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Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa ek kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 31/V11/1940 - Sayı: 4575)
No.
3904

Kabul tarihi
24 - VII -1940

BÎBÎNCİ MADDE — Orman umum müdürlüğünde, hukuk müşaviri, lüzu
mu kadar tedkik memuru ve kâtibdeıı mürekkeb olmak üzere bir hukuk müsa
vi rliği kurul muştur.
Hukuk müşavirliği:
A) Umum müdürlüğün inkısam eylediği şubelerin tertib ve tanzim edecekleri
mukavele ve şartname projelerini tedkik ve bunların kanunî ve hukukî icablarını ve tatbikattan doğan ihtilâfların neticelerini tesbit ve memurların vazifele
rinden mütevellid adlî ve inzibatî islerle umum müdürlükten havale ve şubeler
ce tevdi edilecek sair isler üzerine hukukî mütalea dermeyan etmek,
B) Merkez ve vilâyetlerde umum müdürlüğe bağlı daire, müessese ve teşek
küllere aid bütün dava işlerini her derecede takib, intaç ve icra ettirmek,
O) Orman davalarının mülhakattan gelecek eedvellere göre sicillerini tut
mak.
O) Sair hukukî işlerle kanun ve nizamnamelerinin tasrih ettiği işleri yap
makla mükelleftir.
ÎKtYOÎ MADDE — Merkez ve vilâyetleiTÎeki orman dava ve hukuk işlerini
takib ettirmek ve gördürmek için ücretli ve icabında aidatlı veya lüzum görü
len muayyen davalara münhasır olmak üzere Ziraat vekâletinin muvafakatile
mukaveleli avukatlar istihdam edilebilir.
Boş avukat bulunmayan yerlerde ruhsatnameli dava vekillerinin de orman
dava ve hukuk islerinde kullanılması caizdir.
Orman avukatı veya dava vekili bulunmayan yerlerde \o zamanlarda bun
lara aid vazifeleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru, bulunmadığı tak
dirde onun namına imzaya salahiyetli orman memuru yapar.
Orman avukatı ve dava vekili veya orman teşkilâtı bulunmayan yerlerde
tahaddüs edecek orman davalarında Hazine avukatı, Hazine avukatı da yok
sa Orman umum müdürlüğünü, mahallî mal memuru temsil eder.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Orman avukatı ve dava vekillerinden mukaveleli olan
ların ücret ve aidatile bilûmum avukat ve dava vekillerinin harcırahları Orman
umum müdürlüğü bütçesindeki mahkeme masrafları tertibinden verilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Orman avukatı ve dava vekilleri 3204 sayılı kanu
nun 3 neü maddesinin birinci fıkrası hükmü ile 2265 sayılı kanunun 12, 14 ve
15 nci maddeleri ve 2573 sayılı kanunun dördüncü maddesi hükümlerine tabi
dirler.
BESİ NOT MADDE — Orman hukuk müşaviri Ziraat vekâleti tarafından alı
nacak kararname ile tayin edilir. Orman avukat ve dava vekillerinin tayini Or
man umum müdürlüğüne aiddir.
ALTINCI MADDE — îstifa eden avukat veya dava vekili yenisi tayin olu
nuncaya kadar vazifeye devam eder. Yenisi bir aya kadar gelmediği takdirde
idareyi haberdar ederek vazifesini terkedebilir. Şu kadar ki, takib ettikleri da-
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müessir olacak hallerde iktiza eden kanunî tedbirleri almak

YEDİNCİ MADDE — Orman hukuk müşaviri ile orman avukatı ve dava ve
killeri 1389 sayılı kamında yazılı haklardan istifade ederler.
SEKİZİNCİ MADDE — Açılmasında fayda olmayan davaların ikamesinden
sarfınazar etmeğe ve idare leh ve aleyhinde açılıb takib ve intacında ve aleyhe
verilen hükümlerin temyizinde menfaat mutasavver olmayan 500 liraya kadar
davalarla icra işlerinin takibinden ve verilen hükümlerin temyiz takibatından
vaz geçmeğe veya bu kabîl davaları sulhan halle ve dava kayidleriııin terkinine
Umum müdür salâhiyettardır. 500 liradan yukarı olan dava ve icra takibleri
hakkında Ziraat vekilinin muvafakati şarttır.
3 000 liradan yukarı olanlar hakkında Muhasebei umumiye kanununun hü
kümleri caridir. Ancak bu işlerde alâkalı avukat veya dava vekilleri müruru za
manla hakkın düşmesine mâni tedbirleri almağa mecburdurlar.
DOKUZUNCU MADDE — 1050 numaralı Muhasebei umumiye kanununun
136 ncı maddesinin tatbikmda Hazine hukuk müşaviri yerine Orman hukuk mü
şavirinin mütaleası alınır.
ONUNCU MADDE — Orman umum müdürlüğü memurlarının sicil, tahak
kuk, tahsis ve muamelât işlerile umum müdürlüğün merkez ve vilâyetler teşki
lâtına aid levazım işlerini görmek üzere bir zat işleri ve levazım müdürlüğü ve
Umum müdürlüğe aid evrakı, kayid, sevk, dosyalarını tanzim ve muhafaza ile mü
kellef bir evrak müdürlüğü kurulmuştur.
ON BİRİNCİ MADDE — 3204 ve 3818 sayılı Orman umum müdürlüğü teş
kilât kanunlarına bağlı (1) sayılı cedvele işbu kanuna bağlı (A) işaretli ecdvelde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı memuriyetler eklenmiş ve 3818 sayılı
kanuna, ilişik (2) sayılı cedvelde bu kanuna bağlı (B) işaretli cedvelde derece,
unvan, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler çıkarılmıştır.
ON İKİNCİ MADDE — Orman um mum müdürlüğü kadrosundan umumî
muvazeneye dahil veya mülhak bütçeli dairelerden birine veya bunların birin
den Orman umum müdürlüğü kadrosuna nakletmiş ve edecek memurların bu
yerlerde geçmiş ve geçecek hizmet müddetleri mütekabilen tekaüdlük için meş
rut kanunî müddetin hesabında sayılırlar.
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meriyeti, tarihinden itiba
ren üç ay sonuna kadar 3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunu
nun muvakkat yedinci maddesinin tatbtkma devam olunur.
İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı
bütçesinin üçüncü faslının birinci (Memurlar) maddesine mevzu tahsisattan
37 500 lira indirilerek birinci faslın birinci (Memurlar maaşı) maddesine naklolunmuştur.
ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 1940 malî yılı Orman umum müdürlüğü
varidat bütçesinin 6 ncı (Devlet işletmelerinden alınacak orman tarife bedeli)
faslındaki 410 000 lira, 584 600 liraya İblâğ olunmuştur.
DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 1940 malî yılı Orman umum müdür
lüğü bütçesinin birinci faslının birinci (Memurlar maaşı) maddesine 174 600 li
ra munzam tahsisat ilâve olunmuştur.
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ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Zi
raat vekilleri memurdur.
27 temmuz 1940
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