer geri alinir.
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S E K S E N Y E D t N C l MADDE — Orman sinirlari disinda olupta yeniden orman yeti§tirilmesine Vekiller Heyetince karar verilecek olan yerler Orman umum
miidurliigunce hazirlanrp Ziraat vekilliginee tasdik edilecek agaglandirma planlarina gore orman idaresi tarafmdan agaclandirikr.
Ikinci fasil
Orman yanginlannin

sondurillmesi

S E K S E N S E K l Z l N C l MADDE — Ormanlarm iginde ve yakininda ates veya
yangm alaimi gorenler bunu derhal orman idaresine veya en yakin muhtar, jandarma daireleri veya miilkiye amirlerine haber vermege mecburdur.
S E K S E N DOKUZUNCU MADDE — Ormanlarda yangm oldugunda yangina
yakin koy ve beldelerin 18 yasini bitirip elli ya§im doldurmamis biitiin erkek niifusu beraberlerinde mevcud balta, kiirek, kazma, destere gibi yangm sondiirmege
yarayacak aletleri ile yangm yerine gitmege ve yangmi sondiirmege mecburdurlar.
Bu gelenler yangmi sondiirmege kafi gelmezse dalia ilerideki koy ve belde halkmdan mukellef olanlar da yangm yerine gonderilirler. Ayni sekilde vali, kaymakam, nahiye miidiirii ve koy m u h t a r l a n ve civarindaki asker ve jandarma kita
kumandanlari yangm mahalline yardimci gondermege ve icabinda bizzat gitmege
mecburdurlar.
D O K S A N I N C I MADDE — Yangm sondiiriilmesinde galisanlarin bu yiizden
hasara ugrayan mallari Devlet ormanlarinda orman idaresi; diger ormanlarda alakalilan tazmine mecburdurlar.
DOKSAN B t R l N C t MADDE — Ormanlarda yangm sondiiriilmesi igin gideceklerin muayyen tarifeli vesaitle hareket ettikleri takdirde nakliye iicreti orman idaresince odenir.
Bunlara sondiirme i§inde galistiklari miiddet§e Devlet ormanlarinda orman idaresi, diger ormanlarda alakalilar tarafmdan parasiz ekmek verilip baskaca iicret
verilmez.
DOKSAN I K I N C I MADDE — Yangm sondiirulurken sakatlananlara sakathk derecesine gore ve blenlerin ailesine, polis ve jandarma efradina verilen
tazminat kadar Devletge para verilir. Yaralananlar en yakin hastaneye sevkedilirler. Biitiin hastaneler bu gibi sakatlananlari hemen kabule mecburdur. Devlet ve amme miiessesesi hastanelerinde bunlar parasiz bakihr. Hususi hastanelerde bakma parasmi orman idaresi odor.
DOKSAN tTptTNCtT MADDE — Orman yangmlari i§in gekilen telgraflan,
telgraf hane, demiryol itasyon memurlari parasiz ve acele gekmege ve telgrafi alan
memurlar da bunu hemen mahalline gondermege mecburdurlar.
DOKSAN DORDtTNCtT MADDE — Mahalli Hukumetin veya orman memurlan m n sevk kagidi iizerine istasyon memurlari yangmi sondurmek iizere gidecek
olanlari asker tarifesile ve mahsubu bilahare yapilmak iizere yangina civar olan
mahalde indirmek §artile yolcu veya mar§andiz katarile gondermege mecburdurlar.
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tJgtincti fasil
Ormanlardaki

artiMann

temizlenmesi

DOKSAN B E ^ t N C t MADDE — Butiin ormanlarda yapilacak kesimlerden
kalacak ve zarar verecek olan artiklarm ya ormanm bos mahallinde toplatilmasi
veyahud orman haricine gikarilmasi mecburidir.
Dordtincti fasil
[I

Orman memurlanmn

tahlifi ve silah ta§ima

haklari

DOKSAN A L T I N C I MADDE — Butun orman miihendis, fen memuru, idare
koruma memurlan vazifeye baslamazdan e w e l bulunduklan kaza veya vilayet
merkezlerindeki sulh hakimleri tarafindan yemin ettirilerek buna dair kendilerine
bir vesika verilir.
Yemin : Yazif emi if a ederken Cumhuriyet kanunlarinm hukumlerinden * ayrilmayacagima, dogruluk ve namuskarlik icablarina riayet edecegime and igerim: seklinde olur.
DOKSAN Y E D l N C l MADDE — Biitiin ormanlarda vazife goren memur ve
miistahdemler memuriyet derecelerine gore sekilleri nizamname ile tesbit edilecek
elbise giyeceklerdir.
B u n l a n n her birisi Orman umum miidiirliigiince verilmis bir hiiviyet ciizdani
tasiyacaklardir.
> \ (;DOKSAN S E K l Z l N C l MADDE — Orman miihendis ve fen memurlarile bekgi basilar ve bekgiler Hukumetin segeeegi bir silah ile teghiz olunurlar.
Orman bekgileri" ve bekgi basilan orman suglanna aid delilleri bir zabit varakasile tesbite ve musaderesi icab eden mallari zapta ve icabinda sug faillerini yakalamak vazifesile miikelleftir.
Orman bekgileri ve bekgi basilan kendi mintakalan dahilinde her nevi sue. faillerini yakalamakta, zabitamn taleb edecegi muaveneti yapmaya da mecburdur.
DOKSAN D O K U Z U N C U MADDE — H e r simf orman bekgi ve bekgi basilan
muvazzaf olduklari orman mmtakalarmda av tezkeresi olmayanlarin ve orman
idaresinden izin almamis olanlarin avlanmalarim meneder ve zabitai saydiye nizamnamesi hiikmiine gore bu gibilerin av silahlarini dahi musadereye salahiyetlidirler.
YtTZtTNCtT MADDE — 98 nci maddeye gore silah ta§imaya salahiyeti olan orman memurlan kendilerine verilen silah ve levazimini temiz tutmaga mecburdurlar. Bunlari hig bir sebeb ve bahane ile baskalanna veremez ve satamazlar. Aksi
harekette bulunanlar inzibati cihetten 2049 numarali kanun hiikiimlerine ve cezai
cihetten de Tiirk ceza kanunu hiikiimlerine tabi tutulurlar.
YtTZ B l R l N C t MADDE — Silah tasimaya salahiyetli olan orman memurlan
ancak Tiirk ceza kanununun 49 ncu maddesinde yazili hallerde silahlarini kullanabilirler.
• YtTZ t K l N C l MADDE — Umuma mahsus ormanlarla hususi ormanlardaki
bekgi ve bekgi basilan dahi Devlet ormanlanndaki bekgi ve bekgi ba^ilann vazife
ve salahiyetlerini haizdirler.
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Be§inci fasil
Cezai Mlkumler
YtTZ tTQtTNCtl MADDE — Bu kanunun ikinci maddesine gore agac, katiyati
orman idaresinin iznine tabi tutulan mintakalardaki agacjan bu idareden izin almadan kesenler, sokenler veya bu agaclarm kurumasmi icab ettirir i§leri yapanlar
ceza kanununun 516 nci maddesinin 1 nci fikrasinda yazili ceza ile cezalandinlir.
Eger bunlari agacjann sahibleri yaparlarsa bir aya kadar haf if hapis veya 20 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasma mahkfim edilirler.
YtlZ DORDtJNCtT MADDE — 17, 18, ve 19 ncu madde hiikiimlerine gore zati
ihtiyacjlan igin kendilerine verilen kerestelik agac veya mahrukati ba§kasma
satanlar, satilan §eyin miktari n a z a n itibare almarak 100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandinlir.
YtTZ B E § t N C t MADDE — Ormanlardaki ya§ agaglann kabugunu soyanlar
ve bu agaelan yaralayanlar, boganlar, tepelerini veya tckmil dallarim koparanlar veya kesenler bunlarclan (jira ve yalamuk cikaranlar, burc alanlar, orman ortiisiinii kaldiranlar, orman topragmi kuvvetlendirrnek iqin dikilen her gesit nebatlari
zedeleyenler veya koparaiilarla ruhsatsiz agac kesenler yapilan zararin ehemmiyeti
nazan itibara almarak bir haf tadan alti aya kadar hapis ve bes, liradan bes, yiiz liraya
kadar agir para cezasile cezalandinlir. Agac, kesmeden gayri hallerde yapilan zarar §ok hafif olursa yalniz para cezasi Mikmedilir. Bu suretle gikanlan agac. ve
mahsullerin musaderesine do karar verilir.Tal eb halinde ayrica tazminata da hiikrnolunur. Bu tazminat Devlet ormanlan iein yapilan mmtaka tarifesinde gostcrilen bedeldir.
YtTZ ALTINCI MADDE — Gecen maddede yazilan isleri orman sahibleri yaparsa yapilan zararin miktarma gore bir haftadan lie, aya kadar hapis veya 5 liradan
500 liraya kadar agir cczayi nakdi ile eezalandmlirlar.
YtTZ Y E D l N C l MADDE — Izin alma dan 23 ncii maddede yazili isjeri yapanlarla bu isjeri yapmasi i§in orman idaresince tayin olunacak sartlara riayet etmeyenler bir aya kadar hafif hapis veya 30 liraya kadar hafif para cezasile cezalandinlir. ve bu suretle eikarilan mahsullerin musaderesine de karar verilir.
YtTZ S E K l Z l N C t MADDE — 24 ncii raaddeye gore izin almadan ormanlarda
maden veya tag ocaklari alanlar elli liradan iki yiiz liraya kadar agir para cezasile
cezalandinlirlar ve agtiklan ocaklar k a p a t t m l i r ba§kaca zarar gelmig ise tazmin
ettirilir. Tzinle bu nevi ocaklari aeanlar tayin olunacak tedbirlere riayet etmezlerse
bu cezanin yarisi hiikmolunmakla beraber bn terlbiro riayet edilinceye kadar ocaklari idarece islcmekton menolunur.
YtTZ DOKTTZTTNOIT MADDE — 25 nci maddede yasak oldugu yazih isleri yapanlarla bu maddede yapilmasi izne bagli isjeri izinsiz yapanlar 15 giinden bir seneye kadar hapisle cezalandinlir ve taleb halinde zarar varsa tazminata da hiikmoluimr.
YtTZ ONUNOIT MADDE — tzin almadan 26 nci maddede yazili yerlerde
fabrika yapanlar 100 liradan 500 liraya kadar agir para cezasile cezalandinlir ve
fabrikanin iglemesi menedilir. Bu yerlerde izinle yapilan fabrikalardan cikan zararli
gazleri orman idaresince tayin olunacak miiddet iginde izale etmeyenlerden 50 liradan 200 liraya kadar para cezasi ahnir ve zarar izale edilinceye kadar idarece fabrika i§lemekten menolunur.
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YtTZ ON B t R t N C l MADDE — 28 nci maddede yazili i§leri izin almadan ya
panlar tiirk ceza kanununun 526 nci maddesinin 1 nci fikrasmdaki ceza ile cezal a n d m h r ve aQilmi§ olan ocak k a p a t t m h r .
YtTZ ON J K l N C l MADDE — Devlet g-ekicile damgalanan agaclan keserken bu damgayi 34 ncii maddede yazili sekildc dip kiitiikte birakmayan veya yuksek kesenlerle nakliye tezkeresi almaksizm ormandan agac. cikaranlar ruhsatsiz
agac, kesenlere verilecek ceza ile cezalaiidinhr. Nakliye tezkeresiz cikarilan agaclarm musaderesine de karar verilir.
YtTZ ON tTCtTNCtJ MADDE — Ormanda kesilen agaglardan yapilacak toraruklari damgasiz olarak istif mahalline veya bask a tarafa gotiirenlerle her nevi ormanlarda 41 nci madde htikmiine muhalif hareket edenler 5 liradan 25 liraya kadar hafif para cezasile cezalandmhr. Damgasiz nakledilen tomruklarm
musaderesine de karar verilir.
YtlZ ON DORDtTNCtT MADDE — 42 nci maddeye gore izin almaksizin her
nevi ormanlara kasten hayvan sokanlar, sokulan hayvan adedi nazan itibare ahnarak bir aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezasi ile cezalandinlir. Kayidsizlik ve teseyyiib eserile hayvan girmis. ise veya mezkur maddede
yazili surette gosterilecek §art ve tedbirlere riayet edilmemi§se yalniz para cezasi
hukmolunur.
YtTZ ON B E § l N C l MADDE — Ormanlarm i§inde veya yakininde ates, veya
yangm alaimi goriibde bunu 88 nci maddede yazili yerlere haber vermeyenler veya sondiiriilmesi mttmkiin olubda bunu soiidiirmeyenler 50 liraya kadar
hafif para cezasile cezalandmhr.
YtTZ ON ALTINCI MADDE — 89 nci maddeye gore ormanlarda vukua gelecek yangmlari sondlirmek icin salahiyetli memurlar tarafmdan yangm mahalline gitmeleri emrolundugu halde gitmeyenlerle gidibde Qahsmayanlardan kaymakam veya Valium kararile 5 liradan 10 liraya kadar hafif para cezasi ahnir.
Bu kararlar katidir. Mezkur maddede yazili memurlardan yangm yerlerhie yardimci gondermeyenlerle alaka gostermeyenler tiirk ceza kanununun 230 ncu maddesinm 2 nci fikrasma gore eezalandmhrlar.
YtTZ ON Y E D l N C l MADDE — Muhafazaya ayrihms ormanlarda ormanlara miiteallik sucjari isleyenlerin miistahak olacaklari ceza iicte birden yariya kadar arttirilarak hiikmolunur.
YtTZ ON S E K t Z l N C t MADDE — 63 ncii maddede yazili muddet i§inde ormanl a r m m smiiiarmi muayyen isaretlerle belli etmeyen orman sahiblerinden 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasi ahnir. Bu cezanm infazmdan sonra
alti ay iginde vine bu miikellefiyeti ifa etmezlerse verilecek ceza elli liradan eksik olmaz.
YtTZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hususi orman sahibleri 73 ncii madde
hiikmiine gore miikellef olduklari agaqlandirma ve imar islerini tayin olunacak
muddet ieinde verilecek plan dairesinde yapamadiklari ve 95 nci madde hiikmiine gore temizleme miikellefiyetmi yine tayin edilecek muddet iginde ifa etmedikleri takdirde kendilerinden 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasi ahnir. Bu cezanm infazmdan sonra kendilerine yeniden verilecek mimasib miihlet
icinde yine yapmazlarsa bu isler orman idaresi tarafmdan yapihr ve masrafi
kendilerinden ahnir.
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YtTZ YtRMtNCt MADDE — 105,106, 107, 112, ve 113 ncii maddelere gore
musaderesine karar verilecek olan mallari bunlarm kanunsuz olarak kesildigini, nakledildigini veya toplandigim bildigi halde satin alanlar, ta§iyanlar, i§leyenler, kabul
edenler veya gizleyenler bu mallarm miktarma gore be§ liradan 200 liraya kadar
agir para cezasile cezalandirilir ve mallarm bunlarm elinden musaderesine karar verilir. Musadere olunacak mallari ta§iyan vasitalar dahi sugta medhali olmayan kimselere aid olmamak sartile zapt ve musadere olunur.
YtJZ YtRMt B t R t N C t MADDE — Ormanlardan verilen agag ve sair mahsulati
tayin edilen miiddetler i^inde makbul mazereti olmaksizm Qikarmayanlarm bu mallari orman idaresince ya istif mahalline veyahud da miinasib bir mahalle naklettirilir ve masrafi kendilerinden alimr. Keyfiyet mal sahibine yazi ile bildirilir. Ihbardan sonra vuku bulan her turlii zarar ve ziyandan Devlet mesul olmaz.
YtTZ YlRMt l K t ¥ C t MADDE — Agacjara vurulan resmi damga ve numaralari bozanlar ve orman smirlarmdaki taksimat ve saireye mahsus isaretleri velevhalari kaldiranlar, belirsiz edenler, yerlerini degistirenler bir aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezasile cezalandirilir.
YtTZ YlRMt tTCtlNCtT MADDE — Orman iginde kimlerin ne gibi ahvalde ates
yakacaklarma ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair nizamnamede gosterilecek §art ve ihtiyati tedbirlere riayet etmeyerek ates, yakanlar ve
ormanlar icine sonmemis sigara atanlar Tiirk ceza kanununun 566 nci maddesiriin
birinci fikrasma gore cezalandirilir.
Yt?Z YtRMt DORDtTNCtT MADDE — Orman muhendislerinin gosterecekleri
liizum iizerine mahallin en buyiik miilkiye memuru kuraklik veya yangm olupta
heniiz sondurulmii§ fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemis. olmak
gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir miiddet icin ormanlara girmegi men ve
oralardaki isleme ameliyatmm tatilini emredebilirler. Bunlara riayet etmeyenlerden
50 liraya kadar hafif para cezasi almir.
Altmci fasil
Suglann
tahibi
YtTZ YtRMt BE§lNCt MADDE — Orman bekcjleri ve bekcj basilan orman
sucjarma aid tutacaklari zabit varakalarmi zantedecekleri alati ciirmiye ve nakil vasitalari ile derhal bagli oldugu amire gonderirler. Amir de vakit gec,irmeksizin bunlari Cumhuriyet miiddeiumumisine tevdi eder. Hiiviyeti arilasilamayan su§lulari en yakm zabita merkezine goturmege salahiyetlidirler.
YtTZ YtRMt ALTINCI MADDE — Bu kanunda cezalan tayin edilen orman sucjarma miiteallik davalar sulh hakimleri tarafmdan goriilur.
Orman suelarma aid davalar mahkemelerce acele mevaddan sayilir.
YttZ YtRMt YEDlNOt MADDE — Orman suclarmdan dolayi tutulan agac,
tomruk, kereste, mahrukat ve sair mahsulf t ile nakil vasitalari hekqi ve bekcjibasilar
tarafmdan zaptedilerek muhafaza edilmek iizere en yakm belediyeye veya koy muhtarma veya muhtarm vekiline bu da bnhmmazsa ihtiyar heyeti azasmdan birine
makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan giiriiyecek ve bozulacak olanlarla
muhafazasi miiskil bulunanlar sulh mahkemesi kararile en yakm pazar mahalline
gotiiriilerek idarenin satis komisyonu marifetile ve agik arttirma ile satilir. Masraflar Qiktiktan sonra geri kalan para emanet olarak bankaya yatirilir. Mahke( S. Sayisi : ?0)
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iade olunur ve nakil masraflarmdan ba§ka hie, bir masraf alinmaz.
YtlZ YlRMl SEKtZlNCl MADDE — Orman icinde kirn tarafmdan kesildigi
vej7a hazirlandigi belli olmayan agaclari ve sair orman mahsulleririi orman idaresi usulen satar. Bunlann bedeli irad kaydolunur.
YtTZ YlRMl DOKUZTTNCU MADDE — Orman bekcl ve bekgibasilan orman lar icinde hiiviyeti anlasilamayan ve lial ve vaziyetleri §uphe uyandiran kimseleri
en yakm koy muhtarma veya ibtiyar heyetine veya zabita merkezine gotiiriip teslime salahiyetlidirler.
Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hiiviyetlerini tesbit edemedikleri bu gibileri
zabitaya teslim ile miikelleftirler.
YtTZ OTUZUNCU MADDE — Ormanlarda basi bos gonilen iiayvanlar en yakm koy mulitarlarma veya belediyelere makbuz karsiligi teslim olunur. Hawaii sahibi znhur edib zamt vnrakfisun imza ederse hayvan kendisine
verilir. Muhtar a veya belediyeye teslimden itibaren 15 gun icinde sahibi bulunmayan hayvanlar idarece usulen satilarak bedeli bankaya yatmlir. Bankaya yatirildiktan sonra bir sene icinde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman idaresince
irad kaydolunur.
Hayvan sahibi bakma masraflanni odemege mecburdur.
YtJZ OTUZ BlRtlSTCl MADDE — Orman sucjarmdan miitevellid aranmayi icab
ettiren haller, ceza muhakemeleri usulii kanurmnun 97 nci maddesinde vazili tehirinde mazarrat umulan hallerden sayilir, ve bu aramalan, orman bekcj ve bekcibasilan mezkur 97 nci madde hiikmiine tevfikan yaparlar.
yaparlar.
YttZ OTUZ lTCt¥Ct MADDE — Bu kanunda cezalan tayin oilman orman sucjulan ic,in dava mimiru zamani bir sene ve ceza miiruru zamani iki senedir.
Muvakkat hukiimler
MUVAKKAT MADDE 1 — Miilkiveti Devletten baskasma aid olur)ta bu ka •
nunun meriveti tarihinde rnevcud ormanlardan Devlet ormanlanna bitisik olanlan, miktarlan ne olursa olsun, Devlet ormanlanna bitisik olmayanlari ise^ viisati
itibarile miktarlan bin hektari gec,enler, Devletce istimlak olunur.
Kov ve beledive orta mail olan ormanlarla mazbut vakiflardan olan vakif or
manlar bu hiikiimden miistesnadir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Birmci muvakkat madde mucibince istimlak edilecek olan ormanlarm istimlak bedeli 1936 mali yilmdaki arazi vergisine esas olan
kiymettir.
tstimlak edilecek olan ormamn 1936 mali vilmda arazi vergisine matrah olacak kivmeti bulunmadigi takdirde bu kivmet 2901 numarali arazi tahrir kanununda vazili tahrir komisvonlan marifetile 1331 yili rayicine gore takdir edilerek
usulii dairesinde katiyet iktisab ettihten sonra bunun 6 misli istimlak bedeli addolunur.
MUVAKKAT MADDE 3 — Istimlak edilecek ormanlann Ziraat vekaletince
mahallinin en biiytik miilkiye memunma bildirilir. Bunlar tayin olunan kiymeti
gosterir. Ihbarname ile bir: ay icinde ferag muamelesimn ierasi luzumunu usulii
;(S. S&ytst i tO)
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dairesinde sahibine teblig ederler. Bir ay iginde ferag muamelesini icra etmeyenlerin rica ve muvafakatierine bakilmayarak istimlak bedeli Ziraat bankasina tev
di edildikten sonra bu ormanlar Hazine namina bir giine har§ ve resim alinmaksizm tapuda tescil edilirler.
MTTVAKKAT MADDE 4 — Ormanlarcn Devlet tarafindan isledilmesi blitiin
ormanlar iqin. defaten tatbik edilmeyip vilayetler lizerinde tedricen tatbik olunur
Ye nihayet on sene ieinde ikmal edilir.
MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanun meriyet mevkiine girdigi tarihten evvel mukavele ile isletilmeleri hakiki vey'a hiikmi sahislara verilmis olan Devlet
ormanlarinm isletilmeleri eger mukavelelerindeki miiddetler daha ewel hitam bulmiyorsa nihayet on seneyi gecjnemek iizere Icra Vekilleri heyeti kararile bu sa
hislar uhdesinde birakilabilir.
Bu htikumlere gore mukaveleleri feshedilecek olanlara verileeek tazminat bu
isletme icjn orada yaptiklari liizumlu tesisat ve insaatm mukavelenin feshedildigi
zamandaki bunlarm mukavele sartlarma gore Devlete intikal edip etmiyecekleri
de nazara almarak takdir edilecek kiymetlerinden ibaret olacaktir.
MUVAKKAT MADDE 6 — Devlet isletmesinin heniiz teessiis etmedigi yerlerde memleketin umiuni veya mahalli kereste veya mahrukat ihtiyaci goz oniinde tutularak taliammiilleri miisaid olan ormanlardan muvakkat plan ve raporlarla ve kisa miiddetli mukavelelerle kerestelik veya mahrukat agaejari satisa cikanlir.
Bunlardan baska maden ocaklannda kullamlaeak direklerle resmi dairelerin
telefon ve telgraf direkleri, travers ve koprii ihtiyaclari icin tahammulleri miisaid
olan ormanlardan tarife bedelile agac, verilir.
MUVAKKAT MADDE 7 — Devlet isletmesi. heniiz teessiis etmeyen yerlerde
(18) nci maddenin 1 nci fikrasi ile (19) ncii maddede yazili kimselere ihtiyaclari
ic,in o maddelerde gosterilen bedel ile kerestelik veya mahrukat i§in agac, verilir(18) nci maddenin 2 nci fikrasmda yazili gec,imleri otedenberi kendi vasitalan
ile ie, pazarlara getirip sattiklan kereste, odun ve komiire bagli olan koyliilerin istirak edebilecegi miktarda kerestelik veya mahrukat ic,in agacjar satisa cikanlir.
Son maddeler
YtfZ OTUZ tTCtTNOtT MADDE -— Bu kanunun tatbik suretini gosterir bir
nizamname yapilir.
YtTZ OTUZ DORDtTNCtT MADDE — Bu kanunun mevkii tatbika konulmasmdan sonra 1 kanunusani 1285 tarihli orman nizamnamesile devairi resmiyeye liizumu olan ve fikarayi ahaliye tevzi edilecek mahrukat ve ciheti askeriyeye liizumu
olan telgraf ve telefon direkleri ve mahrukatm bila miizayede tarife bedeli iizerinden almarak itasma dair 109 numarali ve mart 1337 tarihli kanun ve diisman tarafindan tali rib ve yagma edilen kasaba ve koyler ahalisinin Devlet ormanlarindan
katiyata dair olan 31 tesrinievvel 1337 tarihli meccanen kereste itasi hakkinda 28
haziran 1338 tarihli kanun ve Devlet ormanlarindan koyliilerin intifa hakkma aid
484 numarali ve 15 haziran 1340 tarihli kanunla bu kanunun 4 ncii maddesinin tebdiline aid 22 nisan 1340 tarihli ve 501 numarali miizeyyel kanun ve orman nizamnamesine miizeyyel 1340 tarihli kanun ve bunun tadiline dair 2 kanunuewel 1341
tarihli 680 numarali kanun ve Tiirkiyede mevcud biitiin ormanlan fenni usulii idare ve isletmesine dair olan 504 numarali 22 nisan 1340 tarihli kanun ve 6 kanunuevvel 1340 tarihli zeyil ve mezkur 484 numara ve 15 nisan 1340 tarihli kanunun birin( S. Sayrsi \ TO)
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ci maddesinin tefsirlerile ikinci maddesine miizeyyel 8 mart 1341 tarihli ve 59 numarali kanunla otlak ve yaylakiyenin ilgasina dair olan 6 haziran 1926 tarihli kanun ve
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 7 nci maddesi ve tevsii ticareti bahriye nizamnamesinin 3 ncii maddesi ve 2510 numarali iskan kanununun ormanlara
tealluk eden mevaddi ile bu kanuna aykiri bilumum ahkam tatbik mevkiinden kaldirilmi§tir.
YttZ OTUZ BE§INCI MADDE — Bu kanun hukiimleri 1 haziran 1937 tarihinden itibaren yiirumege ba§lar.
YtTZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun hukiimlerini tcra Vekilleri Heyeti yerine getirir.
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