
D 0 I 1 M : IX U İ İ . I . 2 f 

T. B. M. M. 
* • 

TUTANAK DERGİSİ 

Otuz beşinci Birleşim 

29.1.1954 Cuma 

mmm 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edüta kâğıtlar 
S. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Umumi Heyete 

sunuşları 
1. — izmir Mebusu Avnd Basman'm, 

Devlet resim ve heykel müzeleri için sa-
tmaluuacak sanat eserleri ve resmî bina
ların sanat eserleri ile bezenmesi hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine 
4air takriri (4/402, 2/576) 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 3 arkadaşının, Askerlerin Za't-
işlerine Taalluk Eden Dâvalarının Tetkik 
ve Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaMımlmasıına dair kanun 
teklifinin peri verdltoesi hakkında takriri 
(4/403,2/500) 

3. — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'-
un, Belediye Kamulaştırma Kanununa 
bir geçici madde eMenmesi hakkındaki 
4857 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin Gteçicd 
Komisyona harvalesın'e dair Geçici Adalet 
Komisyonu Reisliği teızkeresi (3/572, 
2/52S) 

5. — Geçen tutanak özeti üıerine g$. 

içindekiler 
SayfaI . S*7** 

410:411 rüşmeler 412:414 
411 6. — Görüfulen işler 414 
411 I 1. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına 

zam yapılması hakkında kanun lâyihası 
411 I ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1/713) 414:415 
2. — Karayolları Umum Müdürlüğü

nün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine adt 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 

411 | ile Karayolları Umum Müdürlüğü 1950 
yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Sa
yıştay Komisyonu rapora (3/461, 1/405) 415: 

416,420,422,446:449 
3. — Karayoları Umum Müdürlüğü

nün 1951 Bütçe yılı Hesabı Kaitîsine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 

412 I dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
ile Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 
yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/535, 1/662) - 416, 

420,422,450:453 
4. — Atatürk Orman Çiftliği Müdür

lüğü Kuruluş Kanununun 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

412 1 ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/640) 416:417 



5. — Orman kanunu lâyihası, Zongul
dak mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat Si-
vişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, Bo
lu Mebusu Kâmil Kozak ve iki arkadaşı 
ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, orman 
kanunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan'm, orman ve orman teş
kilât kanunlariyle 4785 sayılı Kanuna ek 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi, istanbul Mebusu Ahmet 
Hamdi Başar'm, Orman Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik _ yapılmasına 
dair olan kanuna ek 5658 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin ilk fıkrasının ve Or
man Kanununun 5653 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ile Orman 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair olan 4785 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası hakkında Ge-

Sayfa j Sayf » 
cici Komisyon ve Bütçe Komisyonu rapor
ları (1/170, 2/170, 200, 224, 254, 275, 276 
ve 1/179) 417:441 

7. — Sorular ve cevaplar 441 
4. —• Yazılı sorular 441 
1. — Urfa Mebusu Feridun Ayalp'm, 

Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 
içinde mevcut yeraltı suyunun daimî olup 
olmadığının tetkik ettirilip ettirilmediği-
ne, şimdiye kadar yapılan ıslah ameliye
si için ne miktar para sarf edildiğine ve su
yun götürüleceği beş köyde de mebzul mik
tarda yeraltı suyu bulunduğuna göre bu 
kadar masraflı bir işe ne sebeple girişil-
diğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu ve İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in yazılı cevapları (6/1159) 441:443 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, 
Şabanözü Kazasına bağlı Orta Nahiyesi
nin ağaçlandırılması için talebedilen 10 000 
aded Kanada kavağının var .'ip verilmedi
ğine dair Tarım Vekili Nedim ökmen'in 
yazılı cevabı (6/1354) 444 

8. — Sunuklar ve telgraflar 445 

«*•» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifleri
nin diğer maddelerden önce görüşülmesi hakkın
daki önerge, kabul edildi. 

Köy Enstitüleri ile îlk öğretmen Okullarının 
Birleştirilmesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukur
ova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasında 
Seyhan Barajı Hidro - elektrik Tesislerinin Dev
rine mütaallik olarak akdedilen Mukavelenin 
tasdiki hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Limanlar inşaatı hakkındaki Kanun, kabul 

edildi. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları hakkın

daki Kanun, kabul edildi. 
29 . I . 1954 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi 
Reisvekili Kâtip 

Samsun Mebusu Çorum Mebusu 
Tevfik îleri Sedat Baran 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Sorular 

Yazılı samlar 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacrgiller'in, Adliye teşkilât haritalarının. tan
zim ve tevzii hakkında ne düşünüldüğüne dair 

yazılı soru önergesi, Adalet Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/1365). 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Temyiz Mahkemesinin bir içtihat 
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mahkemesi haline gelmesi ve Devlet Şûrasının 
takviyesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiş
tir. (6/1366) 

3. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-

. 1964 O : 1 
lu'nun, Bingöl vilâyet merkezinde bir lise, 
Genç, Solhan ve Karlıova kazalarında birer 
ortaokul veya öğretmen okulu açılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1367) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon ve iki 

arkadaşının, Millet Vekilleri Seçimi Kanununa 
ek kanun teklifi (2/602) (İçişleri, Anayasa ve 
Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
2. — İş Kanununun bâzı maddelerinin tadi

li hakkında kanun lâyihası ve Çalışma Komis
yonu raporu (1/547) (Gündeme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Ağılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Tevfik Heri 
KÂTİPLER: İhsan Oülez (Bolu), Sedat Baran (Çorum) 

mm* 

3. - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Giresun seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı). 
REÎS — Birleşimi açıyoruz efendim. 

4. - RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — İzmir Mebusu Avni Başman'ın, Devlet 
resim ve heykel müzeleri için mtınalınacak sa
nat eserleri ve resmî binalarm sanat pserleri ile 
bezenmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair takriri (4/402, 2/576) 

Yüksek Reisliğe 
Devlet resim ve heykel müzeleri için satın-

alınacak sanat eserleri ve resmî binaların sanat 
eserleri ile bezenmesi hakkındaki kanun teklifimi 
geri alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ederim. 
(2/576) 

lbmir Mebusu 
Avni Başman 

REİS — Geri verilmiştir. 
2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 

ve 3 arkadaşının, Askerlerin Zat İslerine Taal

luk Eden Dâvalarının Tetkik ve Muhakeme 
Usulü hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkındaki takriri (4/403, 2/500) 

27 . 1 . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Askerlerin Zat İşlerine Taallûk Eden Dâvala
rının Tetkik ve Muhakeme usulü hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan ka
nun teklifimizin, 6142 sayılı Kanunla halledilmiş 
olması dolayısiyle geri verilmesini saygı ile rica 
ederiz, 

Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu 

Sinob Mebusu 
Nuri Sertoğlu 

REİS — Geri verilmiştir, 

, Ordu Mebusu 
Hamdi Şarlan 

Trabzon Mebusu 
Hamdi Orhon 
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3. — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, Bele- I 

diye Kamulaştırma Kanununa bir geçici madde I 
eklenmesi hakkındaki 4857 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Geçici Komisyona havalesine dair Geçici | 
AdaUt Komisyonu Reisliği tezkeresi (3/572, | 
2/522) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

REÎS — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, 
Belediye Kamulaştırma Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 4857 saylılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifinin, Hükümetçe hazırlanıp Büyük Meclise | 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Geçen birleşim
de Çukurova Elektrik Türk Anonim^ Ortaklığı 
ile yapılan mukavelenamenin Yüksek Meclisi
nizde tasdiki sırasında bu şirketin ana sözleş
mesi gereğince müessisleri arasında Demokrat 
Parti ve C. H. Partisi ileri gelenlerinin bulun
duğunu ve yedişer yüz bin lira sermaye ile bu 
müessisliğe iştirak ettiklerini, bunlardan bir 
kısmını ödediklerini açıklamıştım. Bu beyanata 
Sayın Bayındırlık Bakanı itiraz etmiştir. Ev
velâ beyanatımda bir küçük hata olmuştur. 
Bunu tashih ederim. Bendeniz yedişer yüz bin 
lira ile iştirak ettiklerini söylemiştim. Elimde 
bulunan ana sözleşmeye nazaran yedi yüz 
ellişer bin lira ile iştirak etmişlerdir. Bun
ların 187 500 er lirasını ödemiş görünmektedir
ler. Aldıkları hisse miktarı 7 500 erdir. îşbu 
ana sözleşme, 3 - 15939 numara ve 20 . II . 1952 
tarihli kararnamesiyle Bakanlar Kurulundan da 
geçmiştir. Bu ana sözleşmenin geçici maddesin
den mukaddem ve 77 nci maddesinden sonra 
dercedilen bu 16 milyon liradan 14 milyon li
rası listede isimleri yazılı, fakat söylemeye lü
zum görmediğim Halk Partisi ve Demokrat 
Parti ileri gelenleri namına verilmiş gibi kayde
dilmiştir. Geçen Birleşimdeki beyanımı yedi 
yüz elli bin yapmak suretiyle, matbu vesikanın 
huzurunuzda tashihini ve mütebakisini tekiden 
arz ederim. 

ZEKÎ AKÇALI (Seyhan)—Ana Bileşmede 
benim de ismim bulunduğu ve geçen gün... (Kür
süye sesleri). 
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sunulan ve halen geçici bir komisyonda müzake
re edilmekte olan Umumi İstimlâk Kanunu ile 
yakın alâkası dolayısiyle birleştirilmesi komis
yonca muvafık görülmüştür. 

Yüksek Meclisçe bu hususun bir karara bağ
lanmasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla 
arz eylerim. 

Geçici Adalet Komisyonu Reisi 
Kastamonu Mebusu 

Rifat Taşkın 

REÎS — Tezkereyi dinlediniz. Lâyihanın Ge
çici Adalet Komisyonuna havalesi istenmektedir. 
Reylerinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cezmi Bey arkada
şımızın elinde bulunan Ana sözleşmede 750 bin 
lira sermayesi kayıtlı bulunanlar arasında ge
rek Halk Partili ve gerek müstakil vatandaş
lar olduğu gibi 300 bin lira ile benim de ismim 
görülmektedir. Şirket henüz teşekkül edip res
mî vaziyet iktisabetmeden para toplanmıştı. O 
zaman Van'dan tutunuz her taraftan muhtelif 
ortakların bulunmasına imkân olmadığından o 
gün toplıyabildiğimiz, şimdi rakamını hatırlıya-
mıyorum, 26 veya 28 kişi 16 milyon lira serma
yeyi temin etmiş ve yatırmış gibi bir Ana söz
leşme mukavelenamesi imzalanmıştır. Şunu da 
arzedeyim ki Ana sözleşmeyi imzalıyan hiçbir 
arkadaşa tanınmış bir imtiyaz yoktur ve böyle 
bir şey bahismevzuu olamaz. Şirket teşekkül 
ettikten sonra herkes gidip bankadan aksiyonu
nu satın almıştır. Ana sözleşmede namına 300 
bin lira görülmekle beraber şahsan ortak oldu
ğum miktar nihayet 10 bin liradır. Diğer yük
sek rakamlar halinde görülen gerek Halk Par
tili ve gerek Demokrat Partili arkadaşların şir
ketteki hisseleri de nihayet 10 - 15 bin lira rad-
desindedir. 

İkincisi, bu şirketin üç milyon lirası ÇUKO 
Birliktedir. Mesele bundan ibarettir. Tavzihan 
arz ederim. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU ('Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
1400 küsur ortağı "bulunan Çukurova Elektrik 
Türk Anonim örtakıliğimin 'beheri yüzer lira kıy-
metindeki hisse senetleri hepinizin bildiği uşu'K 

5. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ ÜZERÎNDE GÖRÜŞMELER 

— 413 — 
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lerle yani bir anonim şirketin kurulmasında lü- j 
zumlu her türlü kaidelere riayet edilmek sure
tiyle satılmıştır. Sermayesi 16 milyon liradır. 
İBu 16 milyonun 14 milyon lirası inşaatta kulla
nılacak, 2 milyon lirası da ilerdeki işletme 
masraflarına- karşılık olarak muhafaza edilecek
tir. Bu imtiyaz mukavelenamesinin Yüksek He
yetinizce tasdiki sırasında benıdeniz bu ortaklar 
listesini huzurunuza getirdim. V.e bu listeler 
içinde 100 liradan başlıyarak 1 milyon liraya 
kadar olan hissedar isimlerini okudum. Şimdi 
benim asıl anlıyamadığım nokta şudur : Cezmi 
Türk, falan veya filân zatın 700 bin lira ile bu 
şirkete iştirak ettiğini adetâ bir suç bir günah 
işlenmiş gibi bu kürsüde bir tenkid mevzuu 
yapmaktadır. Bir anonim ortaklığın hisse senet
leri gizli kapaklı satıılmaz. Bunun ilânı yapılır, 
istiyen vatandaş ister yüz liralık alır, isiter ıbeş 
yüz liralık alır. Bir anonim şirketin kurulma
sında bu kaidelere riayet .edildikten sonra az 
veya çok alınması hususunda kanaatimce müna
kaşa açılması yerinde bir hareket değildir. 

Meselâ Seyhan bir milyon lira ile, içel Elek
trik İşletmesi 400 bin lira ile ve birçok vatan
daşlar az veya çok ve evvelce okuduğum liste
deki miktarlarla iştirak etmişlerdir. 

Maalesef mevzuun tekrar kürsüye getiri'leee- I 
ğini bilmediğim için bu listeleri yanıma almamış I 
bulunuyorum. 

Bu listeler 1400 küsur ortak ismini ihtida et
mektedir, arzu buyurulduğu takdirde tekrar hu
zurunuza getirip arz ederim. (Lüzum yok, lüzum | 
yok sesleri) Yalnız bu vesile ile en aıçsk ve va
zıh kanuni hâdiselerin bile nasıl tenkid edilmek- I 
te olduğu ve bu husustaki zihniyeti belirtmek 
isterim. I 

Bu memlekette ürkütülmüş bulunan hususi 
teşebbüse, kıymet ve ehemmiyet verilerek teş
vike çalışılırken, •eene'bi sermayesini teşvik ka- I 
nunu çıkarılırken ve nihayet bütün bu kanaat 
ve teşvikleri kanunlaştırmaya uğraşırken bâzı 
muhalif arkadaşların tamamen kendi siyasi ka- I 
naatlerini bizlere karşı bir (tenkid silâhı gibi kul- I 
lanmak hakkı ve namı altında gizli kapaklı me- I 
seleler varmış ıgibi halk efkârını bulandırmaya 
kalkışmalarına asla müsaade edemeyiz. Biz bu I 
memlekette Seyhan barajı ölçüsünde sekiz, on 
baraj yapma yolunda bir çalışma temposu içeri
sinde iken, ecnebi firmalarla müzakereler halin'-
de iken, esasen eski iktidarım tuttuğu yol icabı I 
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ürkütülmüş ve sindirilmiş bulunan hususi teşeb
büsü bir de Köylü Partisi kanalından kaçırmaya 
katiyen cevaz veremeyiz. (Alkışlar) 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir konuşma 
oldu, bunun üzerine Bakan arkadaşımız söz aldı. 
Şimdi Cezmi Ifürk Bey tekrar söz istiyor. Vekil
den sonra bir mebusa söz vermek icabeder. 

Cezmi Türk'e söz veriyorum. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) -r- Efendim; ben

deniz zabtı sabık hakkında beyanlarımı tashih, 
tahkim için huzurunuza çıktım. 

Sayın Zeki Akçalı arkadaşımız, geçen birle
şimde isimlerinden bahsetmediğim halde, bura
ya çıkarak «300 bin liralık için yazılmıştım, 
10 000 lira verdim» buyurdular. 

Halbuki Bakanlar Kurulunun tasdikma ikti
ran eden liste içinde 75 bin lira vermiş görünü
yorlar. 300 000 liralık hisse almışlar, bunu kay
dettikten sonra Sayın Bakanın beyanlarını 
maalesef tamamen mevzu dışında görürüm. Ken
dilerinin siyasi beyan ve mütalâalarına verece
ğim bir cevap yoktur. Yalnız mevzu üzerinde 
beyanlarımı teksif ederek burada Çukurova 
Şirketinin, mümessilerinden, kurucularından 
bahsetim, şirkete yüzlerce vatandaşın iştirak 
ettiğini geçen celsede arz etmiştim. Bu nokta
da kendileri ile aramızdabir fark yoktur. Onun 
için burada listeyi okumak zahmetine katlan-
mıya lüzum yoktur. Şirketin ilk tesisi anından 
kurucu olarak gösterilen zatlar mâlik olmadık
ları sermaye, taahhüt ve tediye edilmiş göste
rilerek bu şirketin kurulmuş olduğu noktasın
dayız. Bu nokta; Bakanlar Kurulu karariyle 
kurulmuş ve mukavelesine bağlı vesika ile tev
sik edilmiş, dolayısiyle Yüksek Meclisinizden 
geçmiştir. Taahhüdümü yerine getirmiş bulun
maktayım. Bize burada söz hakkı vermeleri, 
vermemeleri, şunlar, bunlar tarihi mukadde
rat işi. Bunu ancak Cenabı Hak sonra da Türk 
milleti bilir. Yoksa fertler ne kadar ceberut 
sahibi olursa olsun, millî hareketlere mâni ola-
bilseler sizler burada olmazdınız... 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Mu
galata yapıyorsun. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) —- Mugalata senin 
illetin, muvaffakiyetin Potuoğlu! 

29 . I . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha 
ve tekliflerinin sorularla diğer işlerden evvel 
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görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

Sayın Başkanlığa 

zy . ı . ıycHt \J '. x 
ce konşulmasını arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

REÎS — Takrirleri reyinize arz ediyorum. 
Kanunların sorulardan ve diğer işlerden ön- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) 

REÎS — Muvakkat ikinci maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkındaki dikkate alman takrir
ler komisyona verilmişti. Komisyonun raporu 
gelmiştir, okutuyorum : 

Ankara, 29 .1.1954 
Yüksek Reisliğe 

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının Umumi He
yette müzakeresi sırasında muvakkat 2 nei mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında verilen iki 

takrir Umumi Heyetçe dikkate almarak muvak
kat madde takrirlerle birlikte komisyonumuza tev
di olunduğundan tetkik ve müzakere olundu. 

Muvakkat ikinci madde (ancak 6211 ve 6212 
sayılı kanunlar hükümlerinden faydalandırılmış 
olanlar birinci fıkra hükmünden istifade edemez
ler) şeklinde eklenmesi teklif edilmiş olan fıkra, 
emeklilerden emekli aylıklarını da almak sure
tiyle Devlet hususi idare, belediye veya İktisadi 
Devlet teşekküllerinde vazifeli bulunup vazife 
aylıkları üzerinden bir ay istihkakları nispetin
de tahsisat almış bulunanlara ayrıca emekli ay
lıkları üzerinden de bir aylık nispetinde tahsisat 
ödenmesine mahal bırakılmamasını temine matuf 
olması itibariyle komisyonumuzca da yerinde gö
rülerek ittifakla kabul edilmiştir. 

Halen emekliliğe tâbi olmıyan vazifelerde ça
lışan emeklilerin muvakkat madde hükmünden 
istifade ettirilmemesini istihdaf eden ikinci tak
rir, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun emekliler hakkındaki prensip hükümlerine 
aykırı bulunduğu gibi emekli aylığını, emekli ay
lığına bu tasarı ile teklif ve Umumi Heyetçe de 
kabul edilen zammı alacak emeklilere bu zammın 
1953 yılma ait kısmı bulunan bir aylık nispetin
deki tahsisatın ödenmemesi bu prensibe aykırı 
olacağmdan ve bu itibarla mantıkan da kabili izah 

bulunmıyacağmdan komisyonumuzca muvafık 
görülmiyerek, muvakkat ikinci maddenin Umumi 
Heyete aşağıdaki şekilde arz ve teklifine karar 
verilmiştir. 

Reis Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Rize İstanbul Siird 

1. Akçal H. Hüsman B. Erden 
Antalya Bolu Çanakkale 

A. Sarıoğlu M. Güçbilmez K. Akmanlar 
Elâzığ Gazianteb Giresun 

ö. P. Sanaç E. Cenani M. Şener 
İstanbul Kırklareli Konya 
S. Oran Ş. Bakay M. Â. Ülgen 

Muğla Ordu Rize 
N. özsan R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

Seyhan Sivas 
S. Barı H. îmre 

Çalışan emeklilerin bir kısmına ikramiye 
vermek diğer bir kısmını bundan mahrum kıl
mak gayriâdildir. Çalışanlara ikramiye veril

mesine muhalifim. 
Siird 

M. D. Süalp 

Muvakkat madde 2. — 3 1 . X I I . 1953 ta
rihine kadar vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmış olanlarla yine bu tarihe kadar emek
li, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlara (âdi 
malûllük ile vazife ve harb malûllüğü aylığı 
bağlanmış olanlar dâhil) 1953 malî yılı içinde 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek tarihte 
bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık maaş 
nispetinde tahsisat verilir ve bu tahsisat 3 
ncü madde esasları dairesinde karşılanır. 

Ancak 6211 ve 6212 sayılı kanunlar hüküm
lerinden faydalandırılmış olanlar birinci fıkra 
hükmünden istifade edemezler. 

Bu tahsisat borç için haczedilemez. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen
dim, Devletten maaş alanlara ve bir de emek-
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li, dul ve yeti'mlere karışı çok lûtuflarda bulun
dunuz. Bu arada Yüksek Heyetinizden ricam, 
harb malûllerine taallûk edecektir. Bu harb 
mıâlûlleri biliyorsunuz kd, her faikımdan millet
çe; kanunlarea imtiyazı 'haizidirler. Meselâ bir 
mütekait bir başka vazifeye girer, maaş alır
sa tekaüt maaşı kesilir, harfe mâlûl'l'erinin ke
silmez. Tren idareleri zabitlerden, neferler
den fark almazllar, kendilerine ayrıca ikrami
ye verilir. Binaenaleyih Devlet kalhr&manlılk 
edenlere hususi muameleyi evvelden- kabul et
miştir. Bu prensilbi ihlâl eder mahiyette kal-
Tnamaik üzere harib malûlleri müstesna 'kılınsın. 
Zaten bunlar 50 - 60 .kişidir. Prenstfbi muhafa
za için rica ediyorum. Takrir sahibi Veziroğlu 
arkadaşım zannedlerim bu noktai nazarıma iş
tirak .ediyorlar. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Refik Şevket Beyin ta'krirdni oku
tuyorum! 

Yüksek Başkanlığa 
Ara ettiğim sebeplere binaen 'komisyonca 

kalbul edilen fıkranın başına «Harb malûlleri 
müstesna olmak üzere» ibaresinin ilâvesini tek-
lif ederim. 

Manisa Mebusu 
Refik .Şevket înee 

REİS — Komisyon adına Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU REÎSVEKÎLÎ HÂDÎ 

HÜSMıAN (îtetanıbul) — Bu mevzu komisyonda 
da tetkik ve mütalâa olundu. Harb malûlü 
olan arkadaşlar, memuriyette bulundukları za
man, hanb malûllüğü zam ve aylıikllanm memu
riyet aylıklarına ilâveten alırlar. Şimdi 1953 
yılı içinde, bütün işçiler de dâhil olmalk üzere, 
bütün memurlara nihayet bir aylık tahsisat 
verilmesi esastı. Mütekaiden müstahdem olan 
vatandaşlarımız da bir maaş nispetinde bu tah
sisatı almışlardı. Bir de atıfet olaraik esasen 
kesiltaıemîş olan tekaüt aylıikları üzerinden ay
rıca bir maaş daha tahsisat almalarını komis
yonumuz muhik görmedi. Bu itibarla maddeyi 
ibu «şekilde tanzim ederek Yüksek Heyetinize 
şevketti. 

RElS — Refik Şevket Beyin takririni tek
rar okutuyorum. 

(Manisa Mebusu Refik Şevket înce'nin tak
riri tekrar okundu) 

Takririn dikkate alınmasını reylerinize arz-
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ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Dikka
te alınmıştır. 

Takriri madde ile komisyona veriyoruz. Bu 
itibarla diğer maddelerini maalesef yine reyle
rinize arz edemiyoruz. 

Bir defa müzâkere edilecek lâyihalara geçi
yoruz- : 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1950 Bütçe yılı Hesabı Katîsme ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı {Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum 
Müdürlüğü 1950 yık Hesabı Katı kanunu lâyi
hası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/461, 
1/405) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe 
yıla Hesabı Katı Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (61 878 861) 
lira (99) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1950 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (61 752 497) 
lira (12) kuruştur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. ~ Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (126 364) lira (87) kuruş 
açık, 1950 Bütçe yılında Hazineden noksan 
yapılan yardıma mahsuben 1951 Bütçe yılında 
Hazineden alman para ile karşılanmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin 

[1] 95 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ayrı bir sütununda gösterilen (49 016) lira I 
(28) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 568 478) lira 
(14) kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Bayındırlık vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

3. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 
Bütçe* yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdür
lüğünün 1951 yılı Hesabı Kati kanun lâyihası 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/535,1/626) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (84 333 515) 
lira (59) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (87 788 764) 
lira (11) kuruştur. 

[1] 96 sayıh basmayazt tutanağın sonundadtr. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

* 
MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 

farkı teşkil eden (3 455 248) lira (52) kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.., Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllara mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir sü
tununda gösterilen (965 413) lira (85) kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununda gösterilen (2 451 813) lira (67) 
kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Bayındırlık vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

4. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Tarım ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/640) [1] 

REÎS — Raporda öncelik ve ivedilik teklifi 
vardır. Evvelâ öncelikle görüşülmesini reyleri
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 94 sajyth basmayazt tytanağm sonundadır. 
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İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir, 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 8070 deka
rının satılman hakkında Kanon 

MADDE 1. — 5659 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği »tarihte Atatürk Orman Çiftliği hu
dutları dâhilinde bulunan araziden aşağıdaki I 
miktarlar esas tutulmak üzere kadroea tanzim 
edilecek ifraz haritalarına göre : 

a) Etimesgut bölgesinde İkinci Zırhlı Tu
gay tarafmdan halen işgal edilmiş bulunan 5450 
dekar arazi ile askerî hava meydanı ittihaz edi
len 650 dekar ve Çorakpmar mevkiinde Muha
bere Alayı ve Hava Kontrol Grupu tarafından 
işgal olunan 455 dekar ve yine Çoraktepe mevki
inde Dördüncü Uçaksavar Bataryasının yerleş
tirilmiş bulunduğu 50 dekar olmak üzere ceman 
6 605 dekar arazinin Millî Savunma Vekâletine, 

b) Güvercin İstasyonu civarında Ankara Çi
mento Fabrikası ile tesis ve lojmanların inşa 
edilmiş olduğu 750 dekar sahanın Ankara Bele
diyesine, 

c) Devlet Demiryolları Hastanesinden Or
man Çiftliği İstasyonuna imtidat eden demiryo-
liyle asfalt yol arasında ve bir kısmı da bu as
falt yolun Güneyinde olmak üzere ziraate elve
rişli bulunmıyan 350 dekar çorak arazi ile Bah-

.çelievler bölgesinde Fen Fakültesine mücavir 
130 dekar ve İstanbul yoliyle Yenimahalle yol
larının birleşme noktasında iki parçada 80 de
kar olmak üzere ceman 560 dekar arazinin muh
telif yapı kooperatiflerine, 

d) Fişek Fabrikası kuzeyinde, bu fabrika 
ile yeni İstanbul yolu arasında olup Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesi depo ve tesislerinin ku
rulu bulunduğu 135 dekar arazi üe Akköprü 
bölgesinde İstanbul yolunun dördüncü kilomet
resi civarında 20 dekar olmak üzer» eeman 155 
dekar arazinin Etibank ile Kömür Satış ve Tev
zi Müessesesine, 

İlgili vekâlet veya teşekküllerle-mutabık ka
lınacak bedel üzerinden satılmamı» izin veril
miştir. 

BEİS — Madde hakkında söz îstiyen yok. 
Reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede belirtilen ce- j 
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man (8 070) dekar arazi dışında, Millî Müda
faa zaruretleriyle Çiftlik hudutları içinde bir 
fişek fabrikası tesisi elzem görüldüğü takdirde, 
çiftliğin umumi istihsal faaliyetlerini aksatma
mak ve 200 dekarı geçmemek şartiyle gerekli 
ıbulunan arazi, Vekiller Heyeti karariyle İşlet
meler Vekâletine satılabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS -— Maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. Tümünü reylerinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve kanu-
niyet kesbetmiştir. 

5. — Orman kanunu lâyihası, Zonguldak me
busları Fehmi Açiksöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sa
ydı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu, Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve iki 
arkadaşı üe Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm, or
man kanunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu Şev
ket Mocan'ın, orman ve orman teşküât kanunla-
riyle 4785 sayılı Kanuna ek Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi, İstanbul Me
busu Ahmet Hamdi Başar'ın, Orman Kanunu
na Bâzı Maddeler Eklenmesine ve bu Kanunun 
Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına dair 
olan Kanuna Ek 5658 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin ük fıkrasının ve Orman Kanununun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri üe 
Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe 
Komisyonu raporları (1/170, 2/170, 200, 224, 
254, 275, 276 ve İ/179) 

REİS — Taran Vekili buyurun. 
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) — 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin iki defa gö-
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rüşülecek kısmının birinci maddesini teşkil eden 
Orman Kanunu, malûm olduğu üzere, 1951 se
nesi Nisanında Yüksek Meclise takdim edildi. 
iki sene iki ay müddetle muhtelif encümenler
de enine boyuna görüşüldükten, son şeklini al
dıktan sonra 27 Mayıs tarihinde Heyeti Umu 
miyeye intikal etti. Heyeti umumiyesi üzerinde
ki görüşmeler bitti, birinci maddeye geçildi. En 
cümenlerden öncelik, ivedilikle gelen kanunlar 
takaddüm ettiği için bugüne kadar müzakeresi
ne devam imkânı olmadı. İki defa görüşülme
sini bendeniz rica edeceğim. Bu sebeple ivedi
likle değil, öncelikle görüşülmesini yüksek tas
vibinize arz ediyorum. 

REİS — Takriri okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Kanunu lâyihasının öncelikle müza

keresini arz ve teklif ederim. 
Tarım Vekili 

Nedim ökmen 

REİS — Takriri dinlediniz. Orman Kanunu 
tasarısının öncelikle görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Evvelce maddelere geçilmiş ve birinci mad
de okunmuştu. Madde üzerinde söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum. 

Remzi Oğuz Arık, Cevdet Soydan, Muzaffer 
Ali Mühto. 

Remzi Oğuz Arık. (Yok sesleri)) 
Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, kanunun birinci maddesi, 3116 sayılı 
Kanunun birinci maddesi, gibi, doğrudan doğruya 
ormanın tarifine taallûk etmektedir. Tariften 
sonra, biliyorsunuz ,tahdit meseleleri geliyor. 
Bundan da mülkiyet hükümleri. Bu ise esaslı 
bir şekilde vatandaşla orman idaresi arasında 
ihtilâf konusu teşkil ediyor. Şimdi bu madde
de, mülkiyet ihtilâfından fazla orman yetiştiril
mesi hususunda halkın oı'-ıian idaresine ve Hü
kümete müzaheretini saklamak noktasından 
önemli bâzı hususiyetleri ihtiva etmektedir. Bi
rinci maddede orman tarif ed^îdikten sonra bu 
maddeyi takibeden A dan J ye kadar olan fık
ralarda orman tarifinin istisnalarına ait hüküm
ler bulunmaktadır. Bu hükümlerin bir kısmı. 
bilhassa E, P ve O fıkra nrı, memleketimizi? 
kabili telif olmıyacak esasları ihtiva etmekle

dir. Müsaadenizle «E» fıkrasını okuyayım: (Sa
hipli arazide bulunan ve civardaki ormanlarda 
tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nv.vileri 
bulunan yerler). Sahipli yerlerdeki ağaç ve 
ağaççık nevileri eğer o civarlarda yetişen mev
cut orman nevilerinden ve mahsullerinden iba
retse bunların, ne şekilde yetiştirilmiş olursa ol
sun ormana katılmaları, Orman İdaresine gayet 
kolay tatbik edilebilir bir yetki vermektedir. 
Bu şekilde ormanları muhafaza etmek mümkün 
olmadığı gibi halkta orman sevgisini yaratmak 
da mümkün değildir. Bilhassa misal olarak arz 
edeyim. İstanbul'un Boğaziçi sahillerinde ve 
civarındaki Belgrat Ormanında yetişen bilûmum 
eşcarın, o civardaki koruluklarda da yetiştiril
diğini görüyoruz. Eğer bu fıkra olduğu gibi 
çıkacak olursa Boğaziçi sahillerinde bulunan 
hususi korulukların da ortadan kaldırılması lâ
zımdır. Memleketin başka yerlerinde bu şekilde 
koruluklar yetiştirilmesi ve bunlardan; gerek 
güzelliği bakımından ve gerekse temin ettiği 
menfaatler bakımından halkın her hangi bir şe
kilde istifadesi mümkün olmıyacaktır. Onun 
için bendeniz, eğer tensip buyurursanız (ağaç 
ve ağaççıklı yerler) diye tasrih edilmesini isti
yorum. Yani (sahipli arazide bulunan ve civa
rındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen) 
kaydının ve mütaakıp iki fıkranın çıkarılması 
suretiyle, (ağaç ve ağaççılı yerler) diye teklif 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara gibi yakinin-
de orman olan ve fakat ormandan tabiî olarak 
istifadesi mefkut olan şehir ve kasabalarımızda 
kavak nevinden ağaçların yetiştirilmesi husu
sunda halkı teşvik 'etmektir. Eğer bu kaydın 
muhafazası icabederse bu gibi yerlerde hususi 
olarak, gerek eşhası hakikiye ve gerekse eşhası 
hükmiye tarafından yetiştirilen ağaçları da Or
man idaresi ormandan mâdut addedecektir. 
Bu itibarla bendeniz, (E) ve (G) fıkralarının 
buradan tamamen kaldırılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

MUZAFFER ÂLİ MÜHTO (Kastamonu) — 
Pek muhterem arkadaşlarım, Bendenizi teşek
kürü pek az olan bir arkadaşınızım. Fakat bu 
kanunun öncelikle görüşülmesini teklif eden 
Tarım Vekili Nedim ökmen'e ve bu teklifi ka
bul eden sizlere teşekkürler ederek sözlerime 
başlıyorum. 

-m-
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Biz, bilhassa orman mmtakası mebusları, 
Orman Kanununun bu Devre çıkarılacağım söz 
verdik. Hattâ bir ziyaretimizde Reisicumhuru
muz, «Ben Kastamonu'ya gelemem, çünkü va
tandaşlara söz verdiğimiz halde siz Orman Ka
nununu Meclisten çıkarmadınız» dediler. 

Bugün öncelikle görüşülmesini kabul ettiği
nizden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

Arkadaşlar, Orman Kanunu 1937 senesinden 
beri 6 defa değişiklik geçirmiştir. Bu değişen 
kanunların birinci maddelerini müsaadenizle 
huzurunuzda okuyacağım. 

3116 sayılı ve 8 . I I . 1937 tarihli Orman Ka
nunun lirinci maddesi derdi: (Bu kanunun tat-
bikmda kendi kendine yetişmiş veya emekle 
yetiştirilmiş olupta her hangi bir çeşit orman 
hâsılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu hal
leri yerleriyle beraber orman sayılır. 

Sazlıklar ve muhitin tabiatı itibariyle koru 
ve baltalık yapılmıyan veya step florasiyle ör
tülü yerler her çeşit dikenlik ve fundalıklarla 
parklar ve ormanlara bitişik olmıyan beş hek
tardan az sahipli arazi üzerindeki ağaçlar ve 
ağaççıklar ormandan sayılmaz.) 

Bu maddeyi okumaktan maksadım beş hek
tar üzerinde tekrar duracağımdandır. 

Bundan sonra 4785 sayılı ve 1945 tarihli Ka
nunla tâdil edilerek tekrar değiştirilmiştir. 
Madde aynen şudur: 

(Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte var 
olan gerçek veya tüzel ve özel kişilere, vakıf
lara ve köy belediye özel idare kamu tüzel 
kişilerine ilişkin bütün ormanlar bu kanun gere
ğince Devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiçbir 
işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete 
geçer.) 

îşte orman katliamı bu kanundan sonra baş
lamıştır. Vatandaş, sahip bulunduğu ormanın 
bu suretle elinden gittiğini görünce balta or
mana girmiştir. Ve vatandaşta (Ben malıma 
sahip olamıyacağım, Devlet elimden alacaktır 
o halde keseyim diye bir kötü zihniyet hâsıl ol
muştur. Evvelce kendi namusu gibi koruduğu 
müdafaa ettiği ve hattâ diğer köylerin kesmeye 
başladığı zaman kavgalar ettiği ormanlar Dev-
letl'eştiriİHice korumakta bulundukları orman
lar için «nemize lâzım, onlar kesiyor .biz de ke
selim» dediler. Bir harabiyettir jgitti 

ıŞimdi, yeni kanunumuzla Türk ımilletin'e ve 

ı bilhassa orman muhitinde bulunan Türk köylü
süne, tapulu arazi sahiplerine bir orman tasar
ruf hakkı veriliyor. Bu suretle onman sevgisini 
aşılamak üzereyiz. Bu sıevgiyi aşıladıktan sonra 
•bir daha böyle bir katliâma gidilmiyecektir. 

ÖBumldan sonra tekrar 5653 sayılı <ve 24.3.1950 
tarihli bir kanun çıkıyor. Bunun birinci mad
desinin «D» fıkrasında : (Ormanların dışındaki 
sahipli arazdlde ve bumilanaij 'kemarl&Taoda bulunan 
dağınık veya yüz ölçümü 3 hektarı geçmiyen 
ve devlet ormanlarıma mesafeleri en az üç kilo
metre olan her nevi ağaç ve ağıççıklar) orman
lardan madut sayılmaz. 

Tuhaftır, 7 güm sonra ikinci bir kanun çıkı
yor, 6658 saydı ve 31,31950 tarihli. Bu kanunda 
evvelce devletleştirilen ormanların vatandaş
lara iade olunması için hak ve 'salâhiyet veri
yor ve bu da bir yıl zarfında müracaata talik 
ediliyor. 

ıSayın komisyondan beni tatmin etmesini 
istediğim cihet şudur : 3116 sayılı Kanunla 5 
hektar arazi vatandaşın serbest tasarrufuna 
bırakıılmış. Sonra tatbikat kaçakçılığa sebep 
oldu diye ormanlar ıtamamıem devletieştirilmiş 
ve ormanları muhafaza edelim derke» ormanla
rın mahvına doğru gidilmiştir. 

Bilâhara, ıher halde lüzum görülmüş olacak 
ki serbest 'bırakılan tapulu kısım üç hektara 
indirilmiştir. 

• Bendeniz yeni kanunda buna dair bir şey (gö
remiyorum. Onun için anlamak istediğim cihet 

I 'bilhassa şudur : Yeni kanun tasarısında hususi 
orman sahiplerine mülkiyet hakkı veriliyor. 

I Hattâ yeni tasarımın 55 nci maddesinde- (Husu-
' si ormanlar 500 hektardan' küçük parçalar teş

kil .edecek şekilde parçalanıp âhara temlik ve 
mirasçılar arasımda taksim olunamazlar) kaydı 
konulduğuna göre hususi ormanlar acaba 500 

j .hektardan mı başlıyor? Yoksa bir hektardan 
aşağı kalan kısımlar meselâ yirmi, yüz hektar 
tapu sahiMi orman sahiplerine bir hak verili
yor mu? Veya bunlar da. orman gibi m'idir? 

REıîS — Efendim bu husus birinci madde 
üzerinde değildir. 

MUZAFF.ER ALI MÜHTO .(Devamla) — 
'Efendim; Ibirinci madde -der ki, (tabiî olarak 
yetişen veya yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplu
lukları, yerleriyle birlikte orman sayilır.) Ne 
miktarı sayılır? Benim burada komisyon arka-

I dallarımdan dinlediğim<e göre bu serbest bira-

— 419 — 
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kılan kısımlar kaçakçılığa meydan veriyormuş. I 
Vatandaşa beş hektardan sen şerbetsin, istedi
ğin orman ürünlerini yetiştir, kendi zatî ihtiya
cını buradan alabileceksin. Ama (pazar satışın
da kontrolümüze tâbisin) kaydı konulduğu 
takdirde bundan ne gibi bir kaçakçılık olabilir. 
Bahçe mahsulü (mevzuunda diğer ormanlardan 
kesilip suiistimal yapılıyorsa bunu önlemek 
Orman idaresine düşer. Vatandaşın bir miktar 
arazide seribest .tasarruf hakkının kendisine ta 
nunması yerinde 'olur kanaatindeyim. 

'Sözlerimi hulâsa ederek şöylece bitireceğim : 
Evvelce 3116 sayıılı kanuna göre beş hektar

lık arazi .serbest bırakılmıştı. Sonradan bütün 
lormanların devletleştirilmesi üzerine ve 5653 
sayıılı Kanunla üç hektarlık arazinin ormandan 
madut bulunmadığı kabul olunmuş. Bu miktarı 
tapulu arazi sahiplerine serbest oılarak bıraka
cak mıyız, yoksa hektar mevzuuhas olmaksızın 
tapulu arazi sahiplerime terkedecek miyiz? Yani 
yukarda arzettiğim hektar mevzuubahs olmak
sızın hakiki tapulu ve ormanla alâkalı (bulunan 
vatandaşlarla o bölgelerdeki orman sahiplerinin 
hu ormanlardan istifade edip etmiyeceğini ko
misyon •cevaplandırdıktan sonra tekrar mâru
zâtta bulunarak bir teklifle huzurunuza gelece
ğim. 

REÎS —• Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1950 ve 1951 yıllarına ait Hesabı Katî kanun 
lâyihalarına oylarını kullanmıyan arkadaşların 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, yüksek huzurunuza gelen bu orman 
kanunu lâyihası yeni bir eser değildir; yalnız 
ismi yenidir. Bu şekilde bu kanunu çıkarmak-
tansa çıkarmamak bin kat hayırlıdır. Fakat 
Tarım Bakanı nedense bunun alel acele çıkma
sını istiyor. 

RElS — Yalnız birinci madde üzerinde, 
kanunun tümü üzerinde değil. 

SITKI ATANÇ (Devamla) — Huzurunuzda
ki kanunun birinci maddesi kül* olarak 3116, 
4785, 5653 sayılı kanunlardakilerin icmalinden 
ibarettir, yeni gelmiş bir kanun yoktur. Yalnız 
buna sığla ağaçları ve Gazianteb fıstığı eklen
miştir. Ondan sonra E fıkrasında, (sahipli 
arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda I 
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tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevi-
lerinin bulunduğu yerler; orman sayılır.) de
nilmiştir. 

TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Orman sayılmaz. 

REÎS —• Sıtkı Bey, yanlış okudunuz, «sayı
lır» değil, «sayılmaz.» 

SITKI ATANÇ (Devamla) — Evet sayılmaz. 
Bu fıkra tabiati değiştiriyor. Civardaki 

arazideki ağaç ne ise mukabilindeki de odur, 
köknar, ladin, sedir ve emsali ağaçlar ne ise 
orada da odur. Yoksa burada ağaç varken onun 
yanmdakinde baldıran otu bitmez. 

Binaenaleyh baştan sona kadar hep eski 
mevzuatın naklinden ibarettir. Bilhassa ceza
lar da teşdidedilmiştir. Yeni bir şey yoktur. 
Bu maddenin D ve E fıkralarının tayyedi]mesi 
için bir takrir veriyorum. Kabul edilmesini ri
ca ederim. 

TARIM VEKlLt NEDİM ÖKMEN (Maraş) * 
—• Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzu işgal 
ettiğim için özür dilerim. Yüksek huzurunuzda 
konuşulan metin Bütçe Komisyonunun tertip 
ve tanzim ettiği metindir. 

Sonra, benim konuşmam bir cepheden doğ
ru olmıyabilir, ancak, Sıtkı Atanç arkadaşımı
zın, birinci madde üzerinde konuşması lâzım-
gelirken, «Tarım Vekilinin, nedense bu işi alel 
acele çıkarmak istemesi» diye söze başlamasını 
doğru bulmadım. Tarım Vekiliniz, demin lâ
yihanın öncelikle müzakeresini rica etmiştir. 
Arkadaşımın insafına sığınarak arz edeyim ki, 
lâyiha iki sene yedi aydır Meclisin tetkikmda-
dır. Lâyiha Meclisin malı olmuştur. Artık Ta
rım Vekilinin alâkası kalmamıştır. 

İkinci bir nokta, Sıtkı Atanç arkadaşımızın 
Hükümetle beraber bir kanun lâyihası teklifi 
vardır. Bu teklifleri Muvakkat Encümende 
görüşülürken kendileri de davet edilmiştir. 
Artık işin sübjektif tarafı kalmamıştır. Mem
leketin ihtiyacına uygun, en iyi şekilde mem
leketin orman ihtiyacını karşılayacak bir kanun 
huzurunuzdadır. 

Son söz Meclisindir. 
RElS — Şevket Mocan, buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, maddeler huzurunuza gelinceye 
kadar sükutu ihtiyar ettim. „ Çünkü maddeler 
beyyineler demektir. Beyyineler önümüzde ol
madıkça ne söylesem saman alevi gibi geçip 
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gidecek, unutulacaktı. Maddeler huzurunuzda 
oldukça konuşmayı daha faydalı buldum. Bir 
memleketin su ve ekmek dâvası kadar mühim 
olan memleketşümul orman dâvasının dört se
ne sonraki müzakeresinde Mecliste maalesef 
40 kişiden fazla kimse yok. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde, yeni 
tadil tasarısının bütün hüviyetini huzurunuza 
seren siftah maddesidir. Birlikte tetkik ede
lim. Maddenin E fıkrasını okuyorum : 

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
(ormanlar da tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve 
ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler...) 

Muhterem arkadaşlar; orman ihtiyacı hepi
mizin malûmudur; bunu tekrar etmeye lüzum 
yok. Sahipli tarlalarda civarda yetişmiyen ağaç 
mutasavver midir? Civarda bulunan ahlat ar
mudundan muşmulaya kadar bütün neviler 
Devlet ormanlarında da vardır. İnebolu, Bolu, 
Kırklareli ve sair orman mmtakalarımızda 
hava ve kargaların attığı tohumlarla civar tar
lalarda birkaç çam fidanı çıkacak olursa bu 
yerler orman sahasına giriyor demektir. Çün
kü civardaki Devlet ormanlarında yetişen ağaç 
nevilerine çam da dâhildir. 

Şimdi de (F) fıkrasını okuyayım : (Devam
lı surette kültür arazisi olarak kullanılanı..) 
diyor. Devamlı olarak kullanılmıyorsa bu yer
ler de yine Devlet orman rejimine giriyor de
mektir. 

Arkadaşlar; kanunlar, hale huzur, âtiye em
niyet verecek şekilde yapılır. Böyle her tarafa 
çekilebilecek kanunlar bu vasıfları haiz ola
mazlar. Bunun mânası, Orman İdaresi memle
ketin üçte bir arazisini eline alarak oralarda 
işletmeler kuracak ve safasma bakacak demek
tir. Bu madde bana bu tadil tasarısının ne gibi 
maksatla hazırlanmış olduğunun tipik bir mi
sali gibi geliyor. Devreler boyunca her iktidar 
milletle beraber tatbik olunan orman rejimleri
nin menfi neticelerini tekrar ettikleri, çare bu
lunamıyor. Ortada bulunduğu ve bu 
menfi neticeleri tekerrür et t iği , halde, 
hattâ bu menfi neticeler memlekette orman 
bırakmadığı, millette de derman bırakmadığı 
ve tilki ve çakallara da gizlenecek yer kalma
dığı halde, bu işe bir imkân bulunamıyor. Bu, 
evvelâ ana maddede, prensip meselesinde hiç
bir karar vermediğimiz içindir. Dünyanın her 
yerinde orman müdürlüğü teknik bir müdür-
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lüktür. Ormanlar ziruhtur. Orman teknik mü
dürlüğü ormanların sinni kafa gelmiş olanları
nı, ölülerini tesbit eden plânlarını yapar, bun
lara amenejman plânları denir. Yeni ormanlar 
yetiştirir. Yaptığı plânları tiüzlikle kontrol 
eder. Fakat bizde olduğu gibi hiçbir zaman ti
cari müdürlük hüviyetinde değildir, teknik bir 
müdürlüktür. Devlet işletecekse, Avrupa'nın 
her tarafında, olduğu gibi, Devletin başka şu
beleri orman müdüriyetinin teknik kontrolü 
tahtında işletir. Fakat hiçbir zaman bizde ol
duğu gibi hem balta, hem istihsal hem kontrol 
ve hem ticaret şahsıvâhit olan bir müdüriyet
te toplanmamıştır. Böyle toplandığı takdirde 
murakabe diye bir şey tasavvur olunamaz. 

REİS — Şevket Bey, çok rica ederim, or
manın nasıl idare edileceği, hangi teşkilâtın 
kurulacağı yüz küsur maddenin içinde serpiş
tirilmiştir. Bu madde ormanın tarifine taallûk 
etmektedir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ormanın 
} tarifindeki aksaklığın besmelesini yani bu tadil 
J kanununun, orman mensuplarının saltanat ni

zamını kurmak maksadiyle tertip edildiğini 
izah ediyorum. 

REÎS — Maddenin içindeki hususlara te
mas buyurunuz. 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Birinci 
madde tasarının maksadının besmele edebiya
tıdır. 1954 senesinin ikinci ayına kadar tertip 
edilmiş saltanat nizamını ustaca taktiğiyle bu 
şekilde bütün Türkiye arazisini tahliye ederek 

i kendi saltanatı içine aldığını izah ediyorum. 
REİS — Şevket Bey, madde içinde kalmak 

şartiyle istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. 120 
S madde içinde daha çok şey söylersiniz. Rica ede-
I rim, madde içinde kalınız. 
I ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Efendim. 

birinci maddenin besmelesinde (Civar ormanlar
da yetişmiyen ağaç) kaydı bulundukça memle-

i ket de ferdivâhit orman yetiştirmeye yanaşmı-
I yacak, topraklarının da bu saltanat içinde kay

bolmaması için kazara iki tohum gelip yetişse 
i bile kazmayı küreği alıp fidanları kökünden 

çıkaracaktır. Biz ağaç yetiştirmeyi teşvik, ağaç 
sevgisini aşılamak isterken bu madde ile ağaç 
düşmanlığı yaratıyoruz. 

Biz gayet isabetli ve ekseriyet partisinin prensip 
kararı olarak, kavak ve kızılağaç gibi ağaçları 

< 



B : 35 29 .1 
bile orman ağaçlarından istisna etmiştik. Dün
yanın hiçbir tarafında orman telâkki edilmiyen 
ağaçları da istisna etmiştik. O tarifi isabetli 
buluyorum. Buradaki başlangıçta hüsnüniyet 
görmüyorum. Kendi lehlerine saltanat nizamla- ; 
rmın tüyüne dokundurulmadan bir teşdit zih
niyeti muvaffakiyetle maddelerin içine gömül- i 
müştür, daha birbirini nakzeden maddelere te- ' 
sadüf edeceksiniz. Onun için bu E fıkrasının ; 
kaldırılması taraftarıyım. 

F fıkrası (Devamlı surette kültür arazisi..) i 
demektedir. Buradaki (devamlı) kelimesinin mâ
nasını da anlıyamadım. Komisyon lütfen bunu 
izah etsin. Devamlı. olmazsa, çıplak olursa or
man saltanatının içine mi girecek? 

Muhterem arkadaşlar, Reis Bey müsaade et
sinler, emek verdim, şunları da arz edeyim.. 

Fransa'da devlet ormanı 1 filS 706 hektar I 
dan ibarettir. Kasaba, nahiye, belediye, köy, 
yani âmme ormanları iki milyon 362 bin 662 
hektardır. Sahipli orman; 7 milyon 183 bin hek
tardır. Fransa'da orman umumi arazinin yüzde 
yirmisidir. 

İtalya'da : 
5 milyon 611 bin hektardır, Devlet orman

ları 145 bin hektardan ibarettir. Kasaba, nahi
ye yani âmme ormanları bir milyon 879 bin 
hektardır. Sahipli ormanlar 3 milyon 593 bin 
hektardır. İtalya'da nispet % 18 dir. («Madde j 
ile alâkası var mı» sesleri) (Elindeki yazıları 
göstererek) Bunlar emekle toplanmış şeylerdir, 
arz etmek isterim arkadaşlar. 

İngiltere'de 
17 790 bin hektardır. Devlet ormanı iki mil

yon 722 bin hektardır, sahipli orman ise 15 mil
yon hektardır, nispet % altı buçuktur. 

Bu memlekette Orman İdaresi daima teknik 
hüviyetinde kalmıştır. Kontrolünü ve plânını 
hiçbir zaman ticaret cihetine gitm'emiştir. 
Bankaların, kasabaların, şehirlerin ormanları 
vardır. Bunları Orman İdaresi kontrol eder. 
Hattâ bunların muhafaza ve intifaı köylere ve
rildiği gibi rüsum da almmıyarak bu rüsumlar 
köylerin kalkınması için mektep, elektrik işle
rine terk edilmiştir. Yine Orman İdaresi yalnız 
kontrolünü ve tekniğini yapar. Bizde olduğu 
gibi apartmanlar üzerinde orman işletmelerine te
sadüf edemezsiniz. Binaenaleyh evvelâ Orman 
İdaresine prensip itibariyle teknik bir hüviyet 
verilirse bilâhara şimdikinden 10 misli teknik I 
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salâhiyet verilebilir. Fakat hiçbir suretle tica
ret yapma imkânı vermemek suretiyle bu pren
sip üzerind'e kârlı olmamız lâzımdır. 

lAksi bir orman tadili mensuplarının lehinde 
değil böyle ustaca hazırlanmış bir saltanat niza
mı olur. Türlü Devlet şubesinin salahiyetlini haiz, 
hattâ iskân ve tehcir salâhiyetlerini de haiz ola
rak yeni salâhiyetler ilâve eden tasarıya tadil 
tasarısı denemez. Evvelâ bu noktalarda kararlı 
olmalıyız ki, ondan sonra maddelere geçebile
lim. 

Tasarı önlerinde bulunan arkadaşlar lütfen 
dikkat buyursunlar, şu birinci maddede bile mü
him bir nokta var, deniliyor k i ; civarında or
man yetişmiyen bu yerler istisna edildikten son
ra bu memlekettte yaşıyan Türk vatandaşı bu
num aralı orman düşmanı olarak kalacaktır. 
Nitekim buna ait evvelce konulan bir hükümle 
Türk köylüsü ormanın bir numaralı düşmanı ol
muştur. Çünkü ellerinden ekmekleri ve imkânları! 
alındıktan sonra onu zorla bir numaralı düşman 
yaptılar, hiçbir intifa hakkı vermedi, onu sade
ce mükellef bir orman amelesi yaptı. Onun için 
evvelâ bu hususa ait kanaatlerinizi tebellür etti
rip bunlar üzerindeki kanaatlerle maddeleştir-
mek lâzımdır. Yoksa ustaca her satırının altın
da istediği tarafa çekilecek salâhiyetler olan 
bir orman kanunu yapmıyoruz. Eskisini mumla 
aratacak bir teşdit tasarısı karşısındayız. Arka
daşlar o kadar gına gelmiştir ki, orman kanunu 
gelince arkadaşlar gazinoya kaçıyorlar. Bu mev
zuda hukukçu arkadaşlarımıza büyük vebal düş
mektedir. Bunlar okusunlar maddeleri, o mad
delerin tehlikelerini onlar daha ziyade görecek 
durumdadırlar. Maddeler çok ustaca hazırlan-
lanmıştır. Ben tekrar ediyorum; prensip deği
şikliği diye bir şey yoktur. Bu tasarı bir teşdit 
tasarısıdır. Daha doğrusu Nedim ökmen'in bir 
hiyanetnamesidir. 

REİS — Karayolları Umumi Müdürlüğünün , 
1950 Bütçe yılı hesabı katisi kanun lâyihasına 
253 arkadaş ıoy vermiş 253 ü de ikabul. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Büt-
ç'e yılı hesabı katisi kanun lâyihasına (259) ar
kadaşımız oy vermiştir 259 u da kabul. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Ferit Ecer, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ FERÎD E-

CER — Muhterem arkadaşlar Orman Ka-
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nununun tümü üzerinde konuşulurken, maal
esef burada bulunamadığım için söz alıp ko
nuşmadım. Şimdi iümü üzerindeki konuşmalar 
bitmiş ve maddelere geçilmiştir. Birkaç dakika 
huzurunuzu işgal edeceğim. 

Bâzı arkadaşlar birinci madde üzerinde bil
hassa E fıkrası üzerinde durdular. Bir arkada
şımız da yine maddenin esasına taallûk eden 
beyanlarda bulundu, ve dedi ki; «3616 sayılı 
Kanunla bu kanun arasında hiçbir fark yoktur. 
Hükümet bilhassa, bu birinci madde ile eski 
hükümleri eynen muhafaza etmek arzusunda
dır. Halbuki arkadaşlar, biliyorsunuz ki; Hü
kümetten gelen tasarıda ormanın, tarifine ait 
madde yoktu, ormanın tarifi istenmekte idi. 
Geçici Komisyonda, Hükümetle bu mevzu üzer 
rinde bir hayli münakaşalar yapıldı ve niha
yet ormanın tarifinin lüzumlu olduğu kanaati
ne varıldı ve bu madde konuldu. 

Şimdi asıl, bendenizin söylemek istediğim 
nokta şudur: Ormanın tarifini ihtiva eden bi
rinci maddenin birinci fıkrasının dışında ka
lan A, B, C, D ilh fıkralar ormanın dışında 
kalan ağaçlıkları indat etmektedir. E fıkrasın
daki kayıt da orman sayılmıyan ağaçlıkları gös
termektedir. 

Şimdi bâzı arkadaşlar, endişe ediyorlar ve 
«sahipli arazide bulunup da civardaki orman-
lada tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve* ağaçlık
lar ormanın tarifi içine girsin» demek istiyor
lar; zira bu fıkranın çıkması demek bu ağaçla
rın da bir bakıma tarif içine girmesi demek
tir. «Eğer, demek istiyorlar, etrafta ve civar
da bulunan ormanlarda tabiî olarak yetişen ağaç
lar orman sayılacaksa sahipli arazideki orman
lardan sayılacaksa, bu fıkrayı çıkaralım orman 
sayılmasın.» Halbuki orman sayılmış veya sa
yılmamış bunun bir ehemmiyeti ve kıymeti yok
tur. İlerideki maddelerde daha iyi anlaşılacak
tır. Hususi orman ile Devlet ormanı ilerdeki 
maddelerde -ayrılıyor; hangisi hususi ormandır, 
hangisi Devlet ormanıdır anlaşılacaktır. 

Yine Muzaffer Âli Mühto'nun bir sualini öle 
bu veçhile cevaplandırıyorum. 

Hususi ormanların miktarı muayyendir. 
Ve hangi neviden olursa olsun ağaçlara 
müdahale vâki. değildir Yalıuz orman 
rejimi içerisine alınmış olmaları itibariy
le tamamiyle istedikleri şekilde tasarruf 
edemiyecek, istediği gibi kesemiyecek demektir. 

1.1954 0 : 1 
' Ama rejimin tarifi dâhilinde mülkiyetine sahip 
i olacak. Bu itibarla endişeye mahal olmadığım 

arz etmek istiyorum. 
(E) fıkrası orman civarında sahipli arazi 

içinde bulunup da ormanlarda yetişmiyen ka-
: vak, okaliptüs ve saire gibi ağaçları orman re-
ı jimi dışında tutan ve o ağaçları yetiştirmeyi 
j teşvik için konulmuş bir maddedir. Bunun dı-
I şında bir endişeye mahal olmadığını temin et-

mek isterim. Bu, istisnaların yanında, arzetti-
; ğim gibi, ağaç yetiştirme bahsinde bir teşvik 
i mahiyetindedir. İlerde iktiza ederse yine mâru-
, zatta bulunacağım. 
j MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım; bir itirafla sözlerime başla-
I mak isterim. Orman mevzuu bendenizin pek an-
I ladığım bir mevzu değildir. Fakat Orman Ka

nunu çıkarken bendenizin dikkat edeceğim nok
ta, kendi meslekimin bana verdiği sezişlerle, 
kanunda vuzuh sağlamaktır. Kanunda vuzuh 
sağlıyacak şekilde ibzal Duyurulacak her gay
rete bendeniz gönüllü olarak katılacağım. Bu 
maksatla E fıkrası üzerinde tereddütlerimin 
izalesi babında, Sayın Başkanın deminki konuş
malarına rağmen, tatmin edilmediğim için, bir 
iki noktaya ilişeceğim. 

Arkadaşlar; E fıkrası diyor ki; sahipli ara
zide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî 
olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin 
bulunduğu yerler orman sayılmaz. 

Bunu şimdi müsaadenizle tahlil edelim, mu
halif mânalarını da alalım. Sahipli arazide bu
lunan, birinci unsur budur. Yani arazinin sa
hipli olması lâzımdır. Fıkrada «sahipli arazir 

I de bulunan» deniyor. 
İkinci unsur şudur : Civarda ormanlar ola-

çaktır. Çünkü fıkrada : «civarındaki orman
larda» kaydı vardır. 

Üçüncü unsur da şudur : Tabiî olarak yetiş
miyen ağaç ve ağaççıklar olacaktır. Zira aynı fık
rada : «civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetiş-

I miyen ağaç ve ağaççıklar» hükmü mevcuttur. İş
te böyle ağaç ve ağaççık nevilerinin bulun
duğu yerler orman sayılmayacaktır. E fıkra
sının müspet ve muvafık mânası budur. 

Şimdi gelelim mânayı muhalifine : Sahipli 
arazimiz var; civarında da orman var ve o or
manda tabiî olarak yetişen ağaç ve ağaççıklar-

ı dan sahipli arazimizde de yetişmiş olanlar var. 
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Arazimizdeki bu ağaç ve ağaççıklar da orman 
sayılmaktadır. Bunun mânayı mahfisine göre 
bizim sahipli ormanımız Devlete geçmektedir. 
Kısa ifadesi ile (yok sesleri) Müsaade buyu
run, Sayın Başkan müsaade buyurun. Yani yan
lış anlıyorsak şüphesiz Komisyon Başkanı bizi 
tenvir edeceklerdir. Yüksek Heyetinizin dik
katini yormuş olursam bendenizi mazur görün. 
Misali bir daha tekrar edeyim. Ve kendi üze
rimden misal vereyim, hakikatte dikili ağa
cım yoktur. Fakat farazi olarak var olduğunu 
söyliyebilirim. Kabul edelim ki, Orman civa
rında büyükçe bir toprağım var, birkaç yüz 
dönümlük bir arazi parçam bulunduğunu farz 
ediniz. Bunun civarındaki ormanlarda çamlar, 
kavaklar, köknarlar, bunlara benziyen ve ta
biî şekilde yetişen ağaç ve ağaççıklar var. Ben
denizin bu birkaç yüz dönümlük arazimin için
de bu ağaç ve ağaççıklardan da bulunduğunu 
farz ve kabul buyurunuz. Şu tarife göre bu
rası bendenizin değildir, Devletindir. Çünkü 
fıkranın unsuru aslilerinden biri veçhile bun
lar civardaki ormanlarda tabiî olarak yetişme
mektedir. Halbuki civardaki ormanlarda tabiî 
olarak yetişen çam, kavak, meşe, köknar ve em
sali ağaçlar bendenizin tarlamda da yetişmiş
tir. tşte bu tabiî olarak yetişmş olması benzer
liği ile sahibi olarak mutasarrıfı bulunduğum 
arazimdeki orman benim olmıyacaktır. Devle
tin olacaktır. Bendeniz böyle anlıyorum. Bun
da hata varsa Komisyon Başkanı, Sözcüsü ve
ya Tarım Bakanı lütfen izah buyursunlar. 

REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, arkadaşımız Sıtkı Atanç'm verdimi tek
lifte, bilhassa istisnai ar arasında bulunan (f) fıkra
sının kaldırılması istihdaf edilmektedir. Bendeniz, 
Sıtkı Atanç arkadaşımızın teklifindeki arz etti
ğim bu noktanın gayet ehemmiyetli olduğunu 
görüyorum, bir defa daha burada okuduktan 
sonra Heyeti Celilenizin de takdir edeceğine ka
niim, onun için müsaadenizi rica ederim : 

«F) Devamlı surette kültür arazisi olarak 
kullanılan ve dağınık, yer yer küme ve sıra ha
linde bulunan ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yer
ler.» 

Meselâ benim şahsıma ait bir tarlada ağaç veya 
ağaççıklar varmış, fakat bu tarlayı ormandan 
istisna edebilmek için devamlı bir surette kul-
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lanmak mecburiyetini de kanun bize tahmil et
miş bulunuyor. 

Arkadaşlar, hayatta öyle hâdiseler vardır 
ki, bunlar çeşitli neticeler doğurur, ölüm gibi, 
askerlik gibi veyahut da başka yerde ikamete 
mecbur olmak gibi sebepler yüzünden devamlı 
surette kültür arazisini kullanamıyan insanların 
malik oldukları arazi bu şekilde ormana katıl
mış olacaktır. 

Arkadaşlar; bir defa bu prensip itibariyle 
Anayasaya da aykırıdır. însan haklarına ay
kırıdır. Bizim memleketimizde hiçbir vakit 
bir arazi devamlı olarak kullanılamaz, bazan 
ölüm gibi hâdiseler dolayısiyle yetimlerin elinde 
ve senelerce metruk bir halde kalabilir. Fakat 
onun metruk bir halde kalmış olması hiçbir 
zaman Hazinenin veyahut da başka bir kimse
nin tesahup etmesi için sebep sayılamaz. 

Orman mmtakasmda bulunan arkadaşları
mız gayet iyi bilirler, tarlalar içinde aşısız ah
lat, açışız yabani elma ve aşısız alıç gibi sıra sıra 
veya dağmık ve toplu yabani ağaç bulunan arazi
nin ormana katılmış olması yetimlerin, fukaranın 
elinden alınması neticesini tevlidedebilir. 

Bunu tebarüz ettirdikten sonra (E) fıkrası 
hakkında Ferit Ecer arkadaşımız maruzatımızı 
yanlış anlamış olacaklardır. Komisyon istisnalar 
arasına koymuştur diyor. Biz istisnalar içindeki 
istisnaları çıkarmak istiyoruz. İstisnam bir fay
da temin edebilmiş olması için, (Bu arazide bulu
nan ağaç ve ağaççıklar) şeklînde düzeltilmesi lâ
zımdır. Bu şekilde kaydı yapıldıktan sonra (ci
vardaki ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç 
ve ağaççıklar) denirse bu istisnanın zaten değeri 
ve kıymeti yoktur. Orman civarındaki sahipli 
amzı'de yetişen aSaç ve ağaççıkların o civarda 
bulunan ormanlarda tabiî olarak yettişmiş ağaç 
ve ağaççıklardan olmasını esaslı bîr şekilde ka
bul etmek icabeder. Böyle olmadığı takdirde 
mesele bir hayal ve faraziyeden ibaret kalır. Ha-
kikatta ise her nevi ağaç ancak ve ancak kendi 
yetişebileceği muhitte yetişir. Binaenaleyh or
manda yetişen ağaçlar da orman civarında yetişe
cek ağaçlardır. Bu vaziyete göre arkadaşlar or
man civarındaki arazisine narenciye mi diksinler 
ki, ormandan istisna edilsin?.. Binaenaleyh, tabiî 
olarak bir muhitte yetişen ağaç ve ağaççıklar o 
muhitin bütün yerlerinde ve civarında yetişir. Ye
tişmiyen ağaç ise zaten bulunmaz. 

Şimdî bu mesele mühimdir. Vatandaşı ağaç 
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yetiştinniye teşvik bakımından mühimdir, aynı za
manda vatandaşın kendi eliyle yetiştirdiği ağacı 
kullanması bakımından mühimdir, ve yine yetiş- . 
tirdiği şeyden istihsal yapması bakımından mü
himdir. 

Arkadaşlar, idareci ve ormancı arkadaşların 
ve bilhassa Vekil Beyin en son söyledikleri gibi, 
demek istiyorlar ki, buralarda yetişen istihsal 
ağaçları yanında kaçak da bulunabilir. 

Arkadaşlar, Devlet idaresinin vazifesi ormanı 
korumak, muhafaza etmek, işletmekten ibaretse ! 
bunu temin etmelidir. Yoksa vatandaşın hami- ' 
yetine dayanarak, vatandaşa zecir ve zor kul
lanarak ormanı muhafaza eedceklerse bu mem
lekette günün birinde ormanların bir deynek J 
çıkarılamıyacak şekle ineceğini kabul etmek lâ-
zımgelir. 

Kanaatimce Ferit Ecer arkadaşımız maru
zatımı anlamamışlar. îzah ettikleri hususlarda 
diyorlarlar ki, bu sonradan gelecek maddelerle 
alâkalıdır. Yani orman rejimine tâbi olan or
manlardan bahsettiler. Biz istisna hususunu, ko
ruluk ve sair gibi orman rejimine tâbi olan or
manlardan istisna yapmak suretiyle arz ediyo
ruz. O bakımdan bizim maruzatımız zaten son
radan gelecek maddelerle alâkalı değildir. 

Bir de ağaç yetiştirme istisnalarını kabul et
tik, diyorlar. Zaten dâvanın esası vatandaşı 
ağaç yetiştirmeye teşvik etmektir. Teşvik ettik
ten sonra da bunu temin edemezsek memlekette 
ormanı koruyamayacağımızı kabul etmek lâ-
zımgelir. Çünkü, Devletin kendi teşkilâtı ile or
manlarımızı koruyamıyacağı sabit olmuştur. 
Vatandaşı ormana muhtaç olmıyacaksa, ormanı 
yangından koruyacaksa, Devlet ormanı kaçakçı
ya karşı, suiistimale karşı koruyacaksa o vakit 
istisnalar üzerinde durulmıyabilir, onun getire
ceği faydalardan vatandaş kendi kendini mah
rum eedbilir. Fakat şuna inanıyorum ki, Dev
let bugün değil, yarın, hattâ 50 sene sonra dahi 
bu vaziyeti temin edecek durumda değildir. 

Vaktiyle bir konuşma sırasında Ziraat Ve
kiline hususi olarak söylediğim gibi, eğer bu 
kanun, teşkilât kanunu gelmeden evvel tatbika 
konulacaksa bunun bir semere vermiyeceğine 
kaani bulunuyorum. Kendileri bu fikri belki 
kabul ettiler, belki de etmediler, fakat teşkilât 
kanunundan evvel bu kanunun tatbika konula-
mıyacağı hakkındaki kanaatim kuvvetlidir. 

Netice olarak şunu arz edeyim ki ; ne olursa 
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olsun bugünkü durumu daha iyi bir şekilde de
vam ettirebilmek için istisnaları ıslah etmek yo
luna gitmek lâzımgelir. 

REÎS — Ziraat Vekili. 
TARIM VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım; Mahmut Güçbilmez 
arkadaşımızın, Tarım Vekili izahat versinler, 
demesi üzerine huzurunuza geldim. Arkadaşı
mız beni affetsinler; o maddedeki istisna devam 
ettiği takdirde oraların Devlet ormanı olacağı 
mânasını tazammun etmez. Hususi ormanın ma
hiyeti; aşağıdaki maddelerde Devlet ormanı ve 
hususi orman diye bir tasnif yapılmıştır. Ora
da hususi ormanların tâbi olacağı hükme tâbi 
tutulur. Yani keyfemayeşa katliâm yapılmaz. 

" Efendim; son sözün Yüksek Heyetinizin ol
duğunu ısrarla arz ettim; huzurunuzda. 

Sonra; zaptı tetkik ettim; bir arkadaşımız 
şöyle bir cümle kullanmışlar : «Bu tasarı bir 
teşdit tasarısıdır. Daha doğrusu Nedim ökmen'-
in bir hiyanetnamesidir». Kendimi memleket 
haini olmak vasfından sureti katiyede tenzih 
'ederim. Üç senedir mesuliyet mıevlM'inde bu
lunuyorum. Bütün arkadaşlarım beni yakînen 
tanımak imkânına maliktir. Bu közlerimin, ka-
i'line göre, kıymetlenddril'melsdnii yüksek tak-
dirilerin'ize bırakıyor ve Maktamı Riyasötten va
zifesinle daJveıt ediyorum. (Bravo sesleri) 

REÎS — Arkadaşlar, Şevket M'ocan arka
daşımızın sözlerini difckatt'le diniliyorduk, kür
süden inerlerken «bu, Nedim öktoen'in kıyam-
namestMir» gibi bir cümle Söylediğini işittim 
ve buna biraz da mâna veremediğim için Riya
setçe hdçjbir şıey yapmadım. Sonra... 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Hayır ha
yır öyle demledim. 

RE3ÎS — Müsaade buyurun, bundan zabıt 
'kâtipleri de şüpttıeleramd^ler ve anlıyamadıikları 
•için .kendisinden sormuşlar, o da «ıhilyanietna-
roesidir» demiş ve zapta da böyle geçmiştir. 
Şimdi, bu (ıhiıyametnaim'e) kelimesi, bir bakana, 
bir arkaldajşıa... (Hiçbir kimseye sesleri) Hattâ 
büçtbir kimseye karşı söyleriecek bir söz değil
dir. Bir kanunun tenkidi esmasında her şey 
söylenilebilir, fakat bir arkadaşa karşı bir itham 
olan, ağır bir hakaret olan (ıbiyanîetma'mte) ke
limesi kullanılamaz. Bu itibarla Şevket Mocan 
arkadaşımızdan bu kelimeyi gıeri almalarını, 
söykm'emdş addetmelerini rica ederim, 
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ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Alamam, 

'ben böyle olduğuna kaa/nUim. (Geri al sesleri) 
Alamam. 

REÎS — Müsaade buyurun, (Tüzüğü tatbik 
edin sesledi) Ben Şevket Mıooan arkadaşımız
dan bir kere daıha bu kelimeyi geri almalarını 
rica ediyorum. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ölürüm, 
geri alamam, öyle olduğuna kaaniim. 

REÎS — O halde içtüzüğün 187 ncd madde
sini okuyorum: 

«Yüz seksen yedıincü madde — Taklbih ceza
sını müsiMzi'm olan hareketler şunlardır: 

1. Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını 
gördüğü halde bunu mjüstelzim bareketlerlden 
vazgeçmemek; 

2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak ; 

'3. Mecliste bir gürültüye sebep olmak ve
yahut Meclisin işlerine iştirakten imltinâ için 
bir ittifak akdetmeye Heyeti Umumiyede açık
ça ve gürültülü bir surette öruayak olmak; 

4. Arkadaşlardan bir veya birkaçını tah
kir, katvlen tielıdide/tmek.» 

Riyaset makamı, hiyanet ithamını bir ar
kadaşımızı tahlkir mânasında telâkki ettiği için 
Tüzüğümüzün 187 nci maddesi gereğince bütün 
İhtarlara rağmen geri almadığı sebebiyle ken
disini takbih cezasÜyle cezalandırmayı reyinize 
arz ediyor. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kaibul edilmiştir. 

Şevikelt Modam, takibin cezaiyle ve Meclis 
kapariyle cezalandırılmıştır. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Teşekkür 
ederim. 

FERlT ECER (Niğde) -— Efendim; Cevdet 
Soydan arkadaşımızın konuşmalarını cevaplan
dırdım. zannediyordum. Ama, maruzatımın tav-
ziha muhtaç olduğunu bilâhara anladım. 

Şimdi; üzerinde ehemmiyetle durulan fıkra, 
E fıkrasıdır. Kendilerinin tahlil ettiği gibi fık
rayı tahlil edelim. « Sahipli arazide bulunan », 
birinci faktör. « ve civarındaki ormanlarda ta
biî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin 
bulunduğu yerler, ikinci faktör. Sahipli arazi
de bulunacak, civarında orman bulunacak ve o 
ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaç
çık bulunacak bu kabîl yerler, maddenin sonun
daki cümleye göre, orman sayılmaz. 

Şimdi, sahipli arazimiz var; civarında da or-
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man var. Bu arazimizin içinde, civarındaki or
manda tabiî olarak yetişmiyen ağaçlar yetiştir
mişiz. Burası Orman sayılmryacak. Aksine ola
rak, bir orman civarında arazimiz var, ama bu 
arazinin içinde de, civardaki ormanlarda yeti
şen ağaç nevilerinden ağaçlar vardır. Ozaman 
orman sayılacak değil mi efendim? Bunda ihti
lâfımız yok. Bu tarifte ve anlayışta ihtilâfı
mız yoktur. Yalnız bu istisnanın üzerinde ihti
lâf vardır. Neden, kendi kendine yetişmiş, 
civardaki ormanda yetişen neviden ağaçlar
la mestur olan ağaçlık orman sayılsın da, civar
daki ormanda yetişmiyen ve suni olarak yetişti
rilen anaçlıklar orman savılsın. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Değil
dir. 

FERÎT ECER (Devamla) — Budur. Biz or
man rejiminden imtina ediyoruz. Diğerini or
man rejiminin içine sokuyoruz. Civardaki or
manlarda yetişmîyemi ağaçları yetiştirdiğimiz 
takdirde orman sayılmıyaoak. Ama civarda 
yetişen neviden ağaçlarla kaplı bulunduğu tak
dirde orman sayılacak. Bunun bir orman sa
yılıp sayılmıyacağı meselesinin şu madde içeri
sinde hangi fiilkrlerle, hangi rejimlerle Devlete 
înıtikal eden orman -mahiyetimde telâkki edildi 
ğine 'bir türlü mâna vermedim. Ormanı tarif 
ediyoruz, orman iki nevidir. Birisi sahipli, diğe
ri Devlet ormanlarıdır. Biz burada neye orman 
denir, neye orman denilmez bunları ayırmıyoruz. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Ormandan 
istisnaları ayırıyoruz... 

FERÎT ECER (Devamla) — Maddenin bi
rinci fıkrasında ormanı tarif ediyoruz ve muhte
lif harflerle bentler haline istisnaları sayıyoruz. 
Esas madde, ormanın tarifidir. Ormanı tarif et
tikten sonra, hangisi ormandır, hangisi değildir, 
ilerde gelecek maddelerde ormanın tarifinde 
hangi ormanlar Devlete aittir, hangisi değildir, 
bunlar hakkında hükümler vardır. Sırası geldiği 
zaman fikirlerimizi, kanaatlerimizi izhar edebi
liriz. Burada bir endişeye düşmenin ve tereddü
de kapılmanın mânası olmadığı kanaatindeyim. 
Bunun dışında anlaşılmıyan nokta nasıl kalır 
bilmem.. 

REÎS — Ferit Ecer arkadaşımızın konuşma
ları komisyon namına değildir. 

HALÎS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Arka
daşımız komisyon sözcüsü değildir ama, bütün 
arkadaşlarımızın suallerine cevap vermektedirler. 
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REİS — Arkadaşlar sıra ile söz istiyorlar, 

ben de sıra ile kendilerine söz veriyorum. Söz 
Mahmut Güçbilmez'indir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMBZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım, deminki konuşmamın başında 
da arzettim: Bendeniz bu mevzudan anlamam ve 
yine açıklamıştım; naçiz bir hukukçu olmanın 
bendenize kazandırdığı melekelerden istifade 
ederek bâzı tahliller yapmıştım.' Şimdi anlıyo
rum ki, esaslı bir noktaya parmak basmış olu
yorum. 

Aziz arkadaşlarım, bendenizin temas ettiğim 
nokta için evvelâ Sayın Bakanın ve daha son
ra da Muhterem Ecer arkadaşımın verdiği ce
vaplar dahi bendenizi tatmin etmedi. Bakınız, 
bunun sebebini arzedeyim. Sayın Bakan buyur
dular ki ; hususi ormanlar için aşağıdaki mad
delerde hususi hükümler vardır. Onlar da orma
nın umumi rejimlerine ve bâzı kuyut ve sura
ta tâbidir. Bu, doğru arkadaşlar. Hakikaten 
hususi orman için hususi hükümler vardır. Fa
kat arkadaşlar ıbir şey yoktur, bu noktaya Yük
sek Heyetinizin bilhassa dikkatinizi çekmek is
tiyorum; hangi ormanlar, hususi ormanlardır?. 
Yani hususi ormanlar hangileridir?. İşte bu 
yoktur.. Bilhassa bu noktaya dikkatinizi çek
mek için bir daha tekrar ediyorum; hususi or
manlar hangi ormanlardır?. Bu yoktur. Husu
si orman tarifi yoktur. Binaenaleyh hususi or-
mnlar muallâktadır, bu'dü mücerrettedir. 

Bakınız, 1 nci madde ormanları mülkiyet ve 
idare bakımından tasniflemiş hususi ormanlar 
için (c) fıkrasını koymuştur. 

Ondan sonra arkadaşlar, 53 ncü madde ile 
fbaşlıyam/ 4 ncü Ibölünı 'geliyor. Orada hususi 
ormanlar diye tbir başlık vardır. Ve hu 'başlığım 
laltında hususi ormanlarım ne gibi rejimlere tâibi 
olacağı yaznlıdıır. Fakat hu 'maddeleri dahi (tet
kik ettim, hususi (orman şudur diye bir tarifi 
sarihe rastlıyamaıdum. Meselâ 53 ncü mııaddede 
hususi ormanın tamdidi ve 'hudutlarıma 'konula
cak işaretler, amamejmıan plânlarımın nasıl ya
pılacağı ve ilâhiri gibi husu§i ormanlarra tabi 
•olacağı rejim zikredilmektedir. Fakat hususi or
man inedir? Buna dair hiçbir tarife rastlamamiiş 
bulunuyorum. 

Şimdi tehlike başka noktadadır. 7 nci mad
de ile başhyan ikinci bölümde devlet 'ormanla-
nmam tahdit ve kadastrosu var. Devlet ormanları
na ait bu 'hükümlerin ilki olan T nci maddede 
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| şöyle deniyor : (Devlet ormanlarımun ve bu or

manların içinde ve bitişiğinde otlak, yaylak ve 
11 kışlat' ve her meyi arazi..) bu noktaya bilhassa 
I parmak koyuyorum, (Devlet ormanlarına biti

şik olan her nevi arazi..) 'kaydının1 E fukrası ile 
I irtibatımı tesis edelim ve E fıkrasını te'kra? 
I okuyalım : (Sahipli arazide bulunan ve civar-
I daki ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen aj*aç 
I ve ağaççıklar) Devlet ormanlarına .bitişik olur-
I sa vaziyet ne olur? Devlet orman olarak tahdit 
I ve tescile müncer olabilir. Arkadaşlar, bu tah-
I lilleri bir şey için yapıyorum, Devletin hakkını 
I korurken vatandaşım hakkının da ıkorunmi'asını 

ve vatandaşın hakkımın sarahaten bu tasamda 
(belirtilmesini işitiyorum. Bize lütfen daha geniş 

I izahat versinler ve taltanin etsinler. 

'CEVDET SOYDAN (Arikara) — Muhterem 
arkadaşlar E fıkrası hakkında Ferit Ecer ar-

I kadaşımız; bizimle beraber olduğuna ve aramıız-
I da bir ihtilâf odmadığıma dair verdikleri beya-
I matla, ne kadar ihtilâfa derin mir şekilde düştü-
I ğümüzü göstermiş olmaları bakımım da m gayet 

güzel bir harekette bulunmuşlardır. 
I Muhterem arkadaşlar, ikendileri Komisyon 

Sözcüsünün yanımda, Hükümet tasarısını mü-
I dafaa eden zevat yanımda (oturmaları, yer alma

ları itibariyle, Meclisi âli huzurunda, o nokta
dan işi müdafaa eldiyormuş gilbi bir tesir icra 
etmeselerdi, huzurunuza çıkıp tekrar vaziyeti 
tebarüz ettirmek istemezdim. 

(Beyanları) arasında dediler ki, bir defa bum-
•lar istisnadıır. Evet, onman tarifinden (E) fık
rası istisnadır. Biz (E) fıkrasının istisnalığımı, 
bundan dolayı prensip haline getirilmesini tek
lif etmiş bulunuyoruz, bizim teklifimiz nazarı 
itibara alınmazsa (E) fıkrası ile tesis elilmek 
istenilen istisnaların hiçbir amelî faydası olma
yacağını izah etmiş oluyoruz. 

Sonra, beyanları arasında dediler k i ; orman 
nedir? Evet arkadaşlar, orman nedir? Orma
nın ne olduğu tarif edilmiş olsa idi o zaman 
belki korkmak icabetmez, mesele arkadaşların 
endişesini mucip olmazdı. Beş bin hektara mı 
orman diyeceğiz, 100 bin hektara mı, yoksa 
orman bir tek ağaçtan mı ibarettir? Tarif ne
dir? Orman civarında yetişen ağaç, gayet tabiî
dir ki, ormanda yetişen ağaçtan olur. Ağacın 
yetiştiği her hangi bir muhiti, istisnaya rağ-

I men, ormana katmak yetkisi vardır, îşiu mü-
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him tarafı buradadır. Bir tek ağacı bulunan 
tarlayı da ormana katmak yetkisi bulunduğu 
takdirde, bu memlekette ne şahsi mülkiyet ve 
ne de orman mülkiyeti rahat bir şekilde hiçbir 
suiistimal karışmadan cereyan edemez. Kana
atim budun. Her hangi bir orman idaresi me
muruna veya müfettişine, günün birinde tesa
düfen bir vatandaşın görlüğü iki tek ağacını 
ormana katmak salâhiyeti verildiği takdirde 
hakkı mülkiyet ihlâl edilir ve büyük bir karı
şıklığa müncer olur. 

Arkadaşlar, bir münasebetle eski Ziraat Ve
kiline bu kürsüden ormanın tarifinin lüzumsuz 
olmadığını etraflı bir şekilde beyan etmiş ve 
demiştim ki, orman coğrafi bir bölgedir, hudu
dunu kendi yapar. Meselâ, denizlerde adaları
nın hududunu kadastroca yapmaya imkân bu
lamazsınız. Orman da böyledir. Denizlerin hu
dudunu bizim gidip tesbit etmeye imkân var 
mıdır? O, coğrafi bir bölge olarak tabiat icabı 
kendi sınırlarını çizmiştir, yani ormanlar coğrafi 
bir bölge olarak hudutlandırılmıştır. Bunun 
dışında bir hudut koyabilmek için ise sarih 
miktarlar, ölçüler koymak lâzımdır ki yarın 
hakkı mülkiyet üzerinde her hangi bir iştibah 
uyanmasın, her hangi bir suiistimale yol açıl
masın. îşte bu gibi suiistimallerden Devlet me
murlarının tevakki etmesi yolunu temin etmek 
de bizim burada vazifemizdir, muhterem arka
daşlar. 

REİS — Hasan Ali Vural. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Orman Kanununun birinci 
maddesinin birinci fıkrasındaki ormanın tarifi 
hakikaten gayet şümullü ve vüsatli bir tariftir. 
Bu şümulün karşısında, istisnalar üzerinde has
sasiyetle durmak lüzumu aşikârdır. Bu tarif 
(Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştirilen 
ağaç ve tğaççık toplulukları yerleriyle birlik
te orman sayılır) şeklindedir. 

Arkadaşlar; hakikaten bu şümullü tarifin 
karşısında istisnalarda arkadaşlarımızın gös
terdiği hassasiyet yerindedir. 

Birçok noktalara arkadaşlarımız işaret et
tiler. Ben yalnız F ve G fıkralarındaki bâzı 
hususlara işaret edeceğim. F fıkrasında «de
vamlı surette kültür arazisi olarak kullanılan» 
denilmektedir. Kültür arazisi ekilen, biçilen 
yerler olduğuna göre, devamdan bahsedilerek 
bir tahdit ve takyit ile kültür arazinsinin vazi-
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yetini meşkûk bir hale sokmak, kanaatime gö-

| re yersizdir. Burada devamlı surette kelimesi
nin kaldırılmasını rica ediyor ve bir takrir 
takdim ediyorum. 

İkincisi; G fıkrasında,«sahipli arazide bulu
nan palamut meşelikleri, fıstık çamları ve sığ
la gibi ağaçlıkları» şeklinde tadadi bir hüküm 
konulmuştur. 

Arkadaşlar; şu üç cins ağaçların haricin
de sarıçam, köknar ve saire, gibi ağaçlar bu 
sahipli arazide bulunacak olursa bunu orman 
mı sayacağız? Şu fıkranın mefhumu muhali
finde şu üç cins ağaçların - yani yukarda arz 
ettiğim ağaçların dışındaki ağaçların - orman 
sayılacağı mânası çıkmaktadır. 

Bu fıkra için de bir takrir takdim ediyorum. 
Burada hiç olmazsa, (G) fıkrasının sonuna 
sığla veya emsali gibi ağaçların girmesini ve 
bu tadadi ve tahdidi hükümlerin ve mefhumun 
buradan kaldırılmasını arz ederim. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

j Efendim, bendeniz Geçici Komisyonda da bu-
' lundum, o komisyonun da üyesiyim. Yalnız 
| birinci maddenin E fıkrasına itiraz ediyorum 

ve bu fıkranın değiştirilmesini rica ediyorum. 
Sebebi şudur : 

I E fıkrasında diyor ki, (sahipli arazide bu-
J lunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak 

yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulun
duğu yerler orman sayılmaz) yani sahipli ara
zide sahibi tarafından bu arazinin civarında 
tabiî olarak yetişen ağaç cinsinden ağaç ye-
tiştirilirse orası orman sayılır, denilmektedir. 

Bunu menetmenin içtimai hiçbir faydası 
yoktur. Bilâkis sahipli arazide ormanda tabiî 

j olarak yetişen ağaçlar yetiştiren vatandaşlara 
engel olmaktan başka hiçbir mâna da taşıma
maktadır. Komisyonda ve Orman Umum Mü
dürlüğünde bu kanunun müzakeresi sırasında 
ormancı arkadaşlara sorduk, dedik ki : «Bu 

i memnuiyeti neden koymak istiyorsunuz?» Bi
ze söyledikleri esfeabı mucibe şu oldu : «Eğer 

j civarında tabiî olarak yetişen ağaçlardan ağaç 
j yetiştiren kimsenin bu hareketini menetmez-
J sek yarın kaçakçılığı takip bakımından yaka-
I ladığımız vatandaş diyecek ki, kendim. yetiş-
| tirdim, kendi yetiştirdiğim yerden kestim...» 

Binaenaleyh buna müsaade etmiyoruz, gibi bir 
esbabı mucibe ileri sürdüler, 
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Bu esbabı mucibe yanlıştır. Ormanın mu- I 

hafazası başkadır, orman telâkkisi başkadır, 
orman yetiştirmek başkadır. 

Bugünde soruyorum. Sahipli arazide, ci
varında bulunan ormanlardan tabiî olarak ye
tiştirilen orman ağaçları cinsinden ağaçların 
yasak olduğunu izah ederlerse teşekkür edece
ğim kendilerine. Komisyonda beni tatmin et
mediler ve hu fıkra bugün gelmiştir. Yersiz 
ve lüzumsuz bir fıkradır. Bu şekilde bir fıkra 
konması ağaç yetiştirmeye mâni olur. Bugün 
memleketimizde ağaç yetiştirme hevesi uyan
mıştır ; çam da yetiştiriliyor, köknar da kavak da 
yetiştiriliyor. O halde İstanbul'da, Bursa'da, 
Uludağ'da, Çorum'da, Toroslar'da dağlarda ye
tişen ağaçlara benziyen ağaçları yetiştirirse-
niz, sahipli azarinin içinde, hattâ köşkünüzün 
bahçesinde civardaki ormanlarda yetişen ağaç
lara benziyen ağaçlar yetiştirirseniz Orman 
Kanunu hükümleri dâhiline girecektir. Bende
niz bir takrir veriyorum, Muhterem Heyetçe 
kabulünü rica ederim; bu fıkrayı tadil edelim. 

REÎS — Hamdi Şarlan buyurun. 
HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar, 

evvelâ E fıkrası hakkında kısa mâruzâtımı ar- ] 
zedeyim. 

«Sahipli arazide bulunan ağaçlar ormandan 
sayılmaz.» Ama ne şartla «civarında bulunan 
Devlet ormanında tabiî yetişmiş olan ağaçlar I 

cinsinden ağaç olmazsa» sayılmaz. 
Birinci madde üzerindeyiz. Bu kanunda tah- i 

dit muameleleri vardır. Umumi, hususi t ü t ü n 
ormanlar tesbit edilecektir. Türkiye'de bütün 
azameti ile tecelli eden orman dâvasının halli 
mühim mevzudur, orman Türkiye'de asırlar bo
yunca vadilerden, dağ eteklerinden çekile çekile 
dağ zirvelerine çıkmıştır. Tahmin ve tasavvur 
buyuruyor musunuz, orman civarında arazisi 
bulunan vatandaş bahçesine ormandaki cinsten, 
ağaç dikmiş olacak, bunu yetiştirecek, müsama
ha ve müsaade ede ede ormanlar bugünkü hu
dutları almış, tepenin başına çekilmiştir. Va
tandaşlara hakkı karardan tapu verilmiştir. 
Şimdi nereler orman sayılacaktır? 

Tdhdit işleri âzaimi müşkülât arze'ttiği için ka
nun tedvin edilirken nereden tahdit başlıyacak 
ve nereler orman sayılacaktır, bunların belir
tilmesi lâzımdiî. 

Hangi yer ormandır, hangi yer orman de-
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ğildir. birinci maddenin fıkraları ile sayılır, 
bunları tesbit etmek durumundayız. Bir vatan
daşın arazisinde ağaç vardır, öte yandan biti
şiğindeki Devlet ormanında da tabiî olarak 
yetişmiş aynı ağaç vardır. Bu yer ormandır. 
Tahdit komisyonları o araziyi orman olarak 
tesbit eder, sahibi yoksa Devletindir, sahibi 
varsa o arazi ormandır. Orman Kanunu hü
kümlerime tabiidir. Ama saihübi oilan arazîde 
Devlet ormanında bulunan ağaçlardan olmıyan 
ağaçlardan bulunursa o zaman kanun buna or
man demiyor. Orman addetmek ve etmemek 
mevzuu çok ehemmiyetlidir. Mütahassısları di
yorlar, siz makilikleri bifte ayırmamalısınız. Kı
zılcahamam'a giderken bir orman tesisi var
dır. Kurulmadan önce civarda küçük küçük 
fundalıklar vardı. Muhafaza teşkilâtına alındı 
ve onlar orman olmaya başladı. 

Bnaenaleyh orman üzerine konacak ve kon
ması lâzımgelen Devlet elinin bu mevzularda 
ilim ve fen adamlarının kabul etmiş olduğu 
esaslara göre yapılması lâzımdır. Bilhassa bi
zim gibi, en son kalan memleketimizin, paralı 
Amerikalılar gibi çabuk muvaffak olmamız için 
çok titiz bulunmamız lâzımdır, çok kuvvetli 
bir enerji, çok kuvvetli bir hava anlayışı lâzımdır. 
Şimdiye kadar, şu fıkra bu fıkra demek suretiyle 
hususi mülkiyet her gün kilometrelerce ileri git
mektedir. Bu memlekette orman, bu gibi ma
kilikleri, fundalıkları muhafaza etmekle yetişe
cektir. Bu memlekette orman, dikmek suretiy
le değil; makilikleri, fundalıkları ve saireyi mu
hafaza etmek ve bunları, muzır dertlerinden ko
rumak suretiyle biz bu ormanları muhafaza ede
ceğiz. Binaenaleyh fıkra maksadı iyi izah eyle
mektedir, mânası gayet açıktır. Benim bir ara
zim var ki bu arazide bulunan ağaçlar yüz metre 
mesafede bulunan Devlet ormanmdaki ağaçlar 
cins ir ıdenıdir. O halde benim yerim de ormandır. 
Şayet Devlet ormanında bulunan ağaçlardan ben
de varsa oradan ya arazi çaldım veya işgal ettim 
veya açtım. (Yanlış anladınız sesleri). Sahip
li bu arazide muhtelif sebeplerle mal sahibi olmuş 
ise burası tarla değil, orman sayılacaktır. 

(E) bendinin altını üstüne, üstünü altına 
getiriniz. Kasıt budur. Yani bütün maksat, tah
dit komisyonlarının vazifesini teshil ve nerelerin 
orman olduğunu tâyin etmektir. 

j Ormanlar tamamiyle dağlara çekilmekte, hu-
I dutlar ileriye doğru gitmektedir. Bu Meclis, or-
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man dâvasının üzerinde duruken hassasiyet gös- 1 
termesi şarttır. Binaenaleyh vatandaşa burada 
hak temin eylemek telâşını gösterirken Devlet 
ormanları hakkında da hassasiyet göstermemiz lü
zumuna ehemmiyetle işaret etmeyi vazife bili
rim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSVEKÎLİ HÂDÎ 
HÜSMAN (istanbul) — Efendim; evvelâ bir 
noktayı yüksek müsaadenizle arz edeyim: Vak
tiyle Yüksek Heyetinizin almış olduğu bir karar 
vardı. Geçici komisyonlara tevdi edilen tasarılar 
mâlî hükümleri de ihtiva ediyorsa geçici komis
yona Bütçe Komisyonundan âza verilmiyordu, ih
tisas komisyonları olarak mütalâa edilmesi lâzım 
gelen geçici komisyonlar bu tasarıyı tetkik eder
lerdi ve sadece malî hükümleri tetkik için bu ta
san ayrıca Bütçe Komisyonuna gönderilirdi. 
Sonradan Yüksek Heyetinizin aldığı bir kararla 
bu usulden sarfınazar edilmiş bu gibi tasarılar 
için teşkil edilecek komisyonlara Bütçe Komisyo
nunca da üye verilmişti. Bu Orman kanunu ta
sarısı evvelki sistemin carî olduğu devrede ihti
sas komisyonu olarak teşkil edilen geçici komis
yonda müzakere edilmiş ve sadece malî hususların 
tetkiki için Bütçe Komisyonuna havale edilmiş 
bulunuyordu. Bugün böyle bir sistem mevcut ol
madığından dolayı yüksek huzurunuzda sözcü ola
rak bendeniz bulunuyorsam da, yine yüksek mü
saadenizle şunu istirham edeyim, bu tasarının 
ihtisasa taallûk eden, mesleke taallûk eden kı
sımları lütfeder, müsaade buyurursanız, ihtisas 
komisyonu olan geçici komisyon sözcüsü cevap
landırsın, malî kısımları hakkında da elimden gel
diği kadar bendeniz cevaplandırırım. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Bir sual... 
HÂDt HÜSMAN (Devamla) — Sözümü bi

tilmedim, müsaade buyurun efendim! 
Eğer yine bugünkü sistemin cari olduğu bir 

usule göre, bendenize emrederseniz elimden 
geldiği kadar, arkadaşlardan öğrenir, teknik hu
suslar hakkında da arzı cevap ederim, lâkin zan
nederim ki, cevaplarım Yüksek Heyetinizi tatmin 
etmiyecektir. Tetkikatımızda biz teknik hususlar 
üzerinde durmadık, sadece malî mevzular üze
rinde durduk. Komisyon adına istirham ediyo
rum, teknik hususlar hakkında geçici komisyon 
başkan ve sözcüsü sizleri kâfi derecede tatmin eder. 

REÎS — Bir sual daha var. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Bütçe Komis

yonu, bu kanun lâyihasının yalnız malî kısmını | 
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mı müzakere etti, yoksa mıeibdeinden münt'eha-
isına kadar mı müzakere etti? 

HÂDt HÜSMAN (Devamla) — İçtüzüğe gö
re bir komisyona havalle edileni muayyen bir 
ma/dde, muayyen bir fıkra değil ise, havale edi
len bir tasarı ise onu tesalhülbelder ve tümü hak
kında ioaibeden bir kanaat getirirse,- tasarının 
tümü hakkında tadilât yapabilir. Bütçe Ko
misyonu ihtisas komisyonunca tesfciit edilen ana 
prensiplere dokunmamış, onları asla ihlâl et-
memÜLş, yalnız malî hükümleri üzerinde deği
şiklik yapmıştır, îcalbeden hususlarda Geçici 
Komisyon sözcüsü ve balkanından izahat alın
mış ve mutabakat tesisine itina edilmiştir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, geçenlerde bu tasarı Heyeti Celi-
lede müzakere eidil'dliği zaman, biliyorsunuz, 
Geçici Komisyon Sözcüsü Sait Kanıtaırel arka-
daşımırz uzun izahatta bulundukları sırada, 
kendileri Heyeti öelilece, Tüzüğe göre salâhi
yeti olmadığı düşüncesiyle, kürsüden 'indiril-
nniştii. 

Şimdi, Hadi Hüsman arkadaşımız yemi bir 
Tüzük meselesinden bahsediyorlar. Hakikaten 
hu kanunun teknik taraflarını müdafaa edecek 
bir ihtisas komisyonuna salâhiyelt verilsin, bun
da biz de mutabıkız. Eafcat hangi komisyon? 
Komisyonlar biliyorsunuz senede bir defa inti-
habediilir. Geçici Komisyon zaten iki seme inti-
'.haibediilmdıştii, süresi bitti. Süresi bittikten 
sonra Geçici Komisyonunun veya her hangi bir 
'tevekkülün mevcut olduğunu kıalbul edemeyiz. 
O takdirde bunun müdafaasını ihtisas Komis
yonu üzerine alacaksa, kanun tasarısı usul me
selesi olarak evvelâ ihtisas Komisyonuna gide
cek, ihtisas Komisyonu müdafaasını kaibul edi
yorum diyecek, o da müzakere edecek ve söz
cüsünü buraya kanşıtmi'za oturtacaktır. O hal
de şimdi bu kanunun müzakeresini yapmıya-
lım, bu işi ihtisas Komisyonuna havale edelim. 
İşin doğrusu budur, beyhude yere Vakit kay
bediyoruz, havanda su doğuyoruz. Geçici Ko-
m'isyon neleri müdafaa edecektir, Bütçe Ko
misyonu neleri müdafaa edecektir, bu şekilde 
müzakerelere devam etmek bizi çirkin vaziyet
lere düşüretbillİT. 

Bu itibarla bendeniz kanunun İhtisas Ko
misyonuna gönderilmesini teklif • edeceğini. Zi
raat Komisyonuna gitsin, o bu kanunun müda-
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faasmı ben yapacağım, desin ve sözcüsünü kar
şımıza diksin., (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim, raporunu görüşmekte ol
duğumuz Bütçie Komisyonu Sözcüsü «Ben bu 
dişin teknik hususlarına cevap verecek vaziyet
te değilim, bu tasarı Geçici Komisyondan gel
miştir, Bütçe Komisyonu tasarının teknik ta
raflarına dokunmamış'tır, teknik hususlara mü-
taallik izahatı ancak onlar verecek kifayette
dirler.» demektedirler. 

Şimdi, bu kanunun çıkması Yüksek M'ecli-
smizin arzusu olduğuna göre, birtakım madde
ler üzerinde durup bunu geri mi bırakacağız, 
yoksa Bütçe Komisyonunun teklifi veçhile bu 
kanunun teknik hazırlayışını yapan Geçici Ko
misyonun burada izahat vermesini kabul mü ede
ceğiz. Bu hususları reylerinize arz edeceğim. 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Usul hak
kında. 

REÎS — Buyurun. 
MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Efendim; 

tasarının bundan evvelki müzakeresi sırasında 
yani usul hakkındaki mâruzâtı bendeniz ortaya 
atmıştım. Bütçe Komisyonu bâzı tadiller yap
mak suretiyle bu tasarıya tasarruf etmiştir. Bi
naenaleyh Bütçe Komisyonu raporu konuşul
mak mecburiyetindedir, Tüzük bunu âmirdir. 
Yalnız bu müşkülâttan komisyonu kurtarmak 
için bilhassa Tüzüğün maddesini hatırlamak lâ
zımdır. Tüzük (ihtisas komisyonları ve diğer 
komisyonlar kendi noktai nazarlarını savunur
lar) der. Binaenaleyh ihtisas komisyonları da 
ihtisas komisyonu olarak ve geçici komisyon 
kendi noktai nazarını savunsun. Diğer taraftan 
da Bütçe Komisyonunun raporunu müzakereye 
devam edelim. Bendenizin teklifim budur, Tü
zük de bunu âmirdir. 

REÎS — Arkadaşlar; şimdi Bütçe Komisyo
nunun raporunu müzakere ediyoruz ve başka 
bir raporu müzakere etmeye de imkân yoktur 
Bu itibarla Bütçe Komisyonu Sözcüsü rapora 
taallûk «den hususlar hakkında izahını ve mü
dafaasını elbette yapacaktır. 

Teknik taraflarını da, bu kanun tasarısının 
hazırlanmasında vazifeli olan Geçici Komisyon 
arkadaşlarımız müdafaa eedceklerdir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Hangi ge
çici komisyon? Bu arkadaşlar kimlerdir, ve mü-
dafaya salâhiyetleri var mıdır? Ben, yoktur di
yorum. 
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| REÎS — Vardır, müdafaa ve izah edecek

lerdir. (Yeniden seçelim sesleri.). 
REÎS •— Buyurun Muzaffer ÂH Bey. 
MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunun 
Sözcüsü Hadi Hüsman Bey, biz malî hususları 
tetkik ettik, fakat isterseniz diğer hususlarda 
da arkadaşlarımdan izahat almak suretiyle si
ze cevap verebilirim dedi. Böyle olunca ihtisas 
komisyonuna gitmesine lüzum yoktur. Üç dört 
senedir bu kanunun çıkarılmasını bekliyoruz; 
bunu mutlaka çıkaracağız diye vatandaşlarımı
za söz verdik. Bu kanun tam mânasiyle hazır
lanmıştır; Tüzüğe uygun olarak Heyeti Umu-
miyeye gelmiştir. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü, sözcülüğü ben 
yapacağım diyor. Bunu dedikten sonra sen ya
pamazsın, demek doğru olmaz; Tarım Komisyo
nuna veya İhtisas Komisyonuna sevk etmede 
fayda yoktur. Bu kanunun bir an evvel çıkarıl
ması lâzımdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın dediği gi
bi, alâkalı komisyonlar da bu hususta açıkla
malar yapabilirler. Maddesi hatırımda değil, 
kanun müzakere edilirken alâkalı komisyonlar 
pekâlâ savunabilirler. Artık îhtısas Komisyo
nuna; Tarım Komisyonuna sevk etmek teklifi 
yerinde değildir. Rica ederim bunu kabul etmi-
yelim ve gelmiş iken çıkaralım. 

REÎS — Tüzük mucibince lehte ve aleyhte 
kâfi derecede konuşuldu. Usul hakkında artık 
söz söylemeye hacet kalmamıştır. Reye arz ede
ceğim. 

FERÎT ECER (Niğde) — Reye lüzum yok
tur. 

REÎS — Müsaade buyurun, geçen defa bu 
mevzu buraya geldi ve Bütç'e Encümeninin sa
vunması hususu kabul edildi. Bu itibarla mü
saade buyurun Meclisin arzusunun ne yolda ol
duğunu tesbit etmekle mükellefim. Bütçe Encü
meni raporu görüşülürken malî hususlarda ve 
heyeti umumiyesi üzerinde söz hakkı o komis
yona ait olmakla beraber, kanunun teknik ci
hetlerini hazırlıyan Geçici Komisyonun teknik 
hususlarda izahat vermesini ve savunmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Tüzüğe ay
kırıdır. 
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REÎS — Tüzüğe de gayet muvafıktır efen

dim. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim; 

aksini reye koymadınız. 
REÎS — Aksini de reye vazet t im; Umumi 

Heyetçe kabul edildi. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Beyefendi 

tekrar ediyorum; aksini reye koymadınız. Bir 
daha reye koyunuz. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Aksi de reye kondu. 

REÎS — Efendim, mevzuu esasen İçtüzüğü
müz halleder. Bir tasarı veya teklifi Kamutay
da lgili komisyon savunur. O tasarı birden faz
la komisyondan geçmişse, o komisyonların söz
cüleri de teklifin savunmasinı yaparlar. 

Bu mesele geçen defa da konuşulduğu için 
bir defa daha reyinizi almıştım. 

Buyurun Muzaffer B'ey. 
MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, vaziyet tavazzuh etti. 
Bütçe Komisyonu kendisine ait kısımları, Ge
çici Komiryon sözcüleri de fennî kısımları bize 
cevaplandıracaklardır. Onun için şimdi sualimi 
soruyorum : 

Orman Kanunu lâyihasının birinci maddesi 
(Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştirilen 
ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlik
te orman sayılır) demiştir. 

Bu hususları evvelce arzettim; demin arka
daşlar da üzerinde durdu, (E) ve (F) fıkraları 
üzerinde konuştum. Onun için bunun üzerinde 
fazla vaktinizi almıyacağım. 

Birinci fıkra üzerinde arkadaşlar da durdu
lar. Kaç dönüm, ne kadar miktar yer orman 
sayılacak. Bu birinci maddele tasrih edilmeli
dir. Beş hektar, on hektar arazisi vardır, or
man mı sayılacaktır? Yoksa benim şahsi malım 
mıdır? Bir prensip üstünde duruyorum. Vatan
daşların tapulu, hakiki tapu ile sahip oldukları 
ormanlar kendilerine verilecek midir? Bu hu
susun bu kürsüden belirtilmesini rica edece
ğim.. 

TARIM VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Evet. 

MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Devamla) — 
Evvelce devletleştirilen kısımlar tekrar 5653 
sayılı Kanunla üç hektar olarak kabul elilmiş 
ve bundan sonra 5658 sayılı Kanunla, devlet-
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I leştirilen kısımların geri alınabilmesi bir sene 

daha temdit olunmuştur. Vatandaşların malla
rı kendi tasarruflarında kalacak mıdır? Bu 
hususların tavzihini rica edeceğim, 

REÎS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben de birinci maddenin E 
fıkrası üzerinde bir parça durmak istiyorum. 
Orman Kanununu çıkarmaktan maksadımız va
tandaşların bir taraftan orman ihtiyaçlarını su
huletle temin etmelerini, diğer taraftan da or
manın tahribine mâni olmak gibi iki mühim 
noktayı halletmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içinde veya 
civarında bulunan köylüler her vakit gerek ev, 
avadanlık ve gerekse yakacak ve diğer ihtiyaç
larını kolaylıkla ormandan temin etmekte ve 
kendilerini tatmin etmektedirler. Şimdi biz bin
diğimiz dalı (E) fıkrasiyle baltalamaktayız. 
Bu (E) fıkrasına göre civardaki ormanda ye
tişen ağaç veya ağaççıklar bir kimsenin tarla
sının kenarına dizilmişse bu yer orman telâkki 
edilerek orman rejimine tâbi olacak yani ken
di arazisindeki ağaçlar hususi orman mefhumu
na girdiği için damı çöken, avadanlığı kalmı-
yan, yakacak ihtiyacı olan bu ihtiyaçlarını te
min edebilmek için orman idaresine gidecek 
ruhsat alacak, memur getirecek, keşfini yaptı
racaktır. Bu, vatandaşa bir hayli külfet tahmil 
edecektir. Binaenaleyh vatandaş bunları yap
maktansa, yambaşındaki ormandan, derhal ih
tiyaçlarını tatmin edecektir. Binaenaleyh bu 
(E) fıkrasını koymakla vatandaşı suç işlemeye 

' de teşvik etmiş olacağız. Bu itibarla bu fıkra 
i tamamen kaldırılmalı, orman yanındaki tarla

sından ormanda aynı bulunan ağaçlarını kes
mek salâhiyetini vermek suretiyle; vatandaşa 
kolaylık gösterilmesi lâzımdır. 

I REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde dolayısiyle sık sık 
huzurunuzu tasdi ettiğimden dolayı evvelâ affı-

I nızı dilerim. 
Hamdi Şarlan arkadaşımız (E) fıkrası 

nın olduğu şekilde istisnalar arasında sebebi vaz 'ı 
hakkında gayet güzel izahat verdiler. Fakat 
evVelâ kendilerine arzetmek isterim ki, biz ken
dileriyle hemfikir olmadığımızı zaten daha ev
vel izah etmiştik. Hamdi Şarlan arkadaşımız (E) 

' fıkrasının olduğu sekilide tasarıyla konması se-
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keplerini beyan ederken dediler ki, tabii olarak 
• yetiden ağaçların bulunduğu tarlalar güya or

mandan çalma bir araziymiş gibi telâkki edilir. 
Arkadaşlar, bundan sonra tahdit mevzuu ge

lecektir. Tahdit (mevzuunda ana prensi-
Kanunu Medenîmizin tâyin ettiği esasla
ra uygun olması tezini öteden beri 
müdafaa etmekteyiz. O halde Kanunu 
Medenimizde prensipleri vaz'edilen mülkiyet 
esasları ne olacaktır? Tapu senediyle mülkiyet 
iddia edilir. Tapu senetleriyle, yıllardan, asır
lardan beri mülkiyetine sahip olunan bir ara
zîyi, civarındaki ormanda tabiî olarak yetişen 
ağaç var diye, ormandan çalma diye telâkki 
edersek buna hakikaten hayret etmek, taraftar 
olmamak: lâzımge'lifr. 

Hiçbir vakit, bir muhitte yetişen ağaçlar o 
civarundakıi oamamd» tabiî ollaıofe yıetdsşemi ağaçlar
dan başkası olamaz. Meselâ Kzıleahaımam or
manlarında çam, meşe, palamut, kavak ve saire 
yetişmektedir, bunlar o civardaki tarlalarda da 
aynen yetişir. Misal olarak aldığı ibu örneğe 
'bunu tatfbik ederseniz ne olacaktır. Eğer böylie 
yapacaksak sevkedilen bu kanunun sebebi hik
meti kalmaz. Eskisine rücu edelim, mesele kö
künden halledilsin daha iyi. 

Arkadaşlar, yine kendilerinin beyanları ara
sında bir yolculuğun, bir seyahatin hikâyesini de 
söylediler. Ben komisyon âzası olsaydım, muh
terem arkadaşlarımın huzurunda, orman ida
resinin vesaiti ile orman bölgesini gezerek, dola
şarak, Orman Kanunu tasarısına rey vermek, 
fikir ve mütalâa beyan etmek vaziyetinde oldu
ğumu « söylemekten içtinap ederdim. Eevvlâ 
komisyona seçilen arkadaşlar, her şeyden evvel, 
her türlü nüfuz ve tesirden azade olarak müta
lâa edilmek lâznngelir. Bu arkadaşlara Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinden tahsisat verilmemiş, 
(harcırah verilmemiş, vesait temin edilmemiş, 
kendileri orman bölgesinde geştügüzara memur 
edilmemiş oldukları halde bu kanun tasarısını 
yaptıkları sırada, orman idaresinin kendilerine. 
verdiği vesaite binerek ormanları görmüşler, 
orada kaçakçılığın nasıl cereyan ettiğini görmüş
ler, güya korunan ormanları da orman muha
faza teşkilâtına atfetmişler. Arkadaşlarımın 
gördüklerini, bildiklerini ben de biliyorum. 

ıRenim büyüdüğüm yerleridir oraları. Hepini
zin İstanbul'a giderken (gördüğünüz yerlerden? 
bahsettiler. Meşeler yavaş yavaş, tabiat kaidesi 

olarak tükeniyor, fundalıklar haline geliyor. 
Dedikleri doğrudur, fakat oralardaki arazi or 
imanım tabiî hudutları ficinde olan yeriLerdir, şa
hıslar tarafından orman çıkarılmak istenilen 
araziler değildir. Orman'in içindedir, ormanın 
tabiî .hudutları içinde, ormanın mülkiyetine dâ
hildir. Söyledikleri yerlerde muhafaza teşkilâ
tından dolayı kaçakçılık yapılmamış ise bu ora-
'lariffim fundalık hale ıgelmiş olmasındandır. Bu 
da mübalâğalıdır arkadaşlar. Buradaki ağaçlar 
eskisine nazaran biraz daha büyümüştür. Muha
faza teşkilâtının bulunmasına rağmen kaçakçı
lık yapılmıyor mu arkadaşlar? Yapılıyor. Ka
çakçılığım' yapıldığını, kaçakçılığın cereyan «şek
lini üç sene evvel Ziraat Vekiline anlattım, de,-
dim ki, «'beyefendi, (Kızılcahamamdakd bölgeler
de kaçakçılık cereyan ediyor, bize nasai yardım 
edersiniz ?»r jö^asıi yardım edeceğim, (Ben de 
Büyük Millet MeclM âzası otlarak belki bir tav
siyede bulunurum)» dedim. Arkadaşlar, bu söy-
dikleri katiyen realiteye uygun değildir. Bir 
kısım orman arazisinde mevcut olan ağaçlar za
manla dumura uğramaya başlamıştır; bir kısmı 
da yavaş yavaş iyi bakım dolayısiyle, fakat 
gayet mahdut bir sahada aşağı yukarı 20 hek
tar arazide, biraz inkişaf etmiş. Mesele bundan 
ibaret. 

(Bizim temennimiz o böılgelerde değiü, bütün 
vatan sathında ve devletin kuvvetli eliyle, du
mura uğrayan ormanları süratle inkişaf ettir
mektir. Bu arzuyu tahakkuk ettirebilmek içinde 
yalnız devletin mıuhafaza teşkilâtının kâfi gel
mediğine inanıyorum.. Onun için halkın bu işe 
müzaheret etmesi lâzımdır. Halkın ruhî duru
mu bu ne olmak lâzumgelir? Gayet iyi biliyor
sunuz ki, bu, halkın ormana sevgi ve muhabbet 
ıgöstermesiyle olur. 

Siz, halka ağaç diktirmiyorsunuz,, elindeki 
ağacı «zorla alıyorsunuz, buı vaziyette Orman 
İdaresinin bunlardan' bir mdhabbet ve sevgi bek
lemesine imkân var mıdır? Toktur. Onun için 
ben Hamdi Şarlan arkadasımıızra bu noktadaki 
izahlarını kâfi görmedim, münasip de görme
dim-, bu itibarla berideniz takririmizin aynen 
kabul »edilmesini istiham ^ediyorum. 

RT3ÎS — Komisyon adına Ferid Ecer. 
GEÇİCİ KOMİSYON REÎSÎ FERİT ECER 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar; çok üzüle
rek bir noktaya temas etmek istiyorum. Kem 
dilerine büyük hürmetim olan Cevdet Soydan 



arkadaşımızın Geçici Komisyonun, Devletin I 
arabası ile ormanlarda gezdiğini ve binaena
leyh bitaraf olmadığı kanaatini taşıdıklarını 
ifade ettiler. Müsaade ederlerse ben arabaya 
binip gezmiş değilim ama kendileri meslekten 
gelmiş bir hâkim olarak dâva sahiplerinden 
aldıkları harcırahlarla keşiflere giderken aca
ba bitaraflıklarını ihlâl mi ediyorlardı. Asla 
bu şaibeyi kendilerine izafe edemem. Geçici 
Komisyon azaları hakkında bitaraflığı ihlâl 
ettikleri hususunda bir his ve kanaat izhar 
etmemelerini bilhassa rica ederim. 

Şimdi gelelim meseleye, mânahnü fîhimize : 
Arkadaşlarımın üzerinde ısrarla takıldıkları 
nokta şudur; bilhassa son cümlesiyle buyur
dular ki, bu fıkra vatandaşı ağaç yetiştirme-
meye ısrarla zorlamaktadır. Hangi vatanda
şın, nerede, ne miktar ve ne zaman tabiî bir 
halde ormanlarda yetişen ağacı yetiştirdiğine 
dair bir misal verebiliriz, kendileri de vere
bilirler. Eğer E fıkrasiyle kasdedilen mâna 
vatandaşların orman ağacı yetiştirmesi ise, bu
nun elinden alınıp, orman rejimine tâbi tutul
ması şeklinde bir mâna istihraç ediliyorsa, bu 
tamamen yanlıştır. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Yetiştirilmiş olan 
ağaçlar... 

FERÎT ECER (Devamla) — Yetiştirilmiş 
olan ağaçlar hakkındaki umumi hava şudur : 
Bu ağaçlar vatandaşların elinden alınıp Dev
let ormanına ithal edilecektir. Hayır, böyle bir 
şey yoktur. Sizleri bu hususta tamamen temin 
ederim. • 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Elinden 
alınmıyacak da ne olacak? 

REİS — Karşılıklı konuşmayınız, söz alır 
konuşursunuz. 

FERÎT ECER (Devamla) — Arkadaşlar, 
biz burada Devlet ormanı, hususi orman diye 
bir ayırmada bulunmuyoruz. Bu maddeye gö
re ormanların hududu, her hangi bir topluluk 
yani Devlet ormanı veya hususi orman olarak 
tapu sahibi ve toprak parçasına malik bulu
nanların ormanlarını elinden alıp Devlete vere
ceğim demektir ki, böyle bir tarif bu madde
de katiyen yoktur. 

Arkadaşlarım, bu kadar maruzat ve izaha
tımıza rağmen bunun üzerinde ısrarla duru
yorlar. . • • ; • ' • 

Ahmet Başıbüyüfe>a*ka4aşım dedi ki, bir j 

takrir verdim, bu fıkra tamamen çıksın. Zan
netmem ki, bu fıkranın çıkması vatandaşın le
hine bir şey olsun. Her halde hem ormanı, hem 
vatandaşı karşılıklı faydalandıracak olan mad
denin aynen kabulünü ve verilen takrirlerin 
reddini rica ederim. 

HALÎS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Bu ta
sarıya göre Devlet ormanları ile hususi orman
ların ayrılmasını gaye edinmiş görünen Geçi
ci Komisyon, Devlet ormanından ve hususi or
mandan ne anlamaktadır? Bunun tarifini ni
çin yapmıştır? 

RElS —• Bu aşağıdaki maddelere taallûk 
ediyor. 

FERÎT ECER (Devamla) — Bir defa o ay
rı bir kanundur. Bu, ormanların işletmesine ta
allûk eden bir kanundur. Hususi orman, Dev
let ormanı 4785 sayılı Kanunla hüviyetini almış
tır, bu kanunla alâkası yoktur. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) 
— Efendim, ne miktarı orman sayılacaktır? 
îki üç defa çıktım, bütün konuşmalarında bu
na cevap veremediler. Ferit Beyle aşağıda gö
rüştüm, yine tatmin edilmedim. Kürsüden iza
hını rica ederim. 

Birinci madde ağaç ve ağaç topluluklarını 
orman saydığına göre bir miktar yok mudur? 
Eski kanunlarda verilen beş hektar, veya üç 
hektarın sayılmaması ciheti niçin ele alınmamış
tır? Bunun müspet veya menfi tarafı nedir? 

Tapulu araziler köylüye verilecek midir? 
GEÇÎCÎ K. REÎSÎ FERÎT ECER (Niğde) 

— Ormanları, Devlet ormanı ve hususi orman 
olarak bu kanunda miktar itibariyle ayırmış 
değiliz. Bunu tâyin eden kanun ayrı bir kanun
dur. Bugün yürürlükten hemen hemen kalkmış 
4785 ve beş bin altı yüz bilmem kaç numaralı 
kanun hususi ormanları sahiplerine terketmiş-
tir. Onun dışındakiler Devlet ormanıdır. Yeni 
baştan, Hükümet bir kanun teklif etmişti, ki, 
komisyonlarda reddoluıimuştur, orada evvelce 
istimlâk edilen ormanların iadesi mevzuubahis-
ti. O da ayrı bir kanun mevzuudur ki, bu ka
nunla alâkası yoktur. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Devletleştirilen ormanlardan gayri... 

REÎS — Bu madde ile alâkası yok efendim. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Var. Devletleştirilen ormanların miktarını soru
yorum. 
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FERİT ECER (Niğde) — Bu kanunla ala- I 

kası yok. 
REİS — Buyurun Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar; Orman Kanununu tetkik etmek 
üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyon üçün
cü içtima yılında seçilmişlerdir. Üçüncü içtima 
yılı nihayet bulmuştur. Ondan sonra durumunu 
tetkik eden Bütçe Komisyonu dördüncü içtima 
yılında bu tasarıyı müdafaa edeceğini söyle-
mistir. Buna göre Bütçe Komisyonu müdafaa 
edecektir. 

Tüzüğün bir maddesine göre, bir içtima yı
lında her hangi bir tasarıyı tetkik eden bir ko
misyonun ,tasarı veya teklifi onu takibeden iç
tima yılında müdafaa edebilmesi için Heyeti 
Umumiyenin kararını alması lâzımgelir. Tüzük 
hükmüne göre GTeçici Komisyon muvakkat bir iş 
için kurulur. O iş nihayet bulduktan sonra ken
dilerinin hukuki şahsiyeti nihayet bulur. Şimdi 
Geçici Komisyon birtakım suallere mâruz kalı
yor. Kendileri bu işi tetkik eden bir milletve
kili olarak noktai nazarlarını beyan ederler. 
Halen mevcut olmıyan bir komisyonun başkanı 
olarak suallere cevap vermeleri Tüzük hüküm
lerine uymamaktadır. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu 

madde hakkında çok konuşmak da doğru değildir. 
Fakat mesele o kadar basit değildir. 15 milyon 
vatandaşımızı ilgilendiren bir fıkradır. Köylü
müz sahipli arazisinin, ormana bitişik olan sa
hipleri azımsamıyacak kadar çoktur. Onun için 
(E) fıkrası üzerinde fazla konuşmıyalım, üzerin
den hemen geçelim şeklinde konuşmak doğru de
ğildir. Bir arkadaşımız diyor ki : Böyle bir fık
ra koymazsak civardaki ormandan açmıştır. Bu
nu nasıl halledelim! Kendilerine derhal arzede-
yim ki, eğer civardaki ormandan açmışsa bunun 
yolları vardır, bundan sonra gelecek maddeler- I 
de bunlar hükümlere bağlanmıştır. Sahipli di
yoruz, tapusu olan demektir, vatandaşın arazisi 
demektir. Bunun aksini iddia etmek yersizdir. 

İkincisi; bu bir ilim meselesidir diyorlar, he
men ilâve edeyim ki, bu bir ilim meselesi de
ğildir. Bu bir tedbir meselesidir. Tedbir de şu
dur; civardaki ormanlardan ağaç kesecekler, 
kaçakçılık yapacaklar, hem de orman ağacı cin
sinden ağaç yetiştireceğiz demektir. Bunun baş- | 

ka türlü mânası yoktur ki, bu ibir ilim mesele
sidir diye işi izam ediyorlar. 

Üçüncü olarak da diyorlar ki; çalmıştır. 
Bunun çalınmakla da ilgisi yoktur. Sahiplidir, 
sahipli arazinin içinde yetiştirmiştir. Sahipli 
arazinin içinde orman yetiştirilmesini teşvik 
etmeliyiz, tahdit değil. Bu hususta onlara yar
dım etmemiz lâzımgelirken onları mahkeme ka
pılarına sürüklemeye gidiyoruz. İşin sakat tara
fı budur. Sonra, çalmışsa onun bu kanunda ce
zai müeyyideleri vardır. Mahkeme tarafından ce
zasını görür. O, bununla ilgili değildir. Eğer bu 
sahadaki müeyyideler az geliyorsa bunların ar
tırılmasını istiyebilirler. 

Sonra diyorlar ki; bu, tahdit komisyonu me
selesidir. O halde Tahdit Komisyonu orman sı
nırını ayırırken arazinin içerisinde 300 - 500 
aded civarındaki ormanlarda yetişen ağaçlar var
sa burasını çevirecek ve Devlet ormanları sını
rı içine alacaktır. .Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

REİS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE K. REİSVEKÎLİ HÂDt HÜSMAN 

(İstanbul) — Efendim; müsaade ederseniz, bu 
madde hakkındaki fikirler o kadar karıştı ki, 
hattâ madde ile, fıkra ile hiç ilgisi olmıyan mev
zular ortaya atıldı. Bir defa bu maddenin mül
kiyetle alâkasî yoktur. Kanunun 1 nci maddesi 
(olmayı) tarif ediyor, kimin olursa olsun. Dev
letin olsun, 'şahsın olsun. Hattâ orman mevzuuna 
girmiyenler dahi 1 nci madde dahilindedir. 

a, b, c diye, orman sayılan ağaç kümeleri, 
ağaççıklar gösterilmektedir. Bu itibarla komisyon 
hududu çevirir, şöyle yapar, böyle yapar. Bü
tün bunlar bu madde ile ilgili değildir. 

(E) fıkram halktkmda bendeniz de fijkrlmi arz' 
edeyim: Eğer bu fıkria kabul edilirse, umumi 
ormandan sayılır, Devlet alır, deniyor. Asla 
•böyle bir şey mıevizuuJbaJhis değildir. Bir kere 
fıkranın başında «sahipli arazi» deniyor. Bi
naenaleyh sahibinin malıdır. Ancak cıirvarım-
daiki onmanda tabiî olarak yetişımiiş ağaç varsa . 
ve sahipli arazide de tabiî olarak yetiştmiişse 
burası hususi orman rejimine tâbi ollacakttır. 
Ve burada hususi orman rejimü tatbd'k edile
cektir. Yolksa mülkiyeti ve inttifaı elinden alın-
mıyıaiöaikıtır. Eğer tabiî olarak yetdşmıeniiş ve 
kendisi 5 - 10 ağaç yetiştirmdşse ve etrafında 
bu «ağaçlara mümasil ağaçlar yoksa, o zaman 
orman rejimi tartibik edilimiyecektir. Fıkra bun
dan İbarettir. Ne mülkiyet mevzuu, ne şu, ne 
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ibu, bununla hiç alâkalı değildir. Tahdit ko
misyonu ile hiç alâkalı değildir, çalm'a mevzuu 
ile hiç alâkalı değildir. Bu buraya niye girdi? 
anluyamadım! 

Bunun için bu mevzuu kalbu'l edip e'tJmemek 
Yüksek Heyetinizin takdirine bağlıdır. Gerek 
İhtisas komisyonu, ıgerek Hükümet gerekse 
daha evvelki koımdısyonlar orman meyanma bu
nu ithal etmişlerdir. Hususi ormanlarım reji
mine tâbi tutup .bunları da bir kaideye tâibi tu
talım, demişlerdir. Ama siz, bunu serbest bı
rakalım, islteoilidiği gübi kesilsin, iştensin der
seniz, .bunu da tasvibedersiniz öyle olur. 

Mesele tamamen' bundan ibarettir. 
LÜTFÎ ÜLKÜMEN (Aydın) — Mulhterem 

arkadaşlarımı, ormanı tarif eden birinci madde 
(hakikaten ehemmiyetle üzerinde durulması iea-
»beden bükümleri ihtiva ettaıe'ktedir. Maalesef 
mantıki bir tahlil ve terkibe tâlbi tuitularaktan 
açık, her türlü teşevvüşü Önleyici bir şekilde 
yazılmış değildir. Yalnız şurasını da şükranla 
kaydeıtimeik lâzımdır M; tarif için takibedilen 
•sisteim çoık yerinde ve isalbetlidir. Şu tarzda 
'bir tarif yapılmıştır; çünkü ormanın tarifi 
hakikaten çok müşküldür. Sayın arkadaşları
mızın münakaşaları da gösteriyor ki, mülkiyet 
mieseİeleri, teknik meseleler, şu ve bu mese
lelerin hepsi içine girerse iş karışıyor. Bura
da teiknik bir tarif yapılmıştır ve bu tarifte, ev
velâ Türtk vatanı sathında yetişten ağaç ve ağaç
çıklar ne varsa bunlarla kaplı olan yerlerin 
'hepsi orman sayılmıştır. Âm ve şâmil bir tarif 
yapılarak nerede olursa olsun, ne kesafette 
olmrsa olsun, ntev 'i ne olursa olsun ağaç ve .ağa'ç-
çıklarla örtülü olan yerlerin hepsine orman den
miştir. Böyle olmazsa işin içinden çıkmak imkânı 
yoktur. Böylece bir teşmil yapıldıktan sonra bu
nun içinden hangileri orman değildir, bunlar 
seçilmek istenilmiştir, yani istisnalar ayrılmıştır. 

îşte orman mefhumuna girmesi arzu edilmi-
yen ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin tadadı 
esnasında karışıklık yapılmıştır, arkadaşların en
dişesi bundandır ve endişeleri yerindedir. 

Meselâ, üzerinde durulan (E) fıkrası «Sahipli 
arazide bulunan ve civar ormanlarda tabiî olarak 
yetişmiyen ağaç ve ağaççıklar orman sayılmaz» 
diyor. 

Şimdi, memleketin muhtelif yerlerinde say-
yahat eden arkadaşlarımız bilirler, meselâ An
kara civannda sahipli arazi olarak ahlatlar, ya-

L . iyo* u : l 
I bani armutlarla kaplı yerler vardır. Ahlat or

man artığıdır, ormanda yetişir, eivar ormanlar-
| da yetişir, orman dışındaki sahipli arazide de 

ahlat vardır. Binaenaleyh, hesafet meselesi mev-
zuubahs değildir. Civardaki .arazi kültür arazisi 
değil, tapulu arazi. Vaktiyle açılmış, içinde ah-

( lat ağacı bırakılmış. Şimdi buraya gidildiği za-
I man civardaki ormanda da ahlat bulunduğu için 

- civarda bulunmaması şarttır - burası ormandır 
denecek. Güney - Doğu Anadolu'da, Mardin ve 
siird'de, arkadaşlar bilirler, buttum, yani ya
bani fıstık vardır. Sahipli arazî, metruk, kültür 
halinde değil. Bu yabani fıstık toplanıyor, yeni
yor, sabun yapılıyor. Aynı ağaç civardaki or
manda da vardır. Binaenaleyh orman memuru 
gittiği zaman bakacak sahipli arazi içinde buttum 
vardır, mademki, civardaki ormanda da vardır, 
burası da ormandır diyecek. 

I Her halde bu maddeyi yazan arkadaşlarımın 
kasdı bu değildir. Bunların kasdı bu olmadığı 
zaten madde hükmü, mantıki bir silsile ile takib-
edildiği zaman anlaşılmaktadır. Yalnız kafalara 

I hususi orman işi girmiş, nasıl istisna edelim 
endişesi hâkim olmuş, bunun için fikirler karış
mış ve bu teşevvüş içinde bu fıkra yazılmış Halbuki 
buradaki mevzuumuz resmî ormanlarla hususi or
manları ayırmak değildir. Şu vaziyete göre bu 
(E) fıkrasının sakatlığı iki misalle anlaşılıyor. 

I Geliyorum (F) fıkrasına : Bu da köylü aley
hine, gayet tehlikeli ve büyük ıstıraplar doğura
cak bir hükümdür. Diyor kî; devamlı surette 
kültür arazisi... Evet, burada köylü tarlasını aç
mış, buğday, mısır ekiyor, toprak kaymalarını 
önlemek için şurada burada bâzı ağaçları bırak
mış veya küme halinde bâzı ağaçlar kalmış. Fa
kat arz ettiğim gibi burasını sürüyor, buğday, 
mısır ekiyor, burası arazisi. Tarifi yapan arka
daşlar bunu haklı olarak istisna ediyor. Fakat 
ailenin başına bir felâket gelebilir. Adam as
kere gidebilir. Kültür halindeki bir arazi de
vamlı bir surette işlemiyebilir. Beş on sene açık-

| ta kalabilir. Maddede devamlılık vasfı olduğu 
için kültür arazisinden her hangi bir şahsın ma
lı olan ve bu tarife göre orman sayılmıyan bir 
yer bir müddet terkedilecek, olursa giden or
man memuru burası kültür arazisi değildir, ter
kedilmiştir diyecek ve orman sayacak. Binaen
aleyh selâmet yolunu bulabilmek için mantıki 

î bir tahlil yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi biz 
bütün memlekette ağaç ve ağaççıkla kaplı olan 
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yerleri orman kabul ettikten sonra bunun di- [ 
sına neler almaklığımız lâzımdır. Evvelâ bizim 
orman saymadığımız yerdeki ağaçların mahiyeti 
nedir? Bunları mahiyeti itibariyle ikiye böle
biliriz. Bir kısmı emekle; dikerek ekerek ye
tiştirilmiştir. Bir kısmı tabiî halde yetişmiştir. 
Bir defa biz, memlekette ağaçlamayı teşvik için, 
mülkiyet haklarını tanımış olmak için, hususi 
arazide emekle yetiştirilmiş meyvalı veya mey-
vasız ağaçları, orman mefhumu dışında saymaya 
ya mecburuz (ve zaten buna bir itiraz da yok
tur.) Çünkü bunu tasrih etmezsek yukarda arz 
ettiğim gibi, tabiî olarak yetişmiş olan ağaçlarla 
ve emekle yetişen ağaçlarla kapalı yerleri or
man olarak kabul ediyoruz. Bu da isterse Dev
let tarafından yetiştirilmiş isterse emekle özel 
ve tüzel kişilikler tarafından meyva bahçesi ya
hut okaliptüslük, kavaklık veya çamlık gibi 
koruluklar. Bunun dışında tabiî halde yetiş'en 
ağaçlıklar kalıyor. Bunların da bir kısmı kültür 
arazisinde olur, bir kısmı da sahipli olan met
ruk arazide olur, sahipsiz arazi zaten Devletin
dir, ormandır. H fıkrasının başından devamlı
lık vasfını kaldırırsak kültür arazisinde yeti
şen münferit, dağınık, küme halinde, sıravari 
her türlü ağaçlar ve ağaççıklar her zaman or
man sayılmaz, zaten fıkrada vardır. 

İkincisi, kültüre alınmamış sahipli arazide 
yetişen bir kısım ağaç nevilerini de tasrih et
memiz lâzımdır. Onların bir kısmı burada tas
rih edilmiş, palamutluklar var, memleketimizin 
hususiyeti icabı meyve bahçesi hükmündedir. 
Fıstık çamları vardır, bu da ayni; şekilde meyve 
ağacı hükmünde telâkki edilmiştir. Bu da istis
na edilmiştir. Sığla ağaçlıkları istisna edilmiş
tir; bunlara ilâveten (Daha ziyade vuzuh ve 
emniyett temin etmek için) her türlü yabani mey
va ağaçları dedik mi mesele tamamiyle vuzuh 
ve katiyyet kesbeder. Çünkü bunların hepsi 
civardaki ormanda bulunur ve orman artığı ha
linde sahipli araziye intikal etmiştir; mutlaka 
civardaki ormanda vardır, tabiî şekilde yetişti
ğine göre. Keçiboynuzu, melengiç, kocayemiş, 
sığla vardır. Velhasıl memleketimiz meyvalarm 
anavatanı olduğu için ve birçok meyvalar Ana
dolu'da halkedildiği için ve tekâmüllerini de 
burada yaptıkları için yüzde sekseni yabani ola
rak ormanlarda vardır. Ecdadımız meyvalar- ! 
dan yabani de olsa istifade etmek için diğer 
ağaçları kesmiştir, meyva ağaçlarını bırakmış -
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tır. Sahipli arazide bu şekilde ağaçlar kalmış
tır. Bütün endişeler bundan dolayı burada top
lanmaktadır. Binaenaleyh, fıkraya (Sahipli ara
zideki palamut meşelikleri, çam fıstığı, sığla 
ağaçları ve her türlü yabani meyvalıklar ) kay
dını koyduk mu, bütün mahzurları önlemiş olu
ruz. 

Sonra, aynı zamanda kavak da vardır. Ko
misyondaki arkadaşlarımızın hakkı var. Biz or
manı ayırıyoruz. Sahipli bir arazinin üzerinde 
kocayemişi, fıstıkçamı, melengiç ağacı olduğu 
gibi kızılağaç, çam, meşe de bulunur ve bu 
sonrakiler meyva ağacı değildir, orman ağacı
dır. Sahipli arazi, fakat üzerindeki ağaç orman 
ağacı olursa biz bunu orman mefhumu dışına 
sokamayız. Fakat sahipli arazide bulunan ve 
orman artığı halinde kalan yabani meyva ağaç
larını da orman telâkki edemeyiz. Kültür ara
zisi olsa o zaman orman artıkları da sayılmaz. 
Kültürde devamlılık aramadığımız takdirde, 
beş sene, on sene terk edilmiş olsa dahi içinde 
kavak olsun, meşe olsun, sıravari halde orman 
ağaçları olsun hepsini orman saymıyoruz, öyle 
yerler vardır ki, kültüre alınmamıştır. Bakir, 
tabiî halde yatıyor. Üzerinde orman ağacı var. 
Buraları, sahipli olduğu için, tabiî hususi or
mandır. Biz ormandan istisna etmek istediğimi
zi tasrih ediyoruz. Bunun arkasından, lüzum ol
mamakla beraber, burada da tasrih edildiği için 
parklar, ağaçlıklı mezarlıklar geliyor. Funda
lıklar, makilikler tarif içine alınmış. Memleke
tin menfaati icabı makiliklerin, fundalıkların 
bir kısmı muhafaza edilmelidir. Makiler, funda
lıklar tamamen orman mefhumu dışında bırakı
larak tahribe t«rk edilemez. Bunları Orman Ge
nel Müdürlüğü ayırabilir. Şimdi bu kanunda 
maddenin dışında kalan fundalıkları muhafaza 
ormanı olarak alıkoyabiliyoruz. Bütün iltibas
lar, tereddütler bu suretle ortadan kalkar. Bu 
mealde maddenin değiştirilmesi için yazmış ol
duğum bir takriri takdim ediyorum. 

RElS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSVEKİLİ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, müsaade 
ederseniz bir iki noktaya daha cevap vermek 
istiyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşımız, diyor 
ki; «fıkraları tamamiyle okumadan, iyice tetkik 
etmeden izahat verdiler.» Ve yine dediler ki; 
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«Kültür arazisi içinde bâzı ağaçlar mevcutsa da 
buna (devamlı surette kültür arazisi) dendiği 
için eğer birkaç sene terkedilmişse derhal or
man sayılacak.» Böyle bir şeşy mevzuubahis 
değildir. Devamlı surette kültür arazisi olarak 
kullanılan, kullanılma şekli kültür arazisi ma
hiyetinde bulunan bir tarlayı üç beş sene boş 
bırakmakta arazinin içindeki ağaçların orman 
sayılmasını intaç edecek bir vaziyet yoktur. 
Bâzı sahipli arazinin civarındaki ormanlarda da 
bu ağaçların emsali bulunabilir. Meselâ ahlat
tan, buttum diye bir ağaç nev'inden bahsettiler. 
Bunlar hakkında (H) fıkrasında şu hüküm 
mevcuttur: Sahipli arazide ve muhitin hususi
yetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan 
her nevi mey vah ağaç ve ağaççıklar. Burada 
bunların orman sayılmıyacağı açıkça gösteril
miştir. Sonra yine kültür arazisi halindeki tar
lanın kenarında bâzı ağaçlar var. Bunların 
içindeki ağaçların emsali, civar ormanlarda mev
cutsa, o da orman sayılamıyacktır. Çünkü (E) 
fıkrsma karşı (F) fıkrası vardır. (F) fıkra
sında deniyor ki; «Devamlı surette kültür 
arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer 
küme ve sıra halinde bulunan ağaç ve ağaççık
lar ile örtülü yerler». Bu ağaçlar, civardaki 
orman nevilerinden de olsa, T;iu yerler yine or
man arazisi sayılmıyacaktır. Arkadaşlarımızın 
istedikleri şey, metinde mevcuttur. Bunun, dı
şında başka bir şey bendeniz göremedim. Son
ra bir noktayı da daha ifade ettiler ve dediler 
ki : ormanları ikiye ayıralım, bir kısmına, tabiî 
olarak yetişmiş ormanlar, bir kısmına emekle 
yetiştirilmiş ormanlar diyelim. Emekle yetişti
rilmiş olanları orman saymıyalım. Bu asla doğ
ru değildir, Hususi orman mefhumunu tamamen 
ortadan kaldırmaktadır. Halbuki bu hususta, 
orman yetiştirilmesine, hattâ orman yetiştiren
lere Devlet kredisi verileceğine dair hükümler 
mevcuttur. 

Binaenaleyh, kendi arazisinde emekle yetiş
tirdiği her nevi ormanları, hangi genişlikte olur
sa olsun, bütün bunları orman mefhumu dışına 
çıkarmak ve böyle bir tefrik yapmak doğru değil
dir. O zaman hususi orman mefhumunu ve mev
cudiyetini inkâr etmek demek olur. Ben, sayın 
arkadaşımızın noktai nazarlarını, fikirlerini İfa
de ve temin edecek hükümlerin kanunda tama
men mevcut olduğunu ve emekle yetiştirilen or
manların hususi orman sayılmasının zaruri 
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I bulunduğunu ifade etmek için huzurunuza 

gelmiş bulunuyorum. 
HAMDÎ ŞARLAN (Orda) — Arkadaşlar, 

(E) fıkrasına ait görüşlerimi arz ederken fırsat
tan istifade ederek tasarıyı alâkalandıran bir iki 
hususu da ilâve etmiştim. 

Fakat şimdiye kadar hürmet ettiğini Cevdet 
Bey arkadaşımızın mânâsız tarizlerine hedef ol
duk ve Hadi Hüsman arkadaşımızın da yersiz 
karşılığına mâruz kaldık. Dâva nedir arz ede
yim. Kanunun birinci maddesini müzakere edi
yoruz; burada ormanın ne olduğunu tarif eiiyö-
ruz. Yoksa filân yer Devlet ormanı mıdır, yok
sa hususi orman mıdır gibi ortada bir mevzu 
yoktur. Meselâ bir yerde hafif makilik varsa 
orman olmasın diyoruz. Halbuki konuştuğumuz 
âlimler makiliklerin hepsinin orman sayılmasını 
istiyorlar. Yani en ehemmiyetsiz makilerin orman 
içine alınması lâzımgeldiğîni soyuyorlar. Şimdi 
biz (E) fıkrası üzerinde kanaatlerimizi arz eder
ken, bir arazi sahiplidir, ama içinde ağaçlar 
vardır. Nasıl ağaç? Devletin ormanında bulu
nan ağaç cinsinden ağaç. O halde kanun bu ara
ziye de orman diyor. Kimin ormanı? o hüküm 
aşağı da gelecek, umumi mi, hususi mi? Onlar 
sonraki işler. Hadi Bey diyor ki neden tahdit 
komisyonundan bahsettin? Tahdit komisyonları 
bunu tesbit edecek ihtilâflar ortadan kalkacak, 
bunları izah günah mı? fikirlerimizi ara ediyoruz. 

Hükümetin getirdiği tasarıda orman tarifi 
yoîkitu. Bidayette tarifsizliğe alehtardıım, hall-
Ibuki Hükümet isabetli hareket etmiş, komis
yonda da ekseriyet (kararı ile oumıan tarif edil-
m'üştîr, yapılmasa Mi maslalhata daha uygun 
fbir hareket olurdu. 

ıŞimdi (E) fıkrası nedir? 
(E) fııkrasındalki yerler saihipli arazi olacaik, 

onun içinde bu yere civar olan ormandafki ağaç 
çirişlerinden ağaç bulunaeaık, eğer olursa bu 
yerler orman sayıl'aealk. Bu yer, hulsusi şahıs
lanın olsun, belediyenin olsun, bu iş başka. 

Şimdi biz orman <oiısun diyoruz, şaftısın ara
zisi var içinde. Çamlar var, işlenmiyor, duru
yor, ama tapuludur. Ahmet Efendinindir, iyi, 
falkat 'burası ormandır diyoruz. Bunu, hususi 
şartlara tâbi olarak dalha sonra, faslında mü-
zaibere edemiz. Biz şimdi ormianı tarif «diyoruz. 
ISalâlhiyetli bir âirkadaşımız, Lûtfi Ülkümen, işi 
tahlil ediyor, alma bizıta. ıkanaart-lerîmiz'e uygun 

i lolnııyan taihlillerini dinledik. Saihipli bir yer 
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içinde bulunan ağaçlar civarında, Devlet orma
nı içerisinde bulunan ağajçliarın cinsinden iste 
ve kültür arazisi değilse, onman vaziyetind'edir. 
Oevdet Bey iaırikadaşıınız çdk kötü tariz ve te
cavüzde bulundu. Bütüln Karadeniz kıyılarında-
ki ormaniları, Su Komisyonu azaları, Orman 
Umum Müdürlüğünün arabası ile (gezmiş olma
sını, o.rman«i)larm tesiri altında kaldığımıza 
hamlediyor. Kanışımızda muddea, muddedaleylı 
gllbi kanuni bir hasım 'varmış da tarafsızlığımız 
araibaya binmiekk ihlâl olunuıyormuş, fena bir 
anlayış. Arabasına binip de türküsünü söylü-
yormusuz. Çok .rüıoa ederim, bir arkadaş bu 
mânayı nasıl çıkaruyor? Böyle bir isnada he
def ollmıajk garip bir şansitır. Çlolk zalı'met çek
tik, ormanların bâzı yerlerüni yaya gezdik, yo
rulduk, 'bu kadar yoillları yaya yürüyecek de
ğildik ya!.. Bu kadar sıikıntıları vazifemizi yap
maya çalıştığımızdan çekltilk, arlkadaışrmızın ta
rizini mi kazıanaeaktıık ? Âmme ih'izmelti, âmme
ye ait vasııta ile görüldü, 'bundan talhiî ve .haklı 
harekat olamaz. 

Fakat şunu ifade eittoek istedim ki, biz ara
basına ıbindiğimiz'in türlkÜsünü çağıranlardan 
değiliz. Bu arkadaşıa hayret ederim, bu nasıl 
bir hareket vfe sözdür? 

Birinci m'aJddedıelki E fıkrasında yalnız or-
ınan tarif ediTmekitedıir, ommanDar mülkiyeti, 
hususi ve resmî olması hükümleri sionra gele
cektir. .Sözüm /bundan ilbaretltftr. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bir nokta 
hakkında konuşacağım. 

REÎS — Sıra ile efendim. 
Arkadaşlar; Orman kanunu tasarısının bi

rinci maddesi hakkında 23 arkadaşımız konuş
tular. Daha 7 arkadaşımız söz almıştır. Ayrıca 
bir kifayeti müzakere takriri verilmiştir. Bu 
takriri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
M«sele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 

M. özbey 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi tadil takrirleri 
vardır; okutuyorum ; 
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| Başkanlığa 

Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini rica ederim : 

j Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştiri
len ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle bir
likte orman sayılır. Ancak; 

A) özel ve tüzel kişiler tarafından emekle 
yetiştirilen her türlü ağaç ve ağaççıklar; 

B) Kültür arazisi olarak kullanılan ve da
ğınık bir şekilde yer yer münferit küme ve sı
ra halinde tabiî olarak yetişmiş ağaç ve ağaç
çıkları ihtiva eden yerler; 

C) Sahipli arazideki palamut meşelikle
ri, fıstık çamlıkları, sığla ağaçlıkları, aşılı ve
ya aşısız her türlü yabani meyvalıklar; 

D) Hususi kanunları gereğince aşılanmak 
ve imar edilmek üzere Devlet ormanlarından 
ayrılmış veya ayrılacak olan her türlü yabani 
meyvalıklar; 

E) Parklar ve ağaçlı mezarlıklar; 
F) Fundalık ve makiliklerden muhafaza 

ormanı olarak tefrik edilmeyen yerler; 
Orman sayılmaz. 

Aydın 
Lûtfi Ülkümen 

Yüksek Başkanlığa 
(E) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Çorum 

•H. Ortakcıoğlu 
«Sahipli arazide bulunan ve civarındaki or

manlarda tabiî olarak yetişen ağaç ve ağaççık 
nevilerinin bulunduğu yerler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 1 nci mad

denin «E fıkrasının sahipli arazide bulunan ve 
hususi orman karakteri taşımıyan ağaç ve ağaç
çık nevilerinin bulunduğu yerler.» şeklinde ta
dilini ve (O) fıkrasının kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Cevdet Soydan 

Yüksek Riyasete 
Birinci maddenin F fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim : 
F) Kültür arazisi olarak kullanılan ve da-

I ğınık,, yer yer küme ve sıra halinde bulunan 
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ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yerler. 

Tekirdağ Denizli 
Zeki Erataman Baha Akşit 

Yüksek Başkanlığa 
F fıkrasındaki (devamlı surette) kelimesi

nin kaldırılmasını arz ederim. 
Çorum Mebusu 

H. A. Vural 

Yüksek Başkanlığa 
G fıkrasının sonuna (sığla gibi emsali ağaç

lar) cümlesinin ilâvesini arz ederim. 
Çorum Mebusu 

H. A. Vural 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülmekte olan Orman kanunu lâyihası

nın birinci maddesindeki (F) bendinin başında
ki (devamlı surette) diye yazılı olan iki kelime
nin, şifahen arz edilen mahzurları sebebiyle 
tayyını arz ve teklif ederim. 

'Kastamonu Mebusu 
M. Âli Mühto 

29 .1 .1954 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ve izah edilen sebep ve tekliflerin 
nazara alınarak görüşülmekte olan Orman Ka
nununun birinci maddesinin tadili için maddenin 
komisyona havale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
M. Âli Mühto 

29 .1.1954 
Yüksek Reisliğe 

Görüşülmekte olan Orman kanun lâyihasının 
1 nci maddesine bir bent olarak aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
M. Âli Mühto 

— Beş hektardan az olan sahipli arazi üze
rindeki her nevi ağaç ve ağaççıklar. 

REÎS — Şimdi en aykırısından başlıyarak 
birer birer reye arz edeceğim. 

(Aydın Mebusu Lûtfi Ülkümen'in takriri tek
rar okundu.) 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
En aykırı teklif, komisyona havalesi hakkındaki 
teklifimdir. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Benim de öner
gem vardı, okunmadı. 
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REİS — Onu da okuyalım. 

Yüksek Başknlığa 
Şifahen arz eylediğim sebeplerle, birinci 

maddenin (F) fıkrasının tayyedilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
S. Atanç 

(Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto'-
nun maddenin komisyona havalesine dair takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Burada konuşulan bütün mesele
ler takrirler halinde buraya aksetti. Bu takrir
ler oya konulup kabul edilmeden, dikkat naza
rına alınmadan komisyona havalesinin doğru 
olacağına kani değilim. 

Bu itibarla dikkat nazarına alman takrir
lerle birlikte maddeyi komisyona vermek her 
halde isabetli olacaktır. Bu takrirleri birer bi
rer reyinize arz edeceğim. Hepsi de kabul edi
lebilir, bir kısmı da kabul edilebilir. Komisyon 
ona göre tetkik eder. 

Lûtfi Ülkümen'in takririni dinlediniz. Birin
ci maddenin yeni baştan yazılması mahiyetin
dedir. 

Bu takriri nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Alınmıştır. Komisyona veriyoruz. 

(Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'in takriri tek
rar okundu). 

REÎS — Sıtkı Atanç'in takriri birinci mad
deden F fıkrasının tamamen tayyedilmesi hak
kındadır. Takriri dinlediniz. Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Ankara Mebusu Cevdet Soydan'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu takrir G fıkrasının tamamen kal
dırılması ve E fıkrasının değiştirilmesi hakkın
dadır. Dinlediniz. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
takriri tekrar okundu). 

REÎS — F fıkrasındaki «yetişmiyen» tâbiri
nin (yetişen) tâbiri ile değiştirilmesi teklif edi
liyor, nazara alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman ve Deniz
li Mebusu Baha Akşit'in takriri tekrar okundu) 

REÎS — F fıkrasının «Devamlı surette» ke
limelerinin tayyı suretiyle tadilini teklif etmek-
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tedirler. Bu takriri reylerinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mıştır. 

(Çorum Mebusu Hasan Ali Vural'ın (Devam
lı surette) kelimeelrinin tayyına dair takriri 
tekrar okundu). 

REÎS — Bundan evvel dikkate alınan tak
rirle aynı mahiyettedir, reye koymuyorum. 

(Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto'-
nun (Devamlı surette) kelimelerinin tayyına 
dair takriri tekrar okundu). 

REİS —Bu da aynı mahiyettedir ,reye koy
muyorum. 

(Çorum Mebusu Hasan Ali Vural'ın g fık
rasının sonuna (Sığla gibi emsali ağaçlar) cüm
lesinin ilâvesine dair takriri tekrar okundu) 

BEÎS — Nazara alınmasını kabul edenler... 

etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Kastamonu Mebusu* Muzaffer Âli Mühto'-

nun (Beş hektardan az olan sahipli arazi üze
rindeki her nevi ağaç ve ağaççıklar....) fıkrası
nın maddeye ilâvesine dair takriri tekrar okun
du). 

REÎS — Bu takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Takrirlerin hepsi reye arz edilmiştir. Nazarı 
dikkate almanlar madde ile birlikte komisyo
na gönderilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle bir Şu
bat Pazartesi saat 15 te toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanış saati r 18,25 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU 

1. — Urfa Mebusu Feridun Ay alp'm, Sürüç 
Kazasının Dobalak Köyü ^hudutları 'içinde mev
cut yeraltı suyunun daimî olup olmadığının tet
kik ettirilip ettirilmediğine, şimdiye kadar ya
pılan ıslah ameliyesi için ne niiktar para sarfe-
düdiğine ve suyun götürüleceği beş köyde de 
mebzul miktarda yeraltı suyu bulunduğuna gö
re bu kadar masraflı bir işe ne sebeple giri-
şildiğine dair sofusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu ve İçişleri Vekili E tem Menderes'in' 
yazılı cevapları (6/1159) 

24.VII.1953 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların «içişleri ve Bayındırlık 
vekilleri .tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi sayigılarıımla rica ederim. 

Urfa Mebusu 
iDr. Feridun Ayalp 

Sürüç ilçesinin, bir şahsa ait olan DofoaJİak 
köyü hudutları içinde, şok eskiden kalma bir 
yeraltı suyu 1940-1941 yıllarında Sürüç'te bu
lunan 222 nci piyade alayı tarafından gerek 
menfez kuyuları ve gerekse galeri kışımı tama
men temizletilerek meydana çıkarılmıştı. On iki 

seneden beri zaman zaman akmakta devam 
eden bu su; geçen seneden beri civardaki beş 
köye içme suyu »olarak götürülmek üzere Vilâ
yet tarafından ele alınmış bulunmaktadır. Şu 
hale göre : 

A)ı 'Gerek menfez kuyuları ve gerekse ga
leri kısmı, evvelce temizlenmiş ve menfez kuyu
ları da işe başlanmazdan evvel açık bulunduğu
na göre bu suyun şimdiye kadar yapılan ıslah 
ameliyesi için ne miktar para sarfedilm'iştir. Sar-
fedilen para ne gibi işler için yapılmıştır ve sar-
£ edilen para ile yapılan iş mütenasip midir? 

B) iSuyun sathı tarza çıktığı yerden ıbeş kö
ye kadar ayrı ayrı ne ımiktar boru döşenecek ve 
sarfedilecelk işçilik ücreti ile kaç liraya «mal ola-
'caktır. 

Cy Suyu depo etmek için kaç metre mdkâp-
ılılk bir su deposu yapılacak; ve her köyde birer 
çeşme yaptırılması düşünüldüğüne göre, bu te
sisler kaç liraya mal olacaktır. 

D) Bu köylerin nüfusları ne kadardır ve 
halen içnje suyu sıkıntısı çekmekte midirler. 

E) Bu su tamamen ıslah edildikten sonra 
sahibinden (bu su tapulu bir arazinin içinden 
çıkmaktadır) ne şekilde alınacaktır. 

441 -



A* . Ut/ £tU • X 

Bu suyun götürüleceği beş köyde de içme | 
suyu bulunduğuna ve daha sıhhi bir şekilde el
de edilmesi mümkün olduğuna göre hukukan 
istimlâki mümkün müdür. Mümkün ise bedeli 
nereden ödenecektir. 
F) Gerek sıhhi bakımdan ve gerekse galeri
nin tıkanmaması için menfez kuyularının ağ
zına yapılacak menfez kapakları kaç liraya mal 
olacaktır. 

K) îşe başlanmazdan evvel bu suyun dai
mî olup olmadığı tetkik edilmiş midir. Edilmiş
se ne şekilde elilmiştir. 

î ) Bu suyun götürüleceği beş köyde de 
bütün Sürüç ovasmdaki köyler gibi âzami 3-4 
metre derinlikte ve mebzul miktarda yeraltı 
suyu bulunduğu, basit ve çok ucuz fiyatla alı
nabilen su tulumbası ile kolay, ucuz ve sıhhi 
su temini mümkün iken bu kadar masraflı ve 
güç bir işe girişmekteki, sıhhi ve iktisadi se
bep nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 29 . 1 . 1954 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 53 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

27 . VII . 1953 gün ve 6-1159/5645-12697 sa
yılı yazı karşılığıdır : 

Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 
içinde mevcut yeraltı suyunun daimî olup ol
madığının tetkik ettirilip ettirilmediğine, şim
diye kadar yapılan ıslah ameliyesi için ne mik
tar para sarf edildiğine ve suyun götürüleceği 
beş köyde de mebzul miktarda yeraltı suyu 
bulunduğuna göre bu kadar masraflı bir işe 
ne sebeple girişildiğine dair Urfa Mebusu Fe
ridun Ayalp'm yazılı sorusuna hazırlanan ce
vabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 
içinde mevcut yeraltı suyunun daimî olup ol
madığının tetkik ettirilip ettirilmediğine, şimdi
ye kadar yapılan ıslah ameliyesi için ne miktar 
para sarfedildiğine ve suyun götürüleceği beş 
köyde de mebzul miktarda yeraltı suyu bulun-

. xc/erx \J . x 

Köyün adı Nüfusu 

1. — Mizanter 100 
2. — Kazşükran 141 
3. — Koçşükran 83 
4. — Harbeşiş 125 
5. — Satılşükran 130 
6. — Melikşükran 230 

Yekûn 809 

duğuna göre bu kadar masraflı bir işe ne se
beple girişildiğine dair Urfa Mebusu Feridun 
Ayalp 'm yazılı sorusu aşağıda. cevaplandırıl
mıştır : 

Urfa Valiliğinin bu konuya ait 1770 sayılı 
yazısı ile verilen malûmata göre Dobalak mev
kiinde bulunan (102) kuyu hiçbir şahsa ait ol
mayıp Romalılar devrinden kalma eski tesisler
dir. 

Her 'ne kadar 1940 senesinde Sürüç 'te bulu
nan 222. Piyade Alayı tarafından gerek men
fez kuyuları ve gerekse galerilerin temizlenmesi 
için teşebbüse geçilmiş ise de bu teşebbüs fiilî 
bir neticeye müncer olmadan akim kalmıştır. 

A) 1951 yılında Urfa Valiliğince kuyuların 
temizlenmesine başlanarak yuku ağızlarına bi
lezik ve betonarme kapaklar yapılmak sure -
tiyle seylâptan kurtarılmış ve saniyede (3) lit
re kadar temiz menba suyu temin edilmiştir. 

Bu işler için 1951 senesinde (4853), 1952 yı
lında (21 849 )ve 1953 yılı içinde de (4 481) 
lira ki, ceman (31 183) lira harcanmıştır. Sarf-
edilen para «Köylerde halkın yapacağı su iş
lerine yardım» bölümünden vilâyete yapılan yar
dımlardan ödenmiştir. Bu teşebbüs sonunda (6) 
köy halkı istedikleri temiz içme suyuna kavuş
muş olacaktır. 

B) Dobalak suyunun sathı arza çıktığı yer
den itibaren (600) metre mesafede bir depo ya
pılacak ve (15 990) metrelik boru döşenecek
tir. Gerek boruların bedeli ve gerekse işçilik 
için (.31 880) lira sarf edilecektir. 

C) Köylere suyun tevzi yerinde (75) met-
,re mikaplık bir depo ile lüzumu kadar çeşme 
inşa edilecektir. Bu işlerin keşif bedeli (40 000) 
liradır. 

D) Dobalak kuyularından elde edilen men
ba suyundan istifade edecek köylerin adları ile 
nüfus miktarları aşağıdadır : 
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Bu köylerde akar su veya menba suyu yok- I 

tur. içme sularını kuyulardan temin- etmekte
dirler. Bu kuyu suları sert ve gayrisıhhidir. 

E) Bu su tamamen ıslah edildikten sonra, 
ki, inşaat ve tesisler tamamlanmak üzeredir. 
Yukarda bahsi geçen köylere verilecektir. 

Dobalak suyu için şimdiye' kadar bir hak ı 
iddiasında bulunan olmamıştır. Böyle bir iddia 
çıktığı takdirde vilâyetçe gereken kanuni hü
kümlerin tatbik edileceği tabiîdir. 

F) Gerek sağlık bakımından ve gerekse ga
lerilerin tıkanmaması için kuyuların ağzına ya
pılan bilezik ve betonarme kapaklar (12 292) 
liraya malolmuştur. 

K) Yeraltı suyunu tetkik etmek üzere 1952 
yılında vilâyetlere gönderilen Alman ve Türk 
mütehassısları bu meyanda Dobalak suyunu da 
incelemişler ve daimî verim bakımından men-
bam ümit verici olduğunu müşahade etmişler
dir. 

1) Adı geçen köyler halkı her ne kadar ha
len kuyu sularından istifade etmekte iseler de 
(2-3) metre derinlikte bulunan birinci tabaka 
suları kolaylıkla tefevvüse müsait bulundukla- ı 
rından insanların hayat ve sıhhati üzerinde bi
rinci derecede rol oynıyan temiz su temini dâ
vasında her zaman için iktisadi şartların sağlan
ması mümkün görülememektedir. 

T. C. 
içişleri Vekâleti 

M. I. G. M. 
3. D. B.* Ş. M. 

Sayı : 631 - 538 - 45,22298. | 

özü: Urfa Mebusu Feri
dun Ayalp'ın yazılı so-

' r ru önergesi H. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
27 . V I I . 1953 günlü ve 6/1159, 5645/12697 

sayılı yazıları karşılığıdır. I 
Sürüç Kazasının Dobalak Köyü hudutları 

içinde mevcut yeraltı suyunun daimî olup olma
dığının tetkik ettirilip ettirilmediğine, şimdiye 
kadar yapılan ıslah ameliyesi için ne miktar para 
sarfedildiğine ve suyun götürüleceği beş köyde 
de mebzul miktarda yeraltı suyu bulunduğuna 

.1964 0 : 1 
göre bu kadar masraflı bir işe ne sebeple givişil-
diğine dair Urfa Mebusu Feridun Ayalp tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi üzerine gerekli 
inceleme yapıldı : 

Sürüç Kazasının Dobalak mevkiinde bulunan 
102 kuyu hiçbir şahsa •ait olmayıp Romalılar dev
rinden kalma eski tesislerdir. 1951 yılında mez
kûr kuyuların temizliğine başlanmış ve bilâhara 
kuyu ağızlarının bileziği ve kapakları beton yapı
larak seylâptan kurtarılmış ve bu suretle saniye
de iki litre kadar temiz memba suyu temin edil
miştir. 

Her ne kadar 1940 senesinde Sürüç'te bulu
nan 222 nci Piyade ^Lay1 tarafından gerek men
fez kuyuları ve gerekse galerilerinin temizlenmesi 
için teşebbüse geçilmiş ise de işin azameti karşı
sında bu teşebbüs fiilî bir neticeye müncer olma
dan akim kalmıştır. 

A) Gerek menfez ve gerekse galeri kısmı te
mizlenerek kabili istifade bir hale getirilmiştir. 
Mezkûr kuyulara 1951 yılında 4853, 1952 yılında 
21 849 ve 1953 yılında da 4 481 lira ki, ceman 
31 183 lira masraf yapılmıştır. 

Sarf edilen para köy içme sularına yardım bö
lümünden harcanmıştır. Yapılan iş 6 köye de
mir borularla içme suyu temini gibi köylünün sağ
lığını koruyucu bir maksat taşıdığı cihetle* bunun 
iktisadi olup olmadığı yolunda her hangi bir mü
lâhaza ve düşünceye mahal görülmemektedir. 

B) Dobalak suyunun sathı arza çıktığı yer
den itibaren 600 metre ilerde yapılacak depoya 
kadar üstü kapatılacaktır. Depodan itibaren 
köylere gidecek taksimata ait kroki eklenerek su
nulmuştur. [*] Bu krokiye nazaran 15 990 metre 
boru döşenecektir. Gerek boruların bedeli ve ge
rekse hafriyat ve döşeme işi 31 880 liraya temin 
edilebilecektir. 

C) Köylere tevzi yerinde 75 ton su alabi
lecek bir depo yapılacaktır. Depo marsafı keşfe 
göre 70 000 liradır. 

D) Dobalak kuyularından elde edilen mem
ba suyundan istifade edecek köylerin adları 
ile nüfus miktarları aşağıda yazılıdır: 

[*] İlişik kroki soru sahibine gösterilerek 
dosyasına konmuştur. 

443 



B : 35 29.1 
Köyün adı Nüfusu I 

1. Mizanter 100 
2. Kazsükran 141 
3. Koçşükran 83 
4. Harbeşiş 125 
5. Satılsökran 130 
G. Meliksükran 230 

Yekûn 809 

Bu köylerde içme suyu yoktur. Yalnız içme 
sularım kuyulardan temin etmektedirler ki, 
gayrisıhhidir. 

E) Bu ,su, tamamen ıslah edildikten sonra 
inşaat ve tesisler tamamlanarak yukarda adları 
yazılı köylere götürülecektir. Şimdiye kadar bu 
suda bir hak iddiasında bulunan çıkmamıştır. 
Bir iddia çıktığı takdirde Sular Kanunu hüküm
lerinin tatbik edileceği tabiîdir. Mezkûr köy
lerde sıhhi içme suyu yoktur. Başka şekilde de 
sıhhi su temini şimdilik imkânsızdır. 

F) Gterek sıhhi bakımdan ve gerekse gale
rilerin tıkanmaması için 102 menfez kuyusunun 
ağzına yapılan bütün kapaklar ve kuyu bilezik
leri 12 727 liraya malolmuştur. 

K) Yeraltı ,su tesisleri vücuda getirilmek 
üzere vilâyete gelen bir Alman mütehassısı ile 
Baymdırık Vekâleti Sular idaresi müdür ve 
mütehassısları marifetiyle tetkikat yaptırılarak 
bol su elde ediletceği kanaati tebellür etmiştir. 

I) Mezkûr köylerdeki halkımız her ne ka
dar kuyu sularından istifade etm'ekte iseler de 
köylerine demir borularla getirilecek sıhhi şart
ları haiz temiz su ile kuyu suları mukayese edi
lemez. Tesis ne kadar masraflı olursa olsun 809 
vatandaşın sağlığını korumak ve gayrisıhhi 
durgun kuyu suları yerine borular iç'erisinde 
akan sıhhi şartları haiz temiz su kullanmalarını 
sağlamak olduğuna göre bu asil gaye karşı
sında tesislerin iktisadi olup olmadığı yolunda 
mülâhaza serdedilmesini yerinde görmüyorum. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
21 . 10 . 1953 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

.1954 0 : 1 
3. — Çankırı Mebusu Kâzım Ar ar'm, §a-

banözil Kazasına bağlı Orta Nahiyesinin ağaç
landırılması için talebedilen 10 000 aded Kana
da kavağının verilip verilmediğine dair Tarım 
Vekili Nedim Ökmen'in yazılı cevabı (6/1354) 

22 . I . 1954 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Şabanözü ilcesine bağlı Orta Bucağının 
ağaçlandırılması için 10 000 aded Kanada ka
vafının verilmesi hususu Çankırı Vilâyeti kana-
liyle Tarım Vekâletinden istenmiştir. Bakanlı
ğın bu hnsusta gösterdiği hassasiyetten ©min 
olarak bu talebin yerine getirilip getirilmediği
ni, getirilmemiş ise ne zaman temin edileceği
nin Tarım Vekili tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

T. C. 
Tarım Vekâleti 

Orman Umum Müdürlüğü 2Î) . I . 1954 
Şulesi : 9 

H. No. : 9018/166 

Özeti : Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar'in T. B. M. 
Meclisine verdiği yazılı 
soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
25 . I . 1954 gün ve Kanunlar Müd.6 -1354/ 

6337 -14629 sayılı emirleri karşılığıdır : 
Şaban Özü Kazasına bağlı Orta Nahiyesinin 

ağaçlandırılması için talebedilen 10 000 Ka
nada kavağı hakkında Çankırı Mebusu Kâzım 
Arar tarafından verilen yazılı soru önergesi 
tetkik edildi : 

Bu mevzuda Vekâletime bu güne kadar her 
hangi bir talep vâki olmamıştır; mamafih sözü 
edileıı Kanada kavağı embalâj ve taşıma gi
derleri kendilerine ait olmak üzere Samsun, Or
man işletmesine bağlı Gelemen fidanlığından 
bedelsiz olarak tahsis edilmiş ve mahalline ge
rekli emir verilmiştir. 

Ittılalarma .saygiyle arz ederim. 
Tarım Vekili 

N. Ökmen 

>•-<< 
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8. - SUNUŞLAR VE TELGRAFLAR 

Maraş merkez köy öğretmenleri adına İlk
öğretim Müfettişi Ya§ar Şener'in; Koy Ensti
tülerinin öğretmen okullariyle birleştirilmesin

den dolayı Yüksek Meclise 
ren telgrafı. 

şükranlarını bildi-

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim TutanaJ* Dergisine bağlı basmayazılanda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sahife Sütün Satır Yanlış * Doğru 

95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
95 

8 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
9 

10 
10 
10 
10 

2 7 
2 5 
2 7 
1 26 
1 27 
1 39 
1 42 
2 2 
2 4 
5 13 

,5 15 
5 16 

neu sahifenin 

ücretleri 
alman paralar 
ve çeşitli giderler 
mahsubedikniyen 
edilmiyerek 
1 274 691 lira 
tahsisattan 
2 805 313 lira 
geçici hizmetliler 

50 000 
1 274 691 11 
2 805 313 67 

nihayetine asağıdak 

* ücreti 
alınacak paralar 
ve çeşitli gelirler 
mahsubed'ilmiyerek 
edilemiyen 
1 628 191 lira 
tahsisatından 
2 451 813 lira 
geçici hizmetliler ücreti 

353 500 
1 628 191 11 * 
2 451 813 67 

L satırlar ilâve edilecektir: 

özel Çamaltı ve Yavşan Tuzlaları faslına kaydolunan 403 500 liralık tahsisattan 1951 senesi için
de 10 909 lira 79 kuruş sarfiyat, ve 39 090 lira 21 kuruş 3010 sayılı Kanun mucibince avans olarak 
verilımiş ve geri kalan 353 500 liralık tahsisatın 5750 sayılı Kanun gereğince ertesi yıla 
devri iktiza ettiği halde dairesi hesabı kaltîde zühulen im'ba edilen tahsisat meyamnda gösterillme-
siriden dolayı bu kere devreden tahsisat meyamnda gösterilmesinden. 

S. Sayısı Sahife Sütün Satır Yanlış Doğru 

96 
96 
96 

11 
11 
11 

2 
2 
2 

.2 
9 

11 

Müdürlüğünün 
alet, 
ve sair •r 1&_r% 

Müdürlüğü 
al ât 
ve saire 

mm* 

• 
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Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe > 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Kosay 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerhay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Yahya P#lvan 

'ili Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin netisesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
253 
253 

213 
21 

[Kabul edenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı. 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canip Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

1 Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Pelatkan 

t, 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocat ürk 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol • 

| Füruzan Tekil 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

tZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban j 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
NeccLet Incekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu | 
Şükrü Kerimzade I 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürralıman Fahri A-
ğaoğlu I 

JB : 30 *£) . i 
Rifat Alabay I 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol-
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer | 

. ıyo4 u : ı 
Zeyyat Mandalinei 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

Kemal Balta 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sinan Tekelioğlu 

SîtRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri -Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 

Halil tmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Er at aman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halû'k öke ren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Anal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
(î.) 
S«yfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
tbrahim Subaşı 

AYDIN 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BÎLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Nusret Kiri'şcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Boynuk 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENtZLÎ 
Mustafa Güleügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 

Cevdet San 
GİRESUN 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Ödib Adıvar 
Avni Başman 

Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır- (t.) 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe (1.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
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MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdûlkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

B : 35 ! 
Nuri özsan 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

P.t7Tg 

tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

29.: 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 
SEYHAN 

Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

[Açık meı 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

L. 1954 0 : 1 
Salim Serçe 1 
Cezmi Türk 

StîRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım | 

8ÎN0B 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu | 

Musluklar] 
1 Manisa 1 

Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 



B : 35 29.1.1954 0 : 1 

karayolları Umum Mudu 

AFYON KARAHlSAR | 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Oedikosrlu 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurt bek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekel i oğlu 

AYDIN 
Nail Oeveci 
Şevki ITasırcr 
Etem Mend'öres 
Lûtfi Ülkü m en 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 

düğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
259 
259 

207 
21 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumeu 
Enver fîüreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yıroah 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf ]\Iehmet Kurkut 

, Ta İn t Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
f Nusrettin Barut 
Sabahattin Tnan 

BOLU 
Fahri Belen 

!-Zuhuri Danışman 
Mahmut Oüçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim ilerlemen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

| Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Hinin Kalafat 
ihsan Karasioglu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meoit Bumin 
Abbas Cîio'in 

, Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Uıal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
TTüsoyin Ortakeıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Oobanoglu 
RePet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Mehmet Enpinün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Sahri Eıduman 
Enver Karan 
Emruİlah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoglu 
Kemal Zeytinogla 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Do^an Köymen 
Adnan Tüfpkeio&lu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörük oğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
And re Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türk gel di 

İZMİR 
Mehmet Al demir 
Ciha.d Bahan 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tank Oürerk 
Necdet Tncekara 
Osman Kapanı 
Halil özyörük 
Anidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü TTilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçeeioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

B : 35 29 .1 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya A tığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-

Rıfat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ehüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet öl em en 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
nakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Sülevman Süruri Na-
snboğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Abdülkadir Ozbay 

MANİSA 
Semi Ergin 

. 1954 O : 1 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Nedim Okmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUŞ 
Ham d i Dayı 
Ferit Kılıelar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Hüsevin îîlkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Rffet Aksov 
Zeki Mosnt Sezer 
TTamdi Sırlan 
Atıf Topn^o'ln 

RİZE 
Î77et Akeal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morsnl 

SAMSUN 
Hâsım Alişan 
Naei Berkman 
Tevfik îleri 
Fi rıız Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
tbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil T m re 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki Ors 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Ç!ubuk 
Ahmet Gürkan 
Ham di Koyutürk 
Halûk Ok eren 
Muzaffer On al 
Mustafa Ozdemir 

TRABZON 
Salih Fsad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmod Barutçu 
Mnstafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

URPA 
Necdet A can al 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üeöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sîvişoglu 
Avni Yurdabayrak 
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B : 35 29.1.1954 O : 1 
[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 
Osman Talât Iltekin 
(t) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakofflu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğla 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Em»*; 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (î.) . 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoglu 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih Tnal 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oglu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarhvm 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Mnhiddin Erener 
Vasfı Menteş (î.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır (1.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayrı Tosunoglu 
Hamdi Türe (t.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

Ali Rıza Kılıçkale 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ali Rıza. Ercan 

KÜTAHYA 
Ahmet. Thsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet AŞaoğlu 
Faruk tlker (I.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdafc 
Salâhattin Hiidayioğlu 
Ahmet KadoŞlıı 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar, 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türfcoğlu 
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Aziz Uras 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
•Zeyyat Mandalina 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe * 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

B : 35 29.1 
SAMSUN 

ismail İşın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
TevAk Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

i Cemil Yardım 
SÎNOB 

Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 

. 19D4 U : 1 
Ali Şükrü Şavk i 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 1 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

i TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

[ Hasan Remzi Kulu 

[tAçtk mebusluklar] 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 

, Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa . 1 
Zonguldak 1 
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ÜRFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
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S. SAYISI : 9 4 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Tarım ve Büt

çe komisyonları raporları (1/640) 

r. c. 
Başvekâlet U, VII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say\ : 71 -2594, 6/2117 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5659 sayılı «Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu» nun 10 ncu maddesinin tadili 
hakkında Tarım Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . VI. 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE LÂYİHASI 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Kuruluşuna mütedair 24 Mart 1950 tarihli ve 5G59 sayılı 
Kanunun onuncu maddesi : 

«Atatürk Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tarihindeki sınırlan içinde bulunan gayrimen-
küllerin gerçek veya tüzel kişilere devir ve temliki veya kamulaştırılması özel bir kanunla izin alın« 
masına bağlıdır. 

Bu kanunun yayımı tarihinden önce resmî daire ve teşekküllere, Devlet Ziraat İşletmeleri Ku
rumu İdare Meclisi karan ve Tarım Bakanlığının muvafakatiyle satışı takarrür etmiş gayrimenkul-
ler hakkında yukanM fıkra hükmü uygulanmaz. 

Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi parçaları Menafii Umumiye İstimlâk 
Kararnamesi hükümlerine göre kamulaştırılabilir.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Kanunun, Çiftlik hudutlan dâhilinden : 
a) özel ve tüzel kişilere arazi devir ve temlikini; 
b) Âmme menafii için diğer âmme müesseseleri tarafından yapılmasına zaruret görülen istim-

lâkleri 
Menederek ancak Yüksek Meclisin özel müsaadesine bağlıyan bu maddesiyle; Büyük Atatürk'

ün eşsiz bir azim, devamlı emek ve gayretlerle tesis ve mnillete armağan ettikleri bu örnek ese
rin arazi tamamiyetini ve bekasını temin ve bilhassa rantabl işletme imkânlarının elde tutulma
sı maksadının istihdaf edilmiş olduğu, şüphesizdir. 

Ancak; ihtiva ettiği türlü işletme şubelerinin her birinde, bilhassa son yıllarda çok ileri in
kişaflara erişmiş olan hu müessesenin daha rantabl ve devamlı bir işletme sistemine kavuşturul
ması için, hudutlan dâhilinde ziraat ve hayvancılık bakımından müsait şart ve imkânlardan mah
rum olmasına mukabil, zemin olarak, çiftliğin iştigal mevzuları haricindeki türlü sınai tesislere 
y\e iskâna çok müsait ve son zamanlarda bedel itibariyle çok kıymetlenmiş bulunan bâzı arazi par
çalarının satılarak bu bedelle ziraate elverişli yeni arazi mubayaası, türlü istihsal ve kıymetlen
dirme tesislerinin tevsi ve takviyesi suretiyle daha geniş istihsal, kalkınma ve hizmet imkânları-
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mn sağlanacağı ve diğer taraftan da günden güne gelişmekte olan Ankara Şehri için, yeni tesis
lerle daha ileri inkişaflara fırsat verilmiş olacağı tabiîdir. 

ilişikte sunulan tadil lâyihasında onuncu maddenin ilk fıkrası «Çiftliğin umumi istihsal du
rumu ve ekonomik şartları bakımından elden çıkarılmasında mahzur görülmiyen gayrimenkulle-
rin» devir ve temlikine mütaallik her muamelede Yüksek Meclisin işgal edilmesini önlemek mak-
sadiyle, bu satışların, «Tarım Vekâleti teklifi üzerine icra Vekilleri Heyeti kararı ile» yapılabile
ceği şeklinde tadil olunmuş ve 'böylelikle bir taraftan gerekli ıslahat tedbirlerinin süratle ittiha
zı, diğer taraftan da Atatürk'ün bu çok değerli vediasını günün ekonomik icaplarına ve rasyo
nel bir işletme sistemine uygun, daha ileri gelişme imkânları içinde idame ve muhafaza hususun
da Vekiller Heyetinin, Büyük Millet Meclisimizin titiz duygularına tercüman olacak bir hassa
siyetle takip ve kontrolü mümkün kılınmıştır. 

'Tadili teklif olunan maddenin eski şeklinde, Çiftlik hudutları dahilindeki arazinin âmme 
menafii için istimlâki hususu da aynı şekilde Yüksek Meclisin özel bir kanunla -müsaadesine 
bağlanmış bulunmaktaydı. Devlet Şûrası Dâva Daireleri Umumi Heyetinin 30 Mart 1953 tarih 
ve 8372 sayılı Resmî Gazetede neşrolunan 20 . I I . 1953 tarih ve 23/17 sayılı tevhidi içtihat kara
rında, «Bir âmme hizmetine muhassas âmme emlâkinin istimlâk yo'liyle bir âmme iâaresinden 
alınarak diğer âmme idaresine nakline mevzuat ve hukuk esaslarının müsait olmadığı ve bu 
itibarla bu gibi hallerde istimlâk hükümlerinin (tatbik edilemiyeceği» belirtilmiş bulunmaktadır. 

Şu hale nazaran, bir âmme müessesesi olan Atatürk Orman Çiftliğinin âmme hizmetine mu
hassas gayrimenkullerinin istimlâki esasen mevzuubahis bulunamıyacağma ve elden çıkarılması 
mahzursuz olacak arazinin yeni tadil tasarısındaki hükme müsteniden lüzumu halinde îcra Vekilleri 
Heyeti kararı ile başka bir âmme müessesesine de devir ve temliki mümkün olabileceğine göre mad
denin eski metninde «istimlâki Büyük Meclisin hususi müsaadesine» bağlıyan hükmün maddeden 
çıkarılması, umumi mevzuat ve tatbikatla tam bir ahenk temini bakımından zaruri mütalâa edil
miştir. 

Bundan başka, Atatürk Orman Çiftliğine ait gayrimenkullerin umumi istimlâk hükümleri dai
resinde diğer bir âmme müessesesi tarafından istimlâki mümkün bulunabileceği kabul edildiği tak
dirde ise, istimlâki tahdit ve bu müessesemize tamamen imtiyazlı ve istisnai bir durum izafe eden 
bu kaydm, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 69 - 74 ve 103 ncü maddeleri tatbikatını za'fa uğrat
makta olduğu hususu daha önce Devlet Karayolları Umum Müdürlüğünce istanbul yolunun geniş
letilmesi maksadiyle istimlâkine zaruret görülen araziye mütaallik (6000) sayılı Kanunun müza
keresi sırasında da Bütçe Komisyonunda mütalâa ve bu maddenin bir an önce ıslâhı ısrarla temenni 
ve telkin olunmuştu. 

Tadili istenen maddenin, son fıkrası «Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi 
parçaları Menafii Umumiye istimlâk Kararnamesi hükümlerine göre kamulaştırılabilir.» hükmünü 
ihtiva etmekteydi. Halen Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere edilmekte olan (Umumi 
istimlâk kanunu) tasarısının da, istimlâke mütaallik menafii umumiye kararının, istimlâke lü
zum gören dairenin bağlı bulunduğu vekâletçe ittihaz olunacağı belirtildiğinden, bu prensibe mü
tenazır olarak mezkûr fıkrada, (Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi par
çaları, umumi istimlâk mevzuatı dairesinde Tarım Vekâletince istimlâk edilebilir.) şeklinde tadil 
olunmaktadır. 

ilişikte sunulan kanun lâyihasının kabulü halinde Atatürk Orman Çiftliği Müessesesinin çok 
hayırlı gelişmeler kaydedeceğinden şüphe edilmemektedir. 

( S . Sayısı : 94) 



Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/640 

Karar No. 5 

W. XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

5659 sayılı (Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanunu) nun 10 neu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

24 Mart 1950 tarihli 5659 sayılı Kanunun 10 
ucu maddesi gereğince «Atatürk Orman Çiftli
ğinin bu kanunun yayımı tarihindeki sınırları 
içinde bulunanı gayrimen'kullerin gerçek veya 
tüzel kişilere devir ve temliki veya kamulaştı-
rıl'mıası özel bir kanunla tizin alınmasına "bağlı
dır» denilmektedir. 

Hükümet esbabı mu<;i'besinıde de etraflıca 
izah edilmiş olduğu ve ayrıca çiftlik haritası 
üzerinde yapılan tetkikattan da anlaşıldığı veç
hile çiftlik arazisiyle şahıslara ait arazilerin gi
rift bir halde bulunması işletme bütünlüğünü 
bozmaktadır. Bir taraftan da çiftliğe ait bulunup 
*da öteden beri istifade ediimiyen ve kültür ara
zisi haline getirilmesi yüksek masraflara malo-
lacak olan ve bu sebeple de kârlı bir işletmeye 
müsait bulunimıyan bir arazinin etrafına kurul
muş «Yeni Mahalle» dolayısiyle arsa haline gel
miş ve kıymet kazanmış olması, böyle bâzı de
ğişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir. An
cak yukarda da arzedildiği gibi 5659 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine göre her satış muame

lesi için Yüksek Meclisi lüzumsuz yere dşgal ey
lemekten başka bir fayda temin eylemiyen bir 
maddenin Hükümet gerekçesinde işaret edilen 
esbabı mucibe Idâhilinde değiştirilmesi komisyo
numuzca da uygun mütalâa edilmiş ve kanun 
lâyihası aynen ve ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Bursa 
8. Mıhçıoğlu 8. Karacabey 

Kâtip 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Balıkesir 

A. KocabıyıkoğV 
Giresun 

A. N. Duyduk 

Konya 
K. Ataman 

Afyon K. Afyon K. 
A. Güler 8. Torfilli 
Bursa Elâzığ 

u Selim Herkmen 8. Ergene 
îeel Kırklareli 

S. İnankur Mahmut Erbil 
imzada bulunamadı 

Konya Maraş 
Afi Rıza Ercan A. Kadoğlu 

İmzada bulunamdı 
Ordu 

Hamdi Şarlan 
İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/640 

Karar No : 78 

30 .1 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Atatürk Orman Çiftliği Kanununun 10 ncu 
maddesinin tadili hakkında Tarım Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 14. V I I . 
1953 tarilüi ve 6/2117 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası Tarım Komisyonu raporiyle 

birlikte komisyonumuza havale olunmakla Ta
rım ve Çalışma vekilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kurulu
şu hakkındaki 5659 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü, çiftlik sınırları içinde bulunan 

( S. Sayısı : 94) 
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gayrimenkullerin hakiki veya hükmi şahıslara 
dovif ve temliki veya kanunlaştırılmasının hu
susi bir kanun istihsali suretiyle mümkün olabi
leceğini âmir bulunduğuna binaen sevkolunan 
bu kanun lâyihası ile gerekçesinde mufassal an 
an; ve izah edilen mucip sebeplere istinaden 
maddenin, çiftliğin umumi istihsal durumu ve 
ekonomik şartları bakımından mahzur görülmi-
yen gayrimenkullerinin Tarım Vekâletinin tek
lifi üzerine icra Vekilleri Heyeti karariyle sa
tılabileceğine yetki verilmesini temin maksadiy-
le tadili istenilmektedir. 

Tarım Vekilinin komisyonumuzda verdiği 
izahata nazaran evvelce kabul olunan bir ka
nunla çiftlik arazisi dâhilinden geçen yol için 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bir miktar ara
zi tefrik edilmiş olduğu ve bugün ise yine çift
lik arazisinden Etimesgut bölgesinde askerî 
birlikler tarafından işgal edilmiş bulunan kıs
mının Millî Savunma Vekâletine, Güvercin İs
tasyonu civarında bulunan Ankara Çimento 
Fabrikası ile tesis ve lojmanlarının inşa edil
miş olduğu arazinin Ankara Belediyesine ve Eti-
bank Kömür Satış ve Tevzi Müesesesi tarafın
dan işgal edilmiş olan kısmın da Etibank'a ve 
buna müşabih âmme hizmetlerinin ifasını gerek
tiren tahsislerin yapılabilmesi için ayrı ayrı ka
nun istihsali zarureti karşısında çiftliğin kuru
luşu gayesine aykırı olmıyan umumi istihsal du
rumu ve ekonomik şartları bakımından mah
zuru görülmiyen gayrimenkullerin tcra Vekil
leri Heyeti karariyle tahsisi ve katılabilmesini te
min maksadiyle lâyihanın hazırlanmış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra 5659 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sinin tadiline lüzum olmadığı, ancak âmme hiz-

( S. Sayısı ; H ) 

metlerinin ifası bakımından lüsumu olan ve 
çiftliğin tesisi gayesine de mugayir olmıyan 
ve halen de işgal edilmiş bulunan arazinin tef
rik edilerek tahsis ve satılması ve 5659 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi hükmüne de uygun 
olarak tahsis edilecek ve satılacak arazinin ta-
dadî olarak kanunda yer alması yerinde görül
müş ve buna göre lâyiha komisyonumuzca yeni
den tanzim ve kabul edilmiştir. 

öncelik v« ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzer* 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Bu rapor SÖzcüsti 

Giresun 
A. Tüfekcioğlv 
Antalya Bolu 

A. Sanoğlu M. Güçbümez 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
İmzada bulunamadı 
Gazianteb Giresun Gümüşane 
E. Cenanı M. Şener K. Yörükoğlv 
tstanbul İzmir tzmir 
8. Oran B. Bilgin T. Vürerk 

Kastamonu Kırklareli 
ff. Türe R. özdeş 

tmzada bulunamadı 
Konya Ordu Rize 

R. Birand R. Aksoy O. Kavrakoğlu 
Siird Sinob 

M. D. Süalp S. Somuncuoğlu 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur. 
O. R. Eyüboğlu 

Reİsvekili 
îstanbul 

ff. Hûsman 
Kâtip 
Siird 

S. Erden 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5659 sayılı (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanunu) nun onuncu maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 24 Mart 1950 tarihli ve 5659 
sayılı (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku
ruluş Kanunu) nun onuncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliğinin, bu kanunun ya
yımı tarihindeki sınırları içinde kalan gayri-
menkullerin gerçek ve tüzel kişilere devir ve 
temliki memnudur. Ancak, elden çıkarılmasında 
çiftliğin umumi istihsal durumu ve ekonomik 
şartları bakımından mahsur görülmiyen gayri-
menkuller, Tarım Vekâletinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle satılabilir. 

Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan 
sahipli arazi parçaları umumi istimlâk mevzuatı 
dairesinde Tarım Vekâletince istimlâk edilebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONUN JN DEĞİŞTİRl Şl 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 8070 
dekarının satılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5659 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hu
dutları dâhilinde bulunan araziden aşağıdaki 
miktarlar esas tutulmak üzere kadastroca üınzim 
edilecek ifraz haritalarına göre : 

a) Etimesgut bölgesinde İkinci Zırhlı Tu
gay tarafından halen işgal edilmiş bulunan 5450 
dekar arazi ile askerî hava meydanı ittihaz edi
len 650 dekar ve Çorakpınar mevkiinde Muha
bere Alayı ve Hava Kontrol Grupu tarafından 
işgal olunan 455 dekar ve yine Çoraktepe mevki
inde Dördüncü Uçaksavar Bataryasının yerleş
tirilmiş bulunduğu 50 dekar olmak üzere ceman 
6 605 dekar arazinin Millî Savunma Vekâletine, 

b) Güvercin İstasyonu civarında Anlıara Çi
mento Fabrikası ile tesis ve lojmanların inşa 
edilmiş olduğu 750 dekar sahanın Ankara Bele
diyesine, 

c) Devlet Demiryolları Hastanesinden Or
man Çiftliği İstasyonuna imtidat eden demiryo-
liyle asfalt yol arasında ve bir kısmı da bu as
falt yolun Güneyinde olmak üzere ziraato elveriş
li bulunmıyan 350 dekar çorak arazi i İti Bahçe-
lievler bölgesinde Fen Fakültesine mücavir 130 
dekar ve İstanbul yoliyle Yenimahalle yollarının 
birleşme noktasında iki parçada 80 deknr olmak 
üzere ceman 560 dekar arazinin muhtelif yapı 
kooperatiflerinden, 

d) Fişek Fabrikası Kuzeyinde, bu fabrikay
la yeni İstanbul yolu arasında olup Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesi depo ve tesislerinin ku
rulu bulunduğu 135 dekar arazi ile Akköprü böl
gesinde İstanbul yolunun dördüncü kilometresi 
civarında 20 dekar olmak üzere ceman 155 de
kar arazinin Etibank ile Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesine, 

İlgili vekâlet veya teşekküllerle mutabık ka
lınacak bedel üzerinden satılmasına izin veril
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen 
ceman (8 070) dekar arazi dışında, Millî Müda
faa zaruretleriyle Çiftlik hudutları içinde bir 
fişek fabrikası tesisi elzem görüldüğü takdirde, 
çiftliğin umumi istihsal faaliyetlerini aksatma-
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6 
Hü. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalşma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

B. K. 

mak ve 200 dekarı geçmemek çartiyle gerekli bu
lunan arazi, Vekiller Heyeti karariyle İşletme
ler Vekâletine satılabilir. 

MADDE 3. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

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

\>*<i 

( S. Sayısı : 94 ) 



S. SAYISI 95 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisi
ne ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdürlüğü 1950 yı

lı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/461, 1/405) 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/461) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 352997, 288 

i .IV . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna
mesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı Hesabı Katisi; Divanı Mu
hasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cet
velde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle Hesabı Katide gösterilen rakamların ka
bule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

4 . IV . 1953 

Divanı Muhasebat Beisi 
Mümtaz Tarhan 

D. : 4 Reisi 
F. Işık 

Âza 
A. Âli Hemen 

Âza 
A. Rakım Savcı 

Âza V. 
R. örencik 

D. : 1 Reisi 
P. Eke 

İmzada bulunamadı 

Âza 
/ . Erenli 

Âza 
R. ögel 

Âza 
R. Uçkun 

Müddeiumumi 
E. Arkun 

D. : 2 Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
N. Başak 

İmzada bulunamadı 

Âza 
K. Arıçay 

Âza 
Â. Rıza Toksöz ' 

• 

D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
F. özbudun 

Âza 
F. Aktulga 

Âza V. 
ff. Tuğrul 
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Karayollan Umum Müdürlümü 1950 yılı Hesabı Kati kanon lâyihası (1/405) 

T. C. 
Başbakanlık 2.VI. 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2305, 6/1604 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6. V. 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Başlangıç 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Kesinhesabı tanzim edilerek Yüksek Meclisin 
tetkik ve denetilmesine arzedidmiştir. 

Genel Mizan (Tablo 1) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve bölgelerinde vukubulan bütçe muameleleri
nin özeti olup 1950 yılı içinde bütçe gelir ve giderleıine ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve 
yapılmış olan hizmetler arasında 'bütçe harici nıuamelelerin 1951 yılma devreden bakiyeleri ile 
nakit mevcudu hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 

1950 yılı içinde bütçe gelirinden yapılan tahsilat (61 752 497) lira (12) kuruştur. 

Gelirin çeşidi ile mukayesesi 

1 nci bölüm : (Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkımdaki 5539 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar) karşılığı bütçeye konulmuş bu
lunan (47 000 000) lira 'tamamen tahsil olunmuştur. 

2 nci bölüm : (Haizneden yardım) karşılığı olarak bütçeye konulmuş 'bulunan (6 303 374) 
liradan (3 400 000) lira noksanı ide (2 903 374) lira tahsil olunmuştur. 

3 ncü bölüm : (Teberrular ve çeşitli gelirler) Bütçeye kanulan 1 liraya mukabil (514 130,62) 
lira tahsilat yapılmıştır. 

4 ncü bölüm : (Menkul ve gayrimenkul mallar satış badelleri) Bütçeye bir lira konulmuş ise 
de hiç tahsilat yapılmamıştır. 

5 nci bölüm : (Mütaahhitlere verilecek malzeme, alet, edevat, depo, arazi ve sairenin kira be
delleri) Bütçeye konulan 1 liraya mukabil hiç, tahsilat yapılmamıştır. 

6 nci bölüm : (Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminatı ve mütaahhitlerin irat 
kaydolunan teminat akçeleri) olarak bütçeye konulan 1 liraya mukabil (6 587,50) lira tahsilat 
yapılmıştır. 

7 nci bölüm : Bütçenin (B) cetveline dâhil olmıyan ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu
na ve ek ve değişikliklerine göre tahsil olunan Yol Vergisinden Bayındırlık Bakanlığı hissesi 
olarak ayrılan % 15 lerden (5 108 605) lira tahsilat yapılmış ve Genel Müdürlük Kuruluş Ka
nununun 19 ncu maddesi gereğince aynen ödenek kaydolunmuştur. 
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8 nci bölüm : Bütçenin (B) cetveline dâhil olmıyan ve Bakanlar Kurulunun 8 . IV . İ9âö 
tarihli ve 11011/3 sayılı Kararı gereğince Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 761 nci (îi ve köy 
yolları yapımı bölümünden) Genel Müdürlük (Doğu - Anadolu ve Edirne îli kalkınma giderleri) 
diye açılan özel bölüme aktarılan (6 220 000) lira aynen Hazineden tahsil olunarak ödenek 
kaydolunmuştur. 

Gelir Tahakkuk ve Tahsilatın Mukayesesi 
Genel Müdürlük Kurluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde «19 

ncu maddesinin 2, 3, 4 numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler Hazinece cibayet olunarak 
gelir bütçesine irat kayıt olunur. Karşılığında Karayollan Genel Müdürlüğüne verilmek üzere her 
yıl gelir tahminleri tutarında Maliye Bütçesine* ödenek konulur. Yıl sonunda sağlanan gelir büt
çeye konulan ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarlar ertesi yıl ödeneğin hesabın
da nazara alınır.» diye yazılı bulunduğundan bu bölümlere ait gelirin tahakkuk ve tahsili Maliye 
Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Ödenek 
Lira 

53 303 378 1950 yılı bütçesine konulmuş bulunan ödenek tutan 
5 108 605 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa göre tahsil olunan yol vergisinden aynlan 

•% 15 1er tutan 
6 220 000 Doğu Anadolu ve Edirne 'ili kalkınma giderleri olarak Bakanlar Kurulunca tahsis olu

nan ödenek 

64 631 983 Toplam -$ 

Bütçe giderleri 
1950 yılı hesap devresi de dâhil olmak üzere o yıl bütçesine dâhil ödeneğe mukabil 

(61 878 861,99) lira sarf edilmiş ve ödenek dışı harcama yapılmamıştır. 
Lira K. 

59 461 346 
2 044 130 

373 384 

61 878 861 

64 631 983 
61 878 861 
l 

75 
51 
73 

99 

00 
99 

Nakden ödenen 
Bütçe emanetine alınan 
Haziran 1951 sonuna kadnr mahsup olunan 

Toplam 

1950 yılı ödenek toplamı 
1950 yılı harcama toplamı 

2 753 121 0.1 ödenek artığı 
1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa ve ek ve değişikliklerine göre tahsil olunan Tol Ver* 

gisinden aynlan hisselerden yılı içinde kullanılmıyan ödenek bakiyesi ertesi yıla devredilmekte 
olduğundan sözü edilen hisselerden 1950 yılı içinde tahsil edilmiş bulunan (5 108 605) lira edene* 
ğe mukabil (4 972 978,41) lira harcanmış ve bakiye kalan (135 626,59) lira 1951 yılına devredil* 
mistir. 

Lira K. 

2 753 121 01 ödenek artığı 
135 626 59 1525 özel bölümdeki ödenek bakiyesi olup 1951 yılına devrolunan 

2 617 494 42 İmhası lâzımgelen Ödenek artığı .. 
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1950 yılı içinde hizmet yapıldığı halde tahakkuk evrakının tekemmül edememesinden dolayı 
bütçeye masraf kaydedilmiyerek 4 938,96 lira borç devretmiştir. 

Bütçe gelir ve giderinin mukayesesi 
Lira K. 

61 752 497 12 Gelir tahsilatı 
59 834 731 48 Bütçe gideri ve mahsup devresindeki harcama 

1 917 7'65 64 Bütçe noktasından yapılan tasarruf 

Nakdin kontrolü 
Lira K. 

2 933 446 80 1951 yılma müdevver âdi emanet, bütçe emaneti ve emeklilik kesenekleri ve 
Devlet yardımları bakiyesi 

2 192 901 79 Şubat i 951 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 

740 545 01 Kasa ve banka mevcuduna nazaran (Gelir noksanı) 

Umumi ımizan 
Zimmet Matlup Zimmet 'artığı Matlup artığı 

Hesap isimleri Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe geliri 
Bütçe gelini tahakkuk ve tah
silatı 
Muhasebatı umumiye 
ödeme emirleri 
Kasa hesabı 
Banka cari hesabı 
Avans ve krediler hesabı 
Eşhas borçları hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma 
•eşhas borçları hesabı 
Âdi emanetler hesabı 
Bütçe emanetleri hesabı 
Emeklilik kesenekleri ve Dev
let yardımları cari hesabı 
Saymanlıklar irsalât hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma 
eşhas borçları karşılığı hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Esham ve tahvilât emanetleri 
hesabı 
Bütçe gelirleri hesabı 
Bütçe giderleri hesabr 
Genel merkez hesabı 

64 631 983 

61 752 497 
64 631 983 
61 878 861 
2 662 512 
109 129 547 
5 709 562 

23 114 

65 801 
7 694 261 

88 603 

176 719 
45 566 542 

43 984 
257 220 

241 820 
9 780 

61 605 477 
255 

— 

12 

99 
57 
01 
37 
28 

49 
88 
94 

46 
40 

54 
00 

00 
63 
26 
83 

61 752 497 

64 631 983 
61 878 861 
64 631 983 
2 651 204 
106 812 326 
4 924 877 

22 766 

48 112 
8 5.57 553 
2 132 734 

202 744 
45 496 649 

64 840 
241 820 

257 220 
61 762 277 

0 
77 

12 

00 
99 

27 
93 
41 
08 

47 
02 
45 

61 
15 

02 
00 

00 
75 
00 
50 

2 879 485 

2 753 121 

U 308 
2 317 220 

784 684 
• 348 

17 689 

m 893 

15 400 

61 505 477 
178 

08 

01 

30 
08 
96 
20 

02 

25 . 

00 

26 
33 

2 879 485 

2 753 121 

863 291 
2 044 130 

26 025 

20 855 

15 400 
61 752 497 

08 

01 

14 
51 

15 

48 

00 
12 

Genel'toplam 486 070828 77 486 070 528 77 70 354 805 49 70 354 805 48 
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Emanet paraların kontrolü 
U r a K. 

863 291 14 Âdi emanetler 
2 044 130 51 Bütçe emanetleri hesabı 

26 025 15 Emeklilik kesenekleri ve Devlet yardımlaşma cari hesabı 

2 933 448 80 Toplam 

11 308 30 Kasa mevcudu 
2 317 220 08 Banka mevcudu 

2 328 528 38 Toplam 
135 626 59 1525 sayılı Kanun gereğince yapılan tahsilattan nakden 1951 yılına ödenek olarak 

devredilen 

2 192 901 79 Kasa ve banka mevcudu toplamı 

2 933 446 80 Emanet paralar olup veznenin ödemeye mecbur olduğu 
2 122 901 79 Kasa ve banka mevcudu olup 1951 yılma devredilen 

740 545 01 Vezne ve banka mevcudundaki paralara nazaran idarenin ödemeye mecbur olduğu 
fark 

îta Âmiri Cetveli 

1950 yılı Mart. ayı başından 1951 yılı Haziran sonuna .kadar Bayındırlık Bakanlığında bulun
muş oları zevatın adlarını gösterir cetvel \-

Sıfatı Adı Başlayışı Ayrısı 

Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan 17 . I . 1949 22 . V . 1950 
» » Fahri Belen 23 . V . 1950 28 . X . 1950 
» » Vekili Hasan Polatkan 28 . X . 1950 15. X I I . 1950 
» » » Samet Ağaoğlu 15 . X I I . 1950 22. XTI. 1950 
» » Kemal Zeytinoğlu 23 . X I I . 1950 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 13 . I . 1954 

Esas No. 3/461, 1/405 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 malî 
yılı Hesabı Katisi hakkındaki kanun lâyihası, 
Divanı Muhasebatın Mutabakat Beyannamesiyle 
birlikte, Divanı Muhasebat ve Karayolları Umum 
Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

1. Talısisat : 
1950 malî yılı Bütçe Kanuniyle verilen ve 

sonradan ilâveten alınan tahsisat miktarı 
64 631 983 liradan ibaret olup Mutabakat Beyan
namesiyle Hesabı Katîde aynı miktar yazılı bu
lunmaktadır. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat Beyannamesiyle Hesabı Katîde 

birbirine uygun olarak 61 878 861 lira 99 ku
ruştur. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 2 753 121 lira 01 
kuruştan ibaret olup bundan 135 626 lira 59 
kuruşu gelecek seneye devredilmekle ve 49 016 
lira 28 kuruşu 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilip tahsisatından mevkuf tu
tulması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu miktar
lar çıkarıldıktan sonra kalan 2 568 478 lira 14 
kuruşluk tahsisatın imhası icabetmiş ve bağlı 
cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

Hesabı Katîde imhası icabeden tahsisat mik
tarı 49 016 lira 28 kuruş fazlasiyle 2 617 494 li
ra 42 kuruştur. 

Bu fazlalık senesi içinde verilen avans olup 
Hesabı Katîde gösterilmemesinden ileri geldiği 

anlaşılmakla Mutabakat Beyannamesindeki mik
tarlar komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde ve 

Hesabı Katîde birbirine uygun olmak üzer»1 

61 752 497 lira 12 kuruştur. 
Tahsilat : Hesabı Katîde ve Mutabak Beyan

namesinde birbirine uygun olmak üzere 
61 752 497 lira 12 kuruştur. 

5. Karayolları Umum Müdürlüğü 1950 yılın
da yaptığı 61 752 497 lira 12 kuruş tahsilata kar
şılık 61 878 861 lira 99 kuruşluk sarfiyat yaptı
ğından aradaki farkı teşkil eden 126 364 lira 87 
kuruş açık kalmaktadır. 

Bu açık : 1950 Bütçe yılında Hazineden nok
san yapılan yardıma mahsuben 1951 Bütçe yılın
da Hazineden alman para ile karşılanmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
Tahsisat, Sarfiyat ve Varidatın Mutabakat Be
yannamesinde yazılı miktarlara uygun olduğu 
anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim edilmiş 
bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis 
lige sunulur. 

Sayıştak Ko. 
Reisi Sözcü Kâtip 
Siird Aydın Mardin 

Ş. Türkdoğan Ş. Hasırcı A. Bayar 
Malatya Malatya Niğde 

Ar. Ş. Nabel M. Kulu 8. Dellâloğlu 
Seyhan 

T. Ziya Eker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1950 yık 

Kesin Hesap kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü

ğü 1950 bütçe yılı genel giderleri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (61 878 861) 
lira (99) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin 1950 bütçe yılı 
genel geliri ilişik (B) işretli cetvelde gösteril
diği üzere (61 752 497) lira (12) kuruştur. 

MADDE 3. — Bütçe gelirleri ile giderleri 
arasındaki fark olan (126 364) lira (87) kuruş 
sarfiyat fazlası 1950 bütçe yılında noksan yapı
lan yardıma mahsuben 1951 bütçe yılında Ha
zineden alman para ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — ödenekten 1950 yılı içinde 
sarf olunmıyan ve bağlı (A) işaretli cetvelde 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 617 494) lira 
(42) kuruşluk ödenek artığı yok edilmiştir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakar 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Nasuhioğlu. 
içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
//. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 yü% He

sabı Katı kanun lâyihası, 
MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü

ğünün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (61 878 881) lira (90) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1950 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (61 752 497) lira (12) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (126 364) lira (87) kuruş açık, 
1950 Bütçe yılında Hazineden noksan yapılan 
yardıma mahsuben 1951 Bütçe yılında Hazineden 
alman para ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda marsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (49 016) lira (28) kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahrisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmayan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 568 478) lira 
(14) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Bayındırlık vekilleri memurdur. 
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A - CETVELİ 

p . 

201 
202 
203 
204 

205 
206 

207 

208 

209 

210 
301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
403 
451 
452 

453 

476 

Tahsisatın nev'i 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı Uzman ve hizmet
lilerle tercümanlarının üc
retleri 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 
5439 ve 5539 sayılı kanun
lar gereğince verilecek ik
ramiyeler 
5434 Sayılı Kanun gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Terriisil ödeneği 
Merkez büro erid erleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâo'it ve defterler 
Fosta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giveeekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kartım gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 
'Taşıt eriderleri 
Temsil önderleri 
Yavın giderleri 
4489 sayılr Kanuna göre 
staj için yabancı memleket
lere gönderi1 eeeklerin yol
lukla riyle başka her çeşit gi
derleri 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Kurs giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

3 324 602 
'540 240 

1 138 080 

1 
54 834 

92 200 

3 000 

400 001 

291 215 
2 100 

24 330 
45 400 
10 000 

46 460 
45 000 

1 
132 110 73 

16 000 
2 

2 000 
4 000 

1 

6 500 
10 000 

Sarfiyat 
Lira 

1 932 452 
382 821 
963 932 

42 390 

61009 

1 000 

321 395 

173 564 
0 

24 071 
32 901 
8 928 

35 873 
36 053 

91 076 

3; 683 

1 906 
3 533 

430 

K. 

26 
03 
31 

13 

06 

80 

32 

94 
34 
45 

63 
15 

69 

86 

27 
13 

25 

3010 Sayılı Ka
nun gereğince 
verilen avans 

Lira K. 

. 

İptal 
olunan 

tahsisat 
Lira 

1 392 149 
157 418 
174 147 

1 
12 443 

31 190 

2 000 

78 605 

117 650 
2 100 

258 
12 498 
1 071 

10 586 
8 946 

1 
41 034 

14 316 
2 

93 
466 

1 

6 500 
9 569 

K 

74 
97 
69 

87 

94 

20 

68 

06 
66 
55 

37 
85 

04 

14 

73 
87 

75 
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F. 

501 
502 
761 
784 

785 

407 
Ö.B 

» » 

Tahsisatın nev'i 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Yollar ve köprüler 
Teknik hizmetler geçici gö
rev yolluğu 
Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 29 ncu onaddesi ge
reğince atelyeler döner ser
mayesi 
Mahkeme harçları 

. 1525 sayılı Kanun gereğin
ce şose ve köprüler yapım, 
onarım, bakım ve diğer her 
türlü giderleri 
Doğu - Anadolu ve Edirne 
îli kalkınma giderleri 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira 

10 193 
2 

46 364 932 

490 172 

240 000 
10 000 

5 108 605 

6 220 000 

64 631 983 

K. 

95 

32 

— 

Sarfiyat 
Lira 

5 403 

45 935 957 

417 393 

240 000 
4 853 

4 972 978 

6 187 252 

61 878 861 

K. 

45 

08 

62 

33. 

41 

48 

99 

3010 Sayılı Ka
nun gereğince 
verilen avans 

Lira Kt 

49 016 28 

40 016 28 
1951 yılına devir 

İptal 
olunan 

tahsisat 
Lira 

4 790 
2 

379 958 

72 778 

5 146 

135 626 

32 747 

2 704 104 
135 626 

2 568 478 
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B - CETVELİ 

F. M. * Varidatın nev'i 
Muıhaınmed 

Litrai 

47 000 000 
6 303 374 

1 
1 

aat 
K. 

Tahsilat 
Lira K. 

47 000 000 
2 903 374 

514 130 62 

1 Karayolları Genel Müdürlüğü Kurutuş,ve görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınan paralar 

2 Hazineden yardım 
3 Teberrular ve çeşitli giderler 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri 
5 Mütaahhitlere verilecek malzeme, alât ve edevat, de

po, arazi ve sairenin kira bedelleri 1. 
6 Mütaahhitlerden alınacaık gecikme ve sair tazminatı 

ve mütaahhitlerin irat kaydolunanı teminat akçeleri 1 6 387 50 
özel Bl. 1525 sayılı Kanun -gereğince Yol vergilerinden alı

nan % 15 5 108 605 5 108 605 
» Doğu - Anadolu ve Edirne İli kalkınma giderleri 6 220 000 6 220 000 

Yekûn 64 631 983 61 752 497 12 
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S. SAYISI 96 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisi
ne ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 

yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/535, 1/662) 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe Yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/535) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 361657/1823 24 Kasım 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe Yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Diva
nı Muhasebata gönderilen Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Malî Yılı Hesabı Katisi; Diva
nı Muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve 
bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle Hesabı Katide gösterilen 
rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

24. X I . 1953 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhan 

D. 4 Reisi 
F. Işık 

Âza 
Ragıp ögel 

Âza 
Rahmi Uçkun 

Âza V. 
T. Akgün 

D.l Reisi 
F. Eko 

Âza 
/ . ErenU 

Âza 
K. Arıçay 

Âza 
A. R. Toksöz 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

D. 2 Reisi 
R. Bdkuy 

Âza 
F. özbudun 

Âza 
Fikret Aktulga ' 

îmzada bulunamadı 

Âza V. 
Hakkı Tuğrul 

îmzada bulunamadı 

D. 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
A. Â. Hemen 

Âza 
A. R. Savcı 

Âza V. 
Nihad Başakar 

îmzada bulunamadı 
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Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/662) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . VIII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2305, 6/2480 
" ^ v Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 . VII . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı hesabı katî kanun lâ
yihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Başlangıç 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Kesinhesabı tanzim edilerek Yüksek Meclisin tet
kik ve denetlemesine arzedilmiştir. 

""' ' ' " " * ' Genel Mizan (Tablo 1) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve bölgelerinde vukubulan bütçe muamelelerinin öze
ti olup 1951 yılı içinde bütçe gelir ve giderlerine ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılmış 
olan hizmetler arasında bütçe harici muamelelerin 1952 yılma devreden bakiyeleri ile nakit mev
cudu hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 

1951 yılı içinde bütçe gelirinden yapılan tahsilat (87 788 764) lira (11) kuruştur. 

Gelirin çeşidi ile mukayesesi 

1 nci bölüm : (Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden ahnacak paralar) karşılığı bütçeye konulmuş bulunan 
(57 000 000) lira tamamen tahsil olunmuştur. 

2 nci bölüm : (Hazineden yardım) karşlığı olarak bütçeye konu1nmş bulunan (23 5^9 r03) 
liradan (453 322) lira 57 kuruş noksanı ile (23 106 180,43) lira tahsil olunmuştur. 

3 ncü bölüm : (Teberrular ve çeşitli gelirler) Bütçeye konulan 1 liraya mukabil (987 265,39) 
lira tahsilat yapılmıştır. 

4 ncü bölüm : (Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri) Bütçeye 1 lira konulmuş ise de 
(133 575,38) lira tahsil olunmuştur. 

5 nci bölüm : (Mütaahhitlere verilecek malzeme, alât, edevat ,depo ,arazi ve sairenin kira be
delleri) Bütçeye konulan 1 003 000 liraya mukabil (49 546,53) lira tahsi1.;'^ yapılmıştır 

6 nci bölüm : (Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminatı ve mütaahhitlerin irat kay
dolunan teminat akçeleri) olarak bütçeye konulan 1 liraya mukabil (128 295,34) lira tahsilat 
yapılmıştır. 
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7 nci bölüm : Bütçenin A/2 cetveline dâhil ek ödenek olup, Birleşik Amerika yardımları karşı
lık fonu % 95 leri hesabında teraküm eden paralardan Devlet Bakanlığı ile ECA İdaresi arasın
da yapılan aı*aşma gereğince İskenderun - Erzurum yolu için serbest bırakılan 1 320 000 lira 
5750 sayılı Kanuna istinaden 1951 yılı Bütçesine gelir ve Bakanlar Kurulu karariyle 901/2 ya
pım tertibine aynen ödenek kaydolunmuştur. 

8 nci bölüm : Bütçenin B. Cetveline dâhil olmıyan ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu
na ek ve değişikliklerj.ue göre tahsil olunan Yoi Vergisinden ayrılan % 15 hisselerden 1951 y.lı 
Bütçesine 4 660 401,04 lira gelir kaydedilmişti \ 

9 ncu bölüm : Bütçenin B. Cetveline dâhil olmıyan ve Bakanlar Kurulu kararı ile 5750 sa
yılı Kanuna istinaden 1951 yılı Bütçesine gelir kaydedilen 403 500 liranın Genel Müdürlük (Çam-
altı ve Yavşan tuzlaları) diye açılan özel bölüme Hazineden tahsil olunarak ödenek kaydolunmuş
tur. 

Gelir Tahakkuk ve Tahsilatın Mukayesesi 

Genel Müdürlük Kuruluş ve Görevleri- hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde: «19 
ncu maddenin 2, 3, 4 numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler Hazinece cibeyet olunarak gelir 
bütçesine irat kayıt olunur, karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl 
gelir tahminleri tutarında Maliye Bütçesine ödenek konulur. Yıl sonunda sağlanan gelir Mtçeye 
konulan ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarlar ertesi yıl ödeneğin hesabında 
nazara alınır.» diye yazılı bulunduğundan bu bölümlere ait gelirin tahakkuk ve tahsili Maliye 
Bakarilığmce yapılmaktadır. 

ödenek 
Lira K. 

81 562 506 00 1951 yılı bütçesine konulmuş bulunan ödeıfek'tutarı. 
1 320 000 00 5750 sayılı Kanun gereğince (Marşal yardımı) 13 . 6 . 1951 gün ve 3/13193 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile (İskenderun - Erzurum yolu inşaatı) için 
901/2 yapım tertibine munzam ödenek. 

4* 796 027 63 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa göre tahsil olunan 4 660 40I;0# lira 
ve 1950 yılından devir alman 135 626,59 lira ile birlikte ödenek kaydolunan. 

403 500 00 Çamaltı, Yavşan tuzlalarının karayolları şebekesine bağlauması giderleri 
4 . 1 . 1952 tarih ve 3/114237 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle. 

49 016 ? 28. 3010 sayılı Kanun gereğince.,1951 yılma devreden »avan&Jjakı^eleri 
1 270 026 00 İl ve Köy Yolları (özel>. 

89 401 075 91 Toplam 
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(Bütçe giderleri 

Lira K. 

80 212 128 74 Nakden ödenen 
3 003 511 95 Bütçe emanetine alman 
1 117 874 90 Haziran 1952 sonuna kadar mahsup olunan 

84 333 515 59 Toplam 

89 401 075 91 1951 yılı ödenek toplamı 
84 333 515 59 1951 yılı harcama toplamı 

5 067 560 32 
15 463 69 3010 sayılı Kanun gereğince senesi içinde hareanmıyan ödenek bakiyesi 

5 052 096 63 

5 052 096 63 ödenek artığı 
1 281 369 11 1525 özel bölümdeki ödenek bakiyesi olup 1952 yılına devrolunan 

3 770 727 52 İmhası lâzıımgelen ödenek artığı 

Bütçe gelir ve giderlerinin mukayesesi 

87 788 764 11 Gelir tahsisatı 
81 330 003 64 Bütçe gideri ve mahsup devresindeki harcama 

6 458 760 47 Bütçe noktasından yapılan tasarruf 

Nakdin kontrolu-

5 430 178 40 Şubat 1952 yılı sonundaki kasa, ve bankalar mevcudu 
4 100 220 02 1952 yılma müdevver âdi emanet, bütçe emaneti ve emeklilik kesenekleri ve devlet 

yatırımları bakiyesi 

1 329 958 38 Kasa ve .banka mevcuduna nazaran (gider noksanı) 
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• Hesap isimleri 

Bütçe geldri 
Bütçe geliri tahakkuk ve tah
silatı 
Muhassesatı umumiye 
ödeme emirleri 
Kasa hesabı 
Banka cari hesabı 
Avans ve krediler hesabı 
Eşhas 'borçları hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma 
•eşhas* borçları hesabı 
Âdi emanetler hesabı 
Bütçe emanetleri hesabı 
Emeklilik kesenekleri ve Dev
let yardımları cari hesabı 
Saymanlıklar irsal&t hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma 
eşhas borçları 'karşılığı hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Esham ve tahvilât emanetleri 
hesabı 
Bütçe gelirleri hesabı 
Bütçe giderleri hesabı 
Geçen yıl bütçe mahsupları 
hesabı 
Genel merkez hesabı 

Genel toplam 

Umumi mizan 

Zimme't 
Lira 

89 401 075 

87 788 764 
89 401 075 
84 333 515 
4 540 556 

139 110 387 
11 432 128 

261 879 

'54 663 
8 047 773 
2 043 862 

26,8 002 
56 817 575 

30 023 
519 700 

466 700 
1 137 648 

83 218 320 

373 384 
136 964 

659 384 002 

K. 

91 

11 
91 
59 
16 
02 
46 
74 

98 
52 
35 

89 
09 

64 
00 

00 
08 
69 

73 
70 

57 

Matlup 
Lira 

87 788 764 

89 401 075 
.84 333 515 
89 401 075 
4 508 573 

133 712191 
8 339 258 

238 421 

36 648 
9 139 860 
5 047 374 

272 624 
56 900 222 

56 160 
466 700 

519 700 
88 926 412 

2 680 

292 744 

659 384002 

K. 

11 

91 
59 
91 
00 
78 
99 
86 

05 
36 
30 

12 
13 

23 
00 

00 
19 
00 

04 

57 

Zimmet artığı 
I4ra 

1 612 311 

b 067 560 

31 983 
5 398 195 
3 092 869 

23 457 

18 015 

53 000 

83 215 640 

373 384 

98 886 419 

K. 

80 

32 

16 
24 
47 
88 

93 

00 

69 

73 

22 

Matlup artığı 
Lira 

1 612 311 

6 067 560 

1 092 086 
3 003 511 

4 621 
82 647 

26 136 

53 000 
87 788 764 

155 779 

98 886 419 

K. 

m 
32 

84 
95 

23 
04 

59 

00 
11 

34 

22 
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Emanet paraların kontrolü 

Lira K. 

1 092 086 84 Âdi emanetler 
3 003 511 95 Bütçe emanetleri hesabı 

4 621 23 Emeklilik kesenekleri ve Devlet yardımlaşma cari hesabı 

4 100 220 02 Toplam 

31 983 16 Kasa mevcudu 
5 398 195 24 Banka mevcudu 
5 430 178 40 Toplam 

5 430 178 40 Kasa ve banka mevcudu olup 1952 yılma devredilen 
4 100 220 • 02 Emanet paralar olup veznenin ödemeye mecbur olduğu 

v 
1 329 958 38 Vezne ve banka mevcudundaki paraların bakiyesi 

îta âmiri cetveli 

Sıfatı Adı Başlayışı Ayrılışı 

Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu 23 .12 .1950 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/535, İ/662 
Karar No. 6 

Yüksek 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 malî 
yılı Hesabı Katîsi hakkndaki kanun lâyihası, 
Divanı Muhasebatın Mutabakat Beyannamesiyle 
birlikte, Divanı Muhasebat ve Karayolları Umum 
Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1951 Malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alınan tahsisat miktarları Mu
tabakat Beyannamesinde 89 378 934 lira 22 kuruş 
olduğu halde Hesabı Katide 19 702 lira 94 ku
ruş fazlasiyle 89 398 637 lira 16 kuruştur. 

Bu fazladan : 4 239 lira 25 kuruşu (1525 sa
yılı Kanun gereğince şose ve köprüler yapım, 
bakım, onarım ve diğer her türlü giderleri) fas
lına ait olup 1950 yılında tenkis edilen bu mik
tar 1951 yılı hesabı katisinde mükerrer olarak 
tahsisat gösterilmesinden; 15 463 lira 69 kuru
şu ise 1950 senesinde 3010 sayılı Kanun ahkâmı
na tevfikan avans olarak verilip senesi içinde 
mahsup edilemiyen ertesi yıla devrolunan ve 
1951 senesinde dahi mahsup^ edilmiyerek avans 
bakiyesi olduğuna göre bu tahsisatın hesabı ka
tide 1951 senesinde tahsisat ve aynı zamanda ye
niden verilmiş bir avans gibi gösterilmesinden 
ileri gelmektedir. Mutabakat Beyannamesinde 
yazılı miktar tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat Beyannamesiyle hesabı katîde bir

birine uygun olarak 84 333 515 lira 59 kuruştur. 
3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 5 045 418 lira 
63 kuruştan ibaret olup bundan 1 274 691 lira 
11 kuruşu gelecek seneye devredilmekle ve 965 413 
lira 85 kuruşu 3010 saylı Kanun gereğince 
avans olarak verilip tahsisattan mevkuf tutul
ması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu miktarlar 

(S. 

M .1 . 1954 

Reisliğe 

çıkarıldıktan sonra kalan 2 805 313 lira 67 ku
ruşluk tahsisatın imhası icabetmiş ve bağlı 
cetveller 'ona göre tanzim edilmiştir. 

Hesabı katîde imhası icabetten tahsisat mik
tarı 965 413 lira 85 Ikuruış fazlasiyle 3 770 727 
lira 52 kuruştur. 

Bu fazlalık 1951 senesinde verilen avanslar 
olup hesabı katîde gösterilmediğinden ileri gel
diği anlaişılmakla Mutabakat Beyannamesinde 
yazılı miktarlar komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde 

ve hesabı katîde birbirine uygun olmak üzere 
87 788 764 lira 11 kuruştur. 

Tahsilat : Hesabı Katîde ve Mutabakat Be
yannamesinde birbirine uygun olmak üzere 
87 788 764 lira 11 kuruştur. 

5. Karayolları Umum Müdürlüğü 1951 yı
lında yaptığı 87 788 764 İka 11 kuruş tahsilata 
karşılık 84 3I3'3 515 lira 59 kuruşluk sarfiyat 
yaptığından aradaki farkı teşkil eden 3 455 248 
lira 52 kuruş tahsilat fazlası -kalmışıtır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anılaşılmaısına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sayıştay Ko. 

Reisi Sözcü Kâtip 
Siird Aydın Mardin 

$. Türkdoğan Ş. Hasırcı A. Bay ar 
Antalya ' Malatya 

N. Ş. Nabel M. Kulu 
Niğde Seyhan 

S. Dellaloğlu T. Z. Eker 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1951 Yılı He

sabı Katı kanun lâyihası 
MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü

ğü 1951 Yılı genel giderleri ilişik (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
84 348 979 lira 28 kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin 1951 Bütçe yılı 
genel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (87 788 764) lira (11) kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve A cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (15 463) lira (69) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — Gelir ile gider arasındaki 
(3 439 784) lira (83) kuruş gelir fazlası 1952 
yılma devredilmiştir. 

MADDE 5. — ödenekten 1951 yılı içinde 
sarfolunmıyan ve bağlı (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununda gösterilen (3 770 727) lira 
(52) kuruş ödenek artığı yokedilmiştir. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Bayındırlık vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbas 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
II. Polaikan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa.ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRlŞl 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe 

yılı Hesabı Katisi kanun lâyihası 
MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü

ğünün 1951 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (84 333 515) 
lira (59) kuruştur. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (87 788 764) 
lira (11) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (3 455 248) lira (52) kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (965 413) lira (85) kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 805 313) lira 
(67) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Bayındırlık vekilleri memurdur. 

İşletmeler Vekili 
8. YırcdLt 
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201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

210 
301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

403 
419 

451 
452 

453 

476 
.501 

Tahsisatın nev'i 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler 
Yabancı uzman ve hizmetli
leri© tercümanlarının üc
reti 
4178 ve 4598 sayılı kanun. 
1ar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 
Temsil giderleri 
Mahkeme harçları ve gi
derleri 
Yayın giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre 
staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit 
giderleri 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçlan 

A -
- 9 — 
GETVELÎ 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira 

3 220 501 
1 146 840 
1 138 920 

1 

92 201 

3 000 

323 878 
2 100 

23 600 
42 000 
10 000 

32 462 
45 000 
2 000 

139 001 

16 000 
2 000 

45 000 
2 500 

I 

6 500 
5 000 
5 000 

K. Lira 

2 232 764 
833 287 
940 494 

75 506 

1 000 

190 820 
1 925 

16 840 
38 539 
8 586 

31 480 
39 214 
1 959 

108 948 

4 105 
1 883 

37 822 
2 344 

3 628 
838 

4 556 

6010 Sayılı K * 
nun, gereğince 
alınan avans 

K. Lira K. 

91 
06 
71 

13 

60 

09 
95 
43 

01 
89 

12 

43 
85 

75 
77 

24 
50 
85 

tmh* 
edilen 

tahsisat 
Lira 

987 736 
313 552 
198 425 

1 

16 694 

2 000 

133 057 
175 

6 759 
8 460 
1 413 

981 
5 785 

41 
30 052 

11 894 
116 

7 177 
155 

1 

2 871 
4 161 

443 

K. 

09 
94 
29 

87 

40 

91 
05 
57 

99 
11 

ss 

57 
15 

25 
23 

76 
50 
55 
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F. Tahsisatın nev 'i 

502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
901 Yollar ve köprüler 
902 Teknik hizmetler geçici gö

rev yolluğu 
903 Karayolları Genel Müdür

lüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 55,39 sayılı Ka
nunun 29 ncu maddesi ge
reğince atelyeler döner ser
mayesi 

ö. B. 1325 sayılı Kanun gereğin
ce şose ve köprüler yapım, 
bakım ve onarım ve diğer 
her türlü giderleri 

» » İl ve köy yollarında yapıla
cak köprülerin bedelleri kar-
şılğı 

» » t i ve köy yolları etüd işle
rinde çalıştırılacak personel 
gideri eriyle, makine, araç ve 
malzeme satmalma işletme 
ve sair bütün giderleri 

» » (Jamaltı ve Yavşan tuzlaları 
» » 3010 sayılı Kanun gereğin

ce geçen ve eski yıllar m ah-
şubatı 

Tahsisat 
Lira K. 

4 001 
5 000 

75 970 000 
'" ~ * '" * 

500 000 

100 000 

4 789 349 63 

270 026 

l 000 000 
403 500 

33 552 59 

Sarfiyat 
Lira 

1 954 
4 645 

74 687 500 

402 250 

3 514 658 

131 051 

970 445 
10 909 

33 552 

K. 

.17 
49 
83 

5i) 

52 

29 

03 
79 

59 

303.0 SayıİT Ka
nun gereğince 
alınan avans 

Lira K. 

876 323 64 

Devir 

50 000 

?.9 090 21 

I m İm 
edilen 

tahsisat 
Lira 

2 046 
354 

406 175 

97 749 

100 000 

1 274 691 

88 974 

29 5j54 
50 000 

K. 

83 
51 
53 

41 

11 

71 

97 

Yekûn 89 378 934 22 84 333 515 59 965 413 85 
952 yılına devir 

4 080 004 
1 274 691 

2 805 313 

78 
11 

67 
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fi . CETVELİ 

F. Varidatın nev 'i 

1 Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğin
ce Hazineden alınacak paralar 

2 Hazineden yardım 
3 Teberrulaır ve çeşitli gelirler 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri 
5 Mütaahhitlere verilecek malzeme, alet, edevat, depo, arazi 

ve sairenin kira bedelleri 
6 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminatı ve 

mütaahhitlerin irat kaydolunan teminat akçeleri 
öz.Bl İskenderun - Erzurum (Marshall yardımı) 

» » 1525 sayılı Kanun gereğince % 15 1er (yol Vergisinden 
alman) 

» » Çamaltı, Yavşan tuzlaları 

Yekûn 

Muhamnıeı 
Lira 

57 000 000 
23 559 503 

1 
1 

aat 
K. 

Tahsilat 
Lira 

57 000 000 
23 106 180 

987 265 
133 575 

K. 

43 
39 
38 

1 003 000 49 546 53 

J4 1 
1 320 000 

4 660 401 
403 500 

87 946 407 

04 

04 

128 295 
1 320 000 

4 660 401 
403 500 

87 788 764 

04 

11 

» • - « 




