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Orman kanunu lâyihası, Zonguldak mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve iki arkada
şı ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Orman kanunu teklifleri ve Tekirdağ Me
busu Şevket Mocan'ın, Orman ve Orman Teşkilât kanunlariyle 4785 sayılı Ka
nuna ek kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, îstanbul Mebu
su Ahmet Hamdi Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasının ve Orman Kanununun 5653
sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ile Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci
maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları (1/170, 2/170,
200, 224, 254, 275, 276, ve 1/179)
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Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanları Kurulunun 30 . I I I . 1951 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Orman kanunu tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederhn.
Başbakan
A. Menderes

Orman kanunu tasarısı gerekçesi
Türkiye'de ormanların halk nazarmda sahipsiz bir tabiat varlığı olduğu, Saltanat hükümet
leri nazarında da yalnız Devlete varidat temin eden tabiatın baJhşefctiği bir metadan başka bir şey
olmadığı zihniyeti hâkim olmuştur.
Bu zihniyet tesiriyle Türkiye ormanları, devamlılığı düşünülmeden; sıfhlhi, içtimai, iktisadi ve
estetik bakımından faydaları hesaba katılmadan düzensiz iskân ve gelişi güzel kesimler, tarla
açmaları, basit menfaatler uğruna çıkarılan yangınlar ve her türlü tahriplerle bugünkü harap du
ruma düşmüştür.
Memleketimiz ormanlarının kendisine yeter olması ve memleketimizdeki ziraalt arazisinin emni
yetini sağlaması için orman nispetinin en az % 30 olması lâzımgeldiği, bu nispet % 20 dem aşağı
düştüğü takdirde su baskınları, toprak yıkanmaları (Erozion) gibi zararların meydana geleceği,
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yerli ve yabancı birçok mütehassısların raporlariyle belirtilmiş bulunmaktadır.
Memleketimizde orman nispeti % 10 - 13 arasında olup bu nispet gün geçtikçe azalmaktadır.
İ'klim şartlarının ve arazi çalışmalarımızın normal düzenini muhafaza etmeye yeter olmıyaıı bu nis
petsizlik, yurdun mutelif mıntaJkalarında sık sık zuhur' eden nehir ve su baskınlarını ve onun fe
lâketli neticelerini doğurmaktadır.
Birçok yabancı mütehassısların da meşgul oldukları bu mevzu etrafında 25 yıl devam eden bir
çalışma sonunda; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu durumu bütün çıplaklığiyle görerek, 1937
yılında yaptığı 8116 sayılı Orman Kanunu ile Devleti ormana hâkim kılmış, orman işlerini bir ni
zam ve intizam altına almıştır. Ancak, asırlarca devanı e'degelen kayıtsız ve şartsız faydalanma
alışkanlığının bir hamlede değiştirilmesi mümkün 'olmamış, tatbikatta birçok aksaklıkların mey
dana geldiği görülmüştür.
""•; ""'•'
3116 sayılı Orman Kanununun uygulanmasiyle geçen 13 senelik bir tatbikat devresinden son
ra ormanlarımızın yayılış ve karakterlerine ve yurtdaşların yaşayış şartlarıma ve halk örf ve âdet
lerine uymadığı anlaşılan bu kanunun, orman varlığını ve halk lehine tatbik kabiliyetini temin
için değiştirilmesi icabetmiştdr.
Hükümet beyannamesinin bu esaslara dayanan ormancılık politikasına, mütaallik görüş ve işa
retlerinden mülhem olarak 17. V I . 1950 tarihinde toplanan köy muhtarları, milletvekilleri ve or
man ticaretiyle meşgul olan kimselerle ilim adamlarının dâhil oldukları ormancılık istişarî kongre
si kararı da göz önünde tutulmak suretiyle ormanlardan istihsal ve faydalanma şekilleri tesbit ve
vücuda getirilen bu tasarıya, bu hususta esaslı prensipler vaz'olunmuştur. Bilhassa istihsal işle
rinde; millî sermayeye ve şahsi 'teşebbüse yer verecek hükümler konmak suretiyle orman idaresiy
le halk münasebetlerinin ahenkli bir şekilde düzenienmesine çalışılmıştır.
Bundan maada, tasarıya, orman içiın'de ve civarında bulunan köylü vatandaşların ormanlardan
daha geniş mikyasta faydalanmalarım ve bir taraftan da bunların daha esaslı bir şekilde korun
masını ve gelişmesini sağlıyacak hükümler konulmuştur.
Filhakika, 3116 sayılı Orman Kanununun, orman içi köylülerimizin durumlarını gereği kadar
göz önünde tutmadığı anlaşılmıştır.
Yurt ormanları dâvasının ormanlarımız içinde yaşıyan ve tahminlere göre altı milyonu aşan halk
kütlesinin iktisadi ve hayati varlığı ile doğrudan doğruya alâkadar olduğu şüphe caiz olmıyan bir
gerçektir.
îskân politikamız da başlı başına bir mesele halinde olan orman içi köylülerinin öteden beri ik
tisadi imkânsızlıklar yüzünden ister istemez kaçakçılığı ve çeşitli orman tahriplerini itiyat haline ge
tirdiklerini ve geçimlerini bu mühim millî servetin imhası pahasına idame etmek zorunda bırakıldık
larını hakikatin apaçık bir ifadesi ve izahı şeklinde ortaya koyabiliriz.
Hakikaten verimsiz topraklar üzerinde ve kısır bir tabiat içinde karınlarını doyurmak imkânın
dan mahrum bulunan ve aldıkları mahsul ile senenin yarısında bile kuru ekmeği bulamıyan bu altı
milyon Türk vatandaşı hayatlarını idame etmek zoru içinde kıvranmaktadırlar..
Binbir meşakkatle açtıkları tarlalarının iki yıl sonra mahsul vermediğini ve topraklarının yıkanıp
aktığını gördükleri ve bildikleri için mütemadiyen tarla açan ve hayvanlarını doyurmak için ağaç
tan başka hiçbir şey bulamıyan orman içi köylülerimizin bu hali karşısında, yurtta başlıyan ve şid
detini yıldan yıla artıran ormansızlaşma felâketinin hakiki sebeplerini ve her gün biraz daha tah
ripkâr olmaya başlıyan sel âfetlerinin sebep ve menşelerini bilvesile açıklamış olduğumuza ve mem
leketin mühim bir yarasına dokunduğumuza şüphe etmiyoruz.
Orman kanunlarının memleket ormanlarının korunmasında niçin ve ne sebeple bir türlü başa
rılı olamadığını izah etmek bakımından yukarda verilen bu yoldaki tafsilât şayanı dikkat olsa ge
rektir.
Bu defa lâyihamıza eklenerek sunulan tasarıda; orman içi köylülerimizin durumları, böyle bir
zihniyetle mütalâa edilmiş ve dâva buna göre lâyik olduğu mâna ve ehemmiyetle nazarı itibara
alınmış bulunmaktadır.
( S. Sayısı : 200 )
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Orman içi köylülerinin bulundukları yerlerde; kalkındırılmalarma imkân görülenlerin, açılacak
krediler sayesinde hayvancılığı ıslâh, el sanatları tamim ve bahçe ziraati teşvik edilerek faydalı ve
müstahsil birer vatandaş haline getirilmelerine bilhassa önem verilmiş ve bu gibi tedbirlerle bulun
dukları yerlerde barınmalarına ve kalkındırılmalarma imkân görülemiyenlerin de, nakil ve iskân
masrafları Devletçe ödenerek müstahsil birer vatandaş haline gelebilecekleri yerlere nakilleri için
tasarıya hükümler konmuştur.
Nüfusu 2500 e varan kasabalar halkının da, hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köylüle
re imtisalen; ev, ahır, samanlık gibi zâti ihtiyaçları için ucuz bedelle Devlet ormanlarından fay
dalanmaları temin olunduğu gibi dikili ağaç veya kesim sahası gösterilmek suretiyle istihsal yapı
lan mmtakalarda, kendileri tarafından işlenmek ve kendilerince temin olunacak nakil vasıtalariyle pazar yerlerine götürülüp satılmak şartiyle, ağaç ve yakacak odun verilmesine ve aralarında
kooperatif kurdukları takdirde verilecek miktarın artırılmasına ve vadeli, taksitle satışlar ya
pılabileceğine dair hükümlerle, ormanlarda yaşıyan köylülerin imkân elverdiği nispette istifadeleri
sağlanmıştır.
Bundan başka, ötedenberi orman içi köylülerimiz tarafından fiilen korunan ormanlardan aynı
köy halkının zatî ve müşterek ihtiyaçlarının sağlanması hususuna bilhassa itina gösterilmiş ve bu
kabîl intifaı teminen tasarıya ayrıca hüküm vaz'edilmiştir.
Yine mühim bir memleket dâvası olarak odun ve kömürcülükle geçinen ve miktarları çok mühim
yekûnlara baliğ olan, aralarında orman kenarı köylüleri de ihtiva eden, İstanbul gibi büyük şe
hirlerimiz civarındaki geniş vatandaş kütlelerinin mukadderatı ile ilgil bir meseleye daha temas
ve şimdiden bu uğurda mülâhaza edilmesi gerekli tedbirleri derpiş eylemenin ehemmiyetine işa
ret etmek isteriz.
Zamanla odun ve kömürün mahrukat olarak kullanılmasından sarfı nazar edildiği ve bunların,
yerlerini tedricen linyit, maden kömürü, petrol, elektrik, havagazı gibi çeşitli teshin vasıtaları
na terkeylediği malûmdur. Daha şimdiden İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehirlerimizde
bu yolda medeni hamlelerin ileri bir safhaya
intikal etmek üzere olduğu, ezcümle evvelce odun
ve çalı yakan tuğla ocağı ve ekmek fırınlarından mühim bir kısmının maden kömürü ve elektrik ve
mazotla teshin edilmeye başladıkları bugün için birer hakikat halindedir. Bu sebeple geçimini
kısmen veya tamamen odun ve kömür gibi günün iptidai yakacak
metaını yapmaya ve satmaya
bağlamış olan. vatandaşların çok zor bir duruma düşecekleri günler uzakta değildir. Şimdiden bu
yoldaki sıkınaların
başladığını söylemekte kanaatimizce mübalâğa yoktur.
Bu itibarla dâvayı daha çok şümullü olarak bugünden mülâhaza etmeyi ve bu gibi vatandaş
larımızın durumlariyle yakından ilgilenilerek gerrekli tedbirleri zamanında almayı ve bunlara
Devletçe el uzatılması zamanının gelmiş olduğunu burada bilvesile kaydetmeyi, sadece Millî bir servet
olan ormanlarımızın mukadderatı meselesi olarak değil; bundan çok daha mühimmi ormanlarımız
içinde ve kenarında yaşıyan altı milyondan fazla vatandaşın hayat ve mukadderat dâvası olarak
kabul etmek lâzımgeldîğine bir defa daha işaret etmeyi yerinde görürüz.
Ekonomik mülâhazalarımıza gelince; yurt iktisadiyatının temellerini teşkil ettiğinde şüphe etme
diğimiz yurt ziraatinin ve hayvancılığının tanzim ve idamesinde ve bu iki mühim istihsal kaynağının
verimli olmasında ormanlarımızın ve ormancı]'ğımızın yapıcı ve besleyici rolünü muhafaza edebilmesi
daha açık bir tâbirle analık vazifesini yapabilmesi için hayvancılığımızın bugünkü ileri dünyada
çoktan terkedilmiş bulunan ve iptidai bir tarz olan sürü ve salma hayvancılığından kurtarılarak ahır
hayvancılığına çevrilmesi ve hayvancılık yapılacak sahalar ile orman ve ekim sahalarının ayırt edil
mesi. tarlaya atılacak yerde ocakta yakılan gübrelerin ziraatte kullanılması ve ziraatimizin ihya
sında ve kalkındırılmasında ana şart olan su kaynak ve yataklarının tabiî hallerinin korunmasında
ve hulasaten bu üç kardeş meslek şubelerinin birbirine zarar vermeksizin yurt iktisâdi kalkınmasında
beklenen verimli çalışmalarını hızlandırmak ve sağlamak üzere meslek cephesinden uhde ve hissemize
düşen iş ve tedbirlerin alınmasında ve buna göre tasarıya gereken hükümlerin konmasında bilhassa
itina gösterilmiştir.
( S. Sayısı : 200 )
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Yayıldığı ve gezdiği sahalarda orman verimini kökünden kurutan keçi rayini birdenbire menetmeye
imkân olmadığını, ve uzun zaman devam eden tatbikatımızın bu hakikati bütün çıplaklığı ile orta
ya koyduğunu kabul etmekle beraber; günden güne kısırlaşan ormanlarımızın verimini tedricen
artırmak keçi rayi yüzünden tensil kabiliyeti ve bu arada .gençliği de mahvolan ormanlarımızda
vukubulan tahribatın bir intikal devresi sonunda tamamen durdurulması düşünülmüş ve bu
maksatla :
On yıllık bir intikal devresi kabul edilerek bu müddet içinde karakeçi gibi şimdiye kadar sa
hiplerine iyi hayat tarzı sağlamadığı ve iktisadi bünyemize zararlı olduğu şüphesiz bulunan bu
hayvanın tedricen tasfiyesini ve bunun yerine daha verimli başka cinslerin ikame edilmesini teminen tasarıya ayrıca lüzumlu hükümler konulmuştur.
Kökleşen muzır itiyatları söküp atmak için evvel emirde zor durumda olan vatandaşlarımıza
geçim imkânını ve hayat sahası hazırlamak ve bu maksada vefa edecek tedbirleri mülâhaza etmek
le beraber kâfi derecede mühlet vermeyi de zaruri görmüş ve böyle bir zihniyetin içinde bulundu
ğumuz şartlara uygun olacağını mülâhaza ederek yeni orman kanunu tasarısını hazırlamış bulunu
yoruz. Bu bakımdan sunulan yeni tasarının yurdun çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek daha sey
yal bir mahiyet taşıdığını ve ormanlarımızın ilerisi bakımından hayırlı neticeler vereceğini kuv
vetle ümit ediyor ve çeşitli zorluklar içinde bunalan, bu yüzden ormanı tahrip eden vatandaş
larımızın yeni çalışma sahaları ve kazanç yolları bulundukça; onların da kanunlarımıza daha
riayetkar, kendilerine ve yurtlarına daha faydalı insanlar olacağından şüphe etmiyoruz.
Yukardan beri izah edilen mucip sebepler dolayısiyle bugünkü ihtiyaç, ve zaruretlere cevap
verebilecek şekilde bu kanun tasarısı hazırlanmış ve ancak bu sayede; orman işlerimizin selâmet
ve isabetle yürüyeceği kanaat ve neticesine varılmıştır.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Orman kanunu tatarm
BİTİAOİ

Bölüm

Umumi hükümlez
Ormanların taksimi, idare ve murakabesi
MADDE 1. — Bu kanun hükümlerinin tatbik
olunacağı ormanlar;
Mülkiyet ve idare bakımından :
a) Derlet ormanları,
b) Umuma mahsus ormanlar «köy, beledi
ye, tüzel idare gibi hükmi şahsiyeti haiz âmme
müesseselerine ait ormanlar»,
c) Hususi ormanlar,
Vasıf ve karakter bakımından :
d) Muhafaza ormanları,
e) İstihsal ormanları,
Olmak üzere ayrılırlar.
MADDE 2. — Bulundukları mevki, vaziyet
ve haiz oldukları hususiyet noktasından, mem
leketin ve halkın menfaat, sıhhat ve selâmetine
yarıyaeak yerlerin orman rejimine alınması ve
bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı, Tarım
Bakanlığınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca
tasdik edilecek talimatname hükümleri daire
sinde belli edilir.
MADDE 3. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan devlet daire ve müesseselerine ait arazi için
de bulunan ormanlar da, umuma mahsus or
manlar gibi muameleye tâbi tutulurlar.
MADDE 4. — Devlet ormanlarına ait her çe
şit işler; Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şah
siyeti haiz ve Katma Bütçe ile idare olunan
Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bu Umum Müdürlüğün teşkilât ve vazife
lerini ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur.
Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar;
Devletin murakabesi altında olup bu murakabe
Devlet namına orman idaresi tarafından bu
kanun hükümleri dairesinde yapılır.
İkinci Bölüm
Devlet Ormanları
Tahdit ve Kadastro
MADDE 5. — Devlet ormanlarınm tahdidi,

hartasının alınması ve kadastrosu Orman Umum
Müdürlüğü tarafından yapılır. Lüzum görül
düğü takdirde harta ve kadastro işlerinde, il
gili daireler Tarım Bakanlığı ile iş birliği ya
parlar.
Bu iş birliğinin ne suretle yapılacağı, alâka
lı dairelerin bağlı bulundukları bakanlıklarca
müştereken tanzim edilecek bir talimatname
ile tesbit edilir.
MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak,
kışlak, sulak, diğer ormanlar ve her nevi ara
zi ile hudutlarının tâyin ve tesbiti işi; bir or
man mühendisinin başkanlığı altında, Tarım
Bakanlığınca askerliğini yapmış ve 60 yaşını
doldurmamış hukuk mezunları arasından tâyin
edilecek bir ahukukçu üye ile tahdidi yapılacak
yerlerin bağlı bulunduğu ilce idare kurulu ta
rafından seçilecek bir kişiden müteşekkil komis
yon tarafından yapılır. Hukukçu üyenin her ne
sebeple olursa olsun bulunmaması halinde bu
nun yerine bir orman mühendisi veya mühendis
yardımcısı üye olarak vazifelendirilir. Bu ko
misyonlar lüzum görürlerse belediye teşkilâtı
olan yerlerde belediye encümenleri, köylerde
ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişi
nin bilgisinden de faydalanabilirler.
Bu komisyonlara icabında başkan yedeği ol
mak ve ölçme işlerini yapmak üzere, orman mü
hendis veya mühendis yardımcısı ve başkaca
kâtip verilebilir. İdare kurulları da bir yedek
üye seçerek ismini komisyona bildirir.
Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Savunma Bakanlığından bir temsil
ci de bulunabilir.
Komisyonların işe bağlıyacakları gün, vali
tarafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay ev
vel ilân ettirilir.
MADDE 7. — Komisyonlar yaptıkları tahdit
işlerini, bir zabıtla tesbit ve tevsik ederler. Bu
zabıtlar; komisyon başkanı ve üyeleriyle, hazır
bulunduğu takdirde, komşu arazi sahipleri tara
fından imzalanır. Karar komisyon üyelerinin ek
seriyetiyle de verilebilir.
Komisyonların tahdit zabıtları hulâsalarının
hududu gösteren kroki de dâhil olduğu halde bi-
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rer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin münasip î korunmasını sağlamak ve varlığını emniyet altına
yerlerine asılır. Asıhna tarihi; belediye teşkilâtı I almak zarureti hâsıl olduğu hallerde; Devlet or
manlarının ağaçlı ve ağaçsız yerlerindeki yaylak,
olan yerlerde belediye encümenlerinin, köylerde
kışlak, otlak ve sulama gibi her nevi haklarla
ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesika
binalar, hizarlar ve her nevi mallar Bakanlar
ile tevsik olunur. Bu askı şahsan tebliğ hükmün
Kurulu kararma müsteniden ve umumi hükümler
dedir. Zabıt münderecatına razı olmıyanlar asılış
dairesinde Tarım Bakanlığınca istimlâk olunur.
tarihinden itibaren üç ay içinde mahallî yetkili
Binalar ve hizarlar gibi mallarını söküp gö
mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu
türmek istiyenlere müsaade olunur.
müddet içinde itiraz vukubulmazsa komisyon ka
rarı katîleşir. Komisyonların ilgililer ile birlikte
MADDE 11. — Devlet ormanları içinde veya
yaptığî uzlaşma zabıtlarmdaki hükümler kan
kenarında
bulunup da civarlarmdaki ormanlar
olup imza edenin buna itiraz hakkı yoktur.
dan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan
Tahdit muamelesi yapılmış ve katileşmiş olan
köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan :
ormanlar tapuca hiçbir harç ve resim alınmak
A) Bulundukları yerlerde muhitin icapları
sızın Hazine namına tescil olunur.
na göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılmaları
Bu komisyonların çalışma şekilleri görecekleri
mümkün görülenlere Tarım Bakanlığının izniy
işler bir talimatname ile tesbit ediliri.
le T. C. Ziraat Bankasından kalkınma kredisi
açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müddetle
MADDE 8. — Tahdit edilecek ormanların bi
Tarım Bakanlığı Bütçesine senelik miktarı xnı
tişiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar,
milyon
liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. Zi
tahdit gününde bizzat kendileri, kanuni mümes
raat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca öde
silleri veya vekilleri hazır bulunur ve mülkleri
nek konulur.
nin hudutlarını gösterirler, mülkiyet vesikala
rını ibraz ederler.
Kalkınma kredisinin miktarı faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Tarım, Ekonomi ve Ti
Yedinci madde ile kabul edilen şekilde ya
caret Bakanlıklariyle T. C. Ziraat Bankası tara
pılacak ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları
fından
müştereken hazırlanacak talimatname ile
komisyonun hudutlama işlerini durdurmaz.
tâyin edilir.
MADDE 9. — Tahdit komisyonunun idare
B) Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına
kurullarınca seçilen azalarına, on lira gündelik
imkân olmıyacağı anlaşılanlar, daha müstahsil
verilir. Bunların komisyonlara iltihak ve ayrıl
bir hale getirilmeleri amaciyle ve kendi istek ve
ması ve komisyonlarla beraber işe gitme ve dön
muvafakatleri üzerine Bakanlar Kurulu karariyle
mesi ve çalışması sırasında kullanmasına ihtiyaç
başka yerlere kaldırılabilirler. Bunların bıraktık
görülecek nakil vasıtaları ücretleriyle hayvan ki
ları gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu
raları kendilerine ayrıca ödenir.
malların bedellerinin sahiplerine ödenmesi ve fr*ı
Bilir kişi olarak seçileceklere her masraf ken
yerlerde oturanların nakilleri ve yerleştirilmeleri
disine ait olmak üzere sekiz lira gündelik verilir.
iskân ve Toprak kanunları hükümlerine göre ya
Komisyonlarda çalıştırılacak aylık ve ücretli ma
pılır.
murların nakil vasıtası masrafları ve yollukları
Bu iç iskân işi Tarım Bakanlığınca hazırla
umumi hükümler dairesinde ödenir.
nacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek plâ
Bunlardan yalnız teknik memurlara iş saha
na göre yapılır. Plânın tatbiki için lüzumlu öde
sında çalıştıkları günler için yevmiye karşılığı
nekler alâkalı dairelerin her sene bütçelerine ko
olarak, amenajman ve tescil işlerinde çalışan or
nur.
man teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi
MADDE 12. — Devlet ormanlarının topraverilir.
ğiyle birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve
temliki bir kanun ile olur.
Devir ve temlik ve orman içi köylülerin
Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şe
kalkındırılması
kilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye baMADDE 10. — Ormanların bütünlüğünü ve I kanlıklarının tasvibine bağlıdır.
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MADDE 13. — Orman idaresinden izin al
madan, Devlet ormanlarında yaş ağaçları kes
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların ka
buğunu soymak, tepelerini ve tekmil dallarını
koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çıra ve ya
lamuk çıkarmak, kömür yapmak, orman içinde
veya kenarında veya ağaçlama sahalarında ye
tişmiş ,veya yetiştirilmiş fidanları sökmek veya
ezmek yasaktır.
MADDE 14. — Devlet ormanlarından yaş
ağaç dallarını kesmek veya koparmak, dikili ku
ru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak, kuru
ağaçlardan kabuk ve çıra almak, kömür yapmak,
salep, yer mantarı, kitre, soğan, kocayemiş,
alıç gibi toprak mahsulleriyle, meyvaları, ku
ru yaprakları toplayıp götürmek ve her çeşit
artık, yerde yatık ve devrilmiş ağaç, orman ör
tüsü, toprak, «kum, çakıl ve taş çıkarmak, mazı,
kozalak ve sadr orman ağacı tohumlarını topla
mak, ormanlarda ve orman göl ve derelerinde
avlanmak orman idaresinden izin almaya bağ
lıdır.
MADDE 15. — Devlet ormanlarının hudut
ları içinde, mevzu hükümlere göre maden ve
taş ocakları araştırma veya işletme ruhsatna
mesi ve imtiyazı verilebilmesi için orman idare
sinin muvafakatini alimak şarttır.
Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatname
veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruhsatna
me veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan ev
vel çalışma safhalarını orman idaresine haber
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde,
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya
ve yapmaya mecburdurlar.
MADDE 16. — Devlet ormanları içinde, bu
ormanların korunması, istihsal ve imariyle alâ
kalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza
memuruluğu, ahır, depo ve ağaçlama, bina ve
kulübeleriyle yangın kule ve 'kulübelerinden
başka her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvan
ların barınmasına mahsus yerler yapılması ve
yeniden tarla açılması ve orman içinde yeniden
yerleşilmesi ve Tarım Bakanlığından izin alın
madan; Devlet ormanları hudutlarından dört
•kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlerde her
çeşit fabrika, bir kilometreye kadar mesafe
ler içinde hizar ve şeritler, beş yüz metre me

safeye kadar jolan yerlerde de kireç, kömür, kat
ran, tirebentin ve buna benzer ocaklar kurul
ması yasaktır. Devlet ormanlarının her hangi
bir suretle yanmasından veya açıklıklarından
faydalanarak işgal, açma veya her hangi şekil
de olursa olsun kesme, sökme, budama, veya
boğma yollariyle elde edilmiş veya edilecek olan
yerlerle buralarda yapılmış veya yapılacak her
türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya
tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya
orman idaresince el konur ve müdahaleler meni
ve her nevi mahsul ve tesisler müsadere olunur.
Ormanlarda umumi sıhlhat ve emniyet ve
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesi
sat ile orman hasılatı işliyeceklerin ve kullana
cakların yapacakları bina ve her nevi tesisat
için Tarım Bakanlığından izin alınması lâzım
dır.
İstihsal ve safo§ işleri
MADDE 17. — Devlet ormanlarında istihsal
ve satışlar, teknik esaslara göre tanzim ve Or
man Umum Müdürlüğü tarafından tasdik olu
nacak amenajman plânlarına, mahallin, orman
»kuruluşunun hususiyetlerine ve kıymetlendirme
icap ve zaruretlerine göre aşağıdaki şekillerde
yapılır.
A) Tomruklanmış halde orman içinde veya
ormana yakın istif yerlerinde ve zaruret halin
de kesilmiş gövde olarak kütüğü dibinde veya
yarı mamul halde istif yerlerinde;
B) Devamlı işletme tatbik edilmesine lü
zum ve zaruret olmadığı Tarım Bakanlığınca
tesbit edilecek mıntakalardaki ormanlarda köy
lünün yapacak ve yakacak zatî ihtiyacı ile odun
ve kömür istihsaline tahsis olunan baltalık or
manlardan pazar ihtiyaçlarının temininde, daha
evvelden damgalanmış dikili ağaç veya senelik
kesim sahası işaret ve tesbit edilmiş halde;
Bu istihsal ve satışlar, yukardaki şekil ve
mahiyetlerine ve orman işlerinin her bakımdan
hususiyetlerine uyularak Bakanlar Kurulunca
tanzim edilecek talimatname hükümlerine göre
yapılır.
MADDE 18. — Devlete ait ormanlardan ke
silecek veya her hangi bir sebeple devredilmiş
veya kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle, tom
rukların ne suret ve şekilde kimler tarafından
numaralanıp damgalanacağı ve damganın hangi
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ağaçlara ve tomruklara tatbik edileceği, ağag, I ye tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bu
tomruk, odun ve kömürün ne suret ve şekilde
lunup ilgili memurlar tarafından istenildikçe
kesilip ölçüleceği, Tarım Bakanlığınca tanzim
gösterilir.
edilecek talimatname ile tâyin edilir.
Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fab
Damga çekiçleri kanuna bağlı levhada 1, 2, 3
rikalardan ticaret kasdı olmaksızın orman mah
ve 4 numaralı şekillerle tesbit edilmiştir.
sulü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi
Bu çekiçlerin yetkili memurlardan gayrisi
aranma*.
tarafından kullanılması yasaktır.
Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak
kaydiyle bu gibi mallar için fatura tanzimine
MADDE 19. — Damgalanacak orman malla
mecburdurlar.
rı damgalanmadan ve satış bedeli ödenmeden veya
karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Ban
Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçla
kası tahvilleriyle temin edilmeden ve nakliye
rı için kullanmak üzere kendi stok mahallerin
tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz.
den veya fabrikalarından iş yerlerine naklede
Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği
cekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle ken
yere ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre sü
dilerince mûtat ve muteber olan vesikalariyle
reli olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yer
sevkedebilirler.
den başka bir yere taşınmasında, taşıyanın eski
MADDE 20. — Orman emvali ve mahsulle
nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâ
rinin nakil ve imrarı hakkında, Orman İdare
zımdır.
since yapılan bilcümle idari muameleler, mah
Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, ebadı ve
kemelerce ihtiyati tedbir yoliyle değiştirilemez.
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezke
resine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde
MADDE 21. — Ormanlardan verilen ağaç
hepsi üzaıMiden
hacmen % 10 na ve veznen
ve sair mahsulâtı tâyin edilen müddetler için
% 15 sine kadar çıkacak fazlalık isin nakilye
de, makbul mazereti olmaksızın çıkarmıyanlatezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı
rm, bu malları Orman İdaresince münasip bir
alınarak serbest bırakılır.
mahalle naklettirilir ve keyfiyet mal sahibine
Nakliye tezkeresine uyup da % 5 nispetine
yazı ile bildirilir. Ve masrafı kendilerinden alı
kadar damgasız olan orman malları kaçak olup
nır.
olmadığının tahkik ve tesbiti için alakonulur.
ihbardan sonra vukubulan her türlü zarar
Kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde damga
ve ziyandan Orman idaresi sorumlu tutulamaz.
sı vurularak mallar serbest bırakılır.
MADDE 22. — A) Hudutları içinde Devlet
Yukardaki hadleri aşan miktar, bütün faz- I
ormanı bulunan ve nüfusu 2500 veya daha aşa
lalığa ve damgasızlara şâmil olmak üzere ka
ğı olan köy ve kasabalar halkının mahallî nü
çak sayılarak idarece müsadere olunur.
fusa kayıtlı bulunmak şartiyle barınmalarına
Yukardaki 3 ve 4 ncü fıkralara göre kaçak
mahsus yapacakları ev, ahır, samanlık ve kul
olup olmalığmm tahkik ve tesbiti maksadiyle
lanacakları ev, tarım vasıtaları ve yakacak ih
alakonulan damgasız mallar nakliye tezkere
tiyaçları için tarife bedelinin onda biri karşılı
sinde yazılı satış bedeli üzerinden teminata bağ
ğında
ve buralar halkının cami, mektep, köy
landığı takdirde sahiplerine teslim olunur.
yolu,
köprüleri
gibi müşterek ihtiyaçları için
Teminat karşılığında malların
sahiplerine
de tarife bedelsiz, tahammülü müsait olan en
teslimi, damgasız oldukları, ebat ve vasıfları
yakın
Devlet ormanlarından kerestelik ağaç ve
ve damga muamelesinin, huzurlarında yapıldı
odun
verilir.
ğı, mal sahibiyle müştereken bir zabıt varakasiyle tesbit olunmasına bağlıdır.
Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların
kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde alâkalılar
hakkında cezai takibat yapılmaz.
Orman içinde yapılacak nakliyat, Orman
idaresinin göstereceği yollardan yapılır, nakli- J

Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da Orman idaresinin mevcut
istiflerinden istedikleri takdirde, ayrıca hakiki
kesme, taşıma ve istif masrafları alınır.
Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve
mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka-
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d MADDE 25. — Yurda yeniden gelecek, İs
larına satılması veya bu yerlerden dışarıya çı i
kân
ve Toprak Kanununa göre memleket içinde
karılması yasaktır.
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu
Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek
karak enkaz halinde âhara satanlar veya dev
göçmenlerle yer narsmtısı, yangın ve sel gibi
redenler bir daha bu madde hükmünden istifa
haller yüzünden felâkete uğrıyan köylerde; bu
de edemezler.
yüzden zarar gören muhtaç köylülere ve orman
B) Hudutları içinde Devlet ormanı bulu
ların içinde veya d]şmda oturanlardan, otur
nan köylülere Orman idaresi hesabına yalnız
dukları yerlerde yeniden orman yetiştirileceği
piyasa satışları için, kesip istif yerlerine taşı
için bu kanunun 11 nci maddesine göre başka
dıkları orman mallarının idarece tesbit oluna
tarafa nakledilen köylülerden muhtaç bulu
cak müddet içinde istemeleri halinde; % 25 ine
nanlara, yapacakları ev, ahır ve samanlık için
kadarı, pazar yerlerine götürülerek satmak şarbir defaya mahsus olmak üzere Tarım Bakan
tiyle, Orman idaresinin tesbit edeceği istifler
lığınca tahammülü müsait en yakın ormanlar
den satış bedeliyle artırmasız olarak verilir.
dan kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mev
Bu nispet odun ve kömür istiflerinde % 100 e
cut istiflerden yalnız kesme, taşıma, imar mas
kadar çıkarılabilir.
rafları
karşılığında tomruk veya kereste veri
C) istihsal yapılan ormanların bağlı bu
lebilir.
lunduğu ilçeler içinde, küçük sanatlar ile biz
zat meşgul olan arabacı, sapçı, takunyacı, se
MADDE 26. — Devlet ormanlarından çıka
merci, düğenci, sepetçi gibi sanatkârların ihti
rılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer her
yacı için Orman idaresince gösterilecek istif
nevi
orman mahsulleri de Orman idaresince isyerlerinde 25 metre kübe kadar küçük partiler
I
tihsal
olunup satılabileceği gibi geçimleri ötehalinde köylü ve kasabalı sanatkârlara artır
denberi
bu mahsulleri toplayıp satmaya bağlı
masız satışlar yapılır. Bu satışlara mezkûr sa
I
olan
21
nci maddenin A ve B fıkralarında ya
natkârlardan başkaları giremez.
zılı yerler hakkında; tarife bedelini ödemek
MADDE 23. — 17 nci madde gereğince dikili
şartiyle, Orman idaresince tâyin edilecek mınağaç veya kesim sahası gösterilmek suretiyle is
takada ve müddetler içinde toplayıp çıkarmak
tihsal yapılan mmtakalardaki, 21 nci maddenin
üzere izin verilebilir.
(B) fıkrasında yazılı köylülerden, bizzat orman
Tomruk istihsalinden sonra, ormanda kalan
istihsal işlerinde çalıştıkları Orman idaresince
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana
tesbit ve tevsik olunacaklara, kendileri tarafın
zararlı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâdan işlenmek ve kendilerince temin edilecek I hilinde sökülerek toplanıp çıkarılması için Orvasıtalarla götürülüp satılmak şartiyle satış be I man idaresi isteklilere diledikleri gibi tasarruf
deli üzerinden ağaç ve yakacak odun verilir.
I etmek üzere müsaade verebilir. Karşılığında
MADDE 24. — Devlet ormanları sınırları I para alınmaz.
na köy ortasından ufki hattı müstakim ile on
kilometre mesafeye kadar olan köylerdeki muh
taç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî ihtiyaç
ları için kesme, taşıma masraflariyle tarife be
deli ödenmek şartiyle tomruk verilebileceği gibi
ayn,ı bölgedeki köylerin cami, okul ve köy
yollarındaki köprülerin yapılması ve onarılması
için kesme ve taşıma masrafları alındıktan son
ra, bu ormanların istif yerlerinden, tomruk ve
ya orman memurlarının göstereceği yerlerden
ağaç verilebilir.
Bu ormanlardan sağlanamıyan miktar ile bu madde dışında kalan köylerin
müşterek ihtiyaçları diğer ormanların istif yer
lerinden satış bedeli üzerinden verilebilir.
I

MADDE 27. — Orman içinde veya civarın
daki köy tüzel kişilikleri veya köyler halkının
tamamı veya bir kısmı tarafından tasarruf edil
mekte iken 4785 sayılı Kanunla Devletleştiril
miş olan ormanlar ile bu kabîl köy halkınca
4785 sayılı Kanunun neşrinden önce bekçi tut
mak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen
korunmuş ve faydalanılmış olan ormanların her
nevi mahsulleri bu köyler halkının zatî müşte
rek küçük el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis •
olunu?.
MADDE 28. — 27 nci madde gereğince tahsis edilmiyen Devlet ormanları istihsallerinin
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satışında, tercihan ve sıra ile kanunun 22 ve
25 nei maddelerinden faydalanan
köylülerin
zatî ve müşterek ve pazar satışı ihtiyaçlariyle
küçük el sanayii ve mahallî piyasa ihtiyaçları
göz önünde bulundurulur.
MADDE 29. — Orman mahsullerinin piyasa
satışlarında açık artırma esastır.
Ancak, resmî daire ve müessese ve iktisadi
Devlet Teşekkülleri ihtiyaçlariyle Orman Umum
Müdürlüğünüce faydalı veya lüzumlu görülen
veya müstacelen satış yapılmasını icabettiren
hallerde pazarlıkla da yapılabilir.
Pazarlıkla satış yapma halleri ve şekilleri
Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken
hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir.
MADDE 30. — Devlet ormanlarından elde
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri,
mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre
Orman Umum Müdürlüğü
tarafından tanzim
ve Tarım Bakanlığınca tasdik olunur.
MADDE ol. — Devlet ormanlarında kesme,
taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama,
yol yapma gibi orman işleri iş yerindeki veya
civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere
veya tercihan aralarında köy orman koopera
tifi kuranlara gördürülür,
Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün
kâfi gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya
fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler
taahhüt yoliyle yaptırabilir.
Bu takdirde bu işi yapacakların, işin mahi
yet ve hacmına göre teknik ehliyeti haiz olmaları
veya bu işe ehil bir teknik eleman çalıştırmaları
istenebilir.
MADDE 32. — Bu kanunda ormandan fay
dalanma hakkı tanılan bir veya birkaç köy ara
larında köy orman kooperatifi kurdukları tak
dirde, istiflerin satış imkânları ve durumu ve
ya ormanların senelik tahammülleri göz önünde
bulundurularak pazar ihtiyacı için kendilerine
satılacak miktarlar, artırılabileceği gibi kendi
lerine vadeli veya taksitle satışlar da yapılabilir.
Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerde köy
orman kooperatifi kurulan köylerde kooperatife
gimıiyen köylüler bu yardımlardan
istifade
edemezler.
Köy orman
kooperatiflerinin, bu kanunla
tanılan hak ve faydalardan ne suret ve şekilde

istifade
edilir.

edecekleri bir talimatname

ile tâyin

Otlak ve mera işleri
MADDE 33. — Devlet ormanlarının ağaçlı
yahut ormandan açılmış çıplak yerlerinde yay
lak, kışlak, otlak ve sulama gibi hakları olan
lar bu haklarının taallûk ettiği kısımlar, orman
la ı-ııı içinde bulunursa Orman İdaresi tarafın
dan gösterilecek yollardan girip çıkmaya ve
ağaçlarla fidanlara zarar yapılmaması için ida
re tarafından
alınacak diğer nevi tedbirlere
riayete mecburdurlar.
Bu hak sahipleri tiftik keçisi, karakeçi
develeri bu yerlere sokamazlar.

ve

MADDE 34. — Devlet ormanlarındaki otlak
lara dışardan toplu olarak veya sürü halinde
hayvan sokulup otlatılması,
tanzim edilecek
plânlara göre, Orman İdaresinin iznine bağlıdır.
Plânlar, otlak zamanından evvel tanzim ve
tasdik olunur.
Kuraklık gibi fevkalâde hallerde, Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek
şekilde muvakkat olarak hayvanların otlatılma
sına ait tedbirleri alır.
Orman içinde ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik isler, orman bölge
şeflerinin tanzim edecekleri plânlar üzerine, ma
hallin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin.
ve köy ihtiyar heyetlerine tebliğ olunur.
Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir su
retle hayvan otlatılamaz.
Muhafaza

ormanlan

MADDE 35. — Ormansızlık yüzünden arazi
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine
.mâruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskûn ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri, ziraat
edilen yerleri, çığ, sel gibi zararlardan koru
yan ve bunları toz ve kum fırtınalarına karşı
muhafaza eden, nehir yataklarının dolmasının
önüne geçen, memleket müdafaası için muhafa
zası zaruri olan devlet ormanları daimî olarak;
tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet or
manları ise istihsal ormanı haline, gelinceye ka
dar, geçici bir müddetle Bakanlar Kurulu karariyle muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları
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MADDE 41. — Devlet ormanlarına ait 13, 16,
belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilân olu I
18,
19, 33 ve 34 ııcü maddeler hükmü umuma
nur.
mahsus ormanlarda da tatbik olunur.
Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları
ve müddetleri ile sureti idare ve imar ve ıslahı
Dördüncü Bölüm
ve bunlardan faydalanma şekilleri, bir talimat
name ile tâyin olunur.
|
Hususi ormanlar
MADDE 36. — Muhafaza ormanı olarak ay
Tahdit, harita, işletme ve imar
rılması icap eden ve mülkiyeti devletten başka
sına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza or
I
MADDE 42. — Hususi orman sahipleri, talimanlarının tamamlanması için, bunlara eklen
I nıatname ile tesbit edilen zaman ve şekilde,
mesi lâzımgelen sahipli yerler de, Bakanlar
ormanlarının hudutlarını tahdit ederek bu hu
Kurulu karariyle, muhafaza ormanı olarak ay
dutları beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit
rılır.
kayalar üzerine işaretler hâketmek suretiyle bel
li etmeye mecburdurlar.

Üçüncü Bölüm

Umuma Mahsus Ormanlar
İşletme ve imar
MADDE 37. — Umuma mahsus ormanların
tahdidi işini de 6 ncı maddede yazılı tahdit ko
misyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak
hudutları, tahdit tarihinden itibaren iki sene
içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sa
bit kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiy
le sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Komis
yonların masrafları devlete, tahdit işlerine ait
diğer masraflar alâkadarlara aittir.
MADDE 38. — Umuma mahsus ormanları ya
sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına verebi
lirler. Ancak bunlar orman idaresi tarafından
parasız olarak tanzim edilecek harta ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare olu
nur. Bu plânlara riayeti orman idaresi kontrol
eder.
Bu plânların, sahiplerinin orman idaresine
müracaat tarihini takip eden ilk iş mevsiminde
işe başlanmak suretiyle en kısa zamanda ik
mali mecburidir.

MADDE 43. — Bu kanunun meriyete girdiği
tarihte, tapu kayıtlarında orman olduğu açıkça
gösterilmiyen ormanlar hakkında tasarruf id
diası mesmu olmaz.
Ancak, tapuda orman olduğu açıkça gösterilmemesine rağmen tapunun ilk tesisi tarihinden
sonra orman haline geldiği mütehassıs bilirkişi
raporiyle tesbit edilen yerler, sahibi namına
orman olarak tahdit edilir.
Bu kanunun meriyetinden evvel, en aşağı
20 seneden beri orman halinde bulunan ve bu
müddet içinde fiile*n tasarruf edildiği ispat
olunamıyan yerler hakkında tapuya müstenit
olsa dahi mülkiyet iddiası mesmu olmaz.
Bu kanunun meriyet tarihinden evvel, tapukayıtlarında sabit hudutlar gösterilmedikçe ve
mahkemeler veya kadastro idareleri tarafından
Tanzim eculmiş Tıarita ve plânlara müstenit ol
madıkça tapu kaydında yazılı miktara itibar
olunur.
Bu kanunun meriyeti tarihinde orman halin
de bulunan yerlerle, orman içinde bulunan yer
ler hakkında zamajn aşımı ile iktisap iddiası
mesmu değildir.

MADDE 44. — Hususiyetleri, Orman Umum
MADDE 39. — Umuma mahsus ormanlar par
Müdürlüğünce kabul ve tasdik edilen ormançalanarak, şahıslara veya müesseselere top
| 1ar, sahipleri tarafından yaptırılıp Orman İda
rağı ile birlikte devir ve temlik edilemez.
resince tasdik olunacak harta ve amenajman
plânlarına göre, işletilir ve idare olunur. Bu
İdare ve korama
plâna riayeti Orman İdaresi kontrol eder. Tâyin
MADDE 40. — Umuma mahsus ormanların
olunacak müddet içinde bu plânları yaptırıp tas
idaresi ve korunması, Devletin kontrol ve mu
dik ettirmiyenlerin harita ve amenajman plân
rakabesi altında, bu kanun hükümlerine göre
ları Orman İdaresince yapılır ve masrafı iki yılbunlara sahip olanlara aittir.
1 da ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır.
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MADDE 45: — Sahipleri koru ormanları bin I hattının, sosaların ve her nevi tesisatın tahkimi
ve baltalıklarda iki yüz hektardan küçük par
ve tamiri Orman idaresine malûmat verilerek
çalar teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz
alakadar dâire veya bunların sahipleri tarafın
ve mirasçılar arsında taksim olunamaz.
I dan yapılır.
MADDE 46. — Şahıslara ait ormanlardan,
amenajman plânlarında yıllık verim olarak tesbit olunan kerestelik ve yakacak odunun kesilen
miktarından ormanın bulunduğu mmtaka or
man tarife bedelinin dörtte biri her malî sene
için maktuan Orman Hasılat Resmi olarak biri
malî yıl başında diğeri altı ay sonra olmak üzere
iki taksitte alınır. Gunünlde vefrmiyenlıeır hakkın
da Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olu
nur.
İdare ve koruma
MADDE 47. — Hususi ormanların idareleri,
korunmaları Devletin kontrol ve murakabesi al
tında, bu kanun hükümlerine göre, sahiplerine
aittir.
MADDE 48. — Devlet ormanları hakkındaki
13, 16, 18 nci maddelerle satılan malların (bedeli
ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Dev
let ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilme
den) kaydı müstesna olmak üzere 19 ncu madde
si ve 3 ncü fıkrası hükmü müstesna olmak üzere
34 neü madde hükümleri hususi ormanlarda da
tatbik olunur.
Beşinci Bölüm
Müteferrik hükümler
Ağaçlandırma

ve imar iğleri

MADDE 49. — Yurtta orman sevgisini ço
ğaltmak, ağaçsız ve ormansız mmtakalarda va
tandaşı ağaç dikmeye teşvik etmek maksadiyle;
köy, kasaba ve şehirlerde ve civarlarında ağaç
landırma sahası ilgililerce veya Devlet arazisin
den temin edilmek şartiyle, Orman Umum Mü
dürlüğünce ağaçlandırmalar yapılır.
MADDE 50. — Devlet ormanlarının hudut
ları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
rın kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulüne
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşınma
larına mâni olacak her türlü ağaçlama, tahkimat
ve inşaat yapmak orman idaresinin vazifesidir.
Ancak Devlet ormanı içinden geçen şimendifer

MADDE 51. — Ağaçlandırılacak sahaların
dikimi, bakımı ve korunması Orman Umum Mü
dürlüğünce yapılır.
Bu işlerde alâkalıların yapabilecekleri yar
dımlardan da istifade edilir.
Ağaçlama sonunda, ağaçlanacak sahalar, köy
ve belediyelerin şahsiyeti hükmiyelerine terkedilir ve bunlar hakkında bu kanunun umuma mah
sus ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur.
MADDE 52. — Bu maksatla, köy ve belediye
lerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair mües
sese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere Tarım Bakanlığınca münasip görülen
yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce orman fi
danlıkları tesis edilir.
MADDE 53. — Orman hudutları dışında olup
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan yer
ler Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak
ağaçlandırma plânlarına göre orman idaresi tara
fından ağaçlandırılır.
MADDE 54. — Ağaç sevgisini yurtta yay
mak ve kökleştirmek için filim göstermek, afiş
ve broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum
Müdürlüğünce propaganda yapılması ve bütün
ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaç
ların faydalarını zihinlere yerleştirecek dersler
okutturulması, bahçeleri müsait ise mektep ve
kışlalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunların
korunması için Tarım Bakanlığı ile birlikte
Millî Savunma ve Millî Eğitim bakanlıkları bir
program hazırlayıp tatbik ederler.
MADDE 55. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı
olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin
sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli sene için
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden
ve özel ormanların tâbi olduğu hasılat resmin
den, muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde
muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılın.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyne| ler vali veya kaymakama müracaat ederler, bu
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yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan
sonra, orman idaresi tarafından yapılacak ağaç
landırma plânına göre, ağaçlandırma işine Ta
rım Bakanlığınca izin verilir.
Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisi
ne ait türlü yardımlar, orman idaresince, pa
rasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde
ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan
yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı
yapana parasız temlik olunur. Ağaçlanan saha
yı, orman halinde koruyup idame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri alınır. Bu şartla
ra göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar
hiçibir suretle istimlâk edilmez.
MADDE 56. — Tarım Bakanlığının verece
ği ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin ede
ceği ağaç nevilerinden bu kanunun 55 nci mad
desine göre gerek kendi topraklarında ve ge
rekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
boş arazide, yarım hektardan aşağı olmamak
şartiyle orman yetiştirecek hususi şahıslara ve
ya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım
Bakanlığının izniyle T. C. Ziraat Bankasından
kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için, on
beş yıl müddetle Tarım Bakanlığı Bütçesine,
miktarı 500 000 liradan aşağı olmamak şartiyle
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben
ayrıca, ödenek konulur.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş
kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve di
ğer şartları Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle
T. C. Ziraat Bankasınca müştereken tanzim edi
lecek talimatname ile tesbit edilir.
MADDE 57. — 55 nci madde gereğince or
man kuracak şahıslara, orman fidanlıklarından
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
mak üzere, Orman Genel Müdürlüğünce fidan
ların yaşma, cins ve nev'ine göre tesbit edilen
bedeli mukabilinde, fidan verilebilir.
(Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaç
ları da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine
ait olmak üzere bedelsiz sağlanabilir.
MADDE 58. — 55 nci madde gereğince or
man kuracak köy orman kooperatiflerine lü
zumlu fidanlar, orman idaresi tarafından ağaç
lama sahasına kadar, götürülerek bedelsiz ve
rilir ve dikim işi orman teknik memurunun ne
zareti altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları

orman idaresinin daimî nezaret ve kontrolü
altında bulundurularak gelişip yetişmesi i£İn
lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır.
MADDE 59. — Devlete ait fidanlıklarla di
ğer fidanlıklarda (kullanılacak veya orman ye
tiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı to
humlarının, orman idaresinin kontrolü altında
toplanmış ve menşe .şahadetnamesi verilmiş to
humlardan olması, şarttır.
Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedilecek fidanlara, orman idaresince bir menşe
şahadetnamesi verilir, yabancı memleketlerden
ithal 'edilecek orman ağacı fidamlarının cins,
nevi ve sair hususlarını belirten menşe şaha
detnameleri ilgili orman idarelerince incelen
dikten sonra giriş izni verilir.
Orman yangınlarının

söndürülmesi

MADDE 60. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bu
nu derhal orman idaresine veya en yakın muh
tar, jandarma daireleri veya mülkiye âminleri
ne haber vermeye mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devdete ait her türlü as
kerî ve mülki haberleşme vasıtalarından der
hal ve parasız olarak faydalanırlar. Tanığın
ihbarına ait telgraflarla yangının seyrini bil
diren ve yangın hakkındaki yardım taleple
rini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva
'eden ve yangının bulunduğu il, ilce ve bucak
P. T. T. merkezleriyle demıiryolları istasyonla
rından çekilen telgraflardan ücret alınmaz.
Tangın haberleşmesini en seri şekilde sağ
lamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme
kule ve kullübeleriyle bakım merkezi ve orman
teşkilâtının kuruluş merkezleri arasında orman
idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri
ve [Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat almak
suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis
olunur.
Telefon devrederi P. 'T. T. idaresi santralle
rine ve P. T. T. idaresinin santrali' olmıyan yer
lerde jandarma santrallerine bağlanabilir. P.
T. T. santrallerine bağılı olanlar hariç olmak
üzere hususi telefin hatları için hiçbir ücret,
resim, vergi ve ruhsat parası verilmez,
MADDE 61. — Ormanlarda yangın olduğun
da, yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını bi«
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t irip elli yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu
beraberlerimde mevcult balta, kürek kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarakacak aletleriyle
yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye
mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye
kâfi gelmezse daha ilerideki köy ve belde halkın
dan mükellef olanlar da yangın yerine gönderi
lirler. Aynı şekilde vali, kaymakam, nahiye mü
dürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker ve
jandarma kıta komutanları yangın mahalline yar
dımcı göndermeye ve icabında bizzat gitmeye
mecburdurlar.
Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde harcırah hükümlerine göre yevmiyeleri Or
man İdaresince verilebilir.
Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüz
den hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatını Dev
let ormanlarında Orman İdaresi; diğer orman
larda alâkalıları tazmine mecburdurlar.
MADDE 62. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vasıta
ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücreti
Orman İdaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel
zamanlarda salahiyetli memurların görecekleri
lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi vasıta
larla da götürülüp getirilebilir. Bunların ücreti
de Orman İdaresi tarafından ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman İdaresi, diğer
ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek
ve zeytin, peynir gibi katık verilir, başkaca üc
ret verilmez.
MADDE 63. — Yangın söndürülürken sakat
lananlara sakatlık derecesine göre ve ölenlerin
ailesine, polis ve jandarma efradına verilen taz
minat kad,ar Devletçe para. verilir. Yaralananlar
en yakın hastanelere sevkedilirler. Bütün has
taneler bu gibi sakatlananları hemen kabule mec
burdur. Devlet ve âmme müessesesi hastanelerin
de bunlara parasız bakılır. Hususi hastanelerde
bakma parasını Orman İdaresi öder.
MADDE 64. — Orman yangınları için çekilen
telgrafları telgrafhane, demîryol istasyon memur
l a n acele çekmeye ve telgrafı alan memurlar da
bunu hemen mahalline göndermeye mecburdurlar.
MADDE 65. — Mahallî Hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon

memurları yangını söndürmek üzere gidecek olan
ları asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhare yapıl
mak üzere yangına civar olan mahalde indirmek
şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle götürüp
getirmeye mecburdurlar.
MADDE 66. — Orman İdaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye
memurları, kuraklık veya yangın olup da he
nüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tama
men bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalâde
zamanlarda muayyen bir müddet için ormanla
ra girmeyi meni ve oralardaki her türlü işlerin
tatilini emredebilirler.
MADDE 67. — Orman İdaresi yangınları
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın
emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri
yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve
telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gi
bi yangın tehlikesinin fazla olduğu mıntakalarda yangın mevsimine münhasır olmak üzere lü
zum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda yan
gın söndürme malzemesini haiz ve motorlu va
sıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekip
leri bulundurabilir.
Orman memurlarının silâh taşıma ve
hak ve yetkileri

kullanma

MADDE 68. — Orman teşkilâtında her sı
nıf,
derece
ve
görevde
çalışan
or
man mühendis, orman mühendis yardımcı
ları,
orman
koruma ve bakımı ile mü
kellef orman ba-şmuhafaza memuru ve orman
muhafaza memurlariyle Orman Umum Müdür
lüğünce lüzum görülecek diğer orman memur
ları Bakanlar Kurulunun seçeceği silâhla teç
hiz olunurlar. Bu silâhlar adı geçen memurlara
orman idaresince demirbaş olarak verilir.
MADDE 69. — Silâh taşımaya yetkili orman
memurları aşağıda yazılı hallerde silâhlarını
kullanabilirler:
a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde,
b) Görev sırasında tecavüze veya karşı
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların tesli
mi emredildiği halde emrin derhal yerine getirilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen
silâh ve suç aletleriyle elkonan müsadereye tâ-
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bi nakil vasıtalarına orman bölge ve muhafaza
binalarına ve elindeki silâhına vukubulan taar
ruzun başka şekilde define imkân olmaması
hallerinde,
e) Oörevlerini yapmalarına tek veya toplu
olarak fiilî mukavemette bulunulması veya ta
arruzla mümanaat edilmesi hallerinde.
MADDE 70. — 68 ııci maddeye göre silâh
taşımaya salahiyetli olan orman memurları,
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını,
temiz tutmaya ve idarece istendiği, görevlerin
den ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmir
lerine derhal ve aynen iadeye mecburdurlar.
Bu silâhları hiçbir sebep ve bahane ile başka
larına veremezler ve satamazlar.
Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510, dikkatsizlik ne
ticesi kaybedenler veya başkasının kullanması
na sebep olanlar aynı kanunun 230 ncu madde
si gereğince cezalandırılmakla beraber silâh,
cephane ve malzemenin üç kat bedelini ödeme
ye mecburdurlar.
Suçların

Takibi

MADDE 71. — Orman memurları, orman
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit,
suç ve nakil vasıtaları ile suç ma'hsuli mallarını
zabıt ve icabında suç işliyenleri yakalamak salâ
hiyetini haizdirler. Talep vukuunda polis, jan
darma, köy muhar ve bekçileri orman memur
larına yardıma mecburdurlar.
MADDE 72. — Orman memurları, av tezke
resi olmıyanların ve orman idaresinden izin al
mamış olanların ormanlarda ve orman göl ve
derelerinde avlanmalarını men'e, avlarını ve av
vasıtalarını zaptetmeye salahiyetlidir.
MADDE 73. — Orman içinde veya civarın
da bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti,
kendi köy hudutları içimdeki Devlet ormanları
nın korunmasında orman teşkilâtiyle iş birliği
yapmakla mükelleftirler. Bu mükellefiyet Ta
rım Bakanlığınca tesfbit edilecek esaslar daire
sinde ifa edilir.
MADDE 74. — Orman memurları; orman
suçlarına ait tanzim edecekleri zabıtları, suçlu
nun hüviyet ve ikâmetgâhını tesbit ettikten
( S . Saı

sonra bağlı olduğu âmire vakit geçirmeksizin
gönderir, hüviyeti tesbit edillemiyen suçlular
vakit geçirmeksizin en yaıkm zabıta merkezine
götürülür. Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek
en kısa bir zamanda Cumhuriyet Savcılığına
gönderilir.
Orman memurları tarafından orman suçla
rından dolayı tutulan zabıt varakaları sahteliği
ispat edilmedikçe muteber sayılır. Zabıt vara
kasını imza eden memurlar mahkemeye celbedilnıezler.
MADDE 75. — Bu kanunda cezaları tâyin
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh
ceza mahkemelerinde ıgörülür.
Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce
acele mevafctan sayılır.
MADDE 76. — Orman suçlarından dolayı
zapdolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahru
kat ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli
orman memurları tarafından muhafaza edilmek
üzere mevcut ise orman depolarına veya en ya
kın belediye veya 'köy muhtarına veya muhta
rın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti
âzasından birine makbuz mukabilinde teslim
olunur, bunlardan çürüyecek veya bozulacak
olanlarla, muhafazası, müşkül ve masraflı bu
lunanlar orman idaresinin satış (komisyonunca
mahallinde veya pazar yerlerinde, tellâl ile
ilân edilmek suretiyle, derhal satılır, masraf
lar çıktıktan sonra geri 'kalan para emanet ola
rak bankaya veya orman idaresi veznesine ya
tırılır.
Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
teber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâ
va neticesine 'kadar sahiplerine iade edilir ve
teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil va
sıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik
olunur.
Suçlu lehine karar verilmesi halinde, zabdedilmiş emval mevcut ise derlhal ve satılmış ise
bedeli iade olunur ve nakil ve muhafaza mas
raflarından başka hiçbir şey alınamaz. Müsa
deresine karar verilen mallar, nakil vasıtaları
ve cürüm aletleri satılmamış ise satılarak Or
man Umum Müdürlüğü hesaJbrna irat kaydedilir.
MADDE 77. — Orman içinde kimin tarafın
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olınıyan
; 200)
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veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olunamıyan orman mahsulleri, 'orman idaresinin
satış usullerine göre, satılır ve bedelleri irat
kaydolunur.
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala
rının sahipleri on ibeş gün 'müddetle yapılacak
ilânla araştırılır. İlân sonunda salhibd meyda
na çrkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra
hükmü uygulanır.
MADDE 78. —- İzin almadığı veya orman
içinde bir hizme'ti bulunmadığı ihalde ağaç ke
secek ve nakledecek vası'talarla orman İçinde
görülen ve halinden şüphe edilen kimseleri or
man dışına çıkarmaya orman memurları yetki
lidirler.
MADDE 79. — Ormanlarda başı boş görülen
hayvanlar en yakın köy muhtarlarına veya be
lediyelere makbuz karşılığı 'teslim olunur. Hay
van sahibi zu'hur edip zabıt varakasına imza
ederse hayvan kendisine verilir.
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren
on beş gün içinde sahibi bulunmıyan hayvan
lar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya
orman idaresi veznesine yatırılır. Bankaya ve
ya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra
bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel or
man idaresince irat kaydolunur.
Hayvan sahipleri
meye mecburdur.

bakma

masraflarını öde

MADDE 80. — Orman suçlarından mütevel
lit aramayı icap ettiren haller, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde ya
zılı, tehirinde mazarrat umulan hallerden sayı
lır ve bu aramaları orman memurları aynı mad
de hükmüne tevfikan yaparlar.
Arama sırasında zaptolunan kaçak orman
mahsulleri hakkında bu kanunun 76 ncı maddesi
hükmü tatbik edilir.
MADDE 81. — Bakım kuruluşunun tamam
landığı mmtakalardaki il ve ilce merkezlerinde
bir ihbar ve takip sebebine uymadıkça orman
mahsullerine ait nakliye ve tezkere kontrolü ya
pılmaz.
Orman idaresi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren beş sene içinde ormanların
bakım kuruluşlarını tamamlar.
( S. Sa:ç

Ceza

Hükümleri

MADDE 82. — Bu kanunun 2 nci maddesi
ne göre orman rejimine tâbi tutulan mmta
kalardaki ağaçları orman idaresinden izin al
madan kesenler, sökenler veya bu ağaçların ku
rumasını icabettirir işleri yapanlar Türk Ceza
Kanununun 516 ncı maddesinin birinci fıkra
sında yazılı ceza ile cezalandırılır. Eğer bunla
rı ağaçların sahipleri yaparlarsa 100 liradan
500 liraya kadar hafif para cezasına mahkûm
edilirler.
MADDE 83. — Bu kanunun 12 nci madde
sine muhalif hareket edenler bir haftadan 3
aya kadar hapis veya 50 liradan 300 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler ay
rıca koru ormanlarında kesilen beher ağaç için
25 liradan 100 liraya kadar, baltalık ormanlar
dan kesilenlerin beher kental veya kesrinden 5
lira, kömürün beher kentali veya kesrinden 25
lira hesabiyle ağır para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 84. — Bu kanunun 12 nci madde
sine muhalif hareket edenler orman sahipleri
ise, yapılan zararın miktarına göre bir haftadan
3 aya kadar hapis veya 30 liradan 200 liraya
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 85. — 15 nci maddeye
göre izin
almadan ormanlarda maden veya
taşocakları
açanlar 25Ö liradan 1000 liraya kadar ağır para
cezasiyle cezalandırılır ve açtıkları ocaklar ka
pattırılır.
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca taz
min ettirilir. îzinle bu n-evi ocaklar tâyin olu
nacak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın
yarısı hükmolunmakla beraber bu tedbire ria
yet edilinceye kadar ocakları idarece işlemek
ten menolunur ve ocak
sahipleri bu hususta
bir gûna zarar ve ziyan talep 'edemezler.
MADDE 86. — 16 ncı maddede yasak edi
len işlerle, bu maddede yapılması izne bağlı
işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. İşgal ve
faydalanma, yanmış orman sahasına taallûk et
tiği takdirde bu cezalar iki misline çıkarılır.
16 ncı maddede tâyin edilen mesafeler dâhi
linde yapılması izne bağlı olan fabrika, hizar
ve şeritlerle biı4kaç, kömür, katran, terebentin
: 200)
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ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar, 500 , 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle | cezalandırılır.
cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de menei
MADDP] 91. — 34 ncü madde gereğince, izin
dilir.
I almaksızın her nevi ormanlara hayvan sokanlar,
sokulan hayvan adedine göre iki aya kadar ha
MADDE 87. — Devlet çekici ile damgalanan
fif hapis ve ayrıca beher- baş keçi ve deve için
ağaçları keserken bu damgayı Orman İdaresin
birer lira, öküz ve at gibi beher büyük baş, hayce tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıj
van
için 50 şer kuruş beher baş koyun için 25 şer
yanlarla nakliye tezkeresi almaksızın ormandan
ağaç çıkaranlar 83 ncü maddedeki cezalarla ce j kuruş hesabiyle hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girmesi
zalandırılır.
veya 34 ncü madde mucibince konulacak şart ve
Damgalı ağaçları tesbit edilen hadde naza
tedbirlere
riayet edilmemesi halinde, yalnız
ran daha yüksekten kesenler, kesilen ağaçların
para
cezasına
hükmolunur. Yanmış orman saha
miktarı göz önünde bulundurularak 100 liraya
larımı hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
yüzünden girmesi halinde yukarda vazıh cezalar
MADDE 88. — 22, 24, 25 nci madde hüküm
iki misli olarak tatbik olunur.
lerine göre köylülerin zâti ihtiyaçlariyle köy
MADDE 92. — Yazılı olarak yapılan tebli
müşterek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç
gat
tarihinden itibaren iki yıl içinde 42 nci mad
ve mahrukatı bu işte kullanmıyanlar veya baş
dede
yazılı işaretlerle ormanlarının hudutlarını
kasına satanlar ve bilerek alanlar odun veya
belli
etmiyen
hususi orman sahiplerinden elli li
kereste olduğuna ve bunların miktarına göre
radan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır
50 liradan 300 liraya kadar hafif para cezasiyle
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra
cezalandırılır.
altı ay içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse ve
MADDE 89. — Orman idaresinden izin al
rilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz.
maksızın 14 ve 26 ncı maddelerde yazılı işleri
MADDE 93. — 44 ncü madde gereğince tan
yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince tâ
zim. kabul ve tasdik olunan orman amenajman
yin olunacak şartlara riayet etmiyenler 10 lira
plânlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaç
dan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mü
landırılır.
cadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen
Ormanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
işleri, plân dairesinde ve verilen müddet içinde
lerde 26 ncı maddede sayılan mahsulleri toplıyapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan orman
yanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif
para cezası alınır.
MADDE 90. — 19 ncu madde gereğince ve
Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri
rilecek nakliye tezkeresini
değiştirmeksizin
kendilerine
verilecek mühlet içinde bu işleri yap
ağaç. odun, kömür ve sair orman mahsullerini
mazlar
veya
lüzumlu tedbirleri almazlarsa,
taşıyanların malları kaçak olup olmadığının
bunlar
Orman
İdaresi
tarafın/dan yapılır ve mas
incelenmesi için 76 ncı maddede gösterilen şe
rafları
tamamen
kendilerinden
alınır.
kilde alıkonur.
Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği ta
hakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıya
na teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın kaçak
olduğu anlaşılırsa, 83 ncü madde hükmü tatbik
edilir, nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat
yapanlar ve ormanda kesilen ağaçlardan yapıla
cak tomrukları damgasız olarak istif mahallerine
veya kaçırmak kasdı olmaksızın başka yerlere gö
türenler ile her nevi ormanlarda 33 ncü maddenin
birinci fıkrası hükmüne muhalif hareket edenler |

MADDE 94. — 60 ncı maddedeki mecburiyete
riayet etmiyenler bir haftadan bir aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır.
Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve tesis
lerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar ve
renler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi
gereğince cezalandırılır.
Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde işle
nirse ceza iki misline çıkarılır,

18 —
MADDE 95. — 61 nci maddeye göre orman
larda vukua gelecek yangınları söndürmek için
salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafın
dan yangın mahalline gitmeleri emrolunmasma
veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edilmesine
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten
imtina edenler veya gidip de çalışmıyanlar ve ve
rilen işi yapmıyanlar hakkında vali ve kayma
kamlar tarafından 25 liradan 50 liraya kadar
hafif para cezası verilir.
Ancak bu cezalara tebliğ tarihinden itibaren
beş gün içinde alakadarlarca mahallî sulh ceza
mahkemesine itirazda bulunulabilir.
Sözü geçen maddede yazılı memurlarla or
man teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermiyenlerle alâka göstermiyenler T. C. Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci
fıkrasına göre cezalandırılırlar.

|
I
I
I
I

larmdaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri ve
levhaları kaldıranlar belirsiz hale getirenler,
yerlerini değiştirenler, iki aya kadar hafif hapis
ve 50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandirilir.

I
I
I
I
I
I
I
I

MADDE 100. — Orman içinde kimlerin ne
gibi ahvailde ateş yakacaklarına ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair
orman idaresince gösterilecek şart ve tedibi rlere riayet etmiyerek ateş yakanlar ve orana ıı1ar içinde, sönmemiş sigara atanlar, T. C. Kanununun 566 nci maddesinin birinci fıkriasına
göre cezalandırılır.

I
MADDE 101. — Muhafazaya ayrılmış orI inanlarda, ormanlara mütaallik suçları, isliyeuI lerin müstahak olacakları ceza iki misli olarak
I hükmolımur.

MADDE 96. — Bu kanunun 64 ve 65 nci
MADDE 102. — 59 ncu .madde hükmüne
maddelerine aykırı hareket eden veya ettirenler I muhalif hareket edenlerle Devlete veya her kiTürk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci I me ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek
fıkrası gereğince cezalandırılır.
I üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara
I her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması
MADDE 97. — 66 nci maddede gösterilen
I veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verentedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 li
I iler 30 liradan 100 liraıya kadar 'hafif para oeraya kadar hafif para cezası alınır..
I zasiyle •cazalandırılırlar.
MADDE 98. — Bu kanun hükümlerine aykı
MADDE 103. — Orman memurları tarafınrı hareketten dolayı müsaderesi icabeden or
I dan zıaptolunanı kaçak orman mahsulleri ve bu
man mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, ta
I kanunda suç sayılan fiililerde kullanılanı teste/re,
şındığını veya toplandığını bildiği halde satın
I balta, kazma gibi vasıtaların müsaderesine kaalanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler, kabul
I rar verilir. Müsaderesi gereken orman mahedenler veya gizliyenler bir haftadan üç aya ka
I sulleri istihlâk edilmiş ise kıymetinin 1 mahallî
dar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır pa
I rayice göre tazminine hükmıolunur.
ra cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 104. — Orman suçlarına ilişkin fiil
Kaçak orman mallarının taşınmasında kulla
lerin ikamda bir zarar hâsıl olursa tale<p vu
nılan ve tarım işlerinde kullanılması kabil olu
kuunda ayrıca tazminata da hükmolunur.
nan (at, katır, merkep, öküz, manda gibi) hay
vanlarla kağnılar ve köylüye ait bluunduğu sabit
Bu tazminat, orman idaresinin masraf ede
olan arabalar dışında kalan her nevi nakil vasıta
rek vücuda getirdiği tesis veya işaretlere ta
ları kime ait olursa olsun müsadere olunur.
allûku halinde yapılan masraf üzerindan ve
yaş ağaç (kesilmesi veya sair orman mahsulleriBu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıta
larla taşıyan veya taşıtanlardan birinci fıkrada I nin çıkarılması orman tarife bedeli üzerinden
hesap olunur.
yazılı cezadan maada ayrıca, odunun beher ken
tali veya kesri için 5 lira, kömürün beher kental
MADDE 105. — Her türlü orman suçların
veya kesri için 25 lira, tomruk veya l kerestenin
da, yarım hektardan fazla tahrip olunan veya
beher metre kübü veya kesri için 100 lira hesa
yakılan sahalarda suçlulara hükmolunıcak za
biyle para cezası alınır.
rar ve tazminatla beraber ayrıca beher hektar
için 500 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına
MADDE 99. — Ağaçlara vurulan resmî
damga ve numaraları bozanlar ve orman hudut- I da hükmolunur.
( S . Saj ısı : 200)
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! istihsalden elde edilecek mahsullerin muhammen
bedelleri döner sermaye ile çalışan müdürlükle
Malî hükümler
rin satış fiyatları göz önünde tutularak Orman
MADDE 106. — Orman Umum Müdürlüğü
Umum Müdürlüğünce tesbit edilir.
nün istihsal, nakil, imal ve .satış giderlerine;
Bu kabil ormanların istihsal, el ile imal, na
bu işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıta
kil ve satış işlerine ait muameleleri, döner «er
lar, nıakina, alât ve edevat satmalına bedelle
meyenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütülür.
rine, orman içinde inşa edilecek bina ve kulü
belerle, telefon, elektrik, yol ve sair lüzumlu
Yedinci Bölüm
tesisler yapma, satmalma, kiralama, , bakım,
Müteferrik hükümler
muhafaza, ve onanma" giderlerine, sigorta ve di
ğer sosyal yardım masraflarına amortisman
-'•' 'MADDE 110. — Bütün Devlet ormanlariyle
hisseleriyle benzeri giderlere geçici bizmeıtli üc
Orman Umum Müdürlüğünün ve buna bağlı da
retleriyle işçi gündeliklerine harcanmak maks-aire ve müesseselerin orman içinde veya dışıuda
diyle umum müdürlük emrine elli milyon lira
sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi,
döner sermaye verilmiştir.
bina ve tesisler, Arazi, Bina, İktisadi Buhran ve
Müdafaa vergilerinden muaftır.
İstihsal ve satışı döner sermayeden yapıla
cak orman müdürlüklerinde mevcut bina, tesis
MADDE 111. — Devlet ormanlariyle umuma
ve demirbaşlar devir tarihindeki kıymetleriyle
mahsus ve hususi ormanlarda; ağaçlama, kesme,
döner sermayeye eklenir.
tomruklama, ölçme, imal etme ve istif yerine
Katma bütçeye konulacak ödeneklerle ya
kadar taşıma, her türlü orman yolları ve köprü
pılacak her türlü tesislerin intifaüarı döner ser
leri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, orman
mayeye bırakıldığı takdirde bu teslislerin ma
temizleme ve kökleme, odun ve kömür yapma've
liyet bedelleri.-döner sermayeye ilâve edilir.
taşıma gibi ormancılık işlerinde gündelik, götü
Döner sermayenin ödenmiş miktarının' % 30
rü, vahidi fiyat gibi usullerle çalıştırılan köylü
dan fazlası gayrimemkule yatırılamaz.
lerin ve isçilerin istihkakları her çeşit Vergi ve
resimden muaftır.
MADDE 107. — Yukarıki maddede yazılı
döner* sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlaSekizinci Bölüm
ıı-ı r-:
A) Geçici birinci madde gereğince devre
Geçici hükümler
dilecek para ye para hükmündeki kıymetlerle
GEÇİCİ MADDE 1. — Plânlan yapılıp tas
ambar, sabit kıymet ve stok ımevcudu mallar;
dik edilinciye kadar hususi ormanlardan 46 ncı
B) Lüzum ve zaruret halinde katma büt
madde mucibince alınacak Hasılat Resmi yerine,
çeye konulacak ödenek.
kesecekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet
MADDE 108. ~ Orman Umum Müdürlüğü
Ormanları Dikili Ağaç Tarifesinia yarısı, Orman
tarafından istihsal yapılacak ormanlaırla bu
Hasılat Resmi olarak tahsil olunur.
istihsal ve satışları yapacak müdürlüklerin dö
ner sermayesine ilişkin işler; Muhasebe! Umu
GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Umum Mü
miye ve Artırma, Eksiltme ve IhaJle kanunları
dürlüğünün elinde bulunan fabrika ve imalâtha
ma bağlı olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit
nelerle sair bina ve tesislerden âmme hizmetleri
'edilecek esaslara ve ticari icaplara göre yürü
bakımından satışında veya kiralanmasında mah
tülür.
zur görülmiyenler, Hükümetçe tâyin edilecek
esaslar dairesinde hususi teşebbüse satış suretiy
Döner sermayenin merkezce yapılacak umu
le intikal ettirilebilir veya kiralanabilir.
mi bilançosu ile döner, sermaye ile çalışan mü
dürlüklerin kesin hesapları sarf evrakı ille bir
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe
likte yıl sonundan yapılacak yedi ay içkide
girdiği tarihte, vergiye esas olan sayıma göre,
Sayıştaya verilir.
her şahsın elindeki karakeçi adedi tesbit olunur.
On adedden fazla karakeçisi bulunan şahıslar
MADDE 109. •*- Katma bütçe ile yapılacak
Altıncı Bölüm
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her sene karakeçi sayısı yekûnunun onda birini
azaltmaya veya başka cins hayvanla değiştirme
ye ve on adedden az karakeçisi olanlar da her
sene bir keçiyi eksiltmeye mecburdurlar.
Karakeçi sahibi okluğu tesbit edilen şahıs
larla bunlardan gayrı kimseler yeniden karake
çi edinerek besliyemez ve üretemezler.
GEÇlCt MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe
«irdiği tarihten itibaren, on senelik tasfiye müd
detine inhisar etmek şartiyle ormanlık mıntakasındaki karakeçilerin otlatılması için ormanlara
büyük zararlar vermesine rağmen otlama yer
leri ayrılıv.
Bu sahalar her sene azalacak keçi miktarı
ile mütenasiben daraltılır. Bu yerler haricindeki
ormanlara giren karakeçiler Devletçe müsadere
olunu?.
GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar; 1951 bütçesi ile
katma bütçeye ödenecek gelirler hariç olmak
üzere katma bütçe ile döner sermaye arasında
tahaddüs eden alacak ve vereceklerin kayıtları
silinmişti?.
B) Mevcut demirbaş, gayrimenkul ve tesis
lerden gerekli görülenler, ihtiyacı olan mahal
lere Umum Müdürlükçe tahsis olunur.
O) Orman Umum Müdürlüğüne bağlı daire
ve müesseselerin paraları, para hükmündeki
kıymetleri, her türlü ambar ve stok mevcutları
Umum Müdürlüğün döner sermayesi sayılır.
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Döner sermayenin
1951 yılı blânço ve Kesinhesapları Ocak ve Şu
bat 1952 aylarını da ihtiva etmek üzere 14 ay
lık olarak tanzim edilir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Yürürlükte bulunan

Orman İşletme Talimatnamesi, bü kanuna göre
hazırlanacak talimatname yürürlüğe girinceye
kadar yürürlükte kalır.
Dokuzuncu Bölüm
Son

hükümler

MADDE 112. — Kaldırılan kanunlar;
18 . I I . 1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Ka
nunu.
8 . V I . 1946 tarihli ve 4914 sayılı Kanun.
13 . V I . 1946 tarihli ve 4920 sayılı Kanun.
3 . IV. 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanun.
MADDE 113. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 114. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
.1. Menderes
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
R. Nasuhioğhı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
//. Kaymen
II. özyöriık
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. îlcri
K. Zeytinoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı
Muhlis Ete
Dr. E. H. Üstündağ
O. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
R. S. Burçak
N. ökmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
S. Kurtbek
N. özsan
İşletmeler Bakanı
ffakkt Gedih
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Zonguldak Mebusları Fehmi Açıkgöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, bâzı suç ve cefaların affı hakkında
ki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/170)
T. B. M. M. Başkanlığına
Orman tazminat dâvalarının affı hakkında hazırladığımız kanun teklifini ve gerekçesini ilişik olarak takdim ediyoruz.
Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arzederiz.
5.11.1951
Zonguldak Milletvekilleri
F. Açiksöz
H. Sivigoğkı

GEREKÇE
Uzun seneler umumi bir af kanunu çıkmamış olması ve 14 Mayıs demokrasi zaferinin milletçe
başarılmış, olması gibi sebeplerle Büyük Millet Meclisinin kabul buyurduğu : 5677 sayılı Af Kanu
nunun ehemmiyeti ve milletimizde uyandırdığı büyük memnuniyet say m milletvekili arkadaşlarımızea malûm olduğundan bu husus üzerinde durmayacağız, yalnız affın tamaıaiaoBUtsı zarure
tini duyduk, çünkü ormanlık mıntakalardaki orman köylülerinin iştedpderi suçlardan hemen he
men % 90 nnıı orman- suçları teşkil eder bu sebeple Af Kanunundan istifadeleri birkaç günlük
hapis ve para cezalarından ibaret kalmıştır, hukuki cihetten ise fakirlik ve perişanlıkları sebebiy
le hiçbir zaman ödemeye iktidarları olmıyacağı yüzlerce liralık tazminatlar için icra takiplerine
mâruz kalmakta veya henüz mahkemelere gidip gelmektedirler, yani Af Kanununun orman köy
lülerine tesiri pek cüzi olmuştur, orman idareleri yönünden ise mahkeme mâsnaflarnıı kurtaracak
kadar dahi netice alamamalarının ve buna rağmen hukuk dâvalarını açmak ve takip etmek zaru
retinde bulunmalarının Orman Umum Müdürlüğü bütçesine menfi tesirleri olacağı tabiîdir.
Bu sebeplerle hem fakir orman köylüleri ve hem de devlet yönünden faideli olacak olan or
man tazminatlarının affı hakkındaki ilişikte bulunan kanun teklifimizi hazırladık, kabul Duyurul
masını saygı ile arzederiz.
5 . II . 1951
Zonguldak Millet vekillerjndeıt
'
F. Açiksöz
R. Sivişoğlu

ZONGULDAK MEBUSLARI FEHMİ AÇİKSÖZ VE RÎFAT SÎVÎŞÖĞMJ 'NUK KAMJN
TEKLİFİ
5677 sayılı Bâzı Suç ve Cezaların Affı Hakkın
daki Kanuna ek kanun teklifi
MADDE 1. — 15 . V . 1950 tarihinden ön
olanlar aynen satılmış bulunanların bedellerin
ce işlenmiş 3116 sayılı Kanunda ve bunu tadil
den henüz mahkemeden irat kaydına dair ka
eden diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı
rar alınmamış olanlar, bir sene içinde talep et
ceza. mahkemelerinde ceza ile birlikte veya hu
tikleri ve bilûmum masraflarını ödedikleri
kuk mahkemelerinde şahıslar aleyhine hükme
takdirde sahiplerine geri verilir.
dilmiş tazminalardan henüz tahsil edilmemiş bu
MADDE 3. — Yukarıki maddeler gereğince
lunanlar affedilmiştir.
lehlerine durum hâsıl olanlar zarara uğradıkla
Yukarıki fıkrada yazılı şartlara uygun taz
rından bahsile orman idaresi aleyhine tazminat
minat dâvaları açılamaz ve açılmış olanlara da
dâvası açamazlar.
bakılamaz.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
MADDE 2. —Birinci madde yazılı suçlar
yürürlüğe girer.
ve tazminat dâvaları sebebiyle müsadere edil
MADDE 5. — Bu kanunu Adalet ve Tarım
miş bulunan vasıtalar ve mallardan mevcut
bakanları yürütür.
(S. Sayısı : 200)
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Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esası No, 2/170
Karar No. 28.

19 . IV . İHI

Yüksek Başkanlığa
Zonguldak;Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve
Rifat Sivişoğlu'nun bâzı Suç ve Cezaların Affı
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
komisyonumuza havale edilmekle teklif sahip
leri ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu
halde incelendi.
- Y a p ı l a n kanun teklifi 3116 sayılı Kanunla
bunun tadillerinin şümulü içine giren ve 15 .
•5 . 1950 tarihinden evvel işlenen suçlardan do
lay r ceza ve hukuk mahkemelerince hükmedilmiş
ve edilecek olan, şahsi hak. mahiyetindeki tazmi
nat hükümlerinin affını ist\hdaf etmektedir.
Türk Ceza Kanununun umumi ve husu^ af
lara mütedair 97 ve 98 nci maddeleri hükümle
rine göre yapılan aflar cezayı bütün neticele
riyle birlikte iskat ederse de suçtan zarar gören
lerin şahsi haklarına asla tesir etmez. Diğer ta
raftan Borçlar Kanununun 53 ncü maddesi ge
reğince suçtan zarar gören şahısların bundan
mütevellit zararlarını, zararı ika edenden her
zaman talep ve dâvaya hakları vardır. Bu iti
barla Af Kanununa eklenecek bir hükümle Dev
let dairelerinin şahsi haklarının affedilmesine
hukukan imkân yoktur.
5677 sayılı Af Kanununun 4 ncü maddesinde
kaçak sanılan orman mahmullerinin alınacak rü
sumu mukabilinde sahiplerine iade edileceğine
dair açık bir hüküm mevcut olduğundan kanun

( S. Sayısı

teklifinin 2 nci maddesiyle sevkedilmek isteni
len hükümde mevcut bir kanun hükmünün tek
rar edilmiş olması bakımından lüzumsuzdur.
Kanun teklifinin, 3 ncü maddesindeki zarara
uğrıyanların orman Maresi aleyhine dâva açamıyacakîarma mütedair olan hükme gelince :
bu kayıtta vatandaşlara Medeni Kanunun 24
ncü maddesiyle tanınan dâva hakkını nezeder,
mahiyette olması ve hukuki esasata mugayir bu
lunması dolayısiyle kabule şayan görülmemiştir.
Bu sebeplere binaen bu kanun teklifinin red
dine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Ankara
Balıkesir
Balıkesir
O. T. îltekin M. Erkuyumcu
V. Asena
Ankara
. Çoruh
Çorum
ö. Ş. Çiçekdağ
M. Güney
H. Ortakcıoğlu
Edirne
Elâzığ
Erzurum
M. Enginim
H. A. Yöney
E. Karan
İstanbul
Kars
A. Moshos
A. Çetin
Kütahya
Ş. S. Nasuhoğlu
Seyhan
.S'. Serçe

200)

Konya
M. Obuz
Samsun
F. Tüzel
Yozgad
N. Ü. Almh
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Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve 2 arkadaşının Orman kanunu teklifi (2/200)
Ankara, 11 .IV . 1951
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Orman Kanunu tasarısının gecikmesinde Büyük Millet Meclisinin göstermiş olduğu hassasiyet
ten, aldığımız ilhamla hazırladığımız orman kanunu tasarısının takdimini ikinci Menderes Ka
binesinin süratle getirmiş olduğu tasarı ile mukayese etmek üzere teEir etmiştik.
Yapmış olduğumuz mukayesede Hükümet tasarısı ile teklifimiz arasında mühim farklar görmüş
olduğumuzdan hazırlamış olduğumuz tasarıyı Hükümet Tasarısı ile birlikte müzakere olunmak üze
re Yüksek Meclise sunduğumuzu saygılarımızla arzederiz.
Bolu Milletvekili
Bolu Milletvekili
Bolu Milletvekili
Kâmil Kozak
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu

ORMAN KANUNU TASARISI GEREKÇESİ
Taşıdığı hayati ehemmiyeti itibariyle yurdumuzun bellibaşlı millî serveti olan ormanlarımız,
on üç seneden beri Devlete oldukça pahalıya malolan geniş bir teşkilâtın idaresinde bulunmasına
rağmen, uzun zamandan beri devam edegelen tahribattan maalesef kurtulamamış, bilâkis her gün
biraz daha artan açmacıhk ve kaçakçılığa inzimam eden büyük yangınlarla bu tahribat büsbütün
artmıştır.
Gariptir ki, ormanlarımız bu şekilde harap olup giderken, bu tahribattan mesul tutulan köylü
müz de, içinde yaşadığı ormanlardan en basit ve tabiî hakkı olan yapacak ve yakacak ihtiyacını
dahi yeter miktarda ve zamanında alamamaktan şikâyet etmekte bulunmuş ve orman mıntakalarında yaşıyan kasabalar halkı ise zaman zaman muhtaç olduğu bir tek tahtayı dahi bulamamanın
sıkıntısını çekmiştir.
Bu duruma göre, yeni bir Orman Kanunu tedvinini düşünmekten evvel, ormancılığımızın bir
kanun ve nizam altına alındığı 1937 yılından bu tarafa zuhur eden bu tezadın hakiki sebeplerini
bulmak, kusurun kanunların kifayetsizliğinde mi yoksa tatbikatında mı olduğunu teshit etmek da
ha doğru olur.
Uzun bir mesainin mahsulü olan 3116 sayılı Kanunun 3444 sayılı Kanunla muaddel şeklini
tetkik edersek, köylümüzün halen şikâyet etmekte olduğu birçok meselelerin daha o zamanlar
düşünülmüş ve büyük bir kısmının halledilmiş olduğunu görürüz.
Bu kanunda, köylünün yapacak, yakacak ve pazar ihtiyaçlarının yeter miktarda verilmesi ka
bul edilmiş, mera, sulama ve sair hakları da tanınmıştı. Aynı zamanda, ağacın devlet eliyle kesil
mesi şartiyle, hususi teşdbbüsün de faaliyetine devamına müsaade olunmuş, hattâ büyük tesis
leri icabettirecek orman işlerinde millî sermayenin de-iştiraki düşünülmüştü.
Bütün bunlardan sonra, 'koruma, imar, teşcir ve tathiri ihtiva eden bâzı hizmetlerle ormanlar,
yeniden kurulan geniş bir işletme teşkilâtına tevdi olunmuştu.
Eğer köylünün ve halkın orman mevzuundaki sıkıntısının sadece bir kanunla halli mümkün ol
sa idi, zannımızca yukarda bahsi geçen kanunlar bunun .mühim bir kısmını temin etmiş oluyordu.
Şu hale nazaran kanunu, tatbikatiyle birlikte gözden geçirmek zarureti hâsıl olmaktadır.
Yukarda arzeylediğimiz şartları ihtiva eden 3116 sayılı Kanunla orman içinde çalışmak ve istih( S. Sayısı : 200 )
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sallerini istif yerlerine kadar getirip orada hususi teşebbüse satmak üzere işe başlıyan orman ida
resi, pek kısa bir zaman içinde ve ciddî hiçbir sebebe dayanmadan faaliyetini orman dışına intikal
ettirerek şehir ve kasabalarda kurduğu fabrika ve tesislerle imalâtçlığa başlamış, yani 3116 sayı
lı Kanundan evvelki orman mütaahhidini tam mânasiyle istihdaf etmiştir.
Bu hareketinin tabiî bir neticesi olarak mesaisinin büyük bir- kısmının imalâta ve onun zaruri
icaplarına hasra tahsis edilmesi, esas mevzu olan orman hizmetlerini ihmal ettirmiş ve sarfolan
on üç senelik emek ve masraflara rağmen ormancılığımız maalesef olduğu yerde kalmıştır.
Bu suretle kendisini tamamen ticarete vermiş olan bu müessese, bir tüccar görüşiyle köylünün
ucuz tarifeli zati ihtiyacını dahi bir yük telâkki etmeye başlamış, hattâ rekabetine meydan verme
mek için pazar ihtiyacı keresteliği, kanunun sarih hükümlerine rağmen köylüye vermekten im
tina etmiştir. Nihayet işi tam mânasiyle inhisarına alabilmek endişesiyle hususi teşebbüsün elin
deki fabrikalara ve hususi ormanlara kadar el uztmıştır.
Gittikçe sahasını genişleten bir devletçilik zihniyetiyle işi odun kömür imaline ve hattâ ıhlamur
çiçeği toplamaya kadar götüren bu müessese, garip birtakım hükümlerle muhitinde sebepsiz bir
sıkıntı ve buhran yaratmış, yıkılan evini yapmak için on metre mikâp ağaç istiyen köylüye ver
diği beş metre mikâp için en uzak ve sarp ormanı göstermiş, işletme fabrikasının yanında oturdu
ğu halde parasiyle bir tek tahta dahi bulmaktan âciz kalan kasabalıya yapacağı ev için belediye
den keşif raporu ibraz etmek şartiyle bedeli mukabilinde istediği on beş metre mikâp keresteye
mukabil hiçbir zaman üç metre mikâptan fazla vermemiştir.
Yukardan beri birbirini zincirleme takibeden bu zorlamalara ilâve edebileceğimiz keçi katliâmiyle, tazyik son haddini bulmuş ve binnetice halk ile orman v?, ormancı arasında derin bir uçurum
açılmıştır.
Ormancılar, ormanın partiler ve hükümetleri elinde bir politika vasıtası olduğunu ve bundan
yurt ormancılığı adına üzüntü duyduklarını iddia ederler. Biz bu mütalâaya iştirak etmiyoruz.
Çünkü 3444 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 3116 sayılı Kanunun ruhuna sadakat gösterilse
idi, yeni yeni kanunlar yapmaya lüzum kalmıyacağı gibi, on üç senelik tatbikatından sonra bugün
karşımızda ciddî bir orman meselesi dahi bulunmaz, bilâkis şehirlerdeki orman siteleri yerine
daha mamur daha verimli bir orman varlığı kazanılmış olurdu.
Tahdit veya tazyikle zaruri ihtiyaçlardan tasarruf yapılamıyacağmı, geçirdiğimiz on üç senelik
tecrübe bize göstermiş bulunuyor. Çıkarılm.ış olan bütün zorluklara rağmen köylü ve kasabalı yine
evini yapmış, kışlık odununu ihtiyacı kadar almıştır. Fakat maalesef noksanını gayrimeşru yoldan
ikmal etmek suretiyle hem ormanı tahrip etmiş ve hem de kaçakçılığa alışmıştı1 r.
Kukardan, beri izahına çalıştığımız vakıalar orman dâvasının aksak taraflarını kanundan evvel
tatbikatında aramak lüzumunu göstermektedir.
Yapacağınvz orman kanunu, eski kanunların bulamadığı yeni kesifleri ihtiva etmiyeceğine göre,
kanunu tevdi edeceğimiz ellerden yeni bir anlayışı beklemek ihtiyacındayız.
Memleketimizin yegâne millî servetini yedi emanetine tevdi ettiğimiz değerli ormancılarımızın
şahıslarında bu anlayışın mevcut olduğuna inanıyoruz.
Ormanlarınızın korunması ancak köylünün ormana karşı sevgi ve alâkası ile mümkün olabilir.
Bu da nazari hükümlerden ziyade fiiliyatla elde edilii'.
Orman muhitinde yaşıyan köylü ve kasabalı halkın burada yaşadığı müddetçe yakacak ve yapa
cak gibi vazgeçilmez ihtiyaçları başka vasıtalarla temin edilmedikçe mutlak surette ormandan ik
mal edileceğine göre bunların herşeyden evvel, kolaylıkla ve yeter miktarda verilmesi lâzımdır. Ay
nı zamanda köylünün, yaşıyabilmek için beslemeye ihtiyaç duyduğu hayvanını (cinsi ne olursa olsun,
bir başkasiyle değiştirmek imkânı ona sağlanmadıkça) ormanda otlatmak zorunda bulunduğundan
kabul ve teslim edilmesi icabeder.
Ormana zararı olmasına rağmen (Devlet eliyle gerekli tedbirler ittihaz olununcaya kadar) köy
lünün bu ihtiyaçlarını bir hak olarak tanır ve geçimi ormana bağlı köylünün,' hayatını meşru bir
şekilde temin edebilme imkânını kendisine saklarsak kanaatimizce orman muhitindeki halkın orma( S . Sayısı : 200)
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na karşı sevgi ve alâkası geçmişdekinden daha fazla olacak, hiç değilse kasten yapmakta olduğu tah
ribatın önüne geçilecektir.
Yukarda hulasaten arzına çalıştığımız; kanaatlerden mülhem olarak tanzim ve tetkikınıza arz
eylediğimiz tasarıda :
1. Ormanla ziraat arazisi ve meraların ayrılmasında köylü ile daimî ihtilâf mevziin olan (or
manın tarifinin) daha sarih bir şekilde ifadesine çalıştık. Ve bilhassa orman tahdidini yapan ko
misyonlarda bu ihtilâfları azaltmayı ve ziraatle orman sahasının daha isabetli bir görüşle tefrik
edilebilmesini temin için tahdid komisyonlarına bir ziraat mühendisinin ilâvesini düşündük.
2. Orman mıntakalarında yaşıyan köylünün yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının eski hüküm
lerde olduğu gibi on kilometre mesafe dâhilinde bulunanlara yine onda bir tarife ile verilmesini
ancak bunların suiistimale uğramaması ve israf edilmemesi için devamlı olarak takibedilmesini
zaruri görmekteyiz. Köylümüzün hayat seviyesinde bir inkişaf olmadıkça zatî ihtiyaç bedellerinin
artırılmasında kabiliyeti tatbikiye görmemekteyiz.
Orman içinde yaşıyan köylü ova köylüsüne nazaran daha güç şartlar içinde bulunduğundan
pazar ihtiyacının yalnız orman hududu içinde bulunan köylüye tahsisini uygun görüyoruz.
Orman mmtakalarındaki kasaba halkının kereste, mahallî küçük sanatkârların iptidai madde
ihtiyaçlarını gayrimeşru yollara sapmaya lüzum kalmadan kolaylıkla tedarik edebilmeleri çare
lerini araştırdık.
3. Eski kanunlarda ormana girmesi menedilen kara keçi ve develerin ormana mazarratını ka
bul etmekle beraber bu işin yasak demekle halledilebileceğine inanmiyoruz. Milyonlarca kara ke
çiye sahip bulunan köylünün asırlardan beri beslediği ve alıştığı bu hayvanı hangi cins hayvanla
ve ne suretle değiştirebileceği Tarım Bakanlığınca tetkik ve tesbit olunmalıdır.
Beslenildiği yerlerde köylüye büyük bir gelir membaı olan tiftik keçisinin ise kaldırılmasına
taraftar değiliz. Esasen kara keçiye nazaran daha az zararlı olan bu hayvanın mera işi de Tarım
Bakanlığı mütehassısları tarafından halledilmelidir.
4. Gittikçe artan nüfusumuz, bilhassa iç muhaceretlerle orman mmtakalarımızda istiap had
dini aşan bir kesafete yükselmiştir. Bu nüfus, her türlü ihtiyaçlarını ormandan beklediği gibi, ova
lardaki meraların tarla yapılması neticesi de hayvanlarını ormana sürmek zorunda kalmıştır.
Bilhassa orman içi mmtakalardan başlıyaeak olan bir iskân işi, ormanlarımızın ve dolayısiyle
memleketimizin istikbali bakımından ehemmiyetle üzerinde durulması ve süratle ele alınması ge
reken bir mesele haline gelmiştir. Yukardan beri bahsettiğimiz halk ihtiyacının, bugünkü kesafet
karşısında devamlı olarak yalnız ormanlardan karşılanamıyacağı münakaşa dahi edilmez bir hakikattnv
Bu iskân işinin, bütçemizin kifayeti nispetinde en kısa bir devre zarfında halledilmesi mutlak
lâzımdır.
5. Devlet ormanlarının işletilmesinde Devletin aynı zamanda imalât yapmasının, piyasada paha
lılık, orman mıntakalarında sıkıntı, ormanlarda harabiyet ve nihayet Devlete zarardan başka bir
netice vermediği geçen on senelik tecrübe ile s a r a h a t » anlaşılmış bulunmaktadır.
Tarım Bakanlığının artık bu işten samimî olarak vazgeçmesi ve imalâtla alâkalı her türlü te
sislerini mümkün olduğu kadar süratle tasfiye ederek ormancıyı vazifesine iade etmesi lâzımdır.
1946 danberi fabrikaların tasfiyesi takarrür etmiş bulunmasına rağmen bu yolda ciddî hiçbir te
şebbüs yapılmadığı gibi, bugün dâhi yeni yeni fabrikalar tesisine çalışılmaktadır.
Ne orman dâvamızın halli ve ne de piyasa ihtiyaçlarının karşılanması Orman idaresinin fabrika
törlük yapmasına lüzum olduğuna inanmıyoruz.
Bilâkis, ormancının mesaisinin büyük bir kısmım bu işe çektiği için ormancıya asıl dâvayı ihmal
ve hattâ terkettirdiğini iddia ediyoruz.
Kanaatimizce ormancı orman içinde işe başladığı zaman koruma ve bakım işleriyle beraber orman
meselemiz de hal yoluna girmiş olacak ve mesaisini orman hudutlarndan dışarıya intikal ettirmediği
müddetçe muvaffak olacaktır.
( S. Sayısı : 200 )
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Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesi esas olmakla beraber imalâttan sayılabilecek odun kö
mür gibi istihsallerin doğrudan doğruya köy tarafından yapılmasını zaruri görmekteyiz. Bunu teminen Devlet istihsal ormanlarını koru ve baltalık olarak ikiye 'bölerek koru ormanlarında kesimin
zaruri ahval dışında Devlet eliyle ve baltalıklarda kesim sahası gösterilmek suretiyle köylü tarafın
dan yapılmasını düşünüyoruz.
6. Özel, tüzel ve vakıf ormanları Devletleştirilmiş olan 4785 sayılı Kanunun ilgasiyle bu orman
ların sahiplerine iadesi lâzımdır.
Ancak, geçimleri odunculuk ve kömürcülüğe bağlı yerler halkının bulunduğu mmtakalardaki özel,
tüzel ve vakıf ormanlar Devlet elinde bırakılmalı ve bu bölge halkının intifama tahsis olunmalıdır.
Bu takdirde bu ormanların istimlâk bedelleri yeniden gözden geçirilmeli ve muhtemel adaletsizlikler
munsifane bir şekilde bertaraf edilmelidir.
4785 sayılı Kanunun kaldırılmasiyle köy, koru ve baltalıkları da geri verilecek, ve bu ormanların
korunması köy ihtiyar kurullarına terkedilecektir. İntifa hakkı tamamen köylüye terkolunan bu ko
ruların korunmasında, mal sahibi sıfatiyle köylünün çok daha yakından alâkalı olaeağı ve ormanı
sevip benimsiyeceği tabiîdir.
Bu suretle, bu kanunun esas gayesi olan ormanı köylüye sevdirmek ve korutmak düşüncesi de ta
hakkuk yoluna girmiş bulunacaktır.

( S. Bayisi : 200 )
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BOLU MİLLETVEKİLİ KÂMİL KOZAK VE
2 ARKADAŞININ*TEKLİFİ
Orman kanunu teklifi
0) Baltalık istihsal ormanları;
Olmak üzere ayrılırlar.

BİRİNCİ BÖLÜM
Umumi hükümler
•Ormanın tarifi, taksimi, idare ve murakabesi
MADDE 1. — Bu kanunun hükümlerinin
uygulanmasında, kendi kendine yetişmiş veya
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit
orman hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu
halleri yerleriyle birikte orman sayılır. Ancak:
A) Her çeşit sazlık ve dikenlikler,
B;) Maki cinsinden her türlü ağaççıklarla
örtülü, yerler,
veya mahallî zaru: ./..,C^. 4; ^i^itm tabiatı
retierj&abi koru ve baltalık yapılamıyacak her
çeşit fundalıklar,
D) Parklar ve şehir, kasaba, köy mezarlıklarındaki ağaçlıklar,
E) Sahipli her çeşit ziraat arazisinin içinde
emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda
yetişmiyen, kavak, okaliptüs, söğüt, akasya
gibi ağaçlıklar,
F) Ormanların dışında bulunan sahipli
arazide ve bunların kenarında bulunan dağınık
veya yüz ölçümü üç hektarı geçmiyen ve Devlet
ormahıria en az' üç kilometre mesafesi olan
grup halindeki her nevi ağaç ve ağeççıklar,
Orman sayılmaz.
MADDE 2. —• Bulundukları mevki ve vazi
yet ye hajz oldukları hususiyet noktasından
halkın, memleketin sıhhat, selâmet ve menfaa
tine yarıyacak olup da birinci madde şümulüne
girmiyecek olan muayyen ağaçlı sahalar BaKanlar Kurulu karariyle belli edilerek buralar
daki ağaç katiyatı Orman İdaresinin iznine tâbi
tutulabilir.
<^MADDE 3. —«• Ormanlar mülkiyet ve idare
bakımından :
A) Devlet ormanları;
B) Köy, belediye, özel idare gibi tüzel kişi
liklere ait ormanlar;
C) Vakıf ormanlar;
. Vasıf ve karakter bakımından da :
A> Muhafaza ormanları;
B) Koru istihsal ormanları;

MADDE 4. — Devletten başkasına ait bütün
ormanlar da bu kanunun hükümleri dairesinde
Devletin murakabesi altında olup Devlet namına
bu murakabe Orman İdaresi tarafından yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Devlet Ormanları
Sınırlama ve kadastro
MADDE 5. — Devlet ormanlarının sınırlan
ması, haritalarının alınması ve kadastrosu aşa
ğıdaki komisyonlar marifetiyle Orman Genel
Müdürlüğü tarafından yapılır.
MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manlar içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kış
lak, sulak ve diğer ormanlar ile her nevi ara
zinin sınırlanması işi bir yüksek orman mühen
disinin başkanlığı altında bir ziraat mühendisi
ve Tarım Bakanlığınca hukuk mezunları arasın
dan tâyin edilecek bir hukukçu üye ile sınır
lanması yapılacak mahallin il daimî encümeni
tarafından seçilecek bir üyeden müteşekkil ko
misyon tarafından yapılır. Bu komisyonlar bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar
kurulları tarafından seçilecek lüzumlu bilirki
şinin bilgisinden faydalanır.
Bu komisyonlara lüzumu kadar Orman mü
hendisi ve kâtip verilebilir. İl daimî encümeni
de ayrıca bir yedek üye seçerek ismini komis
yona bildirir.
Askerî memnu mmtakalardaki ormanların
sınırlanması sırasında Millî Savunma bakanlı
ğından bir temsilci bulunabilir.
Komisyonların işe başlıyacakları gün mahal
lin en yüksek mülkiye âmiri tarafından ilgili
ilce ve bucaklarda bir ay evvel ilân ettirilir.
MADDE 7. — Komisyonlar, yaptıkları sınırlama işini bir tutanakla tesbit ve tevsik ederler.
Bu tutanaklar komisyon başkanı ve üyeleriyle
hazır bulunduğu takdirde komşu arazi sahip
leri tarafından imzalanır. Karar komisyonun

( S. Sayısı : 200 )

Jnürettep adedinin yarısından bir fazlasının ek
seriyetiyle de verilebilir. Reyler müsavi çıkarsa
reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış sayı
lır.
Komisyonların sınırlama tutanakları hülâsa
larının hududu gösteren kroki de dâhil olduğu
halde birer sureti ilgili belde ve köylerin müna
sip yerlerine asılır.
Asılma tarihi beldelerde belediye encümen
le tinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik
edecekleri bir vesika ile tevsik olunur. Bu askı
sahsa tebliğ hükmündedir.
Tutanak münderecatına razı olmıyanlar asıhş talihinden itibaren üç ay içinde mahallî yet
kili mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler.
Bu müddet içinde itiraz vuku bulmazsa ko
misyon kararı kesinleşir.
Komis.yonların ilgililerle birlikte yaptığı uz
laşma tutanaklarındaki hükümler kesin olup
imza edenin buna itiraz hakkı yoktur.
Sınırlama muamelesi yapılmış ve kesinleş
miş olan ormanlar tapuca hiçbir harç ve resim
alınmaksızın Hazine namına tescil olunur.
Bu komisyonların yapacakları iş ve işlemler
Tarım Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir.
MADDE 8. — Sınırlanacak ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar
tahdit gününde bizzat kendileri veya vekilleri
hazır bulunur ve mülklerinin hudutlarını göste
ri rleı ve bu husustaki vesikalarım ibraz ederler.
îlân olunduğu halde alâkası olanların tah
ditte bulunmamaları komisyonun tahdit işini
durduramaz.

28 hasında kaldıkları günler için yevmiye karşılığı
olarak amenajman ve teşcir işlerinde çalışan or
man teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi
verilir.
Kadastro i§leri
MADDE 10. — Devlet ormanlarının kadast
rosu Orman idaresi tarafından yapılır. Kadast
ro işleri, biri sahanın tavsifini gösteren yazı
işlerinden, diğeri de haritadan ibaret olmak
üzere iki grupa ayrılır. Orman Kadastrosuna
esas teşkil edecek haritalar tercihan (Aeroftometri) usuliyle ve en kısa bir zamanda tamam
lanır.
MADDE 11. — Kadastro, tahdidi yapılmış
ve haritası alınmış yerlerden başlar ve kaza tak
simatına göre ayrı ayrı olarak tesbit olunur.
Orman kadastro işleriyle mülkiyet ve tasarruflardaki her türlü değişiklikleri ve bilahara
yapılacak taşhihatı ve sair mütenevvi işleri ma
hallin salahiyetli orman yüksek mühendisleri ida
re ederler.
İstimlâk ve mübadele
MADDE 12. — Devlet ormanları içinde ve
ya kenarında bulunup da eivarlarmdaki orman
lardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan köylerde ve dağınık yerlerde oturanlardan:
A) Bulundukları yerlerde kalkındırıhnaları
mümkün, görülenlere Tarım Bakanlığının iz
niyle T. C Ziraat Bankasından kalkınma kredi
si açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müd
detle Tarım Bakanlığı bütçesine miktarı üç mil
yon liradan aşağı olmamak şartiyle T. C. Ziraat
Bankası sermayesine mahsuben ayrıca ödenek
konulur.

MADDE 9. — Daimî encümence seçilen ko
misyon üyelerine beş liradan on liraya kadar
gündelik verilir. Bunların komisyonlara iltihak
ve ayrılması ve komisyonlarla beraber işe gitme
ve dönmesi ve çalışması sırasında kullanılmasına
ihtiyaç görülecek nakil vasıtaları ücretleriyle
hayvan kiraları kendilerine ödenir.

Kalkınma kredisinin faiz nispeti, müddeti
ve diğer kalkınma mevzuu iş ve şartları Tarım,
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklariyle Ziraat Ban
kası tarafından hazırlanacak talimatname ile
belirtilir.

Bilirkişi olarak seçileceklere her masraf ken
dilerine ait olmak üzere dört liradan altı liraya
kadar gündelik verilir.
Komisyonlarda çalıştırılacak aylık ve ücretli
memurların nakil vasıtası masrafları ve yolluk
ları genel hükümler dairesinde ödenir.
Bunlardan yalnız teknik memurlara iş sa

B) Bulundukları yerlerde kalkındırılması
na imkân olmıyacağı anlaşılanlar veya halkın
ve memleketin sıhhat, selâmet ve menfaati icabı
orman olmıyan muayyen bir sahada orman ye
tiştirmek icabederse' burada oturanlar Bakan
lar Kurulu karariyle başka yerlere kaldırılabi
lirler.
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araçları ve yakacak ihtiyaçları için tahammülü
müsait en yakın Devlet ormanlarından tarife
bedelinin onda biri karşılığında kerestelik ağaç
Bu malların bedellerinin sahiplerine ödenme
si ve bu yerlerde oturanların nakil ve yerleştiril- I ve odun ve bu köylerin cami, mektep ve köy
yolu köprüleri gibi müşterek ihtiyaçları için
meleri iskân ve toprak kanunları hükümlerine
tarife
bedelsiz kerestelik ağaç verilir.
göre yapılır.
Bu
ihtiyaçlar, talep edildiği takdirde, ayrıca
Bu iç isikân işi Tarım Bakanlığınca hazırla
hakiki
kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak
nacak ve Bakanlar kurulunca tasdik edilecek
şartiyle orman depolarında istiflerden tomruk
bir pilâna göre on sene içinde ikmal olunur. Bu
olarak verilebilir.
iş için lüzumlu ödenekler ilgili dairelerin büt
Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve
çelerine konur.
mamulâtın bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka
Bu iş ve işlemlerin ne suretle yürütüleceği
larına satılması, hibe edilmesi veya köyden dı
yapılacak talimatnamede belirtilir.
şarıya çıkarılması yasaktır.
Bunları aynen veya kullandıktan sonra haDevlet ormanlarının satılması ve bunlar üzerinde
lile veya yıkarak başkasına satanlar veya devir
irtifak hakkı tesisi
ve hibe edenler bir daha bu madde hükmünden
MADDE 13. — Devlet ormanlarının toprağı
istifade edemezler.
ile şahıslara veya müesseselere devir ve temliki
MADDE 16. — 15 nci madde hükmüne göre
bir kahun ile izin alınmasına ve bunlar üzerinde ['
ormandan intifa eden köylerde:
her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Bakan- I
A) Zatî kerestelik ihtiyacı her sene ihtiyaç
lar Kurulunca karar verilmesine bağlıdır.
sahiplerinin talebi üzerine köy ihtiyar kurulu
tarafından ayrıca talep sahibinin ihtiyacı tah
Devlet ormanlarında civar köylerin hakları
kik vo tesbit edilmek suretiyle bir cetvel halin
MADDE 14. — Devlet ormanlarından para
de mahalli orman idaresine verilir. Bu miktar
sız intifa hakkı kaldırılmıştır. Ancak :
bir ihtiyaç sahibi için onu metremikâp gayrimamulden fazla olamaz.
Türkiye'ye yeniden gelecek ve iskân ve top
Köy ihtiyar kurulu verilen ihtiyaç kereste
rak kanunlarına göre memleket içinde bir yer
sinin gösterilen işte kullanılıp kullanılmadığını
den diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy
takip ve kontrol etmek ve aldığı keresteyi ihti
kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı, yangın ve
sel gibi haller yüzünden topluca felâkete uğra
yacında kullanmıyarak başkasına devredenleri
mış muhtaç öylülere ve ormanların içinde veya
Orman idaresine bildirmekle mükelleftir.
dışında oturanlardan ormanlara zararı olduğu
B) Mahrukat ihtiyacı ise bu kanun meriyer
veya oturdukları yerlerde yeniden orman yetiş
te girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında
tirileceği için bu kanun gereğince başka tarafa I yine köy ihtiyar kurulu tarafından bir defaya
nakledilen köylülerden muhtaç bulunanlara ya
mahsus ^gjmak üzere her hane nüfus sayışma
pacakları ev, ahır Ve samanlık için bir defaya
göre tesnft olunarak bir cetvel halinde orman
mahsus olmak üzere Tarım Bakanlığınca t a  idaresine verilir. Ertesi senelerde tekrar beyanhammülü müsait en yakin ormanlardan kereste^
name vermeye ihtiyaç olmayıp sadece ilk veri
lik ağaç veya istedikleri takdirde mevcut istif
len beyannamede değişiklikler olursa bildiril
lerden yalnız kesme, taşıma ve imal masrafları
mekle iktifa olunur.
karşılığında tomruk veya, kereste verilir.
Orman idaresi bu cetvel üzerinden tanzim
edeceği defterlere göre ihtiyaç sahiplerine mü
MADDE 15. — Ormanların içinde veya orracaatlarında ve en geç Birinciteşrin ayı sonu
man sınırlarından ufki hattı müstakim ile on ki
na kadar istihkaklarım verir.
lometre mesafede bulunan ve nüfusu 2500 ve I
daha aşağı olan köy ve kasaba halkından muh
, MADDE 17. — Orman içinde oturan veya
taç olanlara o mahallin nüfusuna kayıtlı olmak j hududu içinde orman bulunan köylerde geçim
şartiyle barınmalarına mahsus yapacakları ev, j leri kendi vasıtaları ile iç pazarlara getirip sat
ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve tarım
tıkları kereste, odun ve kömüre bağlı bulunan
Bunların bıraktıkları gayrimenkuller orman
mefhumuna girer,
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kimselere bulundukları mıntıka ormanlarmın
tahammüllerine göre ve beher haneye on metremikâbı geçmemek üzere işletme bulunmıyan
yerlerde tarife bedeli üzerinden ormanda dikili
ağaç, işletme bulunan yerlerde satış bedeli üze
rinden istif yerinde artırmağız tomruk verilir
ve odun, kömür imali için makta gösterilir.
Bu tahsislerde, ormandan iç pazar mahalli
ne kadar istihsalin her safhasında ihtiyaç sahi
binin âmil ve nâkil olması şarttır. Daha uzak
pazar yerlerine götüreceği istihsalleri için baş
ka nakil vasıtası kiralıyabilir.
Pazar ihtiyacı için verilen kerestelikler imal
edilmeden tomruk veya yarı mamul halde satı
lamaz.
MADDE 18. — Ormanların bulundukları ve
bu ormanlara bitişik olan ilçeler içindeki muh
taç köylülere ev, samanlık, aihır gibi zatî ihti
yaçları için kesme ve taşıma masrafları ile ta
rife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verilebi
leceği gibi aynı bölgedeki köylerin cami, okul
ve köy yollarındaki köprülerin yapılması ve ona
rılması için tarife bedeliyle yalnız kesme ve
taşıma masrafları alındıktan sonra bu ormanla
rın istif yerlerinden tomruk veya orman memur
larının gösterecekleri yerlerden tarife bedeli
karşılığında ağaç verilebilir.
MADDE 19. — İstihsal yapılan ormanların
bağlı bulunduğu ilçeler içinde küçük sanatlar
ile bizzat meşgul olan arabacı, sapçı, takunyacı,
semerci, döğenci ve sepetçi gibi sanatkârların
ve bu ilçeler içinde bulunan doğrama, mobdlye,
sandalye, oyuncak ve emsali iptidai maddesi ah
şap olan atel yelerin ihtiyacı için mümkün olan
istif yerlerinde küçük partiler halinde köylü ve
kasabalı sanatkârlara artırmasız satış yapılır.
Bu satışlara, anılan sanatkârlardan başkası
iştirak edemez.
Yukarda ki fıkra hükmüne göre satılan mal
lar satıldığı kasaba içinde tâm mamul olarak iş
lenmeden başka bir şehir veya kasabaya nakledilemez.
İnşaat kerestesi re rendelenmiş, lâmbalanmış
tahta imal eden atelyeler bu madde hükmünden
istifade edemezler.
MADDE 20. — Ormanların bağlı bulunduğu
ilçeler içinde münhasıran o ilçeler halkının ke
reste ihtiyacını karşılamak ve diğer şehir ve ka

sabalara nakletmemek şartiyle bulunduğu kasa
ba içinde kereste bayiliği yapmak üzere mahallî
belediyelerin tavsiye edeceği kimselere mümkün
olan istif yerlerinde küçük partiler halinde ar
tırmasız satışlar yapılır.
MADDE 21. — 14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci
maddeler gereğince yapılacak tahsis ve satış
larda yapılacak muameleler ayrıca hazırlanacak
bir talimatname ile belirtilir.
MADDE 22. — Evvelce ormanlar içinde ve
ya civarındaki köy tüzel kişilikleri veya köyler
halkının tamamı veya bir kısmı tarafından tapu
ile tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Kanunla
Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabîl köy
halkınca öteden beri bekçi tutulmak suretiyle
veya başka bir şekilde fiilen korunmuş veya fay
dalanılmış olan ormanların mahsulleri bu köy
ler halkınıu zatî, müşterek küçük el sanayii ve
pazar ihtiyacına tahsis olunur.
MADDE 23. — 22 nci madde gereğince tah
sis edilmiyen Devlet ormanları istihsallerinin sa
tışında tercihan ve sıra ile kanunun 14, 15, 17,
18, 19, ve 20 nci maddelerinden, faydalanan köy
lülerin zatî ve pazar satışı ihtiyaelariyle küçük
el ve makine sanayii ve mahallî piyasa ihtiyaç
ları göz önünde bulundurulur.
Ormanların

korunması

MADDE 24. — Orman İdaresinden izin al
madan Devlet ormanlarından yaş ağaçları kes
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların ka
buğunu soymak, tepelerini ve başlıca dallarını
koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çara ve ya
lamuk çıakrmak, orman içinde veya kenarında
veya ağaçlama sahalarında yetişmiş veya yetiş
tirilmiş fidanları sökmek veya ezmek yasaktır.
MADDE 25. — Devlet ormanlarından dikili ku
ru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak, kuru
ağaçlardan kabuk ve çıra almak, salep, yer man
tarı, kitre soğan, kocayemiş, aUç gibi toprak mah
sulleriyle meyvaları, kuru yaprakları toplayıp gö
türmek ve her çeşit artık, yerde yatmış ve dev
rilmiş ağaç, orman örtüsü, toprak, kum çakıl ve
taş çıkarmak, mazı, kozalak ve sair orman ağacı
tohumlarını toplamak, ormanlarda ve orman, göl
ve derelerinde avlanmak, orman idaresinden izin
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almaya ve gösterilecek şart ve müddetlere bağ
lıdır.
MADDE 26. — Devlet ormanları sınırlan için
de maden ve taş ocakları araştırma veya işletme
ruhsatnamesi verilebilmesi için Orman İdaresinin
muvafakatini almak şarttır. Gerek evvelden ve
gerekse yeniden ruhsat veya imtiyaz almış olan
lar işe başlamadan evvel çalışma sahalarını Or
man İdaresine haber vermeye ve ormanlara za
rar gelebilecek hallerde Orman İdaresinin göste
receği tedbirleri kabul etmeye ve yapmaya mecburdırlar.
Bu muvafakatin verilmesinde, taş ocağı veya
madenin işletilmesinden doğabilecek zararlar göz
önünde bulundurulur.
MADDE 27. — Devlet ormanları içinde, or
manların Devlet tarfaından işletilmesine ve ko
runmasına ilişkin olarak yapılacaklardan başka
her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların ba
rınmasına mahsus yerler yapılması ve yeniden
tarla açılması ve orman içinde yerleşilmesi ya
saktır.
Devlet ormanlarının her hangi bir suretle
yanmasından veya açıklıklarından faydalanıla
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollariyle elde edilmiş veya edilecek olan yerlerle
buralarda yapılmış ve yapılacak her ütrlü yapı
ve tesisler şahıslar adına tapuya tescil olunamaz.
Bu kanunun neşri tarihinden sonra yukardaki usullerin her hangi biriyle olursa olsun yeni
den elde edilmiş ve edilecek yerlere ve yapılmış
ve yapılacak her türlü tesislere doğrudan doğ
ruya Orman İdaresince el konur, müdahaleler
meni. ve mahsulü müsadere olunur.
Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat
ile orman hasılatı işliyeceklerin yapacakları bin-ı
ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin alınma
sı lâzımdır.
MADDE 28. — Devlet ormanları sınırların
dan dört kilometreye kadar uzaklıkta olan yer
lerde yeniden her çeşit fabrika, bir kilometre
ye kadar mesafeler için de hizar ve şeritler, beş
yüz metre mesafeye kadar olan yerlerde kireç,
kömür, katran, terebantin ve buna benzer ocak
lar kurulması Tarım Bakanlığının iznine bağlı
dır.

Yeniden Fabrika kurmak için izin verilme
sinde kurulacak fabrikanın kuvveti, ormanların
işletiimesindeki fennî tahammül ve mevcut fab
rikaların sayısı ve kapasitesi göz önünde tutulur.
Devlet ormanlarının işletilmesi ve amenajmanı
MADDE 29. — Devlet ormanları Devlet ta
rafından işletilir.
MADDE 30. — Orman işleri, Tawm Bakan
lığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve katma bütçe
ile idare olunan Orman Umum Müdürlüğü ta
rafından yapılır.
Bu müdürlüğün teşkilâtı ve vazifelerini ifa
tarzı ayrı bir kanunla belirtilir.
MADDE 31. —• Devlet, ormanlarından istih
sal ve satışlar:
Teknik esaslara göre tanzim ve Orman Umum
Müdürlüğünce
tasdik olunacak
amenajman
plânlarına, mahallin, orman kuruluşunun özel
liklerine, kıymetlendirme icap ve zaruretlerine
göre aşağıdaki şekillerde yapılır:
A) Tomruklanmış halde orman içindeki
yol üzerlerinde bulunan en yakın istif yerlerin
de- ve zaruret halinde kesilmiş, ölçülmüş ve
damgalanmış gövde olarak kökü dibinde veya
yarı mamul halde istif yerlerinde;
B) Devamlı işletme tesisi gayriiktisadi
olan mmtakalarda amena.jman plânlarına göre
senelik tahammüllerinde köylünün ve o mıntaka halkının 14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci madde
lerde yazılı ihtiyacından artan miktarlar varsa
daha evvelden numaralanmış ve damgalanmış
olmak şartiyle dikili olarak;
C) Bilûmum baltalıklarda senelik kesim
sahası daha evvelden tesbit ve işaret edilmiş
olmak şartiyle dikili olarak yapılır.
Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icap
ları zorlamadıkça hiçbir nevi mamul veya yarı
mamul yapılamıyacağı gibi orman dışında, şe
hir ve kasabalarda fabrika depo ve satış yerleri
tesis olunamaz.
]\İADDE 32. — Millî Sayunma, Devlet De
mir ve Denizyolları gibi Devlet müesseseleri ih
tiyaçları için tahsisen yapılacak imalât ve nak
liyat daha evvelden numaralanmış ve damga
lanmış dikili ağaç gösterilmek suretiyle orman
işlerinde ehil mütaahhitlere yaptırılır ve ma-
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konulan damgasız mallar nakliyede yazılı satış
bedeli üzerinden teminata bağlandığı takdirde sa
hiplerine teslim olunur.
MADDE 33. — Her türlü orman hizmetle
Teminat karşılığında malların sahiplerine
rinde iş verilecek mütaahhitlerin evvelce bu ka
teslimi, damgasız oldukları, ebat ve vasıfları VJ
bil işlerle uğraşmış ehil kimselerden olması ve
damga muamelesinin huzurlarında yapıldığı, mal
ihalelere iştirakten evvel Orman Umum Müdür
sahibi ile müştereken bir zabıt varakasiyle tesbit
lüğü veya işletmelerinden alınmış bir belge ib
olunmasına bağlıdır.
raz etmesi şarttır.
Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların
Ormanlarda yaptırılacak yol, bina ve emsali
kaçak olmadığı anlaşıldığı, takdirde mal sahibi
inşaat işleri de zaruret olmadıkça mütaahhitler
nin teminatı iade olunur. Kaçak oldukları anla
vasıta siyle ve münakaşa usuliyle yaptırılır.
şılırsa teminat orman idaresince irat kaydoluna
cağı gibi ayrıca kaçak mallardan dolayı takibat
MADDE 34. — Devlete ait ormanlarda ke
da yapılır.
silecek ve her hangi bir sebeple devrilmiş veya
Nakliyat orman içerisinde Orman İdaresinin
kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların
göstereceği
yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri
ne suretle ve ne şekilde kimler tarafından nu
daima
taşıyanların
üzerinde bulunu]) istenildik
maralanıp damgalanacağı ve damganın hangi i
ağaç ve tomruklara tatbik edileceği ağaç, tom- | çe gösterilir.
Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrika
ruk, odun ve kömürün ne suretle ve ne şekilde I
lardan
ve pazar yerlerinden ticaret kastı olmak
kesilip ölçüleceği, çekiçlerin modelleri yapıla
sızın
orman
mahsulü alıp ayni ilce hudutları
cak talimatnamede belirtilir.
içinde
her
hangi
bir yere nakledeceklerden nak
Bu çekiçlerin yetkili memurlardan gayrisi
liye tezkeresi aranmaz. Bu ticarethane ve fabrika
tarafından kullanılması yasaktır.
lar, damgalı olmak şartiyle bu gibi mallar için
MADDE 35. — Devlet ormanlarından, danıfatura tanzimine mecburdurlar.
* I
MADDE 36. — Ormanlardan verilen ağaç ve
galanacak orman malları damgalanmadan ve sa
tılan malların bedelleri ödenmeden ve nakliye J sair mahsulâtı tâyin edilen müddetler içinde'mak
tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz.
j bul mazereti olmaksızın çıkarmıyanlarm bu mal
Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği | ları, keyfiyet bir yazı ile kendilerine bildirildik
ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre süreli | ten sonra Orman İdaresince münasip bir mahalle
olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerden j naklettirilir ve masrafı mal sahibinden alınır.
başka yere taşınmasında taşıyanın eski nakliye- i
İhbardan sonra vuku bulan her türlü zarar ve
yi mal mevcuduna göre yenilemesi lâzımdır.
j ziyandan Orman İdaresi sorumlu olamaz.
Orman malları, sayısı, cinsi, nevi, ebadı ve va- !
MADDE 37. — Bu kanunun 1 nci maddesinde
sıfları itibariyle ibraz olunan tezkeresine uygun j
orman
sayıl mıyan yerlerdeki ağaçlardan sahip
olduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi \
leri
aşağıda
yazılı şekillerde faydalanırlar:
üzerinden hacmen yüzde % na ve veznen yüzde I
A) (E) fıkrasında yazılı ormanda yetiş
15 e kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi- j
in
iyen
kavak, okaliptüs, söğüt, akasya ve em
de yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alınarak j
sali
ağaçları
sahipleri her türlü zatî ihtiyaç
serbest bırakılır.
I
ları
ve
pazar
satışı için hiçbir kayıt ve şarta
Nakliye tezkeresine uyup da yüzde 5 nispeti- j
tâbi
olmadan
diledikleri gibi kullanabilirler.
ne kadar damgasız olan orman malları, kaçak
Bunlardan
nakliye
tezkeresi aranmaz.
olup olmadığının tahkik ve tesbiti için alıkonulur, i
B) (P) fıkrasında yazılı yerlerde bulunan
Kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası
ağaçları
salipleri kendi zatî ihtiyaçlarında hiç
vurularak mallar serbest bırakılır.
t
bir
kayıt
ve- şarta tâbi olmadan kesip kullana
Yukardaki hadleri aşan miktar bütün fazlalı
bilirler.
ğa ve damgasızlara şâmil olmak üzere kaçak sa- I
C) Devlet ormanları içinde ve bitişiğindeki
yıl arak idarece müsadere olunur.
i
Yukardaki 3 ve 4 ncü fıkralara göre kaçak J sahipli arazide veya (F) fıkrasında yazılı
olup olmadığının tahkik ve tesbiti maksadiyle alı- | olduğu gibi orman d'şındaki sahipli arazide
ıımller bu müesseselere orman depolarında tes
lim edilir.

— 33dağınık veya toplu şekilde bulunan ve orman
larda tabiî olarak yetişen neviden ağaçların
pazar yerlerine nakil veya satılmak istenmesi
hallerinde tâbi olacağı işlemler bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 3 ay içinde Tarım Ba
kanlığınca tanzim olunacak talimatnamede be
lirtilir.
MADDE 38. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelikten başka diğer her nevi or
man mahsulleri de Orman İdaresince orman tathiri ve saire gibi zaruri ahvalde istihsal olu
nup satılabileceği gibi geçimleri öteden beri buı
mahsulleri toplayıp satmaya bağlı olan 17 nci
maddede yazılı köylülere tarife bedelini ödemek
şartiyle, gösterilecek mıntakada tâyin edilecek
müddetler içinde toplayıp Çıkarmak üzere izin
verilebilir.
Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan
ve kıymetlendirilemeyen artıklar ile ormana
zararlı ağaççıkların belli edileeek şartlar dâ
hilinde sökülerek toplanıp çıkarılması için Or
man idaresi istekli köylülere diledikleri gibi
tasarruf etmek üzere müsaade verebilir. Kar
şılığında para alınmaz. Bundan başka, orman
mahsullerinden salep, yer mantarı, kitre, çi
lek, kocayemiş, soğan, alıç gibi toprak mahsu
lâtı ile meyvaları ve ağaçları yerlerdeki otları
da toplıyacaklardan (17 nci maddede gösteri
lenlerden başkaları dahi olsa) para alınmaz.
MADDE 39. — Devlet ormanlarından elde
edilecek orman mahsullerinin bedel tarifeleri,
mıntakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre
Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim edi
lerek Tarım Bakanlığınca tasdik olunur.
MADDE 40. —• Devlet ormanlarında kesme,
taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama
gibi orman işleri iş yerindeki veya civarındaki
orman işlerinde çalışan köylülere veya tercihan
aralarında köy ağaçlandırma kooperatifi kuru
larak gördürülür. Yapılacak işe civar köylü
lerin iş gücünün kâfi gelmemesi, işe ehil olma
maları veya fahiş fiyat istemeleri gibiiıallerde
Orman-İdaresi bu işleri - mütaahhit veya taşa*ronlar eliyle yaptırabilir.
33 rieü madde gereğince yol, bina ve sair or
man inşaatı yaptırılacak mütaahhitler de işçile
rini tereihan civar köyler halkından temin eder
ler.

MADDE 41. — (17) nci madde gereğince or
mandan faydalanma hakkı tanınan bir veya bir
kaç köy 80 nci madde gereğince ağaç yetiştirmek
maksadiyle aralarında* köy ağaçlandırma koope
ratifi kurdukları takdirde istiflerin satış imkân
ları veya ormanların senelik tahammülleri göz
önünde bulundurularak kooperatif üyesi adedi
ne göre pazar ihtiyaca için kooperatif adına yap
tırılacak satışlarda 17 nci maddede yazılı miktar
iki misline kadar artırılabileceği gibi vadeli ve
taksitle satışlar da yapılabilir.
Köy ağaçlandırma
kooperatifi kurmıyan
köylerde kooperatif kurulan köylerde kooperati
fe girmiyen köylüler bu yardımdan istifade ede
mezler.
Köy ağaçlandırma kooperatiflerine bu kanun
la tanınan hak ve faydalardan ne suret ve şekil
de istrlrte edileceği bir talimatname ile belir
tilir.
MADDE 42. — Orman mahsullerinin satışla
rında artırma esastır. Ancak resmî daire ve
müessese ih&yaçlariyle normal piyasa şartları
dışında anormal evSsf ve ebattaki hususi ihtiyaç
istekleri, istihsal sırasında teminat mukabilinde
hazırlanır veya pazarlıkla satılabilir.
.
Hastalık, yangın veya fırtınalar yüzünden
plân harici büyük mikyasta istihsal yapılmasını
icabettjrecek fevkalâde ahvalde Orman Umum
Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle sadece bu gibi istihsallere münhasır ol
mak üzere pazarlıkla satış yetkisi verilir.
Otlak ve mera işleri
MADDE 43. — Devlet ormanlarının ağaçlı
veya ormandan açılmış çıplak yerlerinde yaylak,
kışlak, otlak ve sulama gibi hakları olanlar, bu
haklarının taallûk ettiği kısımlar ormanların
içinde bulunursa orman idaresi tarafından gös
terilecek yollardan girip çıkmaya ve ağaçlarla
fidanlara zarar yapılmaması için idare tarafın
dan alınacak diğer nevi tedbirlere riayete mec
zt
burdurlar.
Bu hak sahipleri, kara keçi ve develeri bu
yerlere sokamazlar.
MADDE 44. — Devlet ormanlarmdaki 43
ncü maddede yazılı haklar dışında kalan, otlak
lara dışardan toplu olarak veya jşirü halinde
hayvan sokulup otlatılması, tanzim edilecek
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plânlara göre orman idaresinin iznine bağlı
dır.
Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve
tasdik olunur.
s
Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe
kilde muvakkat olarak hayvanların otlatılması
na ait tedbirleri alır.
Orman içindeki ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik işler orman bölge
şefleri tarafından hallolunur.
Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir
suretle hayvan otlatılamaz.
MADDE 45. — 43 neü madde gereğince dev
let ormanlarında yaylak, kışlak, otlak ve sula
ma hakları olanlar buralarda mevcut bina ve
tesislere yenilerini ilâve edemezler. Eskilerinin
yanması veya yıkılması halinde tamir veya ye
niden yapılması için lüzumlu kerestelik ağaç, 15
nci madde hükümleri dahilinde ihtiyaç sahipleri
ne verilir.
Baltdkklar

'•

MADDE 46. — Baltalıklar yalnız odun, kö
mür, sepetlik çubuk ve emsali istihsallere tahsis
edilmiş ormanlar olup buralarda satış, 31 nci
maddenin C fıkrasında belirtildiği gibi ve ev
velden tesbit ve irae olunacak kesim sahaların
da dikili olarak yapılır.
Bu ormanlarda tatbik olunacak kesim usul ve
mevsimleri her mahallin hususiyetine göre ya
pılacak bir talimatname ile ayrıca belirtilir.
Muhafaza

ormanları

MADDE 47. — Ormansızlık yüzünden arazi
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine
mâruz bulunan yerlerdeki ormanlarla meskûn
mahallerin havasını, demiryollarını, şoseleri,
ziraat olunan yerleri çığ, sel gibi zararlardan
koruyan ve buraları toz ve kum fırtınalarına kar
şı muhafaza eden nehir yataklarının donması
nın önüne geçen, memleket müdafaası için mu
hafazası zaruri olan devlet ormanları daimî ola
rak, tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet
ormanları, istihsal ormanı haline gelinceye ka
dar geçici bir müdetle Bakanlar Kurulu karariyle muhafaza ormanı olarak ayrılabilir.
Muhafazaya ayrılan ormanların sınırları belli
(S.
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edilerek civar köy ve kasabalarda ilân olunur.
Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları ve
müddetleriyle sureti idare ve imar ve ıslahı ve
bunlardan faydalanma şekilleri tüzükte belirti
lir.
MADDE 48. — Muhafaza ormanı olarak ay
rılması icaibeden ve mülkiyeti devletten başka
sına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza
ormanlarının tamamlanması için bunlara eklen
mesi lâzımgelen sahipli yerler de Bakanlar Ku
rulu karariyle istimlâk olunabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel kişilere ait ormanlar
İşletme ve imar
MADDE 49. — Tüzel ormanların sınırlan
ması işini de 5 nci maddede yazılı Tahdit Ko
misyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak
sınrıları tahdit tarihinden itibaren iki sene için
de beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit ka
yalar üzerine işaretler hâk etmek suretiyle sa
hipleri belli etmeye mecburdur. Komisyonların
masrafları Devlete, sınırlama işlerine ait diğer
masraflar alâkadar müesseselere aittir.
MADDE 50. — Tüzel ormanları ya sahiple
ri işletir veya işletmeyi başkasına verebilirler.
Ancak bunlar Orman İdaresi tarafından para
sız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman
plânlarına göre işletilir. Bu plânlara riayeti
Orman İdaresi kontrol eder.
MADDE 51. — Tüzel orman sahipleri Or
man İdaresi nezareti altında ve göstereceği şe
kilde ormanları imar etmek, vasıflarını yükselt
mek ve ormanlar içinde mevcut yaylak, kışlak,
mera ve sulama haklarının istimaline halel ver
memek şartiyle orman sınırları içindeki açık ve
yangın görmüş ve seyrekleşmiş kısımları ağaç
landırmak, zuhur edecek emraz ve haşeratın
tedavi ve imhasını sağlamak vazifesiyle mükel
leftirler.
.„,„.*.„*.
t
MADDE 52. — Tüzel ormanlar parçalanarak
şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte
devir ve temlik edilemez. Bunların bütün ola
rak toprağı ile birlikte devir ve temliki Bakan
lar Kurulundan izin almaya bağlıdır.
ısı : 200)

tdare ve koruma
MADDE 53. — Tüzel ormanların idaresi ve
korunması bu kanun hükümlerine göre bunlara
sahip olan müesseselere aittir.
Bu işler ilgili müesseseler tarafından seçilip
Orman İdaresi tarafından kabul olunan teknik
elemanlar ve orman muhafaza memurları mari
fetiyle temin olunur. Vüs'ati. 1000 hektara ka
dar ormanlar için bir orman muhafaza memuru
tâyini mecburidir.
Daha geniş ormanlarda her 1000 hektar ve
küsuru için bir orman muhafaza memuru ilâve
ve beş orman muhafaza memuruna bir baş mu
hafaza memuru ve 5000 hektara varan saha için
ayrıca bir Orman Mühendisi veya bir mühendis
yardımcısı tâyin olunur.
Bunların ücret ve masraflarını orman sahip
leri öder. Orman muhafaza memuru, orman
baş muhafaza memurlarının talimatnamede gösterilecek evsaf ve şeraiti haiz olmaları lâzımdır.

i tasarruf h a k l a n mevkuf olan ormanlar tüzel
ormanlar hükmüne tâbi olup bunların idare,
|
muhafaza ve işletilmeleri mütevellilerine veya
I
Evkaf Umum Müdürlüğüne aittir.
I
MADDE 58. — Yalnız aşar ve rüsumatı mev
kuf olan ormanlar Devletin olup bunlar Dev
let ormanları hakkındaki hükümlere tâbidir.
!
!
|
'
'
I
'
I
!

MADDE 59. — Evkafı mazbutadan olan or
manların fennî idare ve işletilmesinin, koruma,
bakım ve işletme masrafları tamamen Orman
İdaresine ait olmak ve yapılacak senelik istih
sal üzerinden mahallî Devlet ormanları tarife
bedelinin yarısı maktuan Evkaf umum Müdür
lüğüne ödenmek şartiyle Orman İdaresine veril
mesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.
Mütevellilerin teklif ve muvafakatiyle diğer
vakıf ormanlar da bu suretle Orman İdaresi ta
rafından işletilebilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 54. — Devlet ormanlarına ait 24,
25, 26, 27, 28, 34, 35. 43 ve 44 ncü maddeler hük- j
mü tüzel ormanlarda da tatbik olunur.
MADDE 55. — Tüzel ormanlarda Devlet
ormanlarına ait 25 nci maddede yazılı şekilde
istifade edeceklere izin verme ve 27 nci madde
de yazılı müdahaleleri menetme salâhiyeti bu
ormanlara sahip olan müesseselerin salahiyetli
memurlarına aittir. 26 nci maddede yazılı ruh
satname veya imtiyazın verilebilmesinde orman
Sahibi müessesenin muvafakati şarttır. Ancak
müesseseler Orman Umum Müdürlüğünün bu
ormanlara zarar gelmemesi bakımından bu nevi istifadelerin tahdidi veya tanzimi yolunda
göstereceği tedbirlere riayete mecburdurlar.
MADDE 56. — Bilûmum masrafları varidatından mahsup edilmek ve varidat fazlaları ken
dilerine verilmek üzere sahiplerinin teklif ve
rızalariyle bu kabîl ormanların korunmaları,
fennî idareleri ve işletilmeleri Orman İdaresin
ce deruhde olunabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf ormanlar

özel ormanlar
Sınırlama, harita, işletme ve imar

'

MADDE 60. — özel orman sahipleri bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren . iki sene
j içinde ormanlarının sınırlarını tahdit ederek
î bu sınırları beton ve yontma taşlar dikmek ve
sabit kayalar üzerine işaretler hâk etmek sure
tiyle belli etmeye mecburdurlar.
MADDE 61. — özellikleri tapu kayıtlarına
j
göre Orman Genel Müdürlüğünce kabul ve tas
*
dik edilen ormanlar sahipleri tarafından yaptı
rılıp Orman İdaresince tasdik olunacak harita
ve amenajman plânlarına göre işletilir. Bu
j plâna riayeti Orman İdaresi kontrol eder. Tâ
yin olunacak müddet içinde bu plânları yaptırıp
tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenajman
plânları Orman idaresince yapılır ve masrafı
kendilerinden alınır.
MADDE 62. — Sahipli koru ormanları 1000
ve baltalıklar da 200 hektardan küçük parçalar
teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz ve
mirasçılar arasında taksim olunamaz.

MADDE 63. — özel orman sahipleri Orman
İdaresinin vereceği plân dairesinde ormanları
MADDE 57. — Evkafı sahiha orraaniariyle | nın kesimler veya yangın sebebiyle seyrekleşVakıf ormanların

idareleri
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iniş kısımlarını ağaçlandırmaya, ormanın ge- ' rının istimaline halel vermemek şartiyle orman
sınırları içindeki açık, yangın görmüş ve seylişınesi için lâzımgelen imar ve temizleme işle
reklesmiş kısımları her yıl 5000 hektardan aşa
rini yapmaya ve emraz ve haşeratla mücadele
etmeye mecburdurlar.
ğı olmamak şartiyle imar ve ağaçlandırmak va
zifesiyle mükelleftir.
MADDE 64. — (62) nci maddede yazdı ve
MADDE 69. — Devlet ormanlarının sınırla
ya daha fazla miktarda olan sahipli ormanların
rı
içindeki
ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
sahipleri mütaaddit olursa bunlar içlerinden bi
rın
kaynaklarını
tanzim etmek, sellerin husulü
rini "\eya bir başkasını Orman îdaresine karşı
ne
ve
yer
kaymalarına
ve toprak aşınma ve ta
mesul bir müdür olarak göstermek mecburiye
şınmalarına mâni olacak her türlü ağaçlama, tah
tindedirler. Göstermedikleri takdirde Orman
kimat ve inşaatı yapmak orman idaresinin va
İdaresinin şeriklerden birini mesul müdür seç
zifesidir. Ancak Devlet ormanı içinden geçen
meye hakkı vardır.
demiryollarının, şoselerin ve her nevi tesisatın
MADDE 65. — Şahıslara ait ormanlardan
tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat
amenajman plânlarında yıllık verim olarak tesverilerek alâkadar daire veya bunların sahipleri
bit olunan kerestelik veya yakacak odun mikta
tarafından yapılır.
rından bulunduğu mıntaka orman tarife bede
MADDE 70. — Yurtta orman sevgisini ço
linin dörtte biri orman işletildiği müddetçe makğaltmak,
ağaçsız ve ormansız mıntakalarda va
tüan orman hasılatı resmi olarak her malî yıl
tandaşı
ağaç
dikmeye teşvik etmek nmksadiyle
başında ve peşin alınır.
köy, kasaba ve şehirlerde ve civarında ağaç
landırma
sahası ilgililer tarafından gösterilmek
tdare ve koruma
veya Devlet arazisinden temin edilmek şartiyle
<
MADDE 66. — Özel ormanların idareleri,
orman idaresince ağaçlandırmalar yapılır.
korunmaları bu kanun hükümlerine göre sahip
Bu işlerde, tesis masrafları orman idaresi,
lerine aittir.
sulama, çapalama, koruma gibi bakım işleri or
Bu ormanların sahipleri 53 ncü maddede gös
man idaresinin kontrol ve nezareti altında alâ
terilen nispet ve genişliğe göre tutacakları or
kalılar tarafından yapılır.
man muhafaza memuru, orman baş muhafaza
MADDE 71. — Tesisi tamamlanan "bu ormanmemuru, orman mühendis veya mühendis yar
dımcısı ile ormanlarını idare ve korumaya mec I lar beş sene müddetle orman idaresinin kontrol
ve nezareti altında korunup bakıldıktan sonm,
burdurlar. Bunların talimatnamede gösterile
sahası Devlet arazisinden ise mülkiyeti ile bir
cek şerait ve evsafı haiz olmaları ve Orman
likte alâkalı köy ve belediyelerin şahsiyeti hükİdaresince kabul edilmiş bulunmaları lâzımdır.
miyelerine terk ve temlik olunur.
MADDE 67. — Devlet ormanları hakkında
Bundan sonraki bakım, koruma, imar ve
ki 24, 25, 26, 27. 28 ve 34 ncü maddelerle (satı
faydalanma bu kanunun tüzel ormanlara mütalan inalların bedeli ödenmeden) kaydı müstesna
allik hükümleri dairesinde bu köy ve belediye
olmak üzere 35 nci maddesi, 43 ncü, ve 3 ncü
lere ait olur.
fıkrası müstesna olmak üzere 44 ncü madde hü
MADDE 72. — Köy, kasaba ve şehirlerde
kümleri özel ormanlara da tatbik olunur.
yapılacak ağaçlandırmaların fidan ihtiyacını
karşılamak üzere lüzum görülen yerlerde Or
ALTINCI BÖLÜM
man Umum Müdürlüğünce orman fidanlıkları
tesis edilir.
Müşterek hükümler
MADDE 73. — Orman sınırları dışında olup
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan
yerler Orman Genel Müdürlüğünce hazırlana
MADDE 68. — Orman Genel Müdürlüğü
cak
ağaçlandırma plânlarına göre Orman IdaDevlet ormanlarının vasıflarını yükseltmek ve
mevcut yaylak, kışlak, mera ve sulama hakla I resi tarafından ağaçlandırılır.
Ağaçlandırma

ve imar işleri
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MADDE 74. — Ağaç sevgisini yurtta yay- I Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca
maık ve kökleştirmek için filim göstermek, afiş I ödene/k konulur.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kre
ve broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum
disinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer
Müdürlüğünce propaganda yapılması ve bütün
ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaç
şatları Maliye ve Tarım bakanlıklariyle T. C.
ların fayda|arun kininlere yerleştirecek dersler
Ziraat Bankasınca belirtilerek Bakanlar Kuru
okutturulmam, bahçeleri müsait ise mektep ve
lunca tasdik olunur.
kışlalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunların
MADDE 77. — 75 nci madde gereğince or
korunması için Tarım Bakanlığı ile birlikte Millî
man kuracak veya orman ağacı yetiştirecek şahıs
Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıkları bir pro
lara orman fidanlıklarından ambalaj ve nakil
gram hazırlayıp tatbik ederler.
masrafları kendilerine ait olmak üzere Orman
Umum Müdürlüğünce fidanların yaşına, cins ve
MADDE 75. — En ufak parçası yarım hek
nevine göre tesbit edilen bedeli mukabilinde fi
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı
dan verilebilir.
olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin
sahibi ağaçlandırmadan itibaren elli sene için
Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden
da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
ve özel ormanların tâbi olduğu hasılat resmin- I mak üzere bedelsiz sağlanabilir. .
den muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde
MADDE 78. — 75 nci madde gereğince orman
muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldın- I
kuracak veya orman ağacı yetiştirecek köy ağaç
hr.
landırma kooperatiflerine lüzumlu fidanlar Or
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu- I
man İdaresi tarafından ağaçlama sahasına kadar
nan ıboş arazide ağaçlandırma yapmak istiyengötürülerek bedelsiz, verilir. Ve dikim işi orman
ler vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu
teknik memurunun nezareti altında yaptırılır.
yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan
Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin daimî ne
sonra Orman İdaresi tarafından yapılacak ağaç- I
zaret ve kontrolü altında bulundurularak gelişip
landırma plânına göre ağaçlandırma işine Ta
yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını sağ
rım Bakanlığınca izin verilir.
I
lar.
Ağaçlandırma plânları ve ağaçlandırma bil- I
gisine ait türlü yardımlar Orman İdaresince I
MADDE 79. — Devlete ait fidanlıklarla di
parasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde
ğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiş
ağaçlandırılan sahalar ağaçlanmaya başlanan
tirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı tohum
yıldan iti'basren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı I larının Orman İdaresinin kontrolü altında top
.yapana parasız temlik olunur.
lanmış ve menşe şahedetnamesi verilmiş tohum
lardan olması şarttır.
Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup
Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkediidame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri I
lecek fidanlara Orman İdaresince bir menşe şehaalınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame etti
rilen ormanlar hiçbir suretle kamülaştırılmaz.
I detnamesi verilir, yabancı memleketlerden ithal
edilecek orman ağacı fidanlarının cins, nevi ve
MADDE 76. —- Tarım Bakanlığının vereceği I
sair,hususlarını belirten menşe şehadetnameleri
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği I
ilgili orman idarelerince incelendikten sonra gi
ağaç nevilerinden bu kanunun 75 nci maddesi- I
riş izni yerilir.
ne göre gerek kendi topraklarında ve gerekse I
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki boş arazi
Orman yangınlarmm
söndürülmesi
de yarım hektardan aşağı, r olmamak şartiyle or
man yetiştirecek özel veya tüzel kişiler^ Tarım
MADDE 801 — Ormanların içinde veya ya
Bakanlığının izniyle ve bir defaya, mahsus ol
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bunu
mak üzerf T. 0. Ziraat Bankasından ku inil üş
derhal Orman idaresine veya en yakın muhtar,
kredisi açılır. Kurulş kredisi için on beş yıl müd
jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
detle Maliye Bakanlığı Bütçesine miktarı baş
ber vermeye mecburdurlar.
yüz bin liradan aşağı olmamak şartiyle T. O. |
Yangın için haberleşme Devlete ait her türlü
( S . Sayış ı : 200),
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askeri ve sivil haberleşme vasıtalarından derhal
ve parasız olarak faydalanılır.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kulübe
ve kuleleri ile bakım merkezi ve orman teşkilâ
tının kuruluş merkezleri arasında Orman İdare
since gerektiği yerlerde P. T. T. idaresince pa
rasız verilecek ruhsatlara dayanılarak telli ve tel
siz telefon şebekesi yapılıp işletilebileceği gibi lü
zumunda jandarma ve P. T. T. santrallerine bağ
lanabilir. P. T. T. santrallerine bağlanan telefon
lardan başka tesisler ve telefonlar için hiçbir üc
ret, resim ve vergi verilmez.
MADDE 81. — Ormanlarda yangın olduğun
da yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını
bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nü
fusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, kaz
ma, destere gibi yangın söndürmeye yarayacak
aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını
söndürmeye mecburdurlar.
Bu gelenler yangını söndürmeye kâfi gel
mezse daha ilerdeki köy ve belde halkından mü
kellef olanlar da yangın yerine gönderilirler.
Aynı şekilde vali, kaymakam, Nahiye müdürü ve
köy muhtarları ye civarındaki asker ve jandar
ma kıta komutanları yangın mahalline yardımcı
göndermeye ve icabında bizzat gitmeye mec
burdurlar.
Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde harcırah hükümlerine göre yevmiyeleri
Orman İdaresince verilebilir.
Yangın söndürülmesinde çalışanların bu
yüzden hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatı
nı Devlet ormanlarında Orman İdaresi, diğer
ormanlarda alâkalıları tazmine mecburdurlar.
MADDE 82. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli va
sıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dö
nüş ücreti Orman İdaresi tarafından ödeneceği
gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurla
rın görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon,
araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp geti
rilebilirler. Bunların ücreti de Orman idaresi
tarafından ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız
ekmek ve zeytin, peynir gibi katık verilir, baş
kaca ücret verilmez.

MADDE 8â. — Yangın söndürüiürken sa
katlananlara sakatlık derecelerine göre ve ölen
lerin ailelerine, polis ve jandarma efradına ve
rilen tazminat kadar Devletçe para verilir. Ya
ralananlar en yakın hastanelere sevk edilir
ler. Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları
hemen kabule mecburdurlar. Devlet ve âmme
müessesesi hastanelerinde bunlara parasız bakı
lır hususi hastanelerde bakma parasını Orman
idaresi öder.
MADDE 84. — Orman yangınları için çeki
len telgrafları telgrafhane, demiryol istasyon
memurları parasız ve acele çekmeye ve telgrafı
alan memurlar da bunu hemen mahalline gön
dermeye mecburdurlar.
MADDE 85. — Mahallî Hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon
memurları yangını söndürmek üzere gidecek
olanları asker tarifesi ile ve mahsubu bilâhara
yapılmak üzere yangına civar olan mahalde in
dirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle
götürüp getirmeye mecburdurlar.
MADDE 86. — Orman idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye
memurları kuraklık veya yangın olup da henüz
söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri bertaraf
edilmemiş »lmak gibi fevkalâde zamanlarda mu
ayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni
ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emrede
bilirler.
MADDE 87. — Orman idaresi yangınları
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dahilinde yangın em
niyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yap
mak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz
telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi yan
gın tehlikesinin fazla olduğu mıntakalarda yan
gın mevsimine münhasır olmak üzere, lüzum gör
düğü yerlerde ve yeter miktarda yangın söndür
me malzemesini haiz motorlu vasıtalarla teçhiz
ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundura-

Ormanlardaki artıkların temizlenmesi ve
talıklarla mücadele

us

MADDE 88. — Bütün ormanlarda yapılan
kesimlerden kalacak ve zarar verecek olan ar-
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tıkların ormanın boş yerlerinde toplattırılması ve
ya orman haricine çıkarılması mecburidir.
MADDE 89. — Bütün ormanlarda zuhur ede
cek emraz ve haşeratın imhası için her türlü
idari ve teknik mücadele tedbirleri alınır ve ge
rekli temizleme yapılır.
Orman memurlarımn silâh tapma ve kullanma
hak ve yetkileri
MADDE 90. — Orman teşkilâtında her sınıf,
derece ve görevde çalışan orman mühendisi, or
man mühendis yardımcıları, orman koruma ve
bakımı ile mükellef orman baş muhafaza mememuru ve orman muhafaza memurlariyle Or
man Umum Müdürlüğünce lüzum görülecek di
ğer orman memurları Bakanlar Kurulunun se
çeceği silâhla teçhiz olunurlar. Bu silâhlar adı
geçen memurlara Orman İdaresinde demirbaş
olarak verilir.
MADDE 91. — Silâh taşımaya yetkili olan
orman memurları ancak Türk Ceza Kanunu
nun 49 ncu maddesinde yazılı hallerde silâhla
rını kullanabilirler.
MADDE 92. — 90 naı maddeye göre silâh ta
şıma salâhiyeti olan orman memurları kendileri
ne verilen silâh, cephane ve levazımını temiz
tutmaya ve idarece istendiği, görevlerinden ay
rıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmirlerine
derhal ve aynen iadeye mecburdurlar. Bu silâh
ları hiçbir sebep ve bahane i)e başkalarına vere
mezler ve satamazlar.
Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510, dikkatsizlik ve
ya ihmal neticesi kaybedenler, başkasına kullan
dıranlar yine aynı kanunun 230 ncu maddesi ge
reğince cezalandırılmakla beraber silâh, cephane
ve malzemenin üç kat bedelini ödemeye mecbur
durlar.
Suçlann

takibi

MADDE 93. — Orman memurları orman
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit,
suç araçları ve nakil vasıtalariyle suç mahsulü
mallarını zabıt ve icabında suç işliyenleri yaka
lamak göreviyle ödevli ve yetkilidirler. Talep
vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bek

çileri orman memurlauına yardıma mecburdurlar.
MADDE 94. — Her sınıf orman mühendis,
başmuhafız ve muhafızları görevli oldukları or
man mmtakalarında av tezkeresi olmıyanlann
ve Orman İdaresinden izin almamış olanların
ormanlarda ve orman, göl ve derelerinde avlan
malarını menetmeye ve Zabıtai Saydiye Nizam
namesi hükmüne göre bu gibilerin av araçların*
dahi müsadereye yetkilidirler.
MADDE 95. — Tüzel kişiliklere mahsus or
manlarla özel ve vakıf ormanlardaki orman başmuhafaza memuru ve orman muhafaza memurları
dahi Devlet ormanlarındaki orman başmuhafaza
memur ve orman muhafaza memurlarının görev
ve yetkilerini haizdirler.
MADDE 96. — Orman içinde veya civarında
bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti kendi
köy hududları içinde bulunan Devlet ormanları
nın korunmasında orman teşkilâtiyle iş birliği
yapmakla ödevlidir.
Bu maksatla, suçların takibi faslında yazıla
yetkileri Tarım Bakanlığınca belirtilecek esas
lar dâhilinde orman teşkilâtı mensuplariyle bir
likte veya ayrı ularak kullanabilirler.
MADDE 97. — Orman memurları orman
suçlarına ait 93 ncü madde gereğince delillere
müstenit olarak düzenliyecekleri tutanakları suç
lunun hüviyet ve ikametgâhını tespit ettikten
sonra bağlı olduğu âanire vakit geçirmeksizin
gönderir, hüviyet tespit edilemiyen suçlular en
yakın zabıta merkezine götürülür. Amirlerce bu
tutanaklar tetkik edilerek en kısa bir zamanda
O. Savcılığına gönderilir.
Tutanakların aksi ispat edilmedikçe
imza
eden memurlar mahkemeye celp edilemezler.
MADDE 98. — Bu kanunda cezaları tâyin
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh
ceza mahkemelerinde görülür.
Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce
acele mevatdari sayılır.
MADDE 99. — Orman suçlarından dolayı
zapt ölün an ağaç, tomruk, kereste ve mahurakat
ve sair mahsülâlt ile cürüm aletleri ve nakil vası
taları vazifeli orman memurları tarafından mu
hafaza edilmek üzere mevcut ise orman depola
rına veya en yakın belediyeye veya köy muhta
rına veya muhtarın vekiline bu da bulunmazsa

( S. Sayısı : 200)

-4ö
ihtiyar heyeti âzasından birine makbuz mukaibiünde teslim olunur. Bunlardan çürüyecek veya
bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve mas
raflı bulunanlar Orman İdaresinin satış komis
yonunca mahallinde veya pazar yerlerinde tel
lâl ile ilan edilmek suretiyle derhal satılır,
masraflar çıktıktan sonra geri kalan para ema
net olarak Bankaya veya Orman idaresi veznesine yatırılır.
Zaptolunan
nakil
vasıtaları rayiç değer
leri nispetinde kanunen muteber teminat veya
muteber müteselsil kefil verdikleri takdirde dâ
va neticesine kadar sahiplerine iade edilir ve te
minat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vasitalan hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik
olunur.
Suçlu lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise
bedeli iade olunur ve nakil ve muhafaza mas
raflarından başka hiçbir şey alınamaz. Müsa
deresine karar verilen mallar ve cürüm aletleri
ve nakil vasıtaları satılmamış ise satılarak Or
man Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.

I man idaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya
orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir
sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel or
man idaresince irat kaydolunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını öde
meye mecburdurlar.
I

MADDE 1 0 3 . — Orman suçlarından nıütetevellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde
yazılı, tehirinde mazarrat umulan hallerden sa
yılır. Ve bu aramaları orman memurları 97 nci
madde hükmüne tevfikan yaparlar.

MADDE 104. — Yapı ve telefon tesisleriyle
bakım kımıl usunun tamamlandığı mmtakalar1 daki il ve ilce merkezlerinde bir ihbar ve takip
sebebine uymadıkça orman mahsullerine ait
nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz.
Orman idaresi bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren beş sıene içinde ormanlarında
yapı ve telefon tesisleriyle bakım kuruluşlarını '
tamamlar.
I

MADDE 105. — Bu kanunun tarifine göre
kaçak olan orman mahsullerini, suçlularını tesMADDE 1 0 0 / — Orman içinde lfimin tara
bit ve nakil vasıtasını tevkif etmek suretiyle
fından kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan
zabıt ve müsadere eden orman mühendis, mü
veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tespit oluhendis
muavini, baş muhafız ve muhafızlariyle
namıyan orman •mahsulleri Orman Idarsehıin
96
nci
madde
mucibi yetkili köy muhtar ve ih
satış usullerine göre satılır, bedelleri irat kay
dolunur.
i tiyar heyetine ve bunu ihbar ederek müsadere
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala- ! sini sağlıyanlara müsadere edilen malın satış
bedeli tutarının (yüzde ellisi) nispetinde ikra
rmıri sahipleri 15 gün müddetle yapılacak ilân
miye verilir.
la' araştırılır, İlân sonunda sahibi meydana çıkOrman Umum Müdürlüğü tarafından öde
miyarı vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü
necek olan bu ikramiye suçlunun suçu ve yap
uygulanır.
tığı veya naklettiği malın kaçak olduğu kesbi
MADDE 101. — İzin almadığı veya orman
katiyet ettikten sonra suçluyu tesbit ederek ma
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç ke
lı ve nakil vasıtasını müsadere edenler arasın
secek ve nakledecek vasıtalarla orman içinde
da mütesaviyen taksim olunur.
görülenleri ve halinden şüphe edilen kimseleri
Hâdisede ihbar varsa tahakkuk edecek ik
orman dışına çıkarmaya orman memurları yet
ramiyenin yarısı muhbire diğer yansı müsade
kilidirler,
re eden memurlara verilir.
İkramiye yalnız suçlusu belli kaçak malla
MADDE 102. — Ormanlarda başıboş görü
rın müsaderesinde verilir.
len hayvanlar en, yakın köy muhtarlarına veya
belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur.
Ceza hükümleri
Hayvan, sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza
eclerse hayvan kendisine verilir.
MADDE 106. --Bu kanunun*! nci maddesi
Muhtara veya Belediyeye teslimden itibaren
ne göre orman rejimine tâbi utulan mıntakalar15 gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar ida
daki ağaçları Orman İdaresinden izin almadan
rece usulen satılarak bedeli bankaya veya orkesenler, sökenler veya bu ağaçların kuruma( S . Sayı i : 2 0 0 )
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sim icabettirir işleri yapanlar Türk Ceza Kanu
nunun 516 neı maddesinin birinci fıkrasında
yazılı ceza ile cezalandırılır.
Koru veya baltalık ormanlardan yaş ağaç
kesenlere ayrıca kestikleri ağaç, odun, veya
yaptıkları kömür için tarife bedelinin iki misli
tazminat hükmolunur»
Eğer bunları ağaçların sahipleri yaparlarsa
bir aya kadar hapis veya elli liradan yüz liraya
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.
MADDE 107. — Ormanlardaki yaş ağaçların
kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları yaralıyanİar,
boğanlar, tepelerini veya tekmil dallarını kopa
ranlar veya kesenler, bunlardan çıra ve yala
muk çıkaranlar, burç alanlar, orman örtüsünü
kaldıranlar, orman içinde veya kenarında veya
ağaçlama sahalarında yetişmiş veya yetiştiril
miş fidanları sökenler veya ezenler 15 günden
üç aya kadar hapis veya elli liradan 300 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
MADDE 108. —- 107 nci maddede sayılan
işleri yapanlar orman sahipleri ise yapılan za
rarın miktarına göre bir aya kadar hapis veya
30 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılır.
MADDE 109. — Orman idaresinden izin al
maksızın 25 ve 38 nci maddelerde yazılı işleri
yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince tâ
yin olunaeak şartlara riayet etmiyenler 50 li
radan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır.
Ormanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
lerde 38 nci maddede sayılan meyva ve mahsul
leri tophyanlar hakkında bu hüküm uygulan
maz.
JMADDE 110. .— 26 nci maddeye göre izin
almadan omanlarda maden veya taş ocakları
açanlar elli İkadan 200 liraya kadar ağır para
cejzasdyle cezalandırılır, ve açtıkları ocak da ka
pattırılır. Başkaca zarar husule gelmiş ise ay i
rica tazmin, ettirilir.
İzinle bu nevi ocaklar açanlar tâyin oluna
cak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın, ya
rısı hükmolünmaklft' beraber bu tedbire riayet
edüittceye kadar ocakları idarece işlemekten
menolunur ve ocak sahipleri bu hususta bir gûna zarar ve ziyan talep edemezler.
.(S. Sa:

MADDE 11İ. ~ / 2 f nei maddede yasak edi
len işlerle bu maddede yapılması izne bağlı iş
leri izinsiz yapanlar üç aydan bir seneye kadar
hapis cezasiyle cezalandırılır. İşgal ve fayda
lanma yanmış orman sahasına taallûk ettiği
takdirde bu cezalar iki misline çıkarılır. Talep
halinde zarar varsa tazminata da hükmolunur.
Orman içinde yeniden açılmış bir açma
veya tarla veya yapılmış bina ve tesisler baş
kası tarafından yapıldığı sabit olmadıkça o
tarlayı eken veya binayı kullanan tarafından
yapılmış farz olunur.
MADDE 112. — İzin almadan 28 nci madde
de yazılı yerlerde fabrika, hızar ve şerit ku
ranlar, kireç, kömür, katran, terebantin ve ben
zeri ocakları açanlar 100 liradan 1 000 liraya
kadar ağır para cezasiyle' cezalandırılır ve bun
ların işletilmesi menedilir.
MADDE 113. — Devlet çekici ile damgala
nan ağaçları keserken bu damgayı Orman İda
resince tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla nakliye tezkeresi almaksızın orman
dan ağaç çıkaranlar 107 nci maddedeki ceza
larla ceKlandırılır.
Damgalı ağaçları tesbit edilen hadde naza
ran daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların
miktarı göz Önünde bulundurularak 50 liraya
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 114. — 14, 15 ve 18 nci maddeler
hükümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle
köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste
lik ağaç ve mahrukatı bu işte kullanmıyanlar
veya başkasına satanlar veya hibe edenler ve
bunları bilerek alanlar bir aya kadar hapis ve
50 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. Ayrıca verilmiş olan ağaç kereste veya
odunnıın tam tarife üzerinden iki kat bedeli
tazminat olarak alınır.
MADDE 115. —> 35 nci madde gereğnce veri
lecek nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,
odun ve kömür ve sair orman mahsullerini
taşıyanların malları kaçak olup olmadığı
nın incelenmesi için 99 ncu maddede gösterilen
şekilde alıkonur,
Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği
tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşı
yana teslim edilerek nakliyesi verilir.
Malın kaçak olduğu anlaşılırsa, suçun ma: 200)
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hiyetine göre 106 veya 107 nci maddeler hükmü tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar ve ormanda kesilen
ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız olarak istif mahallerine veya kaçırmak kasdı olmaksızm başka yere götürenler ile her nevi ormanlarda 43 ncü maddenin birinci fıkrası hükmüne muhalif hareket edenler 15 liradan 25 li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 116. — 44 ncü madde gereğince
izin almaksızın her nevi ormanlara hayvan
sokanlar sokulan hayvan adedi nazarı itibara
alınarak bir aya kadar hapis ve 50 liradan 250
liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girme
si veya 44 ncü madde mucibince konulacak şart
ve tedbirlere riayet edilmemesi
halinde yalnız
para cezasına hükmolunur.
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MADDE 120. — 81 nci madedye göre orman
larda vukuagelecek yangınları söndürmek için
salahiyetli memurlar ve Orman Teşkilâtı tara
fından yangın mahalline gitmeleri emrolunduğu
halde gitmiyenlerle gidip de çalışmıy anlardan ve
verilen işi yapmıyanlardan kaymakam veya vali
nin karariyle 10 liradan 50 liraya kadar para ce
zası alınır.
Sözü geçen maddede yazılı memurlarla Or
man Teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermiyenlerle ilgi göstermiyenler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin
ı ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
MADDE 121. — Bu kanunun 84 ve 85 nci
maddesine aykırı hareket eden veya ettirenler
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin ikin
ci fıkrası gereğince cezalandırılır.

Yanmış orman saıhalarma hayvan sokulma
sı veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi
halinde yukardaki cezalar iki kat olarak uygu
lanır.
MADDE 117. — Yazılı olaraJk yapılaıi tebli
gat tarihinden itibaren iki yıl içinde 60 ncı
maddede yazılı işaretlerle ormanlarının sınırla
rını belli etmiyen özel orman sahiplerinden 50
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır.
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra
altı ay içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse
verilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz.
|
MADDE 118. — özel orman sahipleri 88 ve
89 ncu maddeler hükmüne göre temizleme ve em
raz ve haşaratla müeadele mükellefiyetini, tâyin
edilecek müddet içinde ifa etmedikleri takdirde kendilerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif para cezası alınır.
Bu cezanın infazından sonra kendilerine yeniden verilecek münasip mühlet içinde yine yapmazlarsa bu işler Orman İdaresi tarafından yapılır ve masrafı kendilerinden alınır.
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MADDE 119. — 80 nci maddedeki mecburiyete riayet etmiyenler bir haftadan bir aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerini ve her türlü alet ve malzemesine zarar
verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi
gereğince cezalandırılır.

Bu suç Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde iş
lenirse ceza iki misline çıkarılır.

I
|
I

MADDE 122. — 86 ncı maddede gösterilen
tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50
liraya kadar hafif para cezası alınır.
MADDE 123. — Bu kanunun hükümlerine
aykırı hareketten dolayı müsaderesi icabeden orman mallarının kanunsuz olarak kesil
diğini, taşındığını veya toplandığını bildiği
halde satın alanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler kabul edenler veya gizliyenler bir "hafta
dan üç aya kadar hapis ve elli liradan iki yüz
liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
Kaçak orman mallarının taşınmasında kulla
nılan tarım işlerinde çalıştırılması kabil (at,
katır, öküz, manda ve merkep arabaları gibi)
hayvanlı vasıtalar dışında kalan bütün cansız
vasıtalar her kime ait olursa olsun müsadere
olunur. Bu malları müsadereye tâbi olmıyan
canlı vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan bi
linci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odu
nun beher kentali için beş lira, kömürün beher
kentali için 25 lira, tomruk veya kerestenin be
her metre kübü için 100 lira hesabiyle para ce
zası alınır.

MADDE 124. — Ağaçlara vurulan resmî
damga ve numaraları bozanlar' ve orman sınır
I larındaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri
| ve lavhaları kaldıranlar, belirsiz edenler, yer-

( S. Sayış : 200)

-4â

-

lerini değiştirenler bir aya kadar hapis ve elli ı mucibince alınacak hasılat resmi yerine kese
liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
cekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet or
manları dikili ağaç tarifesinin yarısı orman ha
MADDE 125. — Orman içinde kimlerin ne
sılat resmi olarak tahsil olunur.
gibi ahvalde ateş yakacaklarına ve bu gibilerin i
ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair tü
MADDE 2. — Orman işletmeleri elinde bu
zükte gösterilecek şart ve ihtiyati tedbirlere ria
lunan fabrika ve imalâthaneler en kısa zaman
yet etmiyerek ateş yakanlar ve ormanlar içinde | da ve tercihan Anonim şirketlere satış veya ki
sönmemiş sigara atanlar Türk Ceza Kanununun
raya verilmek suretiyle tasfiye olunur.
566 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre ceza
MADDE 3. — Bu fabrika veya imalâthane
landırılır.
I
lerin senelik imal kapasitesinin asgari üçte biri
MADDE 126. — Muhafazaya ayrılmış or
nispetindeki iptidai madde ihtiyacı beş sene
manlarda ormanlara mütaallik suçu işliyenlerin
müddetle ve mahallî satış fiyatı üzerinden fab
müstahak olacakları ceza iki kat olarak hükmorikayı satın alan veya kiralıyan müesseseye
lunur.
artırmasız verilir.
MADE 127. — 79 ncu madde hükmüne mu
halif hareket edenlerle Devlete veya her kime
ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek üze
re işlenen sahalarda tohum veya fidanlara her
hangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya
girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler 30
liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılırlar.
MADDE 128. — Orman memurları tarafın
dan zaptolunan kaçak orman mahsulleri ve bu
kanunda suç sayılan işlerde kullanılan testere,
balta, kazma gibi araçların müsaderesine karar
verilir.
MADDE 129. — Orman suçlarına ilişkin fiil
lerin ikamda bir zarar hâsıl olursa talep vuku
unda ayrıca tazminata hükmolunur. Bu tazmi
nat orman idaresinin masraf ederek vücuda
getirdiği tesis veya işaretlere taallûku halinde
yapılan masraf üzerinden ve yaş ağaç kesilmesi
veya sair orman mahsullerinin çıkarılması ha
linde orman tarife bedeli üzerinden hesap olu
nur.
MADDE 130. — Her türlü orman suçlarında
yarım hektardan fazla tahrip olunan veya yakı
lan sahalarda hükmolunacak zarar ve tazminat
la beraber ayrıca beher hektar için 500 lira he
sabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolumjr.
Geçiri hükümler
MADDE 1. — Plânları yapılıp tasdik edi
linceye kadar özel ormanlardan 65 nci madde

MADDE 4. — Orman İdaresi orman hudut
ları dışında, nakliyat için zaruri yollardan maa
da hiçbir inşaat yapamaz. Orman içerlerinde,
mühendis, memur ve bekçilerin barınmaları için
yapılacak inşaatta azamî nispette orman mal
zemesinden istifade olunması göz önünde tutu
lur.
MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihle vergiye esas tolan sayıma göre orman
mıntakalarmda yaşıyan her şahsın elinde bulu
nan 'kara keçi adedi tesbit olunur.
Bu şahıslar her sene ellerinde bulunan mik
tarın onda birini azaltmıya veya ormana zarar
vermeyen bir cins hayvanla değiştirmeye mec
burdur. Keçi miktarı tesbit edilen kimseler
mevcutlarını artıramıyacakları gibi kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte elinde kara keçi bulunmıyan kimseler de yeniden edinemez ve ürete
mezler.
MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren on senelik tasfiye müddetine
inhisar etmek şartiyle ormanlık mıntakalardaki
kara keçilerin otlatılması için, ormana büyük za
rarlar vermesine rağmen otlatma yerleri ayrılır.
Bu sahalar her sene azalacak keçi miktarı ile
mütenasiben daraltılır. Bu yerler haricindeki
ormanlara giren kara keçiler Devletçe müsadere
olunur.
Orman, Tarım ve Veteriner Umum Müdürlü
ğü mütehassıslarından teşekkül edecek bir komis
yon kara keçinin başka bir cins hayvanla değiş
tirilmesi ve köy mera işlerinin düzenlenmesi için
| gereken tetkikatı yaparak tesbit edeceği hal ça- •

( S. Sayısı : 200)

/esim, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir sene zarfında gereken tedbirler, alınmak
üzere Tarım Bakanlığına arzeder.
MADDE 7. — Köy evleri inşaatında kereste
israfının önüne geçilmek üzere köy evi tipelri,
köylünün taş, tuğla, kerpiç ve kiremit gibi kârgir inşaat malzemesinin tedarikini teshil için ge
reken işler Orman Umum Müdürlüğünce tetkik
ve tespit olunarak gereği yapılmak üzere keyfi
yet kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren al
tı ay zarfında Tarım Bakanlığına arzolunur.
MADDE 8. — Bu kanunun meriyete girdi
ği tarihe kadar işlenmiş olan orman suçlarından
dolayı takibat yapılmae. Hükme bağlanmış suç
lar da af olunur.

MADDE 9. — Bu kanunun sureti tatbikim
gösterir nizamname kanunun meriyetinden iti
baren üç ay zarfında hazırlanır. Bu tarihe ka
dar eski orman işletmeleri talimatnamesi yürür
lükte kalır.
Son hükümler
MADDE 1. — 18.2.1937 tarihli ve 3116
sayılı Orman Kanunu ile 8.6.1946 tarih ve
4914, 13 . 6 .1946 tarih ve 4920, 3.4.1950 tarih
ve 5653 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

( S. Sayısı : 20ü)
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Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, Orman ve Orman Teşkilât kanunlariyle 4786 sayılı Kanuna
ek kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/224)
T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katına
Yeni Orman kanunu tasarısında noksan bulduğum, parti ve Hükümet programı prensiplerine
uygun olarak mevcudiyetini elzem gördüğüm yeni orman rejimi prensiplerini sarahaten sağlıyacak bâzı kanun maddelerini gerekçesiyle birlikte arz ve teklif ediyorum.
Tekirdağ Milletvekili
Şevket Mocan

G E R E K Ç E
Saltanat devirlerinde ormanlarımız amenajmansız, muhafazasız, sahipsiz yalnız halkın sevgi ve
tasarrufuna terkedilmiş bir varlık olarak kesilmiştir. İmparatorluğun genişliği nüfusun bu geniş
liğe göre orman mıntakalarında azlığı, hayatın ucuzluğu, mülkiyetin tanınması ormanlarımı?!
silip süpürmemişse de bilgisiz katiyat tahrip edip gitmiştir. Vakıa Birinci Cihan Harbinden sonra
Anadolu şibih ceziresine inhisar eden yurdumuzun ormanları eski imparatorluk nıösaaai sathiyesine nazaran ormanlık sahalar Irak, Suriye, Hicaz ve Yemen gibi ağaçsız sahaları intiva etme
sinden mesahai sathiyeye nazaran ancak % 4 nispetinde ormanlık topraklarımız % 12 ye çıkmış
ise de yurdun küçülmesi nüfusun artması hayatın pahalılaşması ve yurdumuzun ortaları esasen
kadimden beri ağaç bulunmıyan ve yetiştirme imkânı olmıyan .bozkır oluşu sahil mmtakalarımızda
mahdut iklimlere inhisar eden ormanlarımızın kıymeti ve ehemmiyeti bütün bütün artıuış; her
modern devlet gibi bir orman nizamiyle orman dâvamnzı bir nizama sokmak zarureti hâfrl olmuş
tur.
Bu zaruretle 1937 senesinde 3116 numaralı Orman Kanunu hazırlanmış ise de Millet ihtiyaçları
nazarı dikkate alınmıyarak Hükümet efendi, millet köle, ne emredilirise bir tecrübe sahası olarak
mutlak tatbik edilir zihniyet ve taassubiyle hazır lanan 3116 sayılı Kanunun noksan tarafları du
rurken, ıslaha muhtaçken, hür milletler anayasalarına ve zihniyetlerine tamamen aykırı devlet
içinde nizam ve kanunları bambaşka ayrı bir devlet gibi 4785 numaralı Kanunla tüy dikilmiş bir
orman devleti kurulmuştur.
Ormanın fennî veriminden başka geçim vasıtası olmıyan milyonlarca vatandaş hür milletlerin
bildiği bütün haklardan mahrum yeni bir nizamı içtimai ile kurulan orman devletinin birer işçisi
haline getirilmiştir.
Orman devletine verilen müdevver sermaye isimli murakabesiz bütçenin temini için mahkum
işçi haline getirilen vatandaşlar rüsum ismiyle hudutsuz, keyfî bir vergi mükellefiyeti altına da
alınmıştır. Kanun müeyyideleriyle Devlet murakabesi altında ve ormanlarımızın ancak % 2 si rad
desinde olan hususi ormanlar Devlet ormanlarına fiilî mini mini birer murakabe, birer numune ol
mak faidesinden başka bir günahları yokken yanlış kıstaslara istinadeden formüllerle bazısı hek
tarı 50 kuruştan bir senelik kira bedeline bile tekabül etmiyen bedelle altı taksitte mülkiyetleri
âdeta müsadere edilmiş, bazısı değerinden çok fazla bedelle birer piyango talilisi haline getirilmiş
tir. Meselâ 400 şayian hissedariyle Trakya'nın en müreffeh bir köşesi olan Bahçe köylülerin mül
kiyeti 16 000 lira gibi iki odalı bir ev parasına bile tekabül etmiyecek bir bedelle alınarak evle
rinde bir gecede barakasında oturan ücretli bir amele haline getirildikten sonra mülklerinde bu
mahkûm amelenin sâyinden senevi 80 000 lira rüsum tahsil edilmiştir. Tekmil şahsi, vakıf, bele
diye ve köy ormanlarına kamulaştırma bedeli olarak altı senede 3 milyon 3 yüz bin lira verilmiştir.
Ancak Ankara'daki Orman Müdüriyet binasının bedeli olan meblâğ da âdilâne verilmemiştir.
îşgal senelerinde müsadere edilmesine, ormanlardan tahammülü fennilerinin çok fevkinde âde
ta Öteden beri sahipsiz devlet ormanlarında bulunmıyan ağaç serveti ele ganimet olarak geçiril( S.
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miş gibi murakabesiz müdevver sermaye temini için yarış edercesine tahrip edilmiştir. İstihsal
miktarları mensup oldukları işletmelerin nakliye dipkoçanları ile kilosuna kadar malûmdur. Bâzı
ormanlarda ise nakliyatın güç olmasından ve büyük şehirlere uzak olması dolayısiyle hiç istih
sal yapılmamıştır. Vatanın bir kısım vatandaşlarına isabet eden bu felâket tashih edilirken
yukarıda izah edilen noktalar yeni tasarıda görülmemektedir.
Mezkûr hâdiseler Millet ile Hükümet arasında derin bir husumet uçurumu açmış ormanı sev
direcek yerde bütün vatandaşı ormana Orman İdaresine düşman etmiştir. Husumetin derecesini
anlamak için 1.9 . XII . 1.951 Büyük Millet Meclisi Oturumunda Tarım Bakanına sorduğum su
allere verdiği cevapların rakamlarını konuşturmak kâfidir. 4785 numaralı kanundan sonra
Orman Genel Müdürlüğü aleyhine ikame olunan dâvalardan yalnız merkeze intikal edebileni
(Dört yüz bini) bulmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü aleyhine ikame olunan dâvalara Genel
Müdürlüğün verdiği ücreti vekâlet 1 866 460 liradır.
İşletmelerin stok açığı 3 616 244 lira olup müdevver sermayeden olduğundan Orman Mü
dürünün bir imzasiyle ve esbabı mucibesiyle kapatılmıştır. 1945 senesinde 1169 aded yangın
da 165 300 hektar saha yanmıştır. Buna mukabil şimdiye kadar yalnız (400) hektar kavak ve
okaliptüs ormanı yetiştirilmiştir. Kanundan evvel Orman Müdürlüğünün 7883 memuru ve senevi
8 915 441 -lira bütçesine mukabil bugün 25 bin memuruna senevi 14 milyon ve murakabesiz bir
bütçe olan müdevver sermaye ile 74 milyon ki ceman 88 milyona çıkmıştır. Mevcut ormanları
mızda rüsum vergilerinin eskiye nazaran çok artmış, ormanlarımız tamamen tahrip edilmiştir.
Orman Kanunununda memleket ve millet ne f i n e değişiklik ancak prensipte değişiklikle müm
kündür. Esaslı prensip değişikliğinin de çok güç olduğunu görmekteyiz. Orman yarası ne kadar
derin ise iğrenç menfaati arın çarpışması da bu derinlik nispetinde büyüktür. Bir taraftan orman
ların fennî veriminden başka geçimi olmıyan vatandaşlar ve orman sahiplerinin tazallümleri diğer
taraftan şimdiki prensiplerin müsaitliğir.den, boşluğundan, istifade ederek teşekkül etmiş menfaatlarım kötü yollardan temin eden çok muntazam ve korkunç bir tarzda teşkilâtlanmış devlet bün
yesindeki gizli çeteler veya şimdiki orman rejimini bir iman bir fikri sabit halinde kabul etmiş
komplolar; isabetli atılan her teşebbüsü, her adımı, durdurmaya mugalâtaya boğmaya azmi soy
suzlaştırmaya. daima muvaffak olduklarını gör inekteyiz. Sekizinci ve Dokuzuncu Büyük Millet
Meclisi devirlerinde orman dâvamıza çare aranırken bir tarafta hakkına feryat eden millet avaze, leri eksilmiyor diğer tarafta kapıları yeşil gibi görünen fakat haddi zatında penbe, içine girildikçe
kıpkızıl neşriyat devam edip giderken yalnız 6 senelik hâdiseler neticeler, rakamlar yalnız yüzlerini
kızartmamaktad\r.
Bu gürültü ve mugalâtalar arasında ormanı, milleti, içtimai ahlâki kurtaracak isabetli bir orman
kanunu yapmak ancak ve ancak yürürlükte olan kanunun prensibinde yapılacak değişiklikle müm
kündür. Parti ve Hükümet programımıza uygun isabetli bir orman kanununu nesillere hediye
edebilmek için yeni tasarıya sarahatle konmasını elzem gördüğüm bâzı kanun maddelerini arz ve
teklif ediyorum.
Tekirdağ Milletvekili
Şevket Mocan
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TEKİRDAĞ MEBUSU ŞEVEKET MOCAN'IN
TEKLİFİ
Orman kanunu

Birinci Bölüm
Umumi

tasarısı
raporunu köy heyet idaresine verir.

hükümler

MADDE 1. — Ormanlar Milletin varlığına
elzem olduğundan Devlet eliyle muhafaza, kont
rol ve imar edilir. Ormanlar yetiştirilir. Devlet
eliyle işletilmez.
MADDE 2. — Amenajman plânı yapılabile
cek asgari yüz hektarlık kereste veya maden
direği veya odun veya kömür fennî verimi olan
toprak üstündeki ağaç topluluğuna orman de
nilir.
MADDE 3. — Ormanlar; muhafaza orman
ları, kerestelik ormanlar, baltalıklar, olmak
üze evsafına göre üçe ayrılır.
MADDE 4. — Kesildikçe dipten fışkıran
odun, kömürü maden direği istihsal edilen bo
dur iiğaç topluluklarına baltalık denilir.
MADDE 5. — Baltalıklar; içindeki köy
mülkü hudutlarına göre tanzim edilmiş ame
najman plânları ve bu plânlara göre hudutlanmış senelik maktalarının intifaı; muhafazası
mesuliyeti alâkadar köy heyeti ihtiyariyesine
teslim edilir. Plân gereğince tahakkuk eden se
nelik makta; rüsumu alâkadar köylüden dört
taksitte Maliye tahsildarı delaletiyle .alınır.
Orman İdaresi kesim mevsimi; başı ve so
nunda maktaların fennî kesilip kesilmediğini,
makta harici katiyat olup olmadığını kontrol
eder varsa köy heyet idaresini kanuni müeyyi
delere göre mesul eder, Yoksa senelik temiz

MADDE 6. — Baltalıklarda plânlan gere
ğince maden direği istihsal sahası varsa senelik
maden direğinin verimi Devletin emrine; ke
simi, nakli, satışı plânı gereğince alâkadar kö
ye. aittir.
MADDE 7. — Kerestelik ormanlarda ame
najman plânları gereğince Orman Genel Mü
dürlüğü kesilecek ağaçların diplerini damgalar
ve kaimen rüsumunu alarak mukavele suretiy
le satar veya zati ihtiyaca verir. Damgalı ağaç
lardan başka katiyat mukavele sahipleri tara
fından yapıldığı ve yaptırıldığı takdirde dam
galı ağaç katiyatı da müsadere edilir, alınan
rüsum irat kaydedilir. Kerestelik ağaçların uç
ları zati ihtiyaçlara göre mahallinde rüsumu
mukabili verilir. Zati ihtiyaç yoksa müzayede
suretiyle mahallinde satılır.
MADDE 8. — Devlet ormanlarına «it her
çeşit fennî işler:
Amenajman plânları, muhafaza, imar, yeni
ormanlar yetiştirme Tarım Bakanlığına bağlı
Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır.
Devletten başkasına ait bütün ormanlarda Dev
letin murakabesi altındadır murakabe Devlet
namına Orman Genel Müdürlüğü
tarafından
kanun dairesinde yapılır.
MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğüne
döner sermaye verilemem Büyük Millet Meclisi
murakabe ve kabulünden geçen bütçe ile idare
edilir,
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Orman Teşkilât kanunu tasarısı
19 5 1
MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü
yurt ormanlarını muahafaza, imar ve yeni or
manlar yetiştirme ile mükelleftir. Orman Mü
dürlüğü bizzat kendi teşSkilâtiyle istihsal yapa
maz. istihsali kontrol eden istihsale izin veren
bir teknik müdürlüktür.
MADDE 2. — Orman Müdürlüğü bir Umum
Müdür idaresinde Umum Müdür Muavini mer
kez ve taışra teşkilâtından mürekkeptir.
MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğü bir
Umum Müdür idaresinde aşağıda yazılı daire
lerden mürekkeptir :
1. Orman Muhafaza Müdürlüğü;
2. Harita, Tecdit, Arnenajman İşleri Mü
dürlüğü;
3. Yeni Orman Yeftiştirme Müdürlüğü;
4. Baltalıklar Müdürlüğü;
5. Hususi Orman ve D#v$et Ormanları Mü
dürlüğü;
6. Muhasebe Müdürlüğü.
MADDE 4. — Evrak, yazı, arşiv, yapı, em
lâk, levazım işlerd vazifeleri taksim edilmiş 3

ncü maddedeki altı şube müdürlüğünün kendi
teşkilâtında alâkadar memurlariyle ayrı ayri gö
rürler.
MADDE 5. — Orman Gıenel Müdürlüğü tef
tiş işleri bağlı olduğu Tarım Bakanlığı müfettiş
leri tarafından görülür. Ehemmiyetli hâdise
lerde Adliye, Maliye, Tarım müfettişlerinden
müteşekkil karma teftiş heyetleriyle görülür.
MADDE 6. — Merkezde Memurin intihap
Komisyonu ve İnzibat Komisyonu Umum Müdür
başkanlığında 3 ncü madded^ri altı şube müdü
ründen teşekkül eder.
MADDE 7. — Ornııan yüksek mühendisleri
orman teknik işi ile ilgisi olmıyan memuriyetle
re tâyin edilemez ve vazife göremez.
MADDE 8. — Orman Umum Müdürlüğü taşra teşkilâtı 3 ncü maddedeki altı şuibe müdür
lüğünün yurt ormanlarının dağılış durumuna ve
ormancılık teknik idare ve muhafaza icaplanna
göre her şubenin, işlerin icaplarına göre şubele
re bağlı teşkilâtı ile idare edilir,

4785 numaral\ Kanuna ek Kanun
1951
MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devlet-, jı lamlmasma mâni değildir. Ormanın geri veril
mesine mütaallik tesgil işleri her türlü, vergi re
leştirilen hususi ormanların sahipleri veya miras
sim ve harçtan muaftır.
çıları veya hissedarlarından hepsi veya birisi bu
4785 «aydı Kanunla Devletlestirilen orman
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki
lardan sahiplerine henüz devletleştirme bedeli
sene zarfında mahallî orman müdürlüğüne veya
Orman Genel Müdürlüğüne veya o yerin mülkiye I ödemeye başlanmamış olanlar işbu kanunun
üstüne ormanlarının geri verilmesini istedikleri
yürürlüğe girdiği tarihte bir işleme tâbi tutul
takdirde ormanları geri verilir veya hektarı ya
maksızın sahiplerine intikal eder.
rım liradan on liraya kadar alınmış- böttahkktr
deri verilecek ormanlardan bu kanunun yü
da üç misli, koruluklarda altı misli on liradan yir
rürlüğe girdiği tarihte mülkiyet ihtilâfı bulumi liraya kadar alınmış baltalıklarda iki misli, Ij nanlarm iki yıllık gefri isteme süresi bu ihtilâkoruluklarda üç misli bedel almakta muhtar'bı ! fen «aakemelefde katî olarak halli tarihinden
rakılır. Bedel % 5 faizli orman istikraz bonoktriybaşlar.
le ödenir. Daha fazla bedelle - alınmış olanlarm
öeri veröeeek ormanlarda bu ormanların
yalnız ormanları iade edilir.
Devlet elinde kaldığı devreye ait her türlü seBu sure içinde ormanlarını geri verilmesi hak- I| beplerden ^telayı orman sahipleriyle Devlet zakında- müddetinde müracaat etmiyenlerin orman I rar ve ziya», kira iddia edemezler ve birbirleri
aleyMne dâva edemezler.
ları geri alma hakkı kaybolur.
Devletleştirme karşılığı tamamen veya kısmen
MADC^ 2. — 4785 sayılı Kanun hükmüne
ödenmiş bulunan ormanm sahiplerine testtmi bi
göre Devletleştirilmiş olup bu kanunla sahip
rinci fıkradaki müracaat süresinin hitamından lerine iade edilen ormanlarda iğinde köy olan
en geç bir sene zarfında Devleteşrirme bedeKnm
lar veya köylü intifama terkedilenler veya
birinci taksitini bir defada ödemelerine, sahipleri
terkedilmesi zaruri olanlar birinci madde hük
adma tapuya tescili ise tediye edfhftiş bulunan
mü gereğince aynen sahiplerine iade edilmez
Devletleştirme bedelinin aynı miktar ve taksitler
birinci maddeye göre istimlâk bedeli verilerek
le Orman İdaresine tamamen geri verilmesine
satmahnır.
bağlıdır.
-MADDE 3. — Birinci maddedeki ormanla
Şukadar ki, kamulaşma tarihinden bu kanu
;
nun yürürlüğe girdiği ana kadar iade edilen or rını ^geri *tiyen «mnân-sahipleri ittâfak edemez
se armana şayian mutasarrıf iseler her hissedar
mandan Devletçe istihsal yapılmışsa bu istihsal
I r k i y e Gamhuriyeti Kanunu Medenisinin
ait olduğu Orman işletme "ISüdürtüğü nakliye
tezkereleri resmi kayötna nazaran'"istihsal mik >hi&kı^öfas«a 'dayaaarak Devletin tediye et
tiği bedeli tediye ederek esmanı geri alabilir.
tar ve nevi tesbit edilir.
¥ e tapo-iiefii 4ediye' edenin namına yapılır.
İşletmenin her sene kaim tarife ^bedelinden
hesaplanarak taksit bedeline mahsup eliftir faz
^Sissedafhtrtn bir kısmı geri alınmasına bir
la istihsal bedeli varsa orman sahipleri Devletten
kısmı1'birinci maddedeki farkı bedelin alınma
fazlasını istiyemezler.
lını isterse geri alınmasını istiyen veya istiyenBu ormanların sahipleri adma tapuya tes
ler birinci maddedeki esasa göre tahakkuk
cilinin gecikmesi Orman Kanununun hususi or
eden farta btödeii diğer hissedarlarına aynı şartman sahiplerine tanidı^ı hâk ve vetrtbeleririkul- II la tediyeye mecburdur.
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— 50 Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın Orman kanunu teklifi (2/254)
İS. VI. 1951
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Memleket menfaatlerine uygun olarak hazırladığım Orman Kanunu tasar isiyle gerekçesini takdim
©der ve kanunlaştırılması için gereğinin yapılmalını yüksek müsaadelerinizle arz ve istirham ederim.
Tokad Milletvekili
9$tkt Atcmç
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GEREKÇE

Yeni Orman Kanununda, orman sayılacak yerlerin,sarahatle ifade edilmesinde büyük bir zaruret
vardır. Çünkü ancak bu sayede gerek bugün henüz mevcut fakat tahrip edilmekte olan ormanların
ve gerekse evvelce orman iken bugün fundalık, çalılık, veya makilik haline gelmiş bulunan ve şimdi
ye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ziraat ve hayvancılığımız için kayda değer bir fayda sağlam ıyacak olan, bilâkis vadi ve ovalardaki ziraat sahaları ve arazinin su rejimi itibariyle çok zararlı in
kişaflar göstermiş ve gösterecek olan yerleri hukukan ve fiilen Devletin elinde tutarak orman reji
mine tâbi kılmak ve memleketimizdeki gayrimüsait iklim şartları muvacehesinde bu funda, maki ve
çalıların himayesinden faydalanılarak bunları yeniden, emniyetle ve nispeten ucuz bir surette ağaç
landırmak mümkün olacaktır. Bu sahalar aynı zamanda mevcut ormanlar için bir emniyet kuşağı
vazifesini görmektedirler.
Aksi takdirde bahis konusu olan sahalardaki funda, maki ve çalılıkların da kaybedilmesiyle, top
rak taşınması neticesinde buraları birkaç sene gibi kısa bir müddet içinde her hangi bir tarzda isti
fadeye elverişli olmak durumundan tamamiyle çıkacak ve memleket iktisadiyatı için de ilelebet kay
bolmuş olacaktır.
Bu itibarla meyli % 15 i aşan bu gibi sahaların, orman rejimi içerisine alınmasında mutlak bir za
ruret görülmektedir. (Madde 1.)
Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesinde ve bu cihetin kanunda tasrih edilmesinde zaruret
vardır. Bu zaruret memleketimizde daha çeyrek asır evvel kendisini göstermiş bulunmaktadır. Çün
kü o zamana kadar yapılan tecrübeler, Devlet ormanlarının özel teşebbüsler eliyle işletilmesi şekli
nin çok tahripkâr ve zararlı olduğunu tesfoit etmeye fazlasiyle kâfi gelmiştir. Esasen bu şekil, baş
ta Amerika olmak üzere hemen bütün dünya memleketleri tarafından terk olunmakta ve Devlet iş
letmeciliğine doğru gidilmektedir.
Aslında bu usulün tatbik edilebileceği memleketler hâlâ geniş ve zengin ormanların bulunduğu
ve orman tahribatının şimdilik mahsûs derecede tehlike teşkil etmediği ve aynı zamanda birikmiş
servetlerin bir an evvel ormanlardan' çıkarılmasın da iktisadi zaruretlerin görüldüğü yerlerle yeter
sayıda töknik personele sahip olmıyan devletlerdir. îşte Devlet ormanlarını özel teşebbüsler eliyle
işletme için bahis konusu olan bu sebepler bugün artık memleketimizde mevcut değildir. Yani ar
tık ne böyle geniş ve zengin ormanlarımız vardır ve ne de bu sahada teknik personel sıkıntısı
mevcuttur, ileri ve normal olan şekil; Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesidir. Memle
ketimizde bir çeyrek asır evvel duyulmuş olan bu zaruret bugün çok daha büyümüş olarak mevcut
tur. Çünkü ormanlarımız bugün tamamen sömürülmüş bir halde olup bunların kâr düşüncesiyle
yürütülecek bir işletme tarzına tahammülleri kalmamıştır. Bu durumdaki ormanların tâbi tutula
cağı muamele esas itibariyle koruma, bakım ve imardan ibarettir. Koruma, bakım ve imar işleri
ise her hangi bir kâr beklemeden, bilâkis icabeden fedakârlıkları da yapmak suretiyle memleketin
âtisi ve yüksek menfaatleri nam ve hesabına ancak Devlet tarafından yapılabilir.
Esasen bu tasarıda teemmül edilen Devlet orman işletmeşiliği, ormancılık tekniğinin ica/bettir( S. Sayısı : 200 )
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diği şekilde sınırlandırılmıştır. Yani Devletin orman işletmesi, sadeee ormanda mesleki bir bilgi
ve büyük itina talep eden kesim ve orman içinde veya ormana en yakın istif mahallerine kadar ta
şımaya ait işlere inhisar ettirilmiştir. Devlet orman işletmesi bu işleri teşkilâtlı, disiplinli ve ka
lifiye işçilere gördürecefctir.
Bu işçileri temin hususunda, evvel emirde civardaki, sonra da daha uzaklardaki köyler halkın
dan istifade etmek suretiyle yürütülecektir ki böylece Devlet bu mmtakalarda halka, millî enerjiyi
korumak, istismarını önlemek ve iyi kullanmak suretiyle iş bulmak ve meşru kazanç imkânları sağ
lamak hususundaki vecibelerini böylece mühim nispette yerine getirmek fırsatını bulmuş olacak
tır.
Bahis mevzuu olan bu kesim ve taşıma işleri matlup şekilde, meslekî bilgiye göre ve itinalı bir
surette yapıldıkları takdirde, hususi teşebbüsler için kârlı olamaz ve bundan dolayı da normal
olarak bu teşebbüsler için entresan sayılamazlar. Hakikatta orman işlerinin ticaret âlemini ilgilen
dirmesi lâzımgelen safhası orman mahsullerinin piyasa ve kıymetlendirme yerlerine kadar intikal
ettikten sonraki safhasıdır. Kaldı ki bu tasarı ile kastedilen Devletçilik hususi teşebbüslerin, or
mana en yakın istif yerlerinde satınalma ve buralardan piyasalara ve kıymetlendirme yerlerine ka
dar nakliyat yapma imkânlarını sağladığı gibi. bütün fabrikasyon işlerini de onlara bırakmış
bulunmaktadır.
Bu tasarı ile ormanlar içinde veya civarındaki köylerden, muhitin icaplarına göre muhtelif
«liretlerle kalkmdırılmaları (Ziraat, hayvancılık ve köylü el sanatlarının ıslahı ve değiştirilmesi
yolu iJe) mümkün görülenlere Ziraat Bankasından kalkınma kredisi sağlanması teemmül edildiği
(Madde 12) gibi bu tasarı ile düşünülen devletçilikte, ormancılık müessesesinin bir âmme müesse
sesi olduğu göz önünde tutularak orman içinde ve civarındaki köy ve kasabalar halkının, yapı ve
yakacak odunu itibariyle olan zati ihtiyaçları; kozalik bunların cami, okul, köy yolu ve köprüleri
gibi müşterek ihtiyaçları tarife bedelinin 1/10 n ile bu köy ve kasabalar halkının pazar ihtiyaç
ları da mevcut imkânlar ve mâkûl hadler dairesinde karşılanabilecektir. Kezalik bu tasarı ile
Devlet ormanlarının bağlı bulunduğu ilçeler içindeki küçük sanat erbabının ihtiyaçları artırmasız satışlarla karşılanabilecektir. (Madde 27 -a, b, c)
Bundan başka bu tasarı ile Devlet ormanlarının sınırlarına, köy ortasından ufkî hattı müsta
kim ile 10 km. mesafeye kadar köyler halkının zatî ihtiyaçları mevcut imkânlar nispetinde sade
ce kesim, taşıma masrafları ve tarife bedelinin onda biri mukabilinde; cami, okul ve köprüler gi
bi müşterek ihtiyaçları yalnız kesme ve taşıma masırafları mukabilinde karşılanabilecektir (Mad
de 28)
Kezalik bu tasarı, yurdumuza hariçten gerecek göçmenlerle, yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi
felâketlere uğrıyacakları; bir yerde orman yetiştirme veya bir yerde ormanı olan zararlarını ber
taraf etmek maksadiyle iç iskâna tâbi tutulacak köylerin ev, ahır ve samanlık gibi zatî ihtiyaç
ları için yalnız kesme, taşıma ve imar masrafları mukabilinde tomruk veya kereste vermeyi der
piş etmiştir. (Madde 29)
Ayrıca hudutları içinde orman bulunan köyler halkının şimdiye kadar kurdukları baltalık or
manlarından, bu ormanları bundan böyle de korumak şartiyle, verimleri nispetinde her nevi ihti
yaçları karşılanacaktır. (Madde 31)
Tasarıya konulan bir hükümle, köy birlikleri kuran orman köy veya köylerindeki halkın pa
zar ihtiyaçları için vadeli veya taksitle satışların ihdası düşünülmek suretiyle bu mmtakalarda
halkın köy birlikleri kurmaları hususu teşvik edilmektedir. (Madde 35)
Mülkiyet mevzuunda asıl olarak kabul edilen Devlet mülkiyeti yanında hususi mülkiyete de
yer verilmemesi için bir sebep görülmemiş ve tasarıda esas itibariyle 4785 sayılı Kanunda Dev
letleştirilmiş ormanlardan muayyen süreler içinde müracaat edecek olan orman sahipleri veya
mirasçıları tarafından istenildiği takdirde ormanlarının geri verilmesi teemmül edilmiştir. Ancak
bu gibi hususi ormanların sahipleri tarafından işletilmesinde Devletin yapıcı kontrol ve mura
kabesi esas tutulmuştur.
Tasarıda otlak ye mer'a işlerinin plânlaştırılarak düzene konulması derpiş edilmiş ve or-
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esaslar kabul edilmiştir. Taihrip edilmiş veya yangın görmüş ormanlarla, ormansızlık yüzünden
arazi kayması, toprak taşınması, meskûn mahallerin, demiryollarının, şoselerin ve ziraat saha
larının sel, çığ ve benzeri âfetlerden korunmasını temin eden ormanların muhafaza ormanı
olarak; mevkileri dolayısiyle hususi önemi haiz olan ormanların mutlak tabiatı koruma mıntakası olarak; bundan başka yurdun estetik güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme
ihtiyaçlarını karşılamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadiyle de diğer bâzı orman
ların millî p*ark olarak ayrılması lüzumlu görülmüştür.
Yurt ormanlarının azalmış ve vasıflarının bozulmuş olması realiteleri karşısında Orman
Genel Müdürlüğünün, Devlet ormanlarının genişletilmesi ve vasıflarının yükseltilmesi maksadiyle
ağaçlandırma ve imar işlerini yapması zaruridir. Ağaçlandırma ve imar işleri için umumi mu
vazeneden h>ar yıl yeter derecede Orman Genel Müdürlüğü bütçesine bir ödeneğin verilmesi
lâzımdır. Ancak bu sayede yurdun orman mahsullerine olan ihtiyacının, hiç değilse muayyen
bir devreden sonra, karşılanması mümkün olacaktır. Ayrıca Devlet ormanlarından muhtelif şekil
ve surette faydalanan köy ve kasaba halkının, bu nimete karşılık olarak ağaçlandırma ve imar
mevzularında çalışma mükellefiyetine tâbi tutulmaları derpiş edilmiştir. (Madde 64)
Yine bu tasarıya konulan bir hükümle, gerek kendi ve gerekse Devlete ait hâli arazide, ya
rım hektardan aşağı olmamak suretiyle, orman yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi şahsi
yeti haiz teşekküllere kuruluş kredisi diye bir kredinin sağlanması teemmül edilmiştir. (Mad
de 66)
Orman suçlarının önlenmesi mevzuu ile bunların takip ve neticelendirilmesi hususlarında
süratin temini ve cezai müeyyidelerin suçun önemi ile mütenasiben mâkul hadler dâhilinde arttı
rılması ciheti teemmül edilmiştir.
Burada son olarak şu cihetleri açıklamak icab ederki, çıkarılacak olan orman kanununun
bir bütün halinde, yani ormanlarımızdan faydalanmaya mütedair olan hükümleri ile, ormanla
rın korunması ve imarına taallûk eden hükümlerinin paralel ve birbiriyle ayarlı olarak tatbikim
mümkün kılmak için, memleket ölçüsündeki muayyen şartların yerine getirilmesinde veya ıslah
edilmesinde, ehemmiyeti aşikâr olan aşağıdaki tedbirlerin alınmasında zaruret vardır :
1. Arazi tasnifi ve arazi kadastrosu yapılmak suretiyle ziraat, orman, mera ve otlak arazi-.
sinin kesin olarak birbirinden ayırt edilmesi,
2. Orman içindeki zararlı ve geçim sıkıntısı çekmekte olan köylerin uzun vadeli bir Devlet
plânına göre peyderpey verimli ziraat arazisine yerleştirilmesi,
3. Çayır, mera ve otlakların ıslah ve tanzimi işleriyle hayvan yemi mevzuunun rasyonel
bir şekilde ele alınması,
•••&*• •••••
4. Şimdiden alınacak tedbirlerle hiç değilse yavaş yavaş mahrukat kanunu hükümlerinin tatbikma imkân verilmesi,
5. Yapı ve yakacak odunu bakımından geniş israflara sebep olan köy meskenlerinin yapı
tarzının ıslahı,
6. Devletin yardımı ile ihdas edilecek olan geniş ve plânlı şekildeki ağaçlandırma ve imar
işleriyle ormanlar civarında bırakılacak köyler halkına iş temin edilmesi,
7. Memleketimizde selüloz sanayiinin, maden direği, travers, telefon, telgraf, elektrik direği
cinsinden olan ihtiyaçların karşılanmasında ormanlarımızın takatsizliği göz önünde tutularak,
büyük bir fedakârlık teşkil etmesine rağmen, mevcut imkânlar nispetinde bunları hiriçten
ithal etmek yoluna gidilmesi,
8. Orman mevzuunun her nevi politik mülâhazaların üstünde tutularak ele alınması ve dü
zenlenmesi ve bu alanda matlup istikrarın sağlanması lâzımdır.
Bu tedbirler alınmadığı müddetçe bu kanunun tatbikatından elde edilecek netice de bun
dan evvelki kanunlardan alman neticeden farklı olmıyacak ve bu güne kadar yapılmış olan şikâ
yetler bundan böyle de devam edip gidecektir. Bu neticelerden zirai kalkınmamız derin bir
surette müteessir olacak ve memlekette sosyal refahın tahakkukuna da imkân olmıyaeaktır.
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Orman Kanunu
Birinci Bölüm
Umumi

hükümler

Orman sayılacak yerler, mülkiyet
bakımından
ormanlar, ormanların idare ve murakabesi
MADDE 1. — Kendi kendine yetişmiş veya
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hâsılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır.
a) Parklar, şehir, kasaba ve köy mezarlıklarmdaki ağaççıklar;
b) Sahipli ve ziraat yapılan her çeşit arazi
içinde yetişmiş, yetiştirilmiş ve yetiştirilecek
olan her nevi ağaççıklar,
c) Makilikler, fundalıklar ve çalılıklarla
kaplı olan sahaların en yayvan yerlerinde tes
viye eğrilerine dik olarak ölçülen meyillerin or
talaması % 15 ten az olan yerler orman sayıl
maz. Yalnız bu sahalarda ziraat yapılması ara
zinin teraslandırılması şartına bağlıdır.
Bu kanunun 37 nci maddesi gereğince mu
hafaza ormanı mahiyetini gösterdiği veya de
vamlı orman hâsılatı verdiği Tarım Bakanlığın
ca fennen belirtilecek olan makilik, fundalık ve
çalılıklarla örtülü sahalar bu fıkranın hükmü
dışındadır.
Ziraat arazisine tahsis olunacak kısımlar Ta
rım Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelik hü
kümlerine göre ayrılır.
Ayrıca bulundukları mevki, vaziyet ve hai»
oldukları hususiyet noktasından,
memleketin
ve halkın menfaat, sıhhat ve selâmetine yarıyacak yerler, Bakanlar Kurulu kararınca orman
rejimine tâbi tutulurlar.
MADDE 2. — Ormanlar üçe ayrılmıştır:
a) Devlet ormanları;
b) Umuma mahsus ormanlar (köy, beledi
ye, Özel idare gibi hükmişahsiyeti haiz âmme
müesseselerine ait ormanlar).
e) özel ormanlar.
MADDE 3. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıy.an
Devlet daire ve müeseselerine ait arazi içinde
bulunan ormanlar da, umuma mahsus ormanlar
gibi muameleye tâbi tutulurlar.
£ADDE 4. — Devlet ormanlarına ait her çe

teklifi

şit işler; Tarım Bakandığına bağlı hükmi şah
siyeti haiz ve katma bütçe ile idare olunan Or
man Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bu genel müdürlüğün teşkilât ve vazifelerini
ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur.
Devletten başkasına ait olan bütün orman
lar, Devletin murakabesi altında olup, bu mura
kabe Devlet namına Orman idaresi tarafından,
bu kanun hükümleri dairesinde yapılır.
İkinci Bölüm
BwUt

ormanlar*

Sınırlama v$ kadastro
MADDE 5. — Devlet ormanlarının •ınırlanması, haritalarının alınması ve kadastrosu Or
man Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Lü
zum görüldüğü takdirde, harita ve kadastro it
lerinde, ilgili daireler, Tarım Bakanlığı ile ig
birliği yaparlar.
Bu iş birliğinin ne suretle yapılacağı, alâkalı
dairelerin bağlı bulundukları bakanlıklarca müş
tereken tanzim edilecek bir yönetmelik ile tesbit
edilir.
MADDE 6. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişindeki otlak, yaylak,
kışlak, sulak ve diğer ormanların ve her nevi
arazi ile hududlarmm tâyin ve tesbiti işleri, bir
orman mühendisinin başkanlığı altmda, Tanm
Bakanlığınca, Hukuk Fakülteleri mezunlarından
askerliklerini yapmış ve 50 yaşını doldurmamış.
olanlar arasından tâyin edilecek bir hukukçu
üye ile tahdidi yapılacak yerlerin bağlı bulun
duğu ilce idare kurulu tarafından seçilecek bir
kişiden müteşekkil komisyon tarafından yapılır.
Hukukçu üyenin her ne sebeple olursa olsun
bulunmaması halinde, bunun yerine, bir orman
mühendisi veya mühendis yardımcısı üye olarak
vazifelendirilir. Bu komisyonlar, lüzum görülür
se, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye encü
menleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından
seçilecek bilirkişinin bilgisinden de faydalanabi
lirler.
Bu komisyonlara icabında başkan yedeği ol
mak ve ölçme işlerini yapmak üzere, orman mft-
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— 55 hendisi veya mühendis yardımcısı ve başkaca
kâtip verilebilir, idare kurulları da, bir yedek
üye seçerek ismini komisyona bildirirler.
Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Savunma Bakanlığından bir temsil
ci de bulunabilir.
Komisyonların işe bağlıyacakları gün valilik
ler tarafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay
evvel ilân edilir.
MADDE 7. — Komisyonlar yaptıkları tahdit
işlerini, bir zabıtla tesbit ve tevsik ederler. Bu
zabıtlar, komisyon başkanı ve üyeleri ile, hazır
bulunduğu takdirde komşu arazi sahipleri tara
fından imzalanır. Karar, komisyon üyelerinin
çoğunluğu ile de verilebilir.
Komisyonların sınırlama zabıtları hülâsala
rının, sınırı gösteren kroki de dâhil olduğu hal
de, birer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin
münasip yerlerinde asılır. Asılma tarihi, bele
diye teşkilâtı olan yerlerde belediye encümenle
rinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik ede
cekleri bir vesika • ile tevsik olunur. Bu askı
şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münderecatı
na razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren
45 gün içinde mahallî yetkili mahkemelere mü
racaatla itiraz edebilirler. Bu müddet içinde
itiraz vuku bulmazsa komisyon kararı katileşir.
Komisyonların ilgililer ile birlikte yaptığı uzlaş
ma zabıtlarındaki hükümler katî ölüp imza ede
nin buna itiraz hakkı yoktur.
Sınırlama muamelesi yapılmış ve katîleşmiş
olan ormanlar, tapuca hiçbir harç ve resim alın
maksızın, Hazine namına teşçil edilir.
Bu komisyonların çalışma şekilleri ve görece
ği işler bir yönetmelikle tesbit edilir.
MADDE 8. — Sınırlanacak ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar,
sınırlama gününde bizzat kendileri veya kanuni
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur ve
mülklerinin sınırlarını gösterirler ve mülkiyet
vesikalarını ibraz ederler.
Yedinci madde ile kabul edilen şekilde yapı
lacak ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları,
komisyonun sınırlama işelrini durdurmaz.
MADDE 9. — Smırlanmış ormanların biti
şiğinde veya içinde mülkü veya toprağı olanlar
kendi sınırlarına isabet eden smır işaretlerini
muhafaza ile ve bunların bozulması ve kaldırıl

ması halinde keyfiyeti ihbarla mükelleftirler.
MADDE 10. — Sınırlama komisyonunun ida
re kurullarınca seçilen azalarına 10 lira günde
lik verilir. Bunllarm komisyonlara iltihak ve
bu komisyonlardan ayrılışları ve komisyonlarla
beraber işe gitme ve dönmeleri ve çalışmaları sı
rasında kullanılmasına ihtiyaç görülecek nakil
vasıtaları ücretleriyle hayvan kiraları kendileri
ne ayrıca ödenir.
Bilirkişi olarak seçileceklere, her masraf
kendilerine ait olanak üzere, 8 lira gündelik ve
rilir. Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve
ücretli memurların nakil vasıtası masrafları ve
yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir.
Bunlardan yalnız teknik memurlara, iş sa
hasında çalıştıkları günler için, yevmiye karşı
lığı olarak, amenajman ve teşçir işlerinde çalı
şan orman teknik memurları gibi, tazminat yev
miyesi verilir.

n
İstimlâk, orman içi köylerin kalk%nd%rümcm,
iç iskân ve temlik
MADDE 11. — Ormanların bütünlüğünü ve
korunmasını sağlamak ve varlığını emniyet altı
na almak için, Devlet ormanlarının ağaçlı ve
ağaçsız yerlerindeki yaylak, kışlak, otlak ve su
lama gibi her nevi haklarla binalar, hizarlar ve
her nevi mallar, Bakanlar Kurulu kararma
müsteniden ve umumi hükümler dairesinde Ta
ran Bakanlığınca istimlâk olunur.
Binalar ve hizarlar gibi mallarını söküp gö
türmek istiyenlere müsaade olunur.
MADDE 12. — Devlet ormanları iıçinde veya
kenarında bulunup da, civ-arlarındaki orman
lardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan:
a) Bulundukları yerlerde, muhitin icapla
rına göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılmaları mümkün görülenlere, Tarım Bakanlığının
izni ile T. C. Ziraat Bankasından kalkınma kre
disi açılır. Kalkınma kredisi için 20 yıl müd
detle Tarım Bakanlığa Bütçesine, senelik mik
tarı 3 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle,
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay
rıca ödenek konur.
Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Tarım, Ekonomi ve
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Ticaret bakanlıkları ile T. O. Ziraat Bankası
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle tâyin edilir.
b) Bulundukları yerlerde kalkındırılma
sına imkân olamıyacağı anlaşılanlar, daha müs
tahsil bir hale getirilmeleri amacı ile, Bakan
lar Kururu kararı ile başka yerlere kaldırıla
bilirler.
Bunların bıraktıkları araziler orman mefhu
muna girer. Bu arazilerin bedellerinin sahiple
rine ödenmesi ve bu yerlerde oturanların nakil
leri ve yerleştirilmeleri iskân ve Toprak 'ka
nunları hükümlerine göre yapılır.
Bu iç iskân işi Tarım Bakanlığınca hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik edile
cek plâna göre yapılır. Plânın tatbiki için lü
zumlu ödenekler, ilgili dairelerin, her sene
bütçelerine konur.
MADDE 13. — Devlet ormanlarının toprağı
ile, birlikte umuma mahsus müesseselere devir
ve temliki bir kanun ile olur.
Devlet ormanları üzerinde her hangi bir
şekilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye ba
kanlıklarının tasvibine bağlıdır.

m
Devlet ormanlarında yapılması yasak
müsaadeye tâbi olan işler

veya.

MADDE 14 — Orman İdaresinden izin al
madan, Devlet ormanlarında yaş ağaçları kes*
mek, köklemek, yaralamak, boğmak, bunların
kabuğunu soymak, tepelerini ve tekmil dalla
rını koparmak ve kesmek, yaş ağaçlardan çı
ra ve yalamuk çıkarmak, kömür yapmak, orman
içinde veya kenarında veya ağaçlama sahalar
rmda yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları sök
mek veya ezmek yasaktır.
MADDE 15. — Devlet ormanlarından yaş
ağaç dallarını kesmek veya koparmak, dikili
kuru ağaç, kuru kök kesmek veya çıkarmak,
kuru ağaçlardan kabuk ve çıra almak, kömür
yapmak, salep, yel mantarı, kitre, soğan,
koeayemiş, alıç gibi toprak mahsulleriyle, mey
veleri, kuru yaprakları toplayıp götürmek ve
her çeşit artık, yerde yatık ve devrilmiş ağaç,
orman örtüsü, toprak, kum, çakıl ve taş çı
karma, mazı, kozalak ve sair orman ağacı to
humlarını toplamak, ormanlarda ve orman göl

ve derelerinde avlanmak,
izin almaya bağlıdır.

Orman İdaresinden

MADDE 16. — Devlet ormanlarının hudut
ları içinde, mevzu hükümlere göre maden ve
taş ocakları araştırılıp veya işletme ruhsatna
mesi ve imtiyazı verilebilmesi için Orman idare
sinin muvafakatini almak şarttır.
Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatna
me veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruhsat
name veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan
evvel çalışma sahalarını Orman idaresine haber
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde,
Orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya
ve yapmaya mecburdurlar.
MADDE 17. —• Devlet ormanları içinde, or
manların Devlet tarafından işletilmesine ve ko
runmasına ilişkin olarak yapılacaklardan baş
ka her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların
barınmasına mahsus yerler yapılması ve yeni
den tarla açılması ve orman içinde yeniden yer
leşilmesi ve Tarım Bakanlığından izin alınma
dan Devlet ormanları sınırlarından 4 km. ye
kadar uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika
1 km. ye kadar mesafeler için de hizar ve şe
ritler, 500 m. mesafeye kadar olan yerlerde de
kireç? kömür, katran, terehantin ve buna ben
zer ocaklar kurulması yasaktır.
Devlet ormanlarının her hangi bir suretle
yanmasından veya açıklıklarından faydalana
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yolları
ile elde edilmiş ve edilecek olan yerlerle, buralar
da yapılmış veya yapılacak yapı ve tesisler şa
hıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara
doğrudan doğruya Orman idaresince el konur;
müdahaleler menedilir; mahsul ve tesislerin de
ğerleri sahibine tazmin ettirilir. Bu mal ve te
sislerin sahipleri tesisleri ve mahsulü alabilirler.
Ormanlarda umumi sıhhat, emniyet ve men
faat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat ile
orman hasılatı işliyecekLerin ve kullanacakların
yapacakları bina ve her nevi tesisat için Ta
rım Bakanlığından izin alınması lâzımdır.
IV
Devlet onmardamnm amemimanı, işletilmesi vv
bu ormanlardan koy ve kasabalar halkının fay
dalanma şekilleri
MADDE 18. — Devlet ormanlarının Tanın
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-mBakanlığına oağh hükmi şahsiyeti haiz ve kat
ma bütç-e ile idare olunan Orman Genel Mü
dürlüğü işletir.
MADDE 19. — Devlet ormanları, teknik
esaslara göre tanzim ve Orman Genel Müdürlü
ğü tarafından tasdik olunacak amenajman plân
larına göre işletilirler.
MADDE 20. — Devlet Orman işletmeleri
hammadde istihsal ederler, bu maddeleri orman
içinde, orman kenarında veya ormanın dışın
daki en yakın istif yerlerine naklederler. Or
mancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları ve
ekonomik zaruretler zorlamadıkça mamul veya
yarı mamul yapmaz ve taşımazlar.
MADDE 21. — Koru ormanlarından kesile
cek ağaçlar numaralanır ve dipleri Devlet çeki
ci ile damgalanır, numara ve damga dip kütük
te kalacak surette kesilir. Dip kütüğün yüksek
liği dip çapının üçte ikisini geçemez. Ferahlan
dırma maksadı ile kesilecek ağaçlar lüzum hâ
sıl olmadıkça numaralanmaz.
Baltalıklarda kesilecek ağaçlar saha olarak
ayrılır, bu sahalar içinde kesilmiyerek kalacak
olan ağaçlar iyice belli olacak şekilde işaretle
nir.
MADDE 22. — Devlet orman çekici modeli,
yapılacak tüzükte gösterilir. Çekicin ait olduğu
memurlardan gayrisi tarafından kullanılması
yasaktır.
MADDE 23. — Her tomruk tam ortasından
kabuksuz olarak kompasla çapraz olarak ölçü
lür; numarası, kalınlığı (çapı), boyu ve nev'i
deftere yazdır. Yakacak odunu kabuklu olarak
ster veya kental üzerinden ölçülür.
İstihsal ve satışta düşürülmesi gereken tom
ruklar için kuruma payı, yakacak odumu için
fire nispetinin ne şekilde hesaplanacağı ve ne
yolda işlem yapüaeağı Orman Genel Müdürlü
ğünce belirtilir.
MADDE 24. — Damgalanacak orman malları
damgalanmadan ve satış bedeli ödenmeden ve
ya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat
Bankası tahvilleriyle temin edilmeden ve nakli
ye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılmaz.
Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği ye
re ve taşıcının taşıma imkânlarına göre süreli
olarak verilir. Malın, ilk götÜBÜldüğâi yerden

başka bir yere taşınmasında taşıyanın eski nak
liyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâzım
dır.
Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, eb'adı ve
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezke
resi kayıtlarına uyduğu Ve damgalı bulunduğu
takdirde hepsi üzerinden hacmen % 10 una ve
veznen % 15 ine kadar çıkacak fazlalık için
nakliye tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerin
den tutarı alınarak serbest bırakılır.
Orman içinde yapılacak nakliyat, orman ida
resinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye
tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bulunup
ilgili memurlar tarafından istenildikçe gösteri
lir.
Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabri
kalarda ticaret kastı olmaksızın, orman mahsu
lü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi aran
maz. Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olr
mak kaydı ile bu gibi mallar için fatura tanzi
mine mecburdurlar.
Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları
için kullanmak üzere kendi stok mahallerinden
veya fabrikalarından iş yerlerine nakledecekle
ri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerin
ce mûtat ve muteber olan vesikaları ile sevkedebilirler.
MADDE 25. — Orman emvali ve mahsulle
rinin nakil ve imrarı hakkında, orman idaresin
ce yapılan bilcümle idari muameleler, mahke
melerce ihtiyati tedbir yolu ile değiştirilemez.
MADDE 26. — Orman mahsulâtını tâyin
edilen müddetler içinde, mazereti olmaksızın, bel
li yerlerden çıkarmıyanlarm, bu malları, orman
idaresince münasip bir mahalle naklettirilir ve
keyfiyet mal sahiplerine yazı ile bildirilir ve mas
rafı kendilerinden alınır.
İhbardan sonra vukubulan her türlü zarar
ve ziyandan orman idaresi sorumlu tutulamaz.
' MADDE 27. — a) Sınırları içinde Devlet
ormanları bulunan ve nüfusu 2000 veya daha aşa
ğı olan köy ve kasabalar halkının, mahallî nüfu
sa kayıtlı bulunmak şartiyle, barınmalarına mah
sus yapacakları ev, ahır, samanlık ve tarım va
sıtaları ve yakacak ihtiyaçları için tarife bedeli
nin 1/10 karşılığında ve buralar halkının cami,
okul, köy yolu, köprüleri gibi müşterek ihtiyaç
ları için de tarife bedelsiz tahammülü müsait
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olan en yakın Devlet ormanlarından kerestelik
ağaç ve odun verilir.
Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da orman idaresinin mevcut is
tiflerinden istedikleri takdirde, ayrıca kesme, ta
şıma ve istif masrafları alınır.
Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve mamulâtm bu ihtiyaçlar için kullanılmayıp, başka
larına satılması veya devredilmesi, bu yerlerden
dışarı çıkarılması yasaktır.
Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak enkaz halinde âhara satanlar veya devre
denler bir daha bu madde hükmünden istifade
edemezler.
b) Sınırları içinde Devlet ormanları bulu
nan köylülerin yalnız piyasa .satışları için orman
idaresi hesabına «kesip istif yerlerine taşıdıkları
orman mallarından, idarece tesbit olunacak müd
det içinde istemeleri halinde % 25 ine kadarı, pa
zar yerlerine götürülerek satmak şartiyle, orman
idaresinin tesbit edeceği istiflerden satış bedeli
ile arttırmasız olarak verilir. Bu nispet odun ve
kömür istiflerinde % 100 e kadar çıkarılabilir.
e) istihsal yapılan ormanların bağlı bulun
duğu ilçeler içinde, küçük sanatlar ile bizzat meş
gul olan arabacı, sapçı, takunyacı, semerci, döğenei, sepetçi gibi sanatkârların ihtiyacı için orman
idaresince gösterilecek istif yerlerinde 25 m3 e
kadar küçük partiler halinde köylü ve kasabalı
sanatkârlara arttırmasız satışlar yapılır. Bu satışara mezkûr sanatkârlardan başkaları giremez.
MADDE 28. — Devlet ormanları sınırlarına,
köy ortasından ufki hattı - müstakim ile 10 Km. me
safeye kadar olan köylerdeki muhtaç köylülere ev,
samanlık, ahır gibi zati ihtiyaçları için kesme, ta
şıma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle
tomruk verilebileceği gibi, aynı bölgedeki köyle
rin cami, okul ve köy yollarındaki köprülerin
yapılması ve onarılması için kesme ve taşıma
masrafları alındıktan sonra, bu ormanların istif
yerlerinden, tomruk veya orman memurların iti
göstereceği yerlerden ağaç verilebilir. Bu orman
lardan sağlanamıyan miktar ile bu madde dışın
da kalan köylerin müşterek ihtiyaçları diğer or
inanların istif yerlerinden satış bedeli üzerinden
verilebilir.
MADDE 29. — Yurda yeniden gelecek, îsi'ân ve Toprak Kanununa göre memleket ıçnıd^
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu

ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek göç
menlerle, yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi haller
yüzünden felâkete uğrıyan köylerde, bu yüzden
zarar gören muhtaç köylülere ve ormanların
içinde veya dışında oturanlardan, oturdukları
yerlerde yeniden orman yetiştirileceği için bu
kanunun 12. maddesine göre başka tarafa nak
ledilen köylülerden muhtaç bulunanlara yapa
cakları ev, ahır ve samanlık için bir defaya
mahsus olmak üzere Tarım Bakanlığınca ta
hammülü müsait en yakın ormanlardan parasız
olarak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde,
mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma imal
masrafları karşılığında tomruk veya kereste
verilebilir.
MADDE 30. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer
her nevi orman mahsulleri de orman idaresince
istihsal olunup satılabileceği gibi, geçimleri ötedenberi bu mahsulleri toplayıp satmaya bağlı
olan - 27 - nei. maddenin a) ve b) fıkralarında
yazılı yerler halkına, tarife bedelini ödemek
şartiyle, orman idaresince tâyin edilecek mmtakada ve müddetler içinde toplayıp çıkarmak
üzere izin verilebilir.
Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile, ormana
zararlı ağaççıkların, belli edilecek şartlar dâhi
linde, sökülerek toplanıp çıkarılması için or
man idaresince isteklilere, bu mahsulleri istih
lâk etmek veya satmak üzere müsaade verilebi
lir. Karşılığında para alınmaz.
MADDE 31. — Sınırları içinde orman bulu
nan köyler halkınca 4785 sayılı Kanunun neş
rinden önce, bekçi tutmak suretiyle veya baş
ka bir şekilde korunmuş veya faydalanılmış ol
duğu o r n a n idaresince tesbit edilen baltalık
ormanlarından, bundan sonra da korunması
şartiyle, bu ormanların verimleri nispetinde bu
köyler halkının her n*evi ihtiyaçları karşılanır.
Bu ihtiyaçlardan zatî, müşterek, küçük el sa
nayii ile pazar ihtiyaçlarına tekabül edenlerin
bedelleri 27 nci maddeye göre alınır.
MADDE 32. — Orman mahsullerinin piyasa
satışlarında açık artırma esastır. Ancak bu sa
tışlar, resmî daire ve müessese ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri ihtiyaçlariyle Orman (ienel
Müdürlüğünce faydalı veya lüzumlu görülen
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veyahut müstacelen satış yapılmasını icabettiren hallerde, pazarlıkla da yapılabilir.
Pazarlıkla satış yapma halleri ve şekilleri
Tarım ve Maliye bakanlıklarınca müştereken
hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir.
MADDE 33. — Devlet ormanlarından elde
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri,
mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre
Orman Gknel Müdürlüğü tarafından tanzim ve
Tarım Bakanlığınca tasdik olunur.
MADDE 34. — Devlet ormanlarındaki or
man işleri, iş yerindeki veya civarındaki or
man işlerinde çalışan köylülere veya tercihan
aralarında köy birliği kuranlara gördürülür.
Yapılacak işe, civar köylerin iş gücü kâfi
gelememesi veya işe ehil olmamaları veya fahiş
fiyat istemeleri gibi hallerde orman idaresi bu
işlerin yapılmasını sağlıyacak tedbirleri alabi
lir.
MADDE 35. — Bu kanunda ormandan fay
dalanma hakkı tanınan bir veya birkaç köy,
aralarında köy birlikleri kurdukları takdirde,
kendilerine pazar ihtiyacı için vadeli veya tak
sitle satışlar da yapılabilir.
Köy orman birliklerinin, bu kanunla tanınan
hak ve faydalarından ne suret ve şekilde istifade
edecekleri bir yönetmelik ile tâyin edilir.
V
Otlak ve mera işleri
MADDE 36. — Devlet ormanlarının ağaçlı
yahut ormandan açılmış çıplak yerlerinde yaylak, kışlak, otlak vesulama gibi hakları olanlar,
bu haklarının taallûk ettiği kısımlara Orman
İdaresi tarafından gösterilecek yollardan girip
çıkmaya ve ağaçlarla fidanlara zarar yapılma
ması için idare tarf ındn alınacak diğer nevi ted
birlere riayete mecburdurlar.
Bu hak sahipleri iftik keçici, kara keçi ve
develeri bu yerlere sokamazlar.
Hayvan otlatmasma ait Orman İdaresince
alınacak tedbirler özel bir yönetmelik ile tesbit
edilir.
MADDE 37. — Devlet ormanlarındaki otlak
lara, 36 ncı maddede zikredilen hayvan cinsleri
hariç dışardan toplu olarak veya sürü halinde
hayvan sokulup otlatılmağı, tanzim edilecek

plânlara göre, Orman İdaresinin iznine bağlanır.
Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve
tasdik olunur.
Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe
kilde muvakkat olarak hayvanların otlatılmasına
ait tedbirleri alır.
Orman içinde ve civarındaki köylerin hayvan
otlatmalarına mütaallik işler, Orman İdaresince
tanzim edilecek plânlar üzerine, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri taraf nidan tâyin ve köy ihti
yar heyetlerine tebliğ olunur.
Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir su
retle hayvan otlatılamaz.
VI
Muhafaza ormanlan ile tabiah koruma mvntakalannvn aynlmast
MADDE 38. — Tahrip edilmiş veya yangın
görmüş ormanlarla, ormansızlık yüzünden arazi
kayması ve toprak taşınmasına mâruz olan yer
lerdeki ormanlar, meskûn yerlerin havasını, de
miryollarını, şoselerini, ziraat sahalarını ve mes
kûn yerleri çığ, sel gibi zararlardan koruyan ve
buraları toz ve kum fırtınalarına karşı muhafa
za eden, nehir yataklarının dolmasını önliyen
ve memleket müdafaası için muhafazası zaruri
olan ormanlar, Tarım Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulunun tasdiki ile muhafaza or
manı olarak ayrılır.
Bu kabîl ormanlardan tahrip edilmiş veya
yangın görmüş Devlet ormanları tekrar verimli
bir hak geldikleri zaman, Tarım Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile mu
hafaza ormanı rejimi dışına alınabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların sınırları bel
li edilecek civar köy ve kasabalarda ilân olunur.
Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları
ve müddetleri ile sureti idare, imar ve ıslahları
ve bunlardan faydalanma şekilleri Orman Genel
Müdürlüğünce teşkil edilecek özel komisyonlar
ca tesbit edilir. Komisyonların »teşkili ve çalış
ma tarzları ayrı bir yönetmelik ile tayin olunur.
MADDE 39. — Orman Gtenöl Müdürlüğü
mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lü
zumlu göreceği ormanları ve orman rejimine gi
ren sahaları, memleketin ilim hayatının istifa
desine tahsis etmek maksadiyle (mutlak tabiatı
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-66koruma mmtakası) olarak ayırabilir. Bundan
başka yurdun estetik güzelliğini sağlama^, hal
kın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaclarmı karşı
lamak, turistlik hareketlere imkân vermek <maksadiyle de bâzı ormanları (millî park) olarak
ilân edebilir.
Bu gibi sahaların ayrılma esasları* idare,
imar ve buralarda faydalanma şekilleri bir yö
netmelik ile tâyin olunur.
MADDE 40. — Muhafaza ormanı, tabiatı
koruma mmtakası veya millî park, olarak ay
rılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başka
sına ait olan ormanlarla bu kabîl ormanların ta
mamlanması için, bunlara eklenmesi lâteımgelen
sahipli yerler de, Bakanlar Kurulu karariyle,
muhafaza, ormanı, tabiatı koruma mıntakası ve
millî park olarak ayrılır.
Üçüncü bölüm

idaresi ve korunması, Devletin kontrol ve mu
rakabesi altında, bu kanunun, hükümlerine gö
re sahiplerine aittir.
MADDE 44.—• Umuma mahsus ormanların
korunması bu müesseseler tarafından seçilip Or
man İdaresince kabul olunan bekçiler marife
tiyle temin olunur. Vüsati 1000 hektara kadar
olan ormanlar için bir bekçi tâyini mecburidir.
Daha geniş ormanlarda her 1000 hektar ve kü
suru için birer bek^çi ilâve ve 5 bekçiye bir
bekçibaşı ve 5000 hektara varan saha için ay
rıca bir orman mühendisi tâyin olunur. Mü
hendisin tâyini Orman Genel Müdürlüğüne ait
tir. Bunların ücret ve maaşlarını orman sahip
leri öder.
MADDE 45. — Devlet ormanlarına ait 13,
16, 21, 22, 23, 24, 36 ve 37 nci maddeler hük
mü umuma mahsus ormanlarda da tatbik edilir.
III

Umuma mahsus ormanlar

isletme ve imar

I
Sınırlama, harita ve amenajman
MADDE 41. — Umuma mahsus ormanların
sınırlama işini de 6 neı maddede yazılı tahdit
komisyonları yapar. Bu suretle tesfbdt olunacak
hudutları sınırlanış tarihinden itibaren 2 sen#
içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit
kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle
sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Komis
yonların masrafları Devlete, sınırlama işlerine
ait diğer masrafları alâkalı bulunan müesseseler,
ormanlarındaki sınır işaretlerinin muhafazası
ile, bunların bozulması veya kaldırılması halin
de de keyfiyeti Orman İdaresine bildirmekle ve
bu işaretleri yenilemekle mükelleftirler.
MADDE 42. — Umuma mahsus ormanların
haritalarını ve amenajman plânlarını Orman Ge
nel Müdürlüğü parasız yapar. Bu plânların,
sahiplerinin Orman İdaresine müracaat tarihini
takip eden ilk iş mevsiminde işe başlanmak sure
tiyle, en kısa zamanda ikmali mecburidir.

MADDE 46. — Umuma mahsus ormanları
ya sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına ve
rebilir. Ancak bunlar Orman İdaresi tarafın
dan tanzim edilecek -amenajman plânlarına gö
re işletilir ve imar edilirler. Bu plânlara riayeti
Orman İdaresi kontrol eder.
MADDE 47. — Bilûmum masrafları varida
tından mahsup edilmek ve varidat fazlaları
kendilerine verilmek üzere sahiplerinin teklif
ve rızaları üzerine bu kabîl ormanların korun
maları, fennî idare ve işletilmeleri Orman İda
resince deruhte olunabilir.
MADDE, 48. — Umuma mahsus ormanlar
parçalanarak, şahıslara ve müesseselere toprağı
ile birlikte devir ve temlik edilemez.

Dördüncü bölüm
'özel ormanlar
I

n

Sımrlama, harita ve amenajman

İdare ve koruma
MADDE 43. — Umuma mahsus ormanların

MADDE 49. — özel orman sahipleri Orman
İdaresine müracaat ederek ormanlarının hu-

( S. Sayısı : 200 )

dutlarını sınırlamaya ve bu hudutları beton ve
yontma taşlar dikmek veya sabit kayalar üze
rine işaret hakketmek suretiyle belli etmeye
mecburdurlar. İBu işleri 6 ncı maddede yazılı
tahdit komisyonları yapar. Komisy onların mas
rafları ve tahdit işlerine ait diğer masraflar or
man sahibine aittir.
MADDE 50. — Bu kanunun meriyete gir
diği tarihte, tapu kayıtlarında orman olduğu
açıkça gösterilmiyen ormanlar hakkında ta
sarruf iddiası mesmu olamaz.
Ancak tapuda orman olduğu açıkça gösterilmemesine rağmen tapunun ilk tesisi tari
hinden sonra orman haline geldiği mütahassıs
bilirkişi raporu ile tesbit edilen yerler, sahibi
namına orman olarak tahdit edilir.
Bu kanunun meriyetinden evvel, en aşağı
20 seneden beri orman halinde bulunan ve bu
müddet içinde fiilen tasarruf edildiği isbat
olunamıyan yerler hakkında, tapuya müstenit
olsa dahi mülkiyet iddiası mesmu olamaz.
Bu kanunun meriyet tarihinden evvel, mah
kemeler veya kadastro idareleri tarafından
tanzim edilmiş harita ve plânlara müstenit ol
madıkça tapu kaydına yanlı miktara itibar
olunur.
Bu kanunun meriyeti tahribinde orman ha
linde bulunan yerlerle, ©iman iğinde bulunan
yerler hakkında zaman «jamı ile iktisap iddia
sı mesmu değildir.
MADDE 51 — özellikleri Orman Genel Mü
dürlüğünce kabul ve tasdik edilen ormanlar,
sahipleri tarafından yaptırılıp orman idare
since tasdik olunacak harita ve amenajman
plânarma göre, isletilir ve idare olunur. Bu
plâna riayeti orman idaresi kontrol eder. Tâ
yin olunacak müddet içinde bu plânları yap
tırıp tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenaj
man plânları Orman İdaresince yapılır ve mas
rafı 2 yılda ve 4 müsavi taksitte kendilerinden
alınır.
MADDE 52 — Sahipli koru. ormanları 2000
ve bataklıklar 200 hektardan küçük parçalar
teşkil edecek şekilde parçalanıp satılamaz ve
mirasçılar arasında taksim olunamaz.

n
îdare ve Koruma
MADDE 53 — özel ormaniajın

âdar^eri,

korunmaları, devletin kontrol ve murakabesi
altında, bu kanunun hükümlerine göre sahip
lerine aittir.
MADDE 54 — özel orman sahipleri 44 ncü
üifiâdede gösterilen nispet ve genişliğe göre
4ufca«akları bekçi, bekçibaşı, orman mühendisi
ile «Kmanlarını muhafaza ve idareye mecbur
dular. Bunların nizamnamede gösterilecek
şerait ve evsafı haiz olmaları ve orman idareSHice kabul olunmuş bulunmaları lâzımdır.
Korama işini orman sahipleri yapmadığı tak•disde, bu iş orman idaresince deruhde olunur
ve masrafı sahiplerinden alınır.
MADDE 55 — Devlet ormanları hakkında
14, 16, 21, 22, 23 ncü maddelerle (satış bedeli
ödenmeden ^eya karşılığı banka mektubu, dev
let ve Ziraat Bankası tahvilleri ile temin edil
emeden) kaydı hariç olmak üzere 24 ncü mad
de ve 3 ncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere
37 nci madde hükümleri, özel ormanlarda da
tatbik olunur.

m
İşletmeler ve imar
•
4MADDE 56. — Şahıslara ait ormanlardan
amenajman plânlarında yıllık verim olarak tes
bit olunan kerestelik ve yakacak odunun, orma
nın bulunduğu mmtaka tarife bedelinin dörtte
biri her yıl malî sene için maktuan Orman Ha
sılat Resmi olarak, biri malî yıl başında diğeri 6
ay sonra olmak üzere, iki taksitte alınır. Gü
nünde vermiyenler hakkında Tahsili Emval Ka
nunu hükümleri tatbik olunur.
Beşinci bölüm
Müştmek hukümUr
I
Ağaçlandırma ve imar işleri
MADDE 57. — Orman Genel Müdürlüğü
Devlet ormanlarının vâsıflarını yükseltmek ve
mevcut yaylak, kışlak ve mera haklarının isti
maline halel vermemek gartiyle, orman sınırla
rı içindeki açıklıkları, yangın görmüş sahaları*
ve §eşitli sebeplerle seyrekleşnüş kısımları agac^

«
landırmak vazifesiyle mükelleftir.
Bu ağaçlandırma ve imar işleri için umumi
muvazeneden her yıl, yeter derecede ödenek ay
rılır.
MADDE 58. — Devlet ormanlarının sınırla
rı içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların
kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulüne
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşın
malarına mâni olacak her türlü ağaçlama, tah
kimat ve inşaat yapmak, Orman İdaresinin vazi
fesidir. Ancak devlet ormanı içinden geçen şi
mendifer hattının, şoselerin ve her nevi tesisa
tın tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat
verilerek alâkadar daire ve bunların sahipleri
tarafından yapılır.
MADDE 59. — Ormansız ve ağaçsız mmtakalarda vatandaşı ağaç dikmeye teşvik etmek
ve yurtta orman sevgisini yerleştirmek maksadiyle, köy, kasaba, şehir ve civarlarında, ağaç
landırma sahaları ilgililerden veya Devlet arazi
sinden temin edilmek şartiyle, Orman Genel
Müdürlüğünce ağaçlandırılır.
MADDE 60. — Ağaçlandırılacak sahaların
ekim, dikim, bakım ve koruma işleri Orman Ge
nel Müdürlüğünce yapılır.
Bu işlerde alâkadarların yapabilecekleri
yardımdan da istifade edilir.
Ağaçlama sonunda, ağaçlanacak sahalar,
köy ve belediyelerin şahsiyeti hükmiyelerine
terk edilir ve bunlar hakkında, bu kanunun
umuma mahsus ormana mütaallik hükümleri
tatbik olunur.
MADDE 61. — Bu maksatla köy ve beledi
yelerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair
müessese ve teşekküllerin fidan
ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Tarım Bakanlığınca münasip
görülen yerlerde Orman Genel Müdürlüğünce
orman fidanlıkları tesis edilir.
MADDE 62. — Orman sınırları dışında olup
da Bakanlar Kurulunca karar verilecek olan
yerler. Orman Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak ağaçlandırma plânlarına göre, Orman tdaresi tarafından ağaçlandırılır.
MADDE 63. — Devlet ormanlarının vasıfla
rını yükseltmek, orman sınırları içindeki açık
lıkları, yangın görmüş sahaları ve çeşitli sebep
lerle seyrekleşmiş ve bozulmuş kısımları ağaç

landırma işleriyle, kurulmuş ve kurulacak fi
danlıklar için Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
sine umumî muvazeneden her yıl yeter miktar
da ödenek ayrılır. Bu ödenek Orman Genel Mü
dürlüğünce yapılan plân gereğince münhasıran
fidanlıklarla orman içi ve orman dışı ağaçlan
dırmaya sarfedilir.
MADDE 64. — Devlet ormanlarından 27 ııcı
maddenin a, b fıkraları ve 30 ve 31 nci madde
ler gereğince faydalanan, 18 yaşını bitirip 50
yaşını doldurmuşlar arasındaki köy ve kasaba
halkı her yıl orman idaresinin daveti üzerine
kendilerine gösterilecek yerlerde ağaçlandırma
ve imar işlerinde 3 gün çalışmakla mükellef
tirler.
Bu mükelleflerin çalışma müddetleri zarfın
da iaşe ve ibateleri Orman İdaresince sağlanır..
Orman İdaresinin münasip bir zamanda yapaca
ğı davete zamanında mazeretsiz olarak gelmiyenlerin yahut da gelip de çalışmıyanlarm mütaakip bir yıl için ormandan faydalanma hak
ları kaldırılır.
MADDE 65. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı
olmamak şartiyle, yeni ağaçlandırılan arazinin
sahipleri, ağaçlandırmadan itibaren 50 sene için,
ağaçlandırdıkları sahalara ait bütün vergiler
den ve özel ormanların tâbi olduğu Hasılat Res
minden, muaf tutulur. Bu sahaları orman halin
de muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler valilik veya kaymakamlıklara müracaat
ederler, bu yerlerin, bu durumda olduğu tesbit
olunduktan sonra, orman idaresi tarafından
yapılacak ağaçlandırma plânına göre ağaçlan
dırma işine Tarım Bakanlığınca izin verilir.
Ağaçlandırma plânları ve teknik bilgi bakı
mından türlü yardımlar, orman idaresince, pa
rasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde
ağaçlandırılan sahalar, ağaçlamaya başlanan
yıldan itirben 5 yıl sonunda, bu ağaçlamayı ya
pana parasız temlik olunur.
Ağaçlanan sahayı, orman halinde koruyup
idame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri
alınır.
MADDE 66. — Tarım Bakanlığının vereceği
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği

3ga§ nevilerinden bu kanunun 65. maddesine
göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki boş arazide,
yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman
yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi şahsi
yeti haiz teşekküllere, Tarım Bakanlığının iz
niyle T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredisi
açılır. Kuruluş kredisi için, 15 yıl müddetle
Tarım Bakanlığı Bütçesine, her yıl, miktarı
500 000 liradan aşağı olmamak üzere T. O. Zi
raat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca
ödenek konulur. Orman yetiştireceklere verile
cek kuruhııj kredisinin miktarı, faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Maliye, Ticaret ve
Tarım Bakanlıklariyle T. C. Ziraat Bankasınca
müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tesbit edilir.
MADDE 67. — 65 nci madde gereğince or
man kuracak şahıslara orman fidanlıklarından
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait
olmak üzere Orman Genel "Müdürlüğünce bedeli
mukabilinde fidan verilebilir. Resmî idare ve
müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj
ve nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere
bedelsiz sağlanabilir.
MADDE 68. — 65 nci madde gereğince or
man kuracak köy birliklerine lüzumlu fidanlar,
Orman İdaresi tarafından ağaçlama sahasına
kadar götürülerek, bedelsiz verilir ve dikim işi
orman teknik memurunun nezareti altında yap
tırılır. Bu ağaçlama sahaları Orman İdaresinin
daimî nezaret ve kontrolü altında bulunduru
lur ve ormanın gelişip yetişmesi için lüzumlu
tedbirler alınır.
MADDE 69. — Devete ait fidanlıklar diğer
fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağaçları
tohumlarının, Orman İdaresinin kontrolü al
tında toplanmış ve menşe şahadetnamesi veril
miş tohumlardan olması şarttır.
Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedilecek fidanlar için Orman İdaresince bir men
şe şahadetnamesi verilir; yabancı memleketler
den ithal edilecek orman ağacı fidanlarının ve
tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını
belirten menşe şahadetnameleri ilgili Orman
İdaresince incelendikten sonra bunlar için giriş
izni verilir.
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MADDE 70. — Ağaç sevgisini yurda yay
mak için filim göstermek, afiş ve broşürler neş
retmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğünce
propaganda yapılması ve bütün ilk ve ortaokul
öğrencileri ile askerlere ağaçların faydalarını
zihinlerine yerleştirecek dersler okutturulması,
bahçeleri müsait ise okul ve kışlalarda her yıl
ağaç diktirilmesi ve bunların korunması için
Tarım Bakanlığı ile birlikte Millî Savunma Ba
kanlığı bir program hazırlayıp tatbik ederler.
MADDE 71. — İl ve ilçeler her yıl dikim
mevsiminde ağaç bayramı tertip etmekle mü
kelleftirler. Bu bayramlarda her vatandaş, yol
kenarlarına, boş yerlere ağaç dikmeye davet
olunur. Bu ağaçların korunması ve bakımı ile
belediyeler mükelleftirler.
Özel idareler, belediyeler ve köy ihtiyar
heyetleri bu bayramlar için lüzumlu fidanları
tedarik ederler. Bu maksatla Tarım Bakanlığı
nın fidanlıklarından da faydalanırlar.

n
Orman yangınlarının

önlenmesi ve söndürülmesi

MADDE 72. — Orman İdaresi yangınları
önlemek maksadiyle beş yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın em
niyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yap
mak ve bunları idare merkezlerine telli ve tel
siz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi,
yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtakalarda
yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum
görüldüğü yerlerde ve yeter miktarda yangın
söndürme malzemesini haiz ve motorlu vasıta
larla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri
bulundurmaya mecburdur.
MADDE 73. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler, bu
nu derhal Orman İdaresine veya en yakın muh
tarlığa, jandarma daireleri veya mülkiye amir
liğine haber vermeye mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devlete ait her türlü as
kerî ve mülki haberleşme vasıtalarından der
hal parasız olarak faydalanılır. Yangının ih
barına ait telgraflarla yangın seyrini bildiren
ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve
söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden ve
yangının bulunduğu il, ilce ve bucak P. T. T.
merkezleriyle Demiryolları istasyonlarından çe-

- 6 4 kilen telgraflardan ücret alınmaz.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağ
lamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme
kule ve kulüb eleriyle, bakım merkezi ve orman
teşkilâtının kuruluş merkezleri arasında Or
man İdaresince gerektiği yerlerde telefon te
sisleri ve Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat al
mak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları
tesis olunur.
Telefon tesisleri P. T. T. idaresi santralle
rine ve P. T. T. İdaresinin santrali olmıyan
yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir.
P. T. T. santrallerine bağlı planlar hariç olmak
üzere, özel telefon hatları için hiçbir ücret, re
sim, vergi ve ruhsat parası verilmez.
MADDE 74. — Ormanlarda yangının çıkma
sı halinde, yangına yakın köy ve belediyelerin
18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün
erkek nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kü
rek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye
yarıyaeak aletleriyle yangın yerine gitmeye
ve yangını söndürmeye mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye
kâfi gelmezse, daha ilerdeki köy ve belde hal
kından mükellef olanlar da yangın yerine gön
derilirler. Aynı şekilde vali, kaymakam, bucak
müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki as
ker ve jandarma kıta komutanları yangın ma
halline yardımcı göndermeye ve icabında biz
zat gitmeye mecburdurlar.
Yangına giden Devlet memurlarına gerekti
ğinde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre
yevmiyeleri Orman idaresince verilebilir.
Yangın söndürülmesinde çalışanların bu
yüzden hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatını
Devlet ormanlarında Orman idaresi, diğer or
manlarda -alâkalılar tazmine mecburdurlar.
MADDE 75. — Ormanlarda yangının sön
dürülmesi için gideceklerin, muayyen tarifeli
vasıta ile hareket ettikleri takdirde, gidiş ve
dönüş ücreti Orman idaresi tarafından ödene
ceği gibi, müstacel zamanlarda salahiyetli me
murların görecekleri lüzum üzerine bunlar
kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götü
rülüp getirilebilir. Bunların ücreti de Orman
idaresi tarafından ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında Orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız

ekmek, zeytin ve peynir gibi katık verilir, baş
kaca ücret verilmez.
MADDE 76. — Yangın söndürülürken sa
katlananlara sakatlık derecesine göre ve ölen
lerin ailesine, polis ve jandarma efradına ve
rilen tazminat kadar Devletçe para verilir.
Yaralananlar en yakın hastanelere sevkedilirler.
Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları he
men kabule mecburdurlar. Devlet ve âmme
müessesesi hastanelerinde bunlara parasız ba
kılır. özel hastanelerde bakma parasını Orman
İdaresi öder.
MADDE 77. — Orman yangınları için çeki
len telgrafları telgrafhane, Demiryol istasyon
memurları acele çekmeye ve telgrafı alan memerlar da bunları hemen mahalline göndermeye
mecburdurlar.
*
MADDE 78. — Mahallî hükümetin veya or
man memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon
memurları yangını söndürmek üzere gidecek
olanları, asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhara
yapılmak üzere, yangına civar olan mahalde
indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katarı
ile görürüp getirmeye mecburdurlar.
MADDE 79. — Orman idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye
memurları, kurak zamanlarda veya yangın olup
da söndürülmüş, fakat sirayet ihtimalleri henüz
tamamen bertaraf edilmemiş olan hallerde, mu
ayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni
ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emre
debilirler.
III
Orman memurlarının silâh tapma ve
hak ve yetkileri

kullanma

MADDE 80. — Orman teşkiâtmda çalışan
orman mühendisleri, orman mühendis yardımcı
ları, orman koruma ve bakımı ile mükellef
bilûmum orman memurları Bakanlar Kurulunun
tâyin edeceği silâhla teçhiz olunurlar.
Bu silâhlar adı geçen memurlara Orman
idaresince demirbaş olarak verilir.
MADDE 81. — Silâh taşımaya yetkili or
man memurları aşağıda yazılı hallerde silâhları-
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m kullanabilirler:
a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde,
b) Görev sırasında, tecavüze veya karşı
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların teslimi
emredildiği halde, emrin derhal yerine getirilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen si
lâh ve suç aletleriyle müsadereye tâbi nakil
vasıtalarına, orman bölge ve muhafaza binala
rına ve -elindeki silâhına vukubulan tarruzun
başka şekilde define imkân olmaması halle
rinde,
c) Görevlerini yapmalarına tek veya topluolarak fiilî mukavemette bulunulması veya taar
ruzla mümanaat edilmesi hallerinde.
MADDE 82. — 80 nci maddeye göre silâh
taşımaya salahiyetli olan orman memurları,
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını
temiz tutmaya ve idarece istenildiği veya görev
lerinden ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman
âmirlerine derhal ve aynen iadeye mecbur
durlar. Bu silâhları hiçbir sebep ve bahane ile
başkalarına veremezler ve satamazlar.
Silâh, cephane vesair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memur
lar Türk Ceza Kanununun 510; dikkatsizlik ne
ticesi kaybedenler veya başkasının kullanmasına
. sebep olanlar aynı kanunun 230 ncu maddesi
gereğince cezalandırılmakla beraber silâh, cepha
ne ve malzemenin üç kat bedelini ödemeye mec
burdurlar.
IV
Suçların takibi
MADDE 83. — Orman memurları, orman suç
larını ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit etmek,
suç ve nakil vasıtaları ile suç mevzuunu teşkil
eden malları zabıt ve icabında suç işliyenleri ya
kalamak salâhiyetini haizdirler.
Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar
ve bekçileri orman memurlarına yardıma mec
burdurlar.
MADDE 84. — Orman memurları, av tezke
resi olmıyanların ve Orman İdaresinden izin al
mamış olanların, ormanlarda ve orman göl ve de
relerinde avlanmalarını" men'e avlarını ve av va
sıtalarını zaptetmeye salahiyetlidirler,

MADDE 85. -*- Orman içinde veya civarında
bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri
kendi köy sınırları içindeki Devlet ormanlarının
korunmasında, orman teşkilâtiyle iş birliği yap
makla mükelleftirler.
Bu mükellefiyet Tarım Bakanlığınca tesbit
edilecek esaslar dairesinde ifa edilir.
MADDE 86. — Orman memurları; orman
suçlarına ait tanzim edecekleri zabıtları, suçlu
nun hüviyet ve ikametgâhını tesbit ettikten sonra
bağlı olduğu âmire vakit geçiımeksizin gönderir,
hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçir
meksizin en yakın, zabıta merkezine götürülür.
Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek, en kısa
bir zamanda Cumhuriyet Savcılğına gönderilir.
Orman memurları tarafından orman suçla
rından dolayı tutulan zabıt varakaları sahteliği
ispat edilmediği müddetçe muteber sayılır. Zabıt
varakasını imza eden memurlar mahkemeye celbedilmezler.
MADDE 87. — Bu kanunda cezaları tâyin
edilen orman suçlarına müteallik dâvalar sulh
ceza mahkemelerinde görülür.
Orman suçlarma ait dâvalar mahkemelerce
acele mevaddan sayılır.
MADDE 88. — Orman suçlarından dolayı
zabtolunan ağaç, tomruk kereste ve mahrukat
vesair mahsulât ile cürüm âletleri vazifeli orman
memurları tarafından muhafaza edilmek üzere,
mevcut ise orman depolarına veya en yakın bele
diye veya köy muhtarına veya muhtarın vekiline,
bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti âzasından biri
ne makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlar
dan çürüyecek veya bozulacak olanlarla, muha
fazası müşkül ve masraflı bulunanlar, orman
idaresinin satış komisyonunca mahallinde veya
pazar yerlerinde, tellal ile ilân edilmek suretiyle,
derhal satılır; masraflar çıktıktan sonra geri ka
lan para emanet olarak bankaya veya Orman İda
resi veznesine yatırılır.
Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri
nispetinde kanunen muteber teminat veya mute
ber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde, dâva
neticesine kadar sahiplerine iade edilir. Bunlar
dan ikinci defa zaptolunanlarla teminat vermiyenlere ait nakil vasıtaları hakkında yukardaki hü
küm tatbik olunur.
Suçlu lehine karar verilmesi halinde, zapte-
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dilmiş emval mevcut ise, derhal ve satılmış ise I sulleri hakkında bu kanunun 87 nci maddesi
bedeli iade olunur ve nakil, muhafaza masraf
hükmü tatbik edilir.
larından başka hiçbir şey alınmaz. Müsadere
sine karar verilen mallar nakil
vasıtaları
V
ve cürüm aletleri satılmamış ise satılarak Ctaıan
Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.
Cezai hükümleri
Orman emvali taşıyanlar Orman İdaresi me
MADDE 93. — Bu kanunun 1. maddesine
murlarının talep edecekleri vesikaları ibraz et
göre orman rejimine tâbi tutulan mmtakalarmekle mükelleftirler. Buna mutavaat et miyeni erle
daki ağaçları orman idaresinden izin almadan
zor kullanmak suretiyle mal müsaderesine müma
kesenler, sökenler veya bu ağaçların kuruma
naat edenler hakkında zabıt varakası tutulur.
sını icap ettirir işler yapanlar, Türk Ceza Ka
nununun 516. maddesinin 1. nci fıkrasında ya
MADDE 89. — Orman içinde kimin tarafın
zılı ceza ile cezalandırılır. Eğer bunları sahip
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan ve
leri yaparlarsa 100 liradan 500 liraya kadar ha
ya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olunfif para cezasına mahkûm edilirler.
mıyan orman mahsulleri, Orman idaresinin satış
usullerine göre satılır ve bedelleri irat kaydolu
MADDE 94. — Bu kanunun 14. maddesine
nur.
aykırı hareket edenler zararın miktarına göre
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtaları
bir h uf tadan bir seneye kadar hapis veya 50
nın sahipleri 15 gün müddetle yapılacak ilânla
liradan 500 liraya kadar ağır para eezasiyle ce
araştırılır. ilân sonunda sahibi meydana çıkmıyan
zalandırılırlar.
vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü uygula
Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler ayrı
nır.
ca koru ormanlarında kesilen beher ağaç için
MADDE 90. — izin almadığı veya orman
25 liradan 100 liraya kadar, baltalık ormanla
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde, ağaç kese
rından kesilenlerin beher kental veya kesrin
cek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde gö
den 5 lira, kömürün beher kentali veya kesrin
rülen ve halinden şüphe edilen kimseleri, orman
den 25 lira hesabiyle ağır para eezasiyle ceza
dışına çıkarmaya orman memurları yetkilidirler.
landırılır.
MADDE 91. — Ormanlarda başıboş görülen,
hayvanlar en yakın köy muhtarına veya belediye
lere makbuz karşılığı teslim olunur.
Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını
imza ederse hayvan kendisine verilir.
Muhtara veya belediyeye tesliminden itibaren
15 gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar idare
ce usulen satılarak bedeli bankaya veya Orman
idaresi veznesine yatırılır. Banka veya Orman ida
resi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde
sahibi zuhur etmezse, bu bedel Orman idaresince
irad kaydolunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödeme
ye mecburdurlar.

MADDE 95. — Bu kanunun 14. maddesine
muhalif hareket edenler, orman sahipleri ise.
yapılan zararın miktarına göre bir haftadan
altı aya kadar hapis veya 30 liradan 300 liraya
kdar ağır para eezasiyle cezalandırılır.
MADDE 96. — Bu kanunun 16. maddesine
aykırı hareket edenler zararın miktarına göre
bir haftadan üç aya kadar hapis veya 10 lira
dan 100 liraya kadar para eezasiyle cezalandı
rılır.
MADDE 97. — 16. maddeye göre izin alma
dan ormanlarda maden veya taş ocakları açan
lar 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para
eezasiyle cezalandırılır ve açtıkları ocaklar ka
pattırılır, bu suretle başkaca bir zarar da husu
le gelmişse ayrıca tazmin ettirilir.

MADDE 92. — Orman suçlarından mütevel
lit aramayı icabettiren haller Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı ol
duğu gibi tehirinde mazarrat umulan hallerden
izinle bu nevi ocakları açacaklar, tâyin olu
sayılır ve bu aramaları orman memurları ayni | nacak tedbirlere riayet etmezlerse, bu cezanın
madde hükmüne tevfikan yaparlar.
j yarısı hükmolunmakla beraber, bu tedbire ria
Arama sırasında zaptolunan kaçak orman mah- | yet edilinceye kadar ocakların işletilmesi men( S. Sayısı : 200 )
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olunur ve ocak sahipleri bu hususta bir guna I kaçak olduğu anlaşılırsa 95 nci madde hükmü
tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirme
zarar ve ziyan talep edemezler.
den nakliyat yapanlar ve ormanda kesilen
' MADDE 98. — 17. maddede yasak edilen iş
ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız ola
lerle, bu maddede yapılması izne bağlı işleri
rak istif mahallerine veya kaçırmak kastı ol
izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar ha
maksızın başka yerlere götürenler ile, her nevi
pis cezası ile cezalandırılırlar. îşgal ve fayda
ormanlarda 36 ncı maddenin birinci fıkrası
lanma, yanmış orman sahasına taallûk ettiği
hükmüne muhalif hareket edenler 50 liradan
takdirde, bu cezalar iki misline-çıkarılır.
300 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
17. maddede tâyin edilen mesafeler dâhilin
rılır.
de yapılması izne bağlı fabrika, hizar ve şerit
. MADDE 103. — 37 nci madde gereğince, izin
lerle kireç, kömür, katran, terebantin ve buna
almaksızın her nevi ormanlara hayvan sokan
benzer ocakları izinsiz kuranlar, 500 liradan
lar, sokulan hayvan adedine göre bir haftadan
2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
üç
aya kadar, hafif hapis ve ayrıca beher baş
dırılırlar. Bunların işletilmesi de menedilir.
keçi ve deve için ikişer lira, öküz ve at gibi
MADDE 99. — Devlet çekiciyle damgalanan
büyük baş hayvan için bireı lira, beher baş
ağaçları kesmede damgayı orman idaresince
koyun ijçin 50 şer kuruş üzerinden hafif para
tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyancezası ile cezalandırılır.
larla, nakliye tezkeresi almaksızın ormandan
Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girme
aağç çıkaranlar 94. maddedeki cezalarla ceza
si veya 37 nci madde mucibince konulacak şart
landırılırlar.
ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde de, bu
Damgalı ağaçları tesbit edilen hadden daha
maddenin birinci fıkrası hükümleri tatbik oluyüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı I nur. Yanmış orman sahalarına hayvan sokul
göz önünde bulundurularak, 100 liraya kadar
ması veya başıboş bırakılmış hayvanların bu^
hafif para cezasiyle cezalandırılır.
ralara girmesi halinde yukarda yazılı cezalar
iki
misli tatbik olunur.
MADDE 100. — 23, 25, 26 ncı maddeler hü
kümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçları ile
köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste
lik ağaç ve mahrukatı yerinde kullanmıyanlar
veya bunları başkasına satanlarla bilerek alan
lar, odun veya kereste olduğuna ve bunların
miktarına göre, 100 liradan 500 liraya kadar
hafif para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 101. — Orman İdaresinden izin al
maksızın 15 ve 30 ncu maddelerde yazılı işle
ri yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince
tâyin olunacak şartlama riayet etmiyenler 25
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile
cezalandırılır.

MADDE 104. — Yazılı olarak yapılan teb
ligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 49 ncu
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudut
larını belli etmiyen hususi orman sahiplerin
den, 50 liradan 200 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. >
Orman sahipleri, bu cezanın infazından son
ra, 6 ay'içinde yine mükellefiyeti ifa etmezlerse
verilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz.

MADDE 1105. — 51 nci madde gereğince,
tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman plânlarında ormanın imarı, geliştirilmesi,
ağaçlandırılması, hastalık ve haşerelerle müca
MADDE 102. — 24 ncü madde gereğince ver
dele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösteri
rilecek nakliye . tezkeresini değiştirmeksizin len işleri, plân dairesinde ve verilen müd<Jetağaç, odun, kömür,ye sair orman mahsullerini I ler içinde.yapmıyan ve gerekli tedbirleri alma
taşıyanların malları, kaçak .olup olmadığının
yan orman sahiplerinden 200 liradan 500 lira
incelenmesi için 88 nci maddede gösterilen şe
ya kadar para cezası alınır.
kilde alıkonur.
Bu cezanın infazından sonra, orman sahip
Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği
leri kendilerine verilecek mühletler içinde bu
tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal ta I işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri alşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın ı mazlarsa, bunlar Orman îdaresi tarafından ya( S. Rflvıaı • 2 m ^
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pılır ve masraflar tamamen kendilerinden alı
nır.
MADDE 106 — 73 ncü maddedeki mecburi
yete riayet etmiyenler bir haftadan iki aya
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Orman idaresine ait telefon şebekesi ve
tesislerine ve her türlü alet ve malzemesine
zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci
maddesi gereğince cezalandırılır.
Bu suç, Haziran başından Ekim ayı sonuna
kadar devam eden yangın mevsiminde işlenirse
eeza iki misline çıkarılır.

altı aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Kaçak orman mallarının taşınmasında kul
lanılan her nevi nakil vasıtaları ve hayvanlar
kime ait olursa olsun müsadere olunur.
Bu malları taşıyan veya taşıtanlardan bi
rinci fıkrada yazılı cezadan başka ayrıca, odu
nun beher kentali veya kesri için 5 lira, kö
mürün beher -kentali veya kesri için 25 lira,
tomruk veya kerestenin beher metre mikâbı
veya kesri için 100 lira hesabiyle para cezası
alınır.
Orman emvali taşıyanlardan, Orman İdaresi
memurlarının 88 nci maddenin son fıkrası ge
reğince, talep edecekleri vesikaları ibraz etmiyenler veya her hangi bir şekilde malın müsa
deresine karşı koyanlar hakkında birinci ve
üçüncü fıkralarda yazılı cezalar iki misli ola
rak verilir.

MADDE 107 — 74 ncü maddeye göre or
manlarda vukuagelecek yangınları söndürmek
için, salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı
tarafından, yangın mahalline gitmeleri emrolunmasma veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân
edilmesine rağmen, orman yangınının söndür
meye gitmekten imtina edenler veya gidipte
MADDE 111. — Ağaçlara vurulan resmî
çalışmıyanlar ve verilen işi yapmıyanlar hak
damga
ve numaraları bozanlar ve orman sınır
kında vali ve kaymakamlar tarafından 25 lira
larındaki
taksimat ve saireye mahsus işaretleri
dan 100 liraya kadar hafif para cezası verilir
ve
levhaları
kaldıranlar, belirsiz hale getiren
ve ayrıca bunlardan 27, 28 ve 131 nci maddeler j
gereğince ormandan faydalananlar mütaakip I ler, yerlerini değiştirenler bir aydan altı aya
kadar hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar pa
bir yıl için bu haklarından istifade edemezler.
ra
cezası ile cezalandırılır.
• Ancak bu cezalarına, tebliğ tarihinden iti
9 ncu maddedeki ihbarı yapmıyanlar bir haf
baren beş gün içinde, mahallî sulh ceza mah
tadan
iki aya kadar hapis ve 25 liradan 100 li
kemesine itirazda bulunabilir.
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
74 ncü maddede yazılı memurlarla Orman
Teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın yerine
MADDE 112. — Orman içinde kimlerin ne
yardım göndermiyenler ve alâka göstermiyengibi ahvalde ateş yakacaklarına ve bu gibilerin
ler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin
ne gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair Or
2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
man İdaresince gösterilecek şart ve hususlara
riayet etmiyerek ateş yakanlar ve orman içinde
MADDE 108 — Bu kanunun 77 ve 78 nci
sönmemiş sigara atanlar bir aydan altı aya ka
maddelerine aykırı hareket eden veya ettiren
dar hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar para
ler Türk Ceza Kanununun 233 ncü maddesinin
cezası ile, cezalandırılır.
2 nci fıkrası gereğince cezalandırılır.
MADDE 113. — Orman yangınına sebebiyet
MADDE 109 — 79 ncu maddede gösterilen
verenler Türk Ceza Kanununun 383. maddesin
tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50
de yazılı ceza ve bu yangını kasden çıkaranlar
liraya kadar hafif para cezası alınır.
ise bu cezadan iki misli ile cezalandırılır.
MADDE 110 — Bu kanunun hükümlerine
MADDE 114. — Muhafazaya ayrılmış or
aykırı hareketten dolayı müsaderesi icap eden
manlarda, ormanlara mütaallik suçları üşüyen
orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, I
lerin müstahak. olacakları ceza iki misli olarak
taşındığını veya toplandığını bildiği halde ya
hükmolunur.
hut bilmediğini ispat edemiyerek satın alanlar,
taşıyanlar veya taşıttıranlar, biçenler, işliyen- |
MADDE 115. — 69 ncu madde hükmüne mu
]er ; kabu] -edenler veya gizliyenler bir aydan | halif hareket edenlerle. Devlete veya başkaları( Ş , Sayısı : 200).

- 69 na ait olan yerlerde yeniden orman yetiştirmek I lacak her türlü tesislerin intifaları döner serma
yeye bırakıldığı takdirde bu tesislerin maliyet
üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara
bedelleri döner sermayeye ilâve edilir.
her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması ve
ya ginnesi suretiyle zarara sebebiyet verenler
MADDE 120. — Y;ukar>ki maddede yazüı dö
50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile
ner sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
cezalandırılır.
I
a) Geçici beşinci madde gereğince devrediMADDE 116. — Orman memurları tarafın I lecek ve para hükmündeki kıymetlerle ambar,
sabit kıymet ve stok mevcudu mallar,
dan zaptolunan kaçak orman mahsulleri ve bu
kanunda suç sayılan fiillerde kullanılan destere,
b) Lüzum ve zaruret halinde Katma Büt
halta, kaama.gibi vasıtalar müsadere edilir. Mü
çeye konacak ödenek.
saderesi gereken orman mahsulleri istihlâk edil
MADDE 121. — Orman Genel Müdürlüğü
miş ise, kıymetinin mahallî rayice göre tazmi
tarafından
İstihsal yapılacak ormanlarla istih
nine hükmolunur.
sal ve satışları yapacak işletmelerin döner ser
MADDE 117. — Orman suçlarına ilişkin fi
mayesine ilişkin işler Muhasebei Umumiye ve
illerin ikamda bir zarar hâsıl olursa, talep vu
Artırma, Eksiltme ve ihale kanunlarına bağlı
kuunda ayrıca tazminata da hükmolunur.
olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek
Bu tazminat, orman idaresinin masraf ede
esaslara ve ticari icaplara göre yürütülür.
rek vücuda getirdiği tesis veya işaretlere taallûk
Döner sermayenkv merkezce yapılacak umu
ederse, yapılan masraf üzerinden ve yaş ağaç
mi bilançosu ile döner sermayeli işletmelerin
kesilmesi veya sair orman mahsullerinin çıka
kesinhesapları sarf evrakı ile birlikte yıl sonun
rılması halinde de orman tarife bedeli üzerin
dan başlıyarak yedi ay içinde Sayıştaya verilir.
den hesap olunur.
MADDE 122. — Katma Bitçe ile yapılacak
MADDE 118. — Her türlü orman suçların
istihsalden «İde edileeek mahsullerin muham
da, yarma dekardan fazla tahrip olunan veya
men bedelleri, döner sermaye ile çalışan işlet
yakılan sahalarda, suçlulara hükmolunacak za
melerin salaş fiyatları göz Önünde tutularak,
rar ve tazminatla beraber ayrıea beher dekar
Orman Genel Müdürlüğünce tesbit edilir.
için 50 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da
Bu kabîl ormanların istihsal, el ile imal, na
bfükmolunttr.
kil ve satıe isterine ait muameleleri, döner ser
mayenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütülür.
"~™'
Altıncı bölüm
MaM hükümler

Y#diaei Bölüm

MADDE 119. — Orman Genel Müdürlüğüüiin istihsal, nakil, imâl ve satış giderleri ile bu
işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıtalar be*
delileri, orman içinde inşa edilecek her türlü
tesislerin yapma masrafları, satınalma, kirala
ma, bakım, muhafaza ve onarma giderleri, si
gorta ve diğer sosyal yardım masrafları, amor
tisman hisseleriyle benzeri giderler, geçici hiz
metliler ücretleriyle işçi gündelikleri için Ge
nel* Müdürlüğün -emrine 50 milyon lira döner
sermaye verilmişi.
istihsal ve satîfşî döner-sermaye üe yapılan
orman14şietmeleı4nSe meveut hdna, tesis ve de
mirbaşlar devir tarihindeki kıymetleriyle döner
sermayeye eklenir.
Katma Bütçeye kfcntriaeak ödeneklerle yapı-

Müteferrik Hükümler
MADDE 123. — Bütün Devlet ormanları ile
Orman Genel MMürf&ğüfcüıı ve buna bağlı dai*e ve müesseselerin orman içinde veya <hştnda
sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi,
bina ve tesisler Arazi, Bina iktisadi Buhran ve
Müdafaa vergilerinden muaftır.
MADDE 124. — Devlet ormanları ile umu
ma mahsus ve hususi ormanlarda ağaçlama,
kesme, tomruklama, ölçme imal etrne ve istif
yerlerine kadar taşıma, her türlü öiıhan yolları
ve köprüler ve su işleri ve su nakliyatı yapma,
orman temizleme ve kÖkîeme odun ve kömür
yatana ve taşıma ve diğer bütün ormancılık iş
lerinde gündelik, götürü, vahidi fiyat gibi usul-
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İerİç çalıştırılan köylülerin ve işçilerin istihkak
ları her çeşit vergi ve resimden muaftır.
Sekizinci bölüm
Geçici hükümler

Devletleştirilmiş

özel ormanların geri verilmesi

MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devletleş
tirilmiş hususi ormanlardan, aynı kanunun 5.
maddesinde ve 5658 sayılı Kanunun geçici mad
delerinde yazılı süreler içinde müracaat etmiş
bulunan orman sahileri veya mirasçıları, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde mahallî orman idarelerine veya o yerin
mülkij^e âmirine yazılı olarak müracaat ettikleri
takdirde, ormanları geri verilir.
Bu süre içinde müracaatta bulunmıyanlar,
ormanlarını geri alma hakkını kaybederler.
MADDE 2. — Devletleştirme karşılığı tama
men veya kısmen ödenmiş bulunan ormanların
sahiplerine teslimi, birinci maddedeki müracaat
süresinin hitamından itibaren en geç üç ay zar
fında Devletleştirme bedelinin birinci taksitini
bir defada ödemelerine sahipleri adına tapuya
tescili ise, tediye edilmiş bulunan Devletleştirme
bedelinin aynı miktar ve taksitlerle Orman ida
resine tamamen geri verilmesine bağlıdır.
Ormanların sahiplerine teslim ve tescili için,
yukarda gösterilen müddetler zarfında taksit
bedelleri ödenmediği takdirde, sahiplerinin or
manlarını geri alma hakları sakıt olur. Ve kendi
lerinden tahsil edilmiş olan taksitler iade edile
rek ormanla alâkaları kesilir.
MADDE 3. — özel ormanların sahipleri adı
na tapuya tescilinin gecikmesi Orman Kanununun
özel orman sahiplerine tanıdığı hak ve vecibele
rin kullanılmasına mâni değildir.
özel ormanların geri verilmesini mütaallik
tescil işleri her türlü vergi, resim ve harçtan mu
aftır.
MADDE 4. — 4785 sayılı Kanunla Devlet
leştirilmiş ormanlardan henüz Devletleştirme be
deli ödenmeye başlanmamış olanların sahipleri
aynı kanunun 5 nei maddesinde ve 5658 sayılı
Kanunun geçici maddelerinde yazılı müddetler'
iğinde müracaat ettikleri takdirde^ bunların or

manları işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
her hangi bir işleme tâbi tutulmaksızın kendile
rine intikal ederler.
MADDE 5. — Geri verilecek ormanlardan,
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, mülki
yeti ihtilaflı bulunanların bir yıllık geri isteme
süresi, bu ihtilâfın mahkemelerce katî olarak
halli tarihinden itibaren başlar.
MADDE 6. — Geri verilecek özel ormanlarda,
gerek Devletleştirmeden doğan muameleler ve
gerekse bu ormanların Devlet elinde kaldığı dev
reye ait hususlarda Devlet ve orman sahipleri
bir hak iddia edemezler ve birbirleri aleyhine
dâva açamazlar.
MADDE 7. — 4785 sayılı Kanun hükümle
rine göre devletleştirilmiş olup bu kanunla sa
hiplerine iade edilecek ormanlardan, muhafaza
ormanı karakterinde bulunmaları veya mevkile
rinin hususiyeti dolayısiyle Devlet elinde kal
maları zaruri bulunanlar 1. madde hükmüne gi
remezler.
Bu kabîl ormanların sahiplerine, isteklerine
göre ormanlarının değer bedelleri veya ziraat
arazisi verilir. Bu ormanlar için sahiplerine ev
velce ödenmiş miktarlar, yapılacak değerlen
dirmede mahsup edilir.
MADDE 8. — Geri verilecek ormanların tes
limi sırasında, ormanın içinde Orman idaresin
ce istihsal edilmiş olup, henüz satışı yapılma
mış bulunan her türlü orman mahsulleri, sahip
lerinin yazılı müracaatları üzerine bulundukla
rı mevki ile miktar vasıfları bir zabıtla tesbit
edilerek hususi orman tarife bedeli, hakiki is
tihsal masrafları tamamen ve peşinen ödenmek
şartiyle orman sahiplerine verilir.
Bedelleri peşin ödenmediği takdirde, bu mal
lar Orman idaresince satılır. Tarife bedeli ve
yapılan bütün masraflar satış bedeli tutarından
tenzil edilerek bakiyesi sahibine ödenir.
MADDE 9. — Geri verilecek ormanların için
de, gerek devletleştirme yolu ile alınmış, ^ge
rekse Orman idaresi tarafından sonradan inşa
edilmiş veya edilmekte bulunan her türlü yapı
ve tesisler, ormanların koruma ve idaresi bakı
mından lüzumlu görüldüğü takdirde; bina ve
'müştemilâtının arsaları bedelleriyle bu binalara
ait geçit yerleri bedelleri mahallî rayiç üzerin-
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den sahibine ödenmek gartiyle Orman İdaresinin
mülkiyetine bırakılır.
Bu rayiç üzerinde taraflar uyuşamadıkları
takdirde, arsa bedeli mahallî Sulh Hukuk Yargıçlığınca umumi hükümlere göre tâyin ve tesbit olunur.
Bu kabil bina ve tesislerden, Orman İdare
since lüzum ye ihtiyaç görülmiyenlerin idareye
malolduğu kıymetten amortismanlar düşüldük
ten sonrafcesbitedilen bedeli mukabilinde orman
sahipleri tarafından satın alınması mecburidir.
Bu suretle satılan bina ve tesislerin bedeli, or
man bedeline ait alınacak son taksit tarihini geç
memek üzere Orman İdaresince taksitlere bağ
lanabilir.
Bu bina ve tesislerin tapuya tescili, bunla
rın orman bedellerinin tamamen ödenmiş bulun
masına bağlıdır.

n
Müteferrik hükümler
MADDE 10. — Plânları yapılıp tasdik edilinciye kadar özel ormanlardan 56 ncı madde
mucibince alınacak hasılat resmi yerine, kese
cekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet or
manları dikili ağaç tarifesinin yarısı, orman ha
sılat resmi olarak tahsil olunur.
MADDE 11. — Orman Gtenel Müdürlüğü
nün elinde bulunan fabrika ve imalâthaneler
sair bina ve tesislerden, âmme hizmetleri bakı
mından satılmasında veya kiralanmasında mah
zur görüimiyenler, Hükümetçe tâyin edilecek
esaslar dairesinde hususi teşebbüslere satılabi
lir veya kiralanabilir.
MADDE 12. — Bu kanun yürürlüğe girdiği
tarihte vergiye esas olan sayıma göre, her şah
sın elindeki kara keçi adedi tesbit olunur. 10
adedden fazla kara keçisi bulunan şahıslar, her
sene kara keçi sayısı yekûnunun onda birini
azaltmaya veya başka cins hayvanla değiştirme
ye ve on adedden az kara keçisi olanlar da, her
sene bir keçiyi eksiltmeye mecburdurlar.
Kara keçi sahipleri ve bunlardan gayrı kim

seler yeniden kara keçi edinerek besliyemez ve
üretemezler.
MADDE 13. — Bu kanun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, on senelik tesviye müddetine
inhisar etmek suretiyle, ormanlık mıntakalardaki kara keçilerin otlatılması için otlama yer
leri ayrılır. Bu sahalar her sene azalacak keçi
miktariyle mütenasiben daraltılır. Bu yerler
haricindeki ormanlara giren kara keçiler dev
letçe müsadere olunur.
MADDE 14. — a) 1951 bütçesi ile katma
bütçeye ödenecek gelirler hariç olmak üzere, bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar katma
bütçe ile döner sermaye arasında tahaddüs et
miş olan alacak ve vereceklerin kayıtları sili
nir.
b) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı daire
ve müesseselerin paraları, para hükmündeki
kıymetleri, her türlü ambar ve stok mevcutları
Genel Müdürlüğün döner sermayesi sayılır.
MADDE 15. — Döner sermayenin 1951 yılı,
bilanço ve kesinhesapları Ocak ve Şubat 1952
aylarını da ihtiva etmek üzere 14 aylık olarak
tanzim edilir.
MADDE 16. — Yürürlükte bulunan Orman
İşletme Talimatnamesi, bu kanuna göre hazır
lanacak talimatname yürürlüğe girinceye kadar
yürürlükte kalır.
>
Dokuzuncu bölüm
Son hükümler
MADDE 125. — Kaldırılan kanunlar:
18 . II . 1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman
Kanunu.
8 . VI . 1946 tarihli v e 4914 sayılı Kanun.
18 . VI . 1946 tarihli ve 4920 sayılı Kanun.
3 . IV . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanun.
MADDE 126. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 127. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür,
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İstanbul Mebusu Ahmet Haindi Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658 sayılı Kanunun
birinci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/275)
17. VII. 1951
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Orman'Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik
yapılmasına dair olan 5658 sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasını değiştiren kanan teklifi
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
A. Hamdi Başar

•••'•••-

GEREKÇE

5658 sayılı Kanunla evvelce Devletleştirilmiş ormanlardan Devlet ormanları içinde olmıyan
bâzı hususi ormanların sahiplerine iadesi kabul edildiği halde köylerde oturan ve geçimlerini
evvelce sahip ve mutasarrıf oldukları ormanlardan temin eden köylülere ait basit baltalık or
manları bu hükmün dışında bırakılmış ve bu sahalar »Devlet ormanı halinde işletmeye tâbi tu
tulmak yüzünden senelerden beri tapularla tasarruf ederek bunları özel mülkiyet hukuku içinde
ihtimamla muhafaza eden ve işleten köylüler hem büyük sıkıntıya ve ıstıraba sürüklenmiş, hem
de bu baltalık sahalar birçok tahriplere mâruz kalmıştı*.
Devletin bu sahaları umumi orman rejimine tâbi tutarak kendi tarafından işletmeye açması
na rağmen hakikatta buralarda hiçbir işletme faaliyeti yapamıyarak köylülere makta vermek ve
köylü tarafından eskiden olduğu gibi kesilerek o'dun veya kömür halinde kendileri veya pazar
ihtiyacı için hazırlanmak şekli tatbik olunmakta bulunmuştur. Buna rağmen zahirî şekliyle bir
Devlet işletmesi mevcut olduğu f arzolunarak baltalıklardan odun kesen ve bunlardan kömür yapan
köylüler nevama bu ameliyatı Orman idaresinin mütaahhit ve mültezimi gibi yapıyor addoluna
rak bu yüzden kanuni tarife bedelinden maada ayrıca bir de masraf tevzi hissesi namiyle ağır
bir resim ödemeye mecbur tutulmuş ve bu suretle esasen geçimleri son derece kıt olan bu fakir
vatandaşların durumu acınacak bir sefaiM ve ıstırap kaynağı olmuştun*.
öbür taraftan bu baltalık sahaların muhafazası için Orman idaresince yapılan bütün teşkilât
ve masraflara rağmen senelerden beri mevcut hukuku tasarrufiye ihlâl edilmiş olmasından ve
civar köylülere de bu sahada makta verilmesinden dolayı korunma keyfiyeti temin olunamamakta
ve neticede hem Devlet ve hem de vatandaşlar' ziyan görmektediı.
Orman rejiminin yeniden ıslâhı zamanına kadar dahi bu durumun devamına imkân kalmamış
tır ve köylülerin bu çok haklı şikâyet ve talepleri derhal halledilmezse ümitsizlik ve sefalet için
de ezilecekleri ve ileride bu hakları tanınsa dahi ıstıraplarının telâfisi mümkün olamıyacağı şüp
hesizdi/.
Bu itibarla esasen tetkik edilmekte olan yeni Orman Kanununda da derpiş edildiği anlaşılan ve
(köylerde oturup geçimlerini evvelce sahip oldukları ormanlardan temdn eden köylülere ait basit
baltalık ormanlarının) istedikleri takdirde sahipleri veya mirasçılarına 'devnolunacağmı ifade eden
kamun teklifi Yüksek Meclisin yüce tasdikma sunuldu.
istanbul Milletvekili
A. Hamdi Başar
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İSTANBUL MEBUSU AHM^T ÖAMDİ
BAŞAR'İN KANUN TEKLÎFÎ
Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve
bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan kanuna ek 5658 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin ilk fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun tekiUfi
*
MADDE 1. — 5658 sayılı Kanunun birinci
maddecimin ıb'irinoi fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
BÎRİNCt MADDE — 9 . V I I . 1945 tarihli ve
4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş ormanlar
dan, Devlet ormanları içinde olmıyan ve etrafı
tarla, Dağ, bahçe gibi 'kültür arazisi, özel "orman,
şehir, kasaıba ve köy merası Orman Kanununun
birinci maddesine göre orman sayılmıyan yer
lerle çevrili olmak şartdyle Devlet ormanların
dan tamamen ayrılmış 'bulunan 'köy, 'belediye
tüzel kişiliklerine ve gerçek (kişilere aıit or
manlarla (köyde oturan ve geçimlerini evvelce
sahip olduğu onmanlardan temin eden köylüle
re ait basit baltalık ormanları,) sahipleri veya
mirasçıları i^tedd'kleri 'takdirkle geri verilir.
MADDE 2. — Bu kaoıun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 3. — Bu kanun 'hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

( S . Sayısı : 200)

İfftanbul Mebusu Ahmet Hamdı Başar'in, Orman Kanununun 56Ö3 sayılı Kanunla
106 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/276)

değiştirilen

17 . VII . 1951
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair hazırladığım kanun teklifi ile gerekçesini ilişik olarak sunuyorum.
Gerekli muamelenin yapılmasını saygılarımla arz ve teklif eylerim.
İstanbul Milletvekili
A. Hamdi Başw

GEREKÇE
3 . IV . 1950 tarihinde yürürlüğe «iren 5653 sayılı Kanunla 3116 sayılı Orman Kanununun 105 nci
maddesi değiştirilerek ormanlardan iziusiz yaş ağaç kesenler bir haftadan üç aya kadar hapis cezasiyle cezalandırıldıktan maada ayrıca koru ormanlarından kesilen beher ağaç için yirmi beş liradan
yüz liraya, baltalık ormanlardan kesilen beher kentalinden on lira kömürün beher kentalinden
yirmi beş lira hesabiyle ağır para cezası alınması kabul edilmiştir. Bu suretle tadil edilmezden
evvel mezkûr 105 nci maddeki cezai hüküm (ruhsatsız ağaç kesenler yapılan zararın ehemmiyeti
nazarı itibara alınarak bir haftadan altı aya kadar hapis ve beş liradan beş yüz liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılır.) şeklinde idi.
Maddenin bu şekilde tadiline sebep kaçakçılara şiddetli para cezası tatbik etmek suretiyle kaçak
çılık hâdiselerini önlemek olduğu halde paraya taallûk eden ceza müeyyidelerinde hâkime hiçbir
takdir hakkı tanınmaması tatbikatta büyük haksızlıklara yol açtığı ve ormandan geçinen köylü
vatandaşlarımızın kaçakçılık şümulüne bite giremiyecek bâzı usulsüz hareketlerinin de ya bu fiil
lerin büsbütün cezasız kalması veya köylü varlığını mahvedecek şekilde ağır cezalar tatbiki gibi
hazin neticeler doğurduğu görülmektedir.
5653 sayılı Kanun henüz geçen sene ortalarında yürürlüğe girmiş olduğundan buna göre bâzı
orman bölgelerindeki köylüler hakkında bu kanunun hükümleri dâhilinde ağır eeza tatbikına ait
mahkemelerce yeni yeni verilen kararlar bugünlerde infaza başlamak zarureti hâsıl olunca bu
vatandaşlardan bir kısmı malını mülkünü terkederek köylerini terketmeye ve bir kısmı da bunu
yeni iktidarın orman köylülerine ferahlık verecekyerde yeniden baskı tatbikına başlandığı şeklinde
karşılayarak ne yapacaklarını şaşırmış durum dr oldukları bizzat yaptığımız müşahede ve tetkikler
neticesinde anlaşılmıştır.
Bu ağır ceza müeyyideleri kaçakçılığı meslek ittihaz etmiş ve bu sahada teşkilâtlanmış olanlardan
ziyade mevzuatın tâyin ettiği şekil ve merasimi pek iyi kavrayamadan ve ekseriya zatî ihtiyacını temin
etmek \maksadiyle
usulsüz bâzı katiyat yapmış olan köylüler hakkında tatbik yeri bulduğu görül
mektedir. Elinde ruhsatname olduğu halde sarf usulsüzlükten dolayı cezaya çarpılmış olanlara
tesadüf edilmektedir.
* 7z 1 .._,
Fiil ile ceza arasında münasebet lüzumu aşikârdır. Kasıt, mahiyet ve yaptığı neticelerle biz
zat failin durumu ceza tâyininde âmil olduğu için umumiyetle cezai hükümlerde hâkime
takdir
hakkı tanınmak ve asgari ve âzami ceza hadleri bu bakımdan
kanunlarda tesbit edilmek ceza
prensibi icabı olduğu halde Büyük Millet Meclisinin geçen devresi son günlerinde çıkarılan bu
kanunda bu nokta her nasılsa göz önüne alınmamış ve ceza mutlak olarak âzami hadde tesbit ve
kabul edilmiştir. Şurası da dikkate şayandır ki, Hükümet teklifi «Ormanlardan izinsiz yaş ağaç
kesenlerden on santimetre kutrundan yukarı olan beher ağaç için beş liradan
yirmi beş liraya»
kadar ceza alınacağı
şeklinde iken Meclis encümenlerinde ağaç kutruna ait kayıt kaldırıldıktan
(S..Sayısı : 200)
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maada ceza yirmi beş liradan yüz liraya çıkarılmış ve ayrıca da Hükümet teklifimle olmaclı&i
halde bir haftadan üç aya kadar hapis cezası ilâve olunmuştur.
5653 sayılı Kanunla tadil edilmezden evvel sözü edilen 105 nci maddede- ruhsatsız ağaç kes*
meriifî ceaası 5 liradan bağlıyarak 500 lirada bitmekte idi. Ayrıca bir haftadan altı aya kadar
hapis cezası da vardı. Bu şekilde cürmün mahiyetine göre ceza takdiri mümkün olduğundan hâ
kim takdir hakkını kullanarak her hâdiseyi cezalandırma imkânını Dulmakta idi. Şimdi tarlasına
odunlardan .küçük bir çit yapmış köylüye, bu iş için zatî ihtiyaçtan alman odun kullanılamaz
diye dahi dört beş çekilik bu odunlar için yüzlerce üra ceza hükmolunacağı düşüncesiyle hâkim,
ya adalet vicdanına uyarak bu gibi kasdi kaçakçılık olmıyan küçük hâdiseleri cezalandırmamak
üzere muhakemeleri beraetle neticelendirmek veya vazife hissiyle kanunun tâyin ettiği ağır para
cezasına hüküm vermek zorunda kalıyor.
Ormandaki kaçakçılığın önlenmesi her şeyden evvel orman köylülerinin yaşama haklarını tanı
yan adil bir orman kanunu tedvini ile mümkün olacağına şüphe yoktur. Henüz böyle bir kanun
çıkmadan kaçakçılığın pek şiddetli cazalar tatbiki usuliyle önlenilmesine çalışmak tatbikatta acı
bir adaletsizliğin tezahüründen başka bir netice vermemekte ve resmî ifadelere göre bugün or
manlardan kaçak şeklinde yapılan katiyet ruhsatlı katiyatın iki misli gibi azîm bir hadde çıkmış
bulunmaktadır. Bu derece büyük kaçakçılık hâdiselerinin cereyanına imkân veren bugünkü or
man rejimimizin süratle ıslâhına kadar eski bir zihniyet ile konan adalet ve hukuk prensip
lerine aykırılığı açıkça gözüken mezkûr 105 nci maddenin süratle tadili bir zaruret halini almış
ve bu hükümleri hâdisenin mahiyetine göre hâkimin takdirine bağlıyan daha âdil bir esas ola
rak tadil teklifi yapilmıştır.
Yüksek Kamutayca kabulünü arz ve teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
A. Hamdi Başar

İSTANBUL MEBUSU AHMET HAMDİ BAŞAB'IN TEKLİFİ
3116 sayih Orman Kanununun 5653 sayılı Ka
nunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi
MADDE İ — 3İİ6 sayılı Orman Kanunu
nun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 105. ~ Ormanlardaki yaş ağaç
ların kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları yaralıyarilar, boğanlar, tepelerini veya tekmil dalla
rını koparanlar veya kesenler, bunlardan çıra
ve palamok çıkaranlar, burç alanlar, orman
örtüsünü kaldıranlar, orman toprağını kuvvet
lendirmek için dikilen her çeşit nebatları zedeİiyenler veya koparanlar veya ruhsatsız ağaç
keşerijer yapılan z^fların ehemmiyeti ve failin
maksach ve durumu ^göz önüne alınarak bir haf-

tadan altı aya kadar hapis veya on liradan bin
liraya kadar ağır para cezsiyle cezlandırılır ve
ya her iki cezaya birden hükmolunur. Bu su
retle çıkarılan ağaç ve mahsullerin müsadere
sine de karar verilir. Talep halinde ayrıca taz
minata da hükmolunur. Bu tazminat DevleV or
manları için yapılan mmtaka tarifesinde göste
rilen bedeldir.
'
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
-4h
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Geçici Komisyon raporu
T.B.M.M.
Geçici Komisyon
Mms No. 1/170-2/170,200,224,254,275,276
Karar No. 5

4.VI

.1938

Yüksek Başkanlığa
3116 «ayılı Orman Kanunu yerine kaim olmak
üzere hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
Yüksek
Kamutaya sevkolunan tasarı ile Tokad Milletve
kili Sıtkı Atanç, Bolu Milletvekili Kâmil Ko
zak, istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar,
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve Zongul
dak Milletvekilleri Fehmi Açıksöz ve Rif at Sivişoğlu tarafından verilen kanun teklifleri komis
yonumuzca ayrılan Su Komisyonunca memleketi
mizin muhtelif orman bölgelerinde yapılan tet
kikler sonunda tevhiden incelenmiş ve bir ta
sarı halinde komisyonumuza tevdi edilmiştir.
Komisyonumuzun
uzun
çalışmalarından
sonra :
Tekliflerin gerekçelerinde belirtildiği ve ko
misyonumuzca da kabul edildiği gibi 3116 sayılı
Orman Kanununun 15 senelik tatbikatının, or
manların tenkilerinin, tatbikatçıların görüşleri
nin, halkın ve halk mümessillerinin şikâyetleri
nin ışığı altında, kısacası âlemin isteklerine ve
tecrübelerin neticelerine dayanarak memleketin
ihtiyaçlarına ve şartlarına daha uygun bir
•Orman Kanununun hazırlanması lüzumu ve fay
dası sabit olmuştur.
Memleketimiz ormanlarının saha ve vüsat iti
bariyle kifayetsizliği, iktisadi zaruretlerle or
manların süratle azaldığı ve tahrip olunduğu, sa
dece yasak hükümleriyle ve ceza müeyyideleriyle
ormanların korunamıyacağı, .ormanların korun
ması sağlanmadıkça ilmî ve teknik her çeşit me
sainin az değerli veyahut heder olacağı pek ma
lûm hakikatlardandır.
Bu pek malûm hakikatlarla imkânlarımızın
telifi çok az kusurlu bir Orman Kanununun ha
zırlanmasındaki güçlüğün yegâne sebebidir.
Mütalâa ve mukayeseyi kolaylaştırmak için
mer'i kanundaki hükümlere kısaca işaret edil
miş, Hükümet tasarısından ayrıldığımız nokta
larla kabul edilmiyen ve münakaşa mevzuu
olan diğer esaslı teklifler etraflı olarak izah
olunmuştur.

Ormanların tarifi :
Bu kanunun tatbik sahası olan ormanın ka
nunda tarif edilmemesi, bir yerin orman sayı
lıp sayılmıyacağının mütehassıslarmca belli
edilmesi, muhtelif bölgelerdeki ve mevkilerde
ki ormanların ve ağaçlıkların ihtiyaç, intifa,
kuruluş, yayılış, iklim, su, toprak, ziraat ve
iktisat şartlarına göre idarece belli edilecek
esaslar dâhilinde tatbikata mevzu olması lüzu
munu müdafaa eden Hükümet; geçen yılların
tecrübelerine dayanarak tarifin çok yerlerde
ormanların tahribine, yine birç©k yerlerde va
tandaşların arazilerindeki kolektif fayda mev
zuu teşkil etmiyen ağaçlardan kolaylıkla fay
dalanmamalarına, bir kısım arazinin de daha
verimli olarak işletilmemesine yol açtığını ileri
sürmüştür. Tarif
yapılmasındaki
güçlüğü,
tarifin doğuracağı zararları ve tatbikat 'güçlük
lerini kabul etmekle beraber komisyonumuz, 15
yıl içinde yapılan üç tariften ve tatbikatından
neticeler çıkararak tatbikatçıya ve hâkime belli
bir ölçü verecek, vatandaşı bu kanunun vaz'ettiği yasaklar ve cezalar karşısında müşkül
vaziyete düşmekten kurtaracak bir tarif yapı
labileceğine kaani olarak ormanı ve orman sayılmıyacak yerleri tarif etmiş (Madde 1), buna
ilâve olarak da idareye orman sayılan bir ye
rin faydalı ahvalde orman rejimi dışına çıka
rılması (Madde 2) orman sayılmıyan bir ye
rin âmme menfaati bakımından orman rejimi
ne alınması (Madde 3) orman tahdit ve kadas
trosunun ikmaline kadar doğacak ihtilâflarda
karar vermek (Geçici madde 1) yetkisini ka
bul etmiş ve dolayısiyle Hükümetin endişeleri
ni önlemiş bulunmaktadır.
Ormanların tasnifi :
idare, koruma, işletme^ve imar mevzuların
da sahiplerine tanınacak salâhiyetle? ve âmme
menfaati bakımından onlara yüklenecek mü
kellefiyetler başka başka olacağından malikle
rinin hüviyetine; aynı mevzularda ormanlarda
yapılacak hizmetler değişeceğinden • vasıf ve
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karakterlerine göre ormanlar tasnife tâbi tu
tulmuştur (Madde 4).
Mülkiyet »bakımından yapılan tasnif arazi
olarak Arazi Kanunundan, arazinin bir çeşidi
olan orman olarak Orman Nizamnamesinden
beri devam eden tasnifin aynı olup yürürlükte
bulunan kanuna uygun olarak ve mevcut tas nife dâhil bulunduğundan Vakıf ormanları dâ
hil edilmeden aynen kabul .edilmiştir.
Vasıf ve karakter bakımından yapılan tas
nif, orman mevzuatında daima mevcut olan ko
ruma ve idare maksatlarının tavzihinden iba
rettir,
istihsal ormanlarının ikinci derecede koru
ve baltalık olarak tasnife tâbi tutulması görü
şü; bu iki şeklin ağaçların kendiliğinden yetiş
me ve ağaç topluluklarının idaresi tarzından
meydana gelmesinden, iktisadi icaplarla biri
nin diğerine tahvili gerekebileceğinden, mem
leketimizde sarih hudutlarla ayrılamamasmdan,
korulu baltalıkların bu tasnife uymamasından
kabul edilmemiş, ilmî, iktisadi ve hukuki lüzuma
dayanmamaktan başka tatbikat mahzurları da
teşbit olunmuştur.
Ormanların tahdit ve kadastrosu :
idare ve korumayı kolaylaştıracak, mülkiyet
ve zilyedlik ihtilâflarına son verecek olan or
manların tahdidi işine kuruluş, salâhiyet ve ça
lışma bakımından sürat verilmesi, halkın tah
ditle daha yakından alâkalanmasını ve tahdit
neticelerini daha iyi duyması ve haklarını daha
kolay arıyabilmesi için yeni hükümler konmuş
tur. (Madde 7 - 11, 13 - 14).. .
Eski tâbirle mirî bugünkü tâbirle Devlet or
manlarının tahribi ve imhası yolu ile tarla açıl
ması v* bu yerlerin tapulanması yürürlükten
kalkan ve yürürlükte bulunan mevzuatla müteselsilen menolunmuştur. Ormanların açıklık
larında dahi olsa tarla açılmasını 1934 yılında
Tapu Kanunu ve 1937 yılında Orman Kanunu
yasak etmiştir.
Ağaç ve ağaççıkların toplu hallerini yerlerile birlikti orman* sayan ilmî ve kanuni anla
yış kerşisında ormanların tabiaten açık kalan
veya müdâhalelerle ağaçsızlaşan yerlerinde yer
leşmeyi kabul etmek; ormanların bütünlüğünü
bozmak ve kolektif hizmetlerini zamanen sıfıra
indirmek neticesini doğurur.
Bu böyle olmakla beraber, ormanların bütün

lüğünü bozmadan içtimai ve iktisadi raaüteyi göz*
den kaçırmamak için, kuraılmuş köylerin cüzütam halindeki arazilerinin tapu tatbikatına tâbi
tutulmıyarak orman, sjnırı dışına çıkarılması,. orT
manlar içindeki tapusuz dağınık yapı ve tegisr
lerle arazinin Devlet ormanlarının açılmasiyle
meydana getirilmediği anlaşılanlarının fiilî du r
rumlarının tesbit olunması yani iktisap, ve test
cil veya men'i müdahale tatbikatının genel hür
kümlere tâbi olması, ormanlar kenarında ve
ormanlar içindeki dağınık tapusuz arazinin
3116 sayılı Orman Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra Devlet ormanlarının açılmasiyt
le meydana getirildiği anlaşılanlarının arman
sınırı içerisine alınması kabul edilmiştir. (Mad
de 12).
Bu suretle realite ile gayenin en iyi bir şe
kilde telif olunduğuna, bu esas
kanununda
yer vermekle de Hükümet tasarısında bugün
olduğu gibi tatbikatı tamamen genel hükümle
re bağlamak mahzurlarına, idarenin talimatna
melerde göze çarpan ve zaman zaman değişen
görüş ve tatbikatına son verileceğine kaniiz.
Bu mikyastan 4aha, geniş bir tatbikatı ka
bul etmek ormanların delik deşik bir hale gel
mesine ve zilyedlik iddialarının ilânihaye deşvamına ve ormanlasın devamlı tahribine yol
açar. Esasen birinci madde muhafaza karakte
rini taşımıyan makilikleri, delicelikleri orman
saymadığından, 2 nci madde iklim, su ve top
rak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli
kültür arazisi haline getirilmesi uygun görü
len ormanların orman rejimi dışında bırakıl
masını mümkün kıldığından sadece ağaç ve
ağaççık topluluğuna dayanan eski tahdit tat
bikatından doğan mahzurlar bertaraf edilmiş
tir. ilmî bir mikyasla yapılacak bu tatbikatla
iyi neticeler alınacaktır.
Muhafaza karakteri taşımıyan makiliklerin
süratle belirtilmesi için de ayrıca hüküm kon
muştur. (Geçici madde 2) ki Tahdit Komisyon
larının normal çalışmalarına bağlı kalmadan
bu itfin ayrı elden ve iki senede tamamlanması
mümkün olacaktır.
N o t : Seyycr mahkemeler hakkında da taf
silât verilecektir.
Ormanlık bölgelerdeki köylerin kalkındırıl
ması :
Ormanları korumanın birinci şartı olarak
orman içinde ve civarındaki köyler halkının
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kalkındırılması her kesce kabul edilmektedir. Zi
raat Bankasındaki kurulacak özel bir fondan
bu köyler halkına; arazilerini ıslah, gübre, zira
at aletleri, çeki ve yük hayranı temini, bağ,
bahçe, zeytinlik kurmak, daha az kereste sarfı
nı ve daha az odun yakılmasını sağlıyacak ya
pılar kurmak ve mevcut yapılarını onarmak,
küçük el sanatlarını kurmak ve inkişaf ettirmek
gibi ve Talimatname ile tâyin edilecek diğer
işler için çok müsait şartlarla kredi temin edil
mesi kabul edilmiştir.
Kazındırılacak köylerle kalkındırılma şekil
leri salahiyetli heyetlerce tâyin olunacak ve
Bakanlar Kurulunun tasvibi ile tatbikata geçi
lecektir. (Madde 15-17) Kalkmdınlacak köy
lülere arazi verilmesi de düşünülmüştür. (Mad
de 28) Orman mevzuatında ilk defa yer alan
bu hükümlerden büyük faydalar sağlanacağına
şüphe yoktur.
Ormana zararlı köylerin başka yerlere kal
dırılması :
Yürürlükte bulunan kanunda ve Hükümet
tasarısında olduğu gibi içi iskânın yapılacağına
sadece işaret olunmasının maksadı temin etme
yeceği 15 senelik tecrübe ile sabit olmuştur.
Bizi isabetli ve çok faydalı tatbikata götürecek
hükümlere ihtiyaç vardır. Toprak ve iskân teşkilâtiyle diğer alâkalı teşkilâta vazife verme
yi mümkün kılmak, bu teşkilâtın vazife ve sa
lâhiyet hudutlariyle muhtemel ihtilâfları önle
mek şartiyle orman içinde ve civarındaki tat
bikatta Orman Umum Müdürlüğüne mühim va
zifeler ve lüzumlu salâhiyetler verilmesinin za
ruretine şiddetle kaani olduk.
tç iskânın bütün bir tarih boyunca orman
lar aleyhine ve ormanların tahribine yol açma
sı ve hız vermesi sebebiyle de memleket aley
hine tatbik olunduğu, idari ve siyasi ve hattâ
günlük zaruretleri ön plâna alan diğer vazi
feli teşkilâtın ormanların korunması mevzuu
nu hassasiyetle düşünmedikleri bir vakıadır.
Kanunların katî yasak hükümlerine rağmen or
man teşkilâtiyle diğer vazifeliler arasında tat
bikat çalışmalarının bugün de devam ettiği ma
lûmdur. Her şeyden evvel meslekî bilgi ve
hassasiyetin sağlıyacağı faydalar, bundan baş
ka bilgili eleman, teşkilât genişliği ve yayılışı,
teknik vasıta imkânları da düşünülerek ve
bilhassa ormana zararlı olduğu kadar kalkın
dırma imkânları da bulunmadığından daimî

bir sefalet içinde yâşıyan ve yaşıyacak vatan
daşları süratle daha iyi yaşıyabilecekleri yer
lere nakletmek ve kendilerini memlekete fay
dalı kılmak için Hükümete vazife ve salâhi
yetler verilmiş, bu işi tahakkuk ettirecek kifa
yetli hükümler konmuştur.
Yıllık tatbikat için tafsilâtlı plânlar yapıl
ması, bu plânların alâkalı bakanlıkların tetkikından geçirilmesi ve Bakanlar Kurulunca tas
diki ancak bu plânlarda gösterilen miktarda
tahsisatın Orman Umum Müdürlüğü ve alâkalı
daireler bütçelerine konması ve dolayısiyle Mec
lisin tatbikata ait her türlü tasavvuru peşinen
tetkik edebilmesi esas kabul edildiğinden Or
man Umum Müdürlüğünün kudreti ve imkân
ları dışında bir işe girişmesi suretiyle isabetsiz
tatbikat ve israf endişelerine yer bırakılmamış
tır. (Madde 15 -16, 18-31)
Ormanların korunması :
Ormanların korunmasını sağlıyacak yasak
lar, nizamlar daha iyi bir tertip dâhilinde ele alın
mış ve tecrübelerden faydalanarak yeni esaslar
vaz'olunmuştur. (Madde 32-37)
Devlet ormanlarında yerleşmek, tarla aç
mak yasağının devamı tabiatiyle kabul olunmuş,
mer'i kanunda ve Hükümet tasarısında olduğu
gibi mahsul ve tesislerin müsaderesinin Orman
İdaresince doğrudan doğruya yapılması kabul
edilmiyerek müsadere mahkeme kararlarına bı
rakılmıştır. Ormanlarda umumi sıhhat, emni
yet ve menfaat bakımından yapılacak olanlara
ilâveten estetik ve turistik bakımdan da bina
ve tesis yapılmasına izin verilmesi kabul edil
miştir. (Madde 35/115)
Ormanlara hayvan sokulmasının çeşitli ve
mutlak zararı ilmin katî bir neticesi olduğun
dan ormanlara her cins hayvanın sokulması
yasağının devamı, Devlet ormanları içindeki
yaylak, kışlak ve otlaklara mütaakıp paragraf
ta görülecek bir nizam dâhilinde keçi ve deve
den gayrı hayvanların ve fevkalâde ahvalde
Devlet ormanlarına aynı hayvanların sokulması
esasatınm devamı kabul edilmiştir. (Madde 37)
Aşağıda izah olunacağı üzere kıl keçilerin
memleket şartlarına ve imkânlarımıza göre tas
fiyesi için ayrı hükümler konmuştur. (Geçici
madde: 3-4)
Orman köylüsüne sağlanan geniş faydalarla
birlikte bu köyler muhtar ve ihtiyar heyetleri-
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nin köyleri hudutları içindeki ormanların ko
runmasında vazife almaları esası çok fayda]ı
neticeler doğuracaktır. (Madde 104)
Devlet ormanlarının toprağı i\e birlikte şa
hıslara veya müesseselere devir veya temlikinin
bir kanun ile olacağı, Devlet ormanları üzerin
de irtifak hakkı tesisinin Maliye ve Tarım ba
kanlıklarının tasvibiyle olacağı hükmü (Mad
de 143) ormanların ayni haklar bakımından ko
runmasına matuf hükmün devamıdır, irtifak
hakkı tesisinin kolaylaşması için salâhiyet Ba
kanlar Kurulundan alınmış ve alâkalı bakan
lıklara verilmiştir.
Zatî ihtiyaç alan köylülerin .inşaatlarında
daha az kereste sarfını mümkün kılacak ve da
ha az odunla ısımlabilecek belli yapı sistemle
rine göre yapmalarını sağlıyacak hükmün de
dolayısiyle ormanların korunmasına hizmet ede
ceği aşikârdır. (Madde 54)
Ayrıca ele alınan tahdit, köylülerin kalkın
dırılması ve iç iskân, otlak ve mera işlerinin
tanzimi, muhafaza ormanları, istihsal, satış, na
kil işlerinin tanzimi ve kontrolü, Devletten
başkasına ait ormanların tâbi oldukları rejim,
orman yangınlarının söndürülmesi, suçluların
takibi, cezai hükümler mevzularında görülecek
esasların da doğrudan doğruya veya vasıtalı
olarak ormanların korunmasına hizmet edecek
leri malûmdur.

laklarının ıslâhı için Orman İdaresine vazife
verilmiştir. (Madde 40)
Devlet ormanları otlaklarının korunması,
otlatmanın tanzimi ve murakabesi vazifesiyle
mükellef Orman Teşkilâtının, mera mütehassıs
larının rapor ve direktifleriyle ve bizzat vazife
lendirilmeleri suretiyle bu işe el atması ve or
manlar dışındaki meralerm ıslahı çalışmaları
na muvazi olarak harekete geçmesi gerekmek
tedir. Kılkeçinin orman bölgelerinde yetişti
rilmesinin ormanlara zarar verdiği mütehassıs*
ların izahına göre komisyonumuzca kabul edil
miş ancak iktisadi ve içtimai zaruretler karşısın
da kılkeçinin sadece yasakla ormanlardan uzaklaştırılamıyacağını 15 yıllık tecrübe göstermiş,
tasfiyesinin bir anda mümkün olamıyacağı da an
laşılmıştır. 'Kılkeçinin sahibine büyük zararlar
getirmeden tam değeriyle tasfiye olunabilmesini,
neticeye tedricen ulaşılmasını, kılkeçi yerine di
ğer hayvanların veya çeşitli zirai gelirlerin ika
mesini, bu işin sadece ormancının tatbikatına bırakılmıyarak mütehassıslarca bir plâna bağlan
masını ve kabul olunan 15 yıllık müddet içinde
keçilerin de otlaklardan faydalanmalarını sağlı
yacak hükümler kabul edilmiştir. (Geçici mad
de : 3 - 4)

Hükümet tasarısındaki her sene onda bir ke
çi azaltılması, yeniden keçi beslemek ve üretmek
yasağı, otlatma sahalarının her sene onda bir da
raltılması çareleri kabili tatbik görülmemiştir.
Memleketimiz şartlarına göre birinci dâva- Muhafaza ormanları - Millî parklar :
nın ormanların korunması olduğu, her türlü
Arazi kayması ve yıkanmasına, nehir yatakla
çalışmaların ve Orman Kanununun hemen her
rının dolmasına, memleket müdafaasına hizmet
türlü hükümlerinin bu dâva ile ilgili bulunduğu
edecek, bu ve diğer maksatlarla muhafazası za
yurdumuzu tehdit eden ormansızlaşma felâke
ruri görülen ormanların muhafaza ormanı ola
tinin anlaşılmasının neticeleridir.
rak ayrılması ve hususi bir rejime tâbi tutulma
Otlak ve mera işleri :
sı esası muhafaza edilmekle beraber daimî
Yukarda izah olunduğu gibi 37. maddede
ve geçici şekiller kabul edilmiş (Madde :
ilmin verdiği yasak perensibi vaz 'olunduktan
41), Devletten başkasına ait ormanların mu
sonra Devlet ormanları içindeki ağaçsız yerler
hafaza ormanı olarak ayrılmaları salâhiyeti
de yaylak, kışlak, otlak, sulama gibi hakları
Bakanlar Kuruluna bırakılmış, istihlâki mü
olanların haklarından ormanlara zarar vermiyetalâa etmiyen Hükümet tasarısına ve is
cek bir nizam dâhilinde faydalanmaları (Madde
timlâki mecburi kılan mer'i kanuna mu
38) ve Devlet ormanları otlaklarında ve fevkal
kabil istimlâk, sahiplerinin muvajakatma bı
âde zamanlarda Devlet ormanlarında köylünün
rakılmıştır. (Madde : 42)
t
ve hayvan sahiplerinin yine ormanlara zarar
îlmî ve turistik maksatla Millî parklar ih
vermiyecek bir nizam dâhilinde hayvanlarını otdası da düşünülmüştür. (Madde : 43)
latabilmeleri usulünün devamı kabul edilmiştir.
İstihsal ve satış işleri :
(Madde 39)
A) Orman Nizamnamesi ve yürürlükte bu
Yeni bir hüküm olarak Devlet ormanları ot
lunan Orman Kanunu devrelerindeki uzun ve
.( S. Sayısı : 200)
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çeşitli tatbikat göz önünde tutularak; orman
ların korunması, istihsalin teknik esaslara göre
yapılması, çeşitli ihtilâfların önlenmesi (15 yıl
geçtiği halde mukaveleli satışlardan doğan
yüzlerce dâva ve idarî ihtilâf henüz tasfiye
olunamamıştır.) Memurların moralinin korun
ması noktalarından istihsalin Devletçe (44. 5)
ve satışların istif yerlerinde yapılması (madde :
46) kabul edilmiştir. Köylünün iş gücünü kıy
metlendirmek ve satmalma imkânlarını sağ
lamak için zaruri olarak, zati ve müşterek ih
tiyaçların isterlerse dikili ağaç şeklinde temini
uygun görülmüştür.
Hükümet tasarısındaki çeşitli istihsal ve sa
tış şekilleri iltizam usulünün tam ihyası mâna
sında değilse de damgalanmış dikili ağaç ve
kesilmiş gövde halinde satış yukarda işaret olu
nan esasları mutlaka zedeliyecek mahiyettedir.
Katiyatm amenaj man plânlarına göre yapıl
ması (Madde : 44), ağaç damgasının yüksek
orman mühendislerince ve zaruret olmadıkça
ekiplerce yapılması (Madde : 45), satışlarda
aç;ık artırmanın esas oluşu ve pazarlıkla satı
şın fevkalade ve zaruri hallerde yapılması
(Madde ,;,49) kabul edilmiştir.
Ancak tomruk nakliyatının mühkün olma
dığı sarp ye yolsuz ormanlarda ve su ile nak
liyat yapılması gereken yerlerde yarı mamul,
yine aynı sebeplerle ve kıymetlendirme zarure
tiyle mamul yapılması istisnai halleri dışında
istihsalin tomruk halinde olması ile orman dışın
da şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış
yerleri tesis, olunması, fabrika tesisinin Millî
Müdafaa ve sair zaruretlerle Bakanlar Kurulu
karariyle mümkün olabileceği kabul edilmiştir.
(Madde : 47) Ziraat âletlerinin köylülerce imal
olunamadığı yerlerde ve zamanlarda bunların
taslak halinde Orman İdaresince imali faydası
ve lüzumu da tesbit olunmuştur. (Madde : 53)
Bu suretle geçmişteki şümullü katiyat mutlak
zaruret ve fayda kapları ile tahdit olunmuştur.
Mamul, yarı mamul yapılmasının, orman dışında
satış yerleri kurulmasının, fabrika açılmasının
katî olarak menolunmasmın, bu işlerin asgari
hadde indirilmesi için yapılan yedi senelik gay
retlere rağmen memleket şartlarına uymadığı
sabit olmuştur.
Mevcut fabrika ve imalâthanelerden âmme
hizmeti bakımından satışında veya kiralanma
sında mahzur görülmiyenlerinin hususi teşebbü

se satılması veya kiralanması kabul edilerek bu
işin (M. 47) de derpiş olunan fevkalâde lüzumla
tahdidi istenmiştir. (Geçici Madde : 6).
Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet daire
lerince hususi maksatlara göre tesis olunan or
manların tesis gayelerine uygun surette idare
ve intifamın mümkün olacağı hükmü formalist
tatbikatın mahzurlarını bertaraf
edecektir.
(Madde : 5),
B) Hudutları içinde Devlet ormanları bu
lunan köy ve ufak kasaba halkının yapacak,
yakacak ve tarım aletleri ihtiyaçlarının 1/10
tarife karşılığında mektep, cami ve köy yolu
köprüleri ihtiyaçlarının tarife bedelsiz temini
(Madde : 50). Devlet ormanlarından on kilo
metre mesafedeki köylerin muhtaç halkına ya
pacak, ihtiyaçların tarife bedeli ilâvesiyle bü
tün köylerin köprü ve cami ihtiyaçlarının ta
rife bedelsiz maliyet masrafları karşılığında
temini esası kabul olunmakla (Madde : 51) be
raber bu köylere linyit ve sair yakacak mad
deler -sağlanıncaya kadar maliyet masrafı ilâ
vesiyle istif yerlerinden veya diğer Devlet or
manlarından 1/10 tarife bedeliyle odun temini
(Geçici madde : 5).
Göçmenlere, iç iskâna tâbi tutulacaklara,
deprem, yangın, sel felâketzedelerine yapacak
ihtiyaçlarının parasız verilmesi (Madde : 52).
Hudutları içinde ormanı bulunan köy hal
kına orman idaresi hesabına işledikleri keres
teden 10 metre mikâbına kadarının, odun ve
kömürde ve el sanatlarında kullanılabilen ah
valde istihsal ettiklerinin tamamının ticaret
leri için satış bedeli karşılığı verilmesi (Mad
de : 5 3 ) .
Köprü inşaatı için açılacak tuğla, kiremit,
kireç ocakları için tarife bedelsiz odun veril
mesi (54), kereste, direk ve mahrukattan
gayrı orman mahsullerinin ormanı olan köy
lere tarife bedeli karşılığında toplanması ve
ormandan çıkarılması,
kıymetlendirilemiyen
artıkların, zararlı ağaçların, toprak mahsulleri
ile meyvalarm istiyenlerce parasız toplanması
ve ormandan çıkarılması (Madde : 56).
3116 sayılı Kanundan evvel köylülerce ko
runan ormanların mahsullerinden münhasıran
bu köyler halkının faydalanması (Madde :57).
Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan
ve kendilerine koruma vazifesi de verilen köj'halkının ihtiyaçları sağlanmadıkça Devletin bu
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ormanlarından piyasa, sa.tı$ı yapılrnaz. (Mad
de : 58).
Devlet ormanlarınclaki her türlü işlerde orma^, işlerinde çakışan, köylülerin ve tercihan
köy orman kooperatifi kuranların çalıştırılması
(Madde:59), Köy orman kooperatifi kuran
köylüle/rin pazar ihtiyaçları için, yerilmesi kabul
edilen miktarın artırılması, bunlara vadeli ve
taksici satışlar yapılmışı (Madde ,: 60) şeklin
de orman köylüsünün kalkınması} ormana bağ*
lanması ve ormanları koruması gibi faydalı ne
ticeler doğuracağı düşünülen hükümler mevcut
tur.
C) Satış,; nakjl-, şzk&k: değiştirme, muayene
gibi ormftn emval jnin kontrolüne ve kaçakçılık
yapılmasının x önlenmesine yanyaeak hükümler
va^'plunmugliur.; (Madde : 61- 62),.
Tatbikatın doğurduğu; malışırlar göz, önün
de btdumteujarafei; geaigr: orman; tahribatını, ön
lemek için (Madde : 63) hükmü kabul edilmiş?tir.
Hü&ün>et tasarısındaki pek şümullü hükmün
kabulü; uygun görülmemiştir.
Orman sayılmıyan yerlerden yapılan kesim
lerin» Devlet ormanları ye uonumiyetlft ormanlar
emvalinden ayrılması, kaçakçılığı. önlemek için
olduğu kadar mal sahibinin serbestçe nakledebilmesjpi sağlamak nıaksadiyle icabında nakliye
ye bağlanması kabul edilmiştir. (Mjtjdde 144)
Devletten başfcasma.ait ormanlar :
4 maddede yapılan tasnif dâhilinde hükmî
şahsiyeti haiz âmme müşeseselerine ait orman
larla hususi i. oraaanlar için^ ormanların kolektif
faydalan göz önünde t u t a c a k orman sahip
lerine evvelce tahmil olunup tamamen, tatbik
olunamadığı anlaşılan ve iktisadi şartlarla bağdaşamıyan bir kısım mükellefiyetlerin kaldırıl
ması ve bu işlerin amenajman plânları ile tâ
yin olunmasının kabulü suretiyle ormanların
işletme, imar, idare, koruma, tahdit ve harita
işleri memleket ve sahipleri için faydalı bir ni
zama bağlanmıştır. (Madde 65 - 77)
Hususi ormanların idare, imar ve işletmele
rindeki iktisadiliği sağlıya» asgari vüs'at belli
edilmiş ve bu vüs'atten daha ufak parçalara
bölünmemeleri esasının devamı uygun görülmüş,
aneak emekle yetiştirilen ormanlar, yetiştirici
nin maksadını bozmamak ve yetiştirmeyi teşvik
için bir.koyda, tâbi tutulmamıştır. (Madde 73)
Yürürlükten kalkmış ve yürürlükte bulunan

kanunların müteeelsilen kabul ettiği ve Yargı*
tay İçtihatları ile kakül edilmiş ormanlarda
mülkiyet esaslarının toplu bir halde yer alması,
Devlet ormanlarının haksız olaran iktisabına ve
devamlı ihtilâflara mâni olmak gayesiyle uygun
görülmüştür. (Madde 71)
Orman rejimine tâbi tutulmasında fayda
görülmiyecek sahipli yerlerin serbest bırakıl
ması mümkün olabileceği gibi, âmme menfaa
ti bakımından serbest bırakılmayan ve fakat
normal olarak amenajman plânlarına göre iş
letilmesinde de fayda görülmezse gayeye uygun
hususi bir idare ve kesim tarzının tatbiki ka
bul olunarak orman sahiplerinin faydasız ka
yıtlardan kurtarılması derpiş edilmiştir. (Mad
de : 2)
Hususi ormanların hasılat resmi Devlet
ormanları tarife bedelinin 1/4 ü olarak kabul
edilmiş ise de (Madde 75) amenajman plânları
nın yaptırılmasını teşvik için plânı olmayan
ormanlardan 1/2 tarife bedeli alınması kabul
edilmiştir. (Geçici madde : 10)
Ağaçlandırma ve imar işleri :
Orman Umum Müdürlüğünü asgari haddi
belli ağaçlandırma çalışmalarına sevketmek, köy,
kasaba ve şehirler civarında da ağaçlandırma
ya hız vermek (Madde : 78), su ve toprak reji
mini tanzim edecek ağaçlamalara ehemmiyet
vermek (Madde <: 79), köy, kasaba ve şehirler' ci
varındaki ağaçlamaları Ormanı,idaresine yap
tırmak ve bu sahaların köy ve belediyelere
devrini sağlamak. (Madde : 80) Fidanlıklar kur
mak (Madde : 81)
Orman hudutları dışında da ağaçlandırma
yapmak. (Madde : 82), Orman, yetiştireceklere
ve yetiştirenlere vergi, Orman Hasılat Resmi
tanımak, Devlet arazisinden yer temin etmek,
ağaçlandırma plânlarını yapmak, kredi sağla
mak, ucuz ve ambalajlı fidan vermek ye,resmî
daire ve müesseselerden yalnız ambalaj nakil
masrafları alınmak, köy, orman kooparatiflerine bu maksatla daha geniş yardımlarda bulun
mak, (Madde : 83-97), tohum ve fidanların men
şe şahadetnamelerinin tanzimi ve kontrolü,
fidanlık kuracaklara parasız tohum verilme
si, (Madde : 88) gibi hükümlerle ağaçlandırma
çalışmalarına hız verilmesi kabul edilmiştir.
Devletçe ve halkça yapılacak ağaçlandırma
çalışmalarının maddi imkân, yardim, teşvik
yollariyle muvaffak
olacağı anlaşıldığından
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- 8 2 yürürlükteki kanunla köy ve belediyelere yük
lenen ağaçlandırma mükellefiyetleri kaldırıl
mıştır.
Orman yangınlarının söndürülmesi :
Mer'i hükümlere muvazi ve daha geniş bir
anlayışla memleket şartlarına uygun olarak,
yangını haber verme, haberleşme vasıtaların
dan süratle ve kolaylıkla faydalanma, lüzum
lu yapı ve tesislerin inşası, civar köy ve bele
diye halkının söndürme mükellefiyetleri, aske
rî birliklerden faydalanma, Devlet vasıtaların
dan faydalanma, mükelleflerin maddi zarar
larını ödemek, mükelleflere yiyecek temini, sa
katlananlara ve ölenlerin ailelerine tazminat
vermek, hastanelerde parasız tedavi ettirmek,
ormanlara giriş ve çıkışı ve konak yerlerini
düzene koymak, yanan köy civarı ormanların
ağaçlandırmasında köylüyü çalıştırmak gibi
yangınları önleyici, söndürücü hükümlerin mak
sadı temin edeceğine muvaffakiyetin daha çok
maddi imkânlara bağlı bulunduğuna kaniiz.
(Madde : 89-98).
Orman memurlarının silâh taşıma ve kullan
ma hak ve yetkileri :
Ormanları koruyacak memurların silahlan
dırılması ve silâhın kullanılması halleri umumi
hükümlere ve vazifenin hususi şartlarına göre
tesbit olunmuştur. (Madde : 99 - 101).
Suçların takibi :
Yürürlükte bulunan hükümlere muvazi ola
rak, suçların takibi, suç ve nakil vasıtalarının
ve mahsulü orman mallarının zaptı, suçluların
yakalanmaları, zabıtanın yardımı, köy muhtar
ve ihtiyar heyetlerinin köy hudutları içindeki
Devlet ormanlarının korunmasında vazife ve
yetki almaları, orman suçlarına ait dâvaların
acele mevattan sayılması, suç mahsulü orman
'emvalinin ve zaptolunan nakil vasıtalarının mu
hafazası ve satılması, başıboş hayvanların tâbi
olacakları muamele, arama, nakliye tezkereleri
nin yoklanması hakkındaki hükümler tatbikat
ve tecrübelere uygun (Madde : 102 - 112) ola
rak tedvin edilmiştir.
Ceza hükümleri :
Yürürlükte bulunan kanun ve hükümet ta
sarısı hükümlerine muvazi, ceza mütehassaşia
rının görüşlerine ve tatbikata uygun olarak ce

zalarda bâzı araştırmalar yapılmıştır. (Madde :
113 - 136).
Fidanları ve genç ağaçları kesenlere, hay
van beslemek maksadiyle ağaç ve fidan kesen
lere (Madde :113). zatî ve müşterek ihtiyaçları
için ucuz tarife ile aldıkları orman mallarını
başkalarına satanlara ve devredenlere (Madde :
120),
Âmme menfaati bakımından orman sayılan
yerlerde bu kanunda yazılı suçları işliyenlere
(Madde : 133) daha ağır cezalar tâyin 'edil
miştir. Yangın söndürme mükellefiyetinden
kaçanlara idare amirlerince takdir olunacak pa
ra cezaları biraz çoğaltılmakla beraber mahke
meye itirazda bulunmak hakları tanınmıştır.
(Madde : 127), yeniden yetiştirilen ormanlarda
tohum ve fidanlara zarar yapanlara ceza tâyin
olunmuştur. (Madde : 125)
Orman Umum Müdürlüğünün hükmi şahsiye
ti ve malî esaslar :
15 senelik tecrübe ve bu kanunla verilen ge
niş ve çeşitli vazifeler Orman Umum Müdürlüğü
nün hükmi şahsiyeti haiz olmasını ve katma büt
çe ile idare olunmasını zaruri kılmaktadır. (Mad
de : 6) istihsalin Devlet tarafından yapılması
kabul edilince (Madde : 44) iktisadi ve ticari
itaplara uygun olarak Orman Umum Müdürlü
ğü emrine döner sermaye verilmesi gerekir.
(Madde : 137)
Döner sermaye ve katma bütçe münasebetle
ri, gayrimenkule yatırılacak döner sermaye mik
tarı, döner sermayenin kaynakları, döner serma
yenin idaresi ve muhasebeler, Sayıştay muraka
besi hakkında gerekli hükümler konmuştur.
(Madde : 138 - 140)
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Ko.
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Niğde
Kastamonu
Kocaeli
F. Ecer
S. Kantarel
L. Tokoğlu
Aydın
Bursa
Bâzı maddelerde söz
S. Karacabey
hakkım mahfuzdur
imzada bulunamadı
L. Ülkümen
Bursa
Çoruh
S. Herkmen
Bâzı maddelerine mu
halif değilim
Z, TJral
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Çorum
Söz hakkım
mahfuzdur
H. Ortakaoğlu

Diyarbakır
Bâzı maddelerde söz
hakkım mahfuzdur
M. R. Bucak

İsparta
T. Tola

Kars
L. Akütüm

Kars
A. Çetin
İmzada bulunamadı

Konya
A. Çilingir

Kütahya
S. S. Nasuhoğlu

Seyhan
Z. Akçalı
İmzada bulunamadı
Zon'guldak
Söz hakkım mahfuzdur
E. Swi§oğlu

Ordu
Söz ve itiraz hakkını
'mahfuzdun
H. Şarlan
Yozgad
H. Tathoğlu
Zonguldak
A , Yurdabayrah

Orman Kanununa bası hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan 4785 sayılı Kanunua ek kanun lâyihası (1/179)
T. C.
Başbakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-1704, 6-1448

25. IV. 1951

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 30 . III . 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan 4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
, ,
Başbakan
A. Menderes

4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı gerekçesi
4785 sayılı Kanun; Devlete ait ve asırların yetiştirdiği büyük orman parçalarının türllü ilktisap ştekil'leriyle fertlerin .eline geçmesi yüzünden, memleketin en mühim varlığını teşkil eden or
manların gün geçtikçe tahribe uğradığı, binaenaleyh bu ormanların sadece kâr gayesi gözetil
meden en iyi Şekilde muhafaza ve idamıesinin ancalk Devlet elinde 'mümkün' bıı'lun'duğuı görüş
ve düşüncesinden mülhem olarak tedvin edilmişti.
Filhakika; ormanların hususi şahıslar veya 'müesseseler tarafından tasarruf ediliegeldiği dev
relerde memleketin umumi menfaatleri ferdî menfaatlere nazaran ikinci plânda bırakılmış ve
kâr kasdiyle tahammülsüz -v% plân'sız kesimi er yapılmalk suretiyfle ormanlarım' tahribi cihetine
gidildiği görülmüştür.
Yetişmesi ve yetişti râlmesi güç ve uzun bir zamana muhtaç olan ormanların; intifamın da
o nispetle uzun olması ve umumiyetle fertlerin ve hususi müesseselerin ormanların aleyhine ve
dblayıs'iyle •memîelketin zararına olsa dahi, bir a/n evvel ve fazla 'kâr temin etmek istemeleri
keyfiyetiyle ormanların muhafaza ve bekası düşüncesinin, memleketin menfaatlerine en uygun
ve ahenkli bir şekilde telif edilememesi yüzünden ormanların tahribe uğradığı görülmüş ve bu
nun hal çaresi olaraJk da bütün husus'i lormanları/n 'kayıtsız ve şartsız devletleştirilmesi yoluna
gidilmiştir.
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Mezkûr kanunun tedvininde, hâkim olan ve ormanların beka ve muhafazasına matuf bulunan gö
rüş ve düşüncenin ehemmiyet ve kıymeti, küçümsenmiyecek bir keyfiyet olarak kabulü zaruri bu
lunmakla beraber, bu kanunda :
A) Ferdî hürriyet ve mülkiyet haklarının en şâmil mânada yer aldığı devlet sistemimizle ve
bugünkü hukuk telâkkisiyle kabili telif olmıyan ve mülkiyet haklarına esaslı tearuz teşkil eden
hükümlerin yer almış bulunması,
B) Mezkûr kanunla devletleştirilen ormanlara ait bedellerin tâyininde; sağlam temellere isti
nat etmiyen vergi kayıtlarının esas ittihaz edilmesi ve bu yüzden devletleştirilen ormanların be
her hektarına isabet eden bedel vasatilerinin pek aşırı farklar göstermesi diğer taraftan vergi
kaydı olmıyan ormanlara, salahiyetli komisyonlarca takdir edilen bedellerin de emsaline nazaran
keza fahiş değişiklikler arz etmesi itibariyle bir kısım vatandaşların mağduriyetini bir kısmının da
ormanın hakiki değerinden fazla bedel almalarını mucip olması ve mezkûr kanunun meriyete girdiği
tarihten bugüne kadar geçen beş yıldan fazla müddet zarfında alâkadar vatandaşların şikâyet ve sız
lanmalarının sonu alınmaması; bu kanunun yeniden tetkikini ve devletleştirilen ormanların sahip
lerine iadesi cihetine gidilmesini zaruri kılmıştır.
Bu tasarının tanziminde; bu kabîl ormanların lâyık bedelinin verilmemesi yüzünden şikâyette
bulunan vatandaşların durumu nazara alınarak, evvelce tesbit olunan bedellerin yeniden ve adilâ
ne bir surette tesbiti hususu da düşünülmüş fakat malî portesinin teminindeki güçlükler ve bilhassa
lâyık bedelin tâyinin de ele alınabilecek olan kıstasların kifayetsizliği dolayı siyle, vergi kayıtları
nın esas ittihaz olunması halinde, 4785 sayılı Kanunun tatbikatında yapılan ve hakiki değerlere uymıyan bedel takdir ve tesbitindeki isabetsizliklerin ve nispetsizliklerin daha mübalâğalı bir şekilde
aynen tecelli edeceği mülâhazasiyle bu yola gidilmekten sarfınazar edilmiştir.
Bu kabîl ormanların; sahiplerine iadesi cihetine gidilirken, öteden beri ihtiyaç ve geçimlerini bu
ormanlardan sağlıyan köylülerimizin intifa haklarının mahfuziyetine bilhassa itina gösterilmiş ve bu
hususun temini maksadiyle tasarının ikinci maddesine, bâzı istisnai hükümler konulmuştur.
Tamamen köylümüzün lehine olarak tesis olunan bu hükümler karşısında; hususi orman sahiple
rinin mülkiyet hakları üzerinde de aynı itina ve hassasiyetle durulmuş ve bu hakların haleldar edil
memesi maksadiyle evvelce kendilerine verilmiş bulunan orman bedellerinin, köylünün intifama
tahsis olunmıyan kısma da şâmil olmak üzere tamamının geri alınmaması ve iade sırasında orman
idaresince yapılmış olan istihsalin de sahiplerine bırakılması kabul olunmuştur.
Aynı zamanda tasfiyeyi de tazammun eden bu kanun tasarısında; yeni, yeni ve çeşitli iddialarla
halli uzun ve hattâ imkânsız ihtilâfların temadisine mahal verilmemek, tasfiyenin tam ve katı ya
pılmasını temin eylemek maksadiyle sahiplerinin istekleri üzerine geri verilecek ormanlarda gerek
devletleştirilmeden ve gerekse geri vermeden dolayı Devletle orman sahiplerinin yekdiğeri aleyhine
dava açmamalarını teminen tasarıya ayrıca bir hüküm konulması zaruri görülmüştür.
"•

Devletleştirilen ormanlar hakkında not

A) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilip bu kanunun 5. maddesinin tâyin ettiği bir yıllık ve
5658 sayılı Kanunun geçici maddesinin tekrar kabul ettiği bir yıllık süreler içinde baş vuran
ların ormanları hakkında malûmat mevcuttur.
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1. Bedelleri ödenen ve ödenmekte bulunan ormanlar :
Yüz ölçümü (H.)
Mülkiyet sahibi
Orman adedi Hissedar adedi Koru
Baltalık
Köy ve belediye
Vakıf
Gerçek kişiler

2.

4
12
383

4
12
776

399

792

38
9550

Karışık

Yekân

32954

2314
73271
46207

32433
10895

2352
115254
90056

42542

121792

43328

207662

Devletleştirme bedellerinin hektar başına isabet eden miktarı :
Asgari
Âzami
Vasati
Kuruş
Lira
Lira

31

14

4 687

3. Bedelleri tahakkuk eden ormanlara :
ödenen
(1952 malî yılı. başına kadar)
Lira

ödeneeek
Lira

Tahakkuk
Lira

504,906

2 408 823

2 911 729

4. Devletleştirme karşılığı tahakkuk etmiyen ormanlar :
İdare muamele safhasında
Kıymet takdiri safhasında
Aded
Hektar
Aded
Hektar
Aded
231

27090

66

47

65511

Dayalı
Hektar
23356

Yekûn
Aded
.344

IJektar
115957

HÜKÜMETİN TEKLÎFt
4785 sayılı Kanuna ek kanun
MADDE 1. — 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilen hususi ormanlardan aynı kanunun 5
nei ve 5658 sayılı Kanunun geçici maddelerin
de yazılı süreler içinde müracaat etmiş.bulunan
hususi orman sahipleri veya mirasçıları tarafın
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde mahallî orman müdürlüğü
ne veya o yerin mülkiye üstüne yazılı müra
caatla istendiği takdirde ormanları geri verilir.
Bu süre içinde ormanın geri verilmesi hak
kında müracaatta bulunmıyanlar, ormanlarını
geri alma hakkını kaybederler.
Devletleştirme karşılığı tamamen veya kıs
men ödenmiş bulunan ormanların sahiplerine
teslimi, birinci fıkradaki müracaat süresinin
hitamından itibaren en geç üç ay zarfında Dev
letleştirme bedelinin birinci taksidini bir defa

tasarısı

da *>demelerkıe; sahipleri, adına tapuya tescili
ise, tediye edilmiş bulunan Devletleştirme .be
delinin aynı miktar ve taksitlerle orman idare
sine tamamen geri verilmesine bağlıdır.
Ormanların sahiplerine teslim ve tescili için,
yukarda gösterilen müddetler zarfmda taksit
bedelleri ödenmediği takdirde sahiplerinin or
manlarını geri alma hakları sakıt olur ve ken
dilerinden tahsil edilmiş olan taksitler iade edi
lerek ormanla alâkası kesilir.
Bu ormanların sahipleri adına tapuya tesci
linin gecikmesi, Orman Kanununun hususi or
man sahiplerine tanıdığı hak ve vecibelerin kul
lanılmasına mâni değildir.
Ormanın geri verilmesine mütaallik tescil
işleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
4785 sayılı Kanunla Devletleştirilen orman-
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lardan, aynı kanunun 5 nci ve 5658 sayılı Ka
nunun geçici maddelerinde yaılı müddetler için
de müracaat eden orman sahiplerine henüz Dev
letleştirme bedeli ödemeye başlanmamış olan
lar, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir
işleme tâbi tutulmaksızın sahiplerine intikal
eder.
Geri verilecek ormanlardan, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mülkiyeti ihtilaflı bulu
nanların bir yılbk geri isteme süresi, bu ihtilâ
fın mahkemelerce katî olarak halli tarihinden
başlar.
Geri verilecek ormanlarda; Devletleştirme
den doğan muamelelerle bu ormanların Devlet
elinde kaldığı devreye ait her türlü metalip için
veya geri vermeden dolayı her ne sebep ve su
retle olursa olsun orman sahipleriyle Devlet
bir hak iddia edemezler ve birbirleri aleyhine
dâva açamazlar.
â
MADDE 2. — 4785 sayılı Kanun hükmüne
göre Devletleştirilmiş olup bu kanunla sahiple
rine iade edilen ormanlardan; 4785 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5653 sayılı Ka
nunun ek 6 ncı maddesine göre Orman Umum
Müdürlüğünce köylünün korumasına ayrılmış
bulunan veya mahallî zaruretler ve ihtiyaçlar
göz önünde tutularak köylünün korumasına
ayrılacak olan ormanlar hakkında 1 nci mad
de hükmü tatbik edilmez.
Bu ormanların intifa hakkı, koruyan köy
halkına tahsis edilir.
B u k a b î l orman sahiplerine tediye edilmiş
taksit bedelleri, tamamına şâmil olmak üzere
geri alınmaz.
MADDE 3. — Geri verilecek ormanların
teslimi sırasında; ormanın içinde ve bu orman
dan orman idaresince istihsal edilmiş olup he
nüz satışı yapılmamış bulunan her türlü orman
mahsulleri, sahiplerinin yazılı müracaatları üze
rine bulundukları mevki ile miktar ve vasıfları
bir zabıtla tesbit edilerek hususi orman tarife
bedeli, hakiki istihsal masrafları tamamen ve
peşinen ödenmek şartiyle orman sahiplerine
teslim edilir.
Bedeller peşin ödenmediği takdirde bu mal
lar orman idaresince satılır. Tarife bedeli ve
yapılan bütün masraflar satış bedeli tutarın
dan tenzil edilerek bakiyesi sahibine ödenir.

MADDE 4. — Geri verilecek ormanların
içinde gerek Devletleştirme yoliyle alınmış, ge
rekse Orman idaresi tarafından sonradan inşa
edilmiş veya edilmekte bulunan her türlü yapı
ve tesisler ormanların koruma ve idaresi bakı
mından lüzumlu görüldüğü takdirde; bu bina
ve müştemilâtının arsaları bedelleriyle bu bina
lara ait geçit yerleri bedelleri mahallî rayiç üze
rinden sahibine ödenmek şartiyle Orman İdare
sinin mülkiyetine bırakılır.
Bu rayiç üzerinde taraflar uyuşamadık]arı
takdirde; arsa bedeli mahallî sulh hukuk yargıçlığınca umumi hükümlere göre tâyin ve tes
bit olunur-.
Bu kabîl bina ve tesislerden Orman idaresin
ce lüzum ve ihtiyaç görülmiyenlerin idareye mal
olduğu kıymetten amortismanlar düşüldükten
sonra tesbit edilen bedeli mukabilinde orman sa
hipleri tarafından satmalınması mecburidir. Bu
suretle satılan bina ve tesislerin bedeli, orman
bedeline ait alnacak son taksit tarihini geçmemek
üzere Orman İdaresince taksitlere bağlanabilir.
Bu bina ve tesislerin tapuya tescili bunların
ve orman bedellerinin tamamen ödenmiş bulun
masına bağlıdır.
MADDE 5. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 6. — Bu kanun
kanlar Kurulu yürütür.

hükümlerini Ba

Başbakan
A. Menderes

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
R. Nasuhioğlu
içişleri Bakanı
Mili Savunma Bakanı
/ / . Köymen
H. özyörük
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. Köprülü
H. Polatkan
Bayındırlık
Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
K. Zeytinoğlu
T. ileri
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı
Muhlis Ete
Dr. E. H. Üstündağ
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
R. S. Burçak
N. Ökmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
S. Kurtbek
N. Özsan
işletmeler Bakanji
Hakkı Gedik
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Geçioi Komisyon rapora
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas- No. 1/179
Karar No. 6

20 .VI . 195Û

Yüksek Başkanlığa
4785 sayılı Kanuna ek olarak Bakanlar Kuru
lunca tanzim olunup Kamutaya sunulan tasarı
ile İstanbul Miletvekili Ahmet Hamdi Başar
ve Tekirdağ Miletvekili Şevket Mocan'ın teklif
leri evvelce teşkil olunan Su Komisyonumuz ta
rafından incelenerek ayrıca ıbir tasarı hazırlan
mış ve komisyonumuza tevdi olunmuştu.
Hükümet tasarısı ve milletvekillerinin tek
liflerinde 4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş
olan hususi ormanlarda 7 seneden beri köylüle
rin çeşitli hak ve intifaları teessüs etmiş oldu
ğundan bu gibiler hariç diğer ormanların sa
hiplerine iadeleri derpiş edilmektedir.
Buna mukabil Su Komisyonunca devletleşti
rilmiş ormanların sahipleri veya vârislerine
iadesi hakkındaki tekliflerin, ormanların bütün
lüğünü korumak ve devamlılığım sağlamak ba
kımından ve aynı zamanda bu tekliflerle iade yo
luna gidildiği takdirde hiçbir ormanın yürür
lükte bulunan ve 5685 sayılı Kanunun hüküm
leri dışına çıkılamıyacağı anlaşılmış olduğundan
2901 sayılı Kanunun koyduğu kıstaslar gereğince
zimmetleri ödenen ormanların değerlerinin
artırılması ve bu şekilde 4785 sayılı Kanunla
mağdur oldukları iddia edilen orman sahiplerinin
mağduriyetlerinin telâfisi cihetine gidilmesinin
uygun olacağı mütaîâasiyle yeni bir tasarı ha
zırlanmıştır.
Komisyonumuz Hükümet tasarısı, miletvekillerinin teklifleri ve komisyonun hazırladığı tasa
rı üzerindeki görüşmeleri neticesinin; Hükümet
tasarı ile milletvekillerinin teklifleri hakkında
ki Su Komisyonunun görüşüne tamamen iştirak
etmiş olup ancak, Su Komisyonunun tasarısın
daki kıymet artırma hususundaki mütalâayı da
varit görmemiştir. Şöyleki :
Kendisine ek olarak kanun tasarısı hazırla
nan 4785 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten bir yıl sonra yani 1946 yılında hayatiyetini

ikmal etmiş ve ömrünü tamamlamıştır. Mütaakıben kabul edilen 5658 sayılı kanun da keza
geçici maddesi ile 1951 yılı Martında müraca
at müddetini doldurarak yeni müracaatlara
mahal bırakmamıştır. Bu itibarla Su Komisyo
nunun hazırladığı tasarıdaki kıymet artırma
esası kabul edilmiş olsa bile gerek hususi or
man sahiplerinin Komisyonumuza vâki müraca
atları gerekse Su Komisyonunun mahallerinde
yaptığı tetkikler sonunda takdir edilen bedel
leri orman sahiplerini tatmin edici mahiyette
bulunmadığı ve isteklere uyulduğu takdirde en
az komisyonun tesbit ettiği bedellerin yirmi
misli artırılması gerektiği bunun ise Hazineye
asgari 100 milyon liraya mal olacağı ve bunlar
dan bir kısmının 5658 sayılı Kanunla sahipleri
ne* iade edildiği ve bir kısmının muamelede bu
lunduğu anlaşıldığından yürürlükte bulunan bu
kanunun hakiki orman sahiplerinin mağduri
yetlerini Önlemiş bulunduğu neticesine varıla
rak Hükümet tasarısı ile tekliflerin ve komis
yon tasarısının tamamının reddine ve Bütçe Ko
misyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek
Başkanlığa sunulmasına karar verildi.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Niğde
Kastamonu
E. Ecer
S. Kantarel
Kâtip
Kocaeli
Aydın
L. Tokoğlu
L. Ülkümen
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Bursa
Çoruh
S. Herkmm
Z. Vrat
Muhalifim
Çorum
Konya
«Kütahya
H. Ortakçtoğhı A. Çilingir 8. 8. Nasuhoğkı
Ordu
Yozgad
Zonguldak
H. Şarlan
H. TaihoğUı R. Sivişoğl*
İmzada bulunamadı
, ,1

S S. Sayısı i 200 \

- sa GEÇÎCÎ KOMİSYONUN

DEĞIŞTÎRÎŞÎ

Orman Kanunu
Birinci Bölüm
Umumi hükümler
Ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi
MADDE 1. — Tabiî olarak yetişen veya emek
le yetiştirilen ve her hangi bir çeşit orman hası
latı veren veya verecek olan ağaç ve ağaççık top
lulukları yerleri ile birlikte orman sayılır.
Ancak :
A) Sazlıklar;
B) Step nebatları ile örtülü yerler;
C) Her çeşit fidanlıklar;
Ç) Parklar;
D) Şehir mezarlıkları ile, kasaba ve köyle
rin sınırları içerisindeki mezarlıklarında ağaç ve
ağaççıklar ile örtülü yerler;
E) Sahipli arazide bllunan ve civarındaki
ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaç
çık nevilerinin bulunduğu yerler;
F)> Devamlı surette kültür arazisi olarak
kullanılan ve evsaf itibariyle orman mefhumuna
girtmiyen ve her hangi bir çeşit orman hasılatı
veren veya verecek olan dağınık, yer yer köme
ve sıra halinde bulunan ağaç ve ağaççıklar ile ör
tülü yerler;
G) Sahipli arazide bulunan palamut meşe
likleri, fıstık, fıstık çamlıkları ve sığla ağaççık
ları;
H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişmiş veya yetişecek olan her nevi
meyveli ağaç ve ağaççklar;
I) Sahipli arazideki aşılı ve aşısın zeytinlik
ler ile, hususi kanunu gereğince' aşılanmak ve
imar edilmek şartiyle ve kişilere, -temlik olunmak
üzere, Devlet ormanlarından tefrik-edilen yaba
ni zeytinlikler;
J ) -Funda veya makiler ile örtülü yerlerde,
muhafaza ormanı karakteri taşımıyan sahalar;
Orman sayılmaz.
MADDE 2. — M i m , -su* ve toprak rejimine
zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi
haline getirilmesi Tarım Bakanlığınca uygun gö
rülen ormanların, orman rejimi dışında bırakıl
ması Bakanlar Kurulunca karar altına alınabi
leceği gibi, orman mefhumuna dâhil olduğu hal
de orman rejimine tâbi tutulmasında bir fayda

tasarısı
görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılma
sına veya gayeye uygun hususi bir idare ve ke
sim tarzı tatbik edilmesine de Tarım Bakanlı
ğınca izin verilebilir.
MADDE 3. — Bulundukları mevki, vaziyet
haiz oldukları hususiyet noktasından, memleke
tin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine yarıyacak yerlerin, orman rejimine alınmasına, Tarım
Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca ka
rar verilebilir.

MADDE 4. — Ormanlar mülkiyet ve idare
bakımından :
A) Devlet ormanları;
B) Hükmi şahsiyeti haiz âmme müessese
lerine ait ormanlar;
C) Hususi ormanlar;
Vasıf ve karakter bakımından:
A) Muhafaza ormanları;
B) Millî parklar;
C) İstihsal ormanları;
olmak üzere ayrılırlar.
MADDE 5. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan
Devlet dairelerince hususi maksatlara göre te
sis edilen ormanların; bu daireler tarafından
tesis gayelerine uygun surette idare ve intifa
ma, Tarım Bakanlığınca izin verilebilir.
MADDE 6. — Devlet ormanlarına ait her
çeşit işler; Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şahşahsiyeti haiz ve katma bütçe ile idare olunan
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bu Genel Müdürlüğün teşkilât ve vazifele
rini ifa tarzı ayrı bir kanunla tesbit olunur.
Devletten başkasına ait olan bütün orman
lar; Devletin murakabesi altında olup bu mu
rakabe Devlet namına Orman idaresi tarafın
dan bu kanun hükümleri dairesinde yapılır.

ikinci Böltun
I
Devlet ormanları, tahdit ve kadastro
MADDE 7. — Devlet ormanlarının ve bu
ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yay-
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lak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer or
manların hudutlarının tâyin ve tesbiti orman
tahdit komisyonları tarafından yapılır.
Bu komisyonlar, bir orman başmühendisi
veya yüksek orman mühendisinin / başkanlığın
da, bir yüksek orman mühendisi, mühendis ve
ya mühendi smuavini ile tahdidi yapılacak ilin
genel meclisince veya daimî encümenince seçi
lecek bir üye ve belediye hudutlarında beledi
ye heyetlerince köy hudutlarında köy ihtiyar
heyetlerince seçilecek bir üyeden teşekkül eder.
İl genel meclisi veya daimî encümeni tara
fından ayrıca bir yedek üye seçilir. Asıl ve
yedek üyelerin isimleri orman tahdit komisyo
nu başkanlığına bildirilir. Komisyon başkanlı
ğı emrine lüzumu kadar teknik memur ve kâ
tip verilebilir.
Yasak bölgelerde ormanların tahdidi sırasın
da Millî Savunma Bakanlığından bir temsilci
bulundurulabilir.
MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi
işlerinin hangi illerde yapılacağı Orman Genel
Müdürlüğünce tâyin olunur ve keyfiyet orman
da çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Res
mî Gazetede ve ilgili il ve ilce merkezlerinde
çıkan birer gazetede ve mûtat vasıtalar ile en
az beş gün ara ile ikişer defa ilân olunur.
Tahdidine başlanacak Devlet ormanının ma
hallin orman başmüdürü tarafından tesbit ve
tanzim edilecek umumi hudut krokisi, orman
da çalışmaya başlamadan en az yirmi gün ev
vel ilân edilmek üzere valiliğe verilir.
Komisyon başkanı ,tahdide başlama gününü
orman hududuna bitişik gayrimenkul sahipleri
nin veya kanuni mümessillerinin veya vekille
rinin hazır bulunmalarını, * hazır bulunmadık
ları takdirde, tahdit işinin gıyaplarında devam
edeceğini bildiren ilân kâğıdım beş gün evvel
ilgili köy veya beldenin münasip yerine astırır
ve keyfiyeti bir zabıt ile tevsik eder.
MADDE 9. — Komisyon kararları ekseriyet
le verir. Oy eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu taraf kazanır. Üyelerden birisinin bulun
maması halinde, başkanın halktan seçeceği bir
üye komisyona katılır. Komisyon çalışma sıra
sında beldelerde belediye encümenleri, köyler
de ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilir
kişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunların
tahdit gününde ve yerinde hazır balunmasmalar

rı halinde, komisyon lüzum gördüğü takdirde
civar köy halkından başka bilirkişi seçebilir.
MADDE 10. — Tahdit edilecek ormanların
bitişiğinde veya içinde gayrimenkulu olanlar,
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur ve
mülklerinin hudutlarını gösterir tasarruf ve
mülkiyet vesikalarını ibraz ederler.
Komisyon başkanı tarafından yerinde yapı
lan ilâna rağmen alâkalıların bulunmamaları
komisyonun tahdit işlerini durdurmaz.
MADDE 11. — Komisyonlar yaptıkları tah
dit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve tevsik
ederler. Bu zabıtlar komisyon başkanı ve üyeleri
ile, hazır bulundukları takdirde komşu arazi sa
hipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri
tarafından imzalanır.
Bu zabıtlarda tahdit olunan Devlet ormanı
nın adı, ağaç çeşitleri, komşu gayrimenkulun
cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülki
yet ve diğer ayni haklara mütaallik itirazlar ve
alâkadarların ibraz etmiş oldukları vesiakaların
kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydo
lunur.
MADDE 12. — Tahdit sırasında muteber ta
sarruf vesikası ibraz edilmiyen ormandan başka,
gayrimenkuller hakkında aşağıdaki fıkralara
göre muamele olunur.
A) Devlet ormanlarının dışında ve içinde
bulunan toplu haldeki köylerin yapı ve tesisleri
nin kenarından başlıyarak aralıksız Devlet or
manı sınırına kaçlar devam eden ziraat arazisi,
orman hududu dışmda bırakılır. Ancak :
Devlet ormanlarının sınırları bitişiğinde bu
lunup da 3116 sayılı Kanunun neşrinden sonra
Devlet ormanından açıldığı, komisyonco anlaşı
lanlar orman hududu içine alınır.
B) Devlet ormanlarının içinde olup da kö
yün rirâat aransi1^plUklğuna-dShil>'olınıyan, ya
pı ve tesisler ile dağmık araailerm ©evlet orma
nından açılmamış. oldwğıı komisyonca anlaşılan
ların fiilî durumları tesbit fchnrur.
3116 sayılı Kanunun.neşrindensonra ^Devlet
ormanlarından «sikliği komisyonca anlaşılanlar
Devlet ormanları sınîrlan içme alınır.
M MADDE 43. •—Î.UE&Hölsyoftlarınvtahdit zabıt
hulâaülarömı, hudttdıı : gösteren kroki de dâhil
«Mağu >toakiebirer i sureti ilgili şehir >. kasaba ve
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köylerin münasip yerlerine aşılır. Asılma tarihi
beldelerde belediye encümenlerinin köylerde ih
tiyar heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesaika
ile tevsik edilir ve bu vesika komisyon dosya
sında muhafaza olunur. Bu askı şahsan tebliğ
hükmündedir. Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren altı ây içinde,
yetkili mahkemelere müracaatla itiraz edebilir
ler. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz ise ko
misyon kararı katileşir.
Komisyonların ilgililer ile birlikte yaptığı
uzlaşma zabıtlarındaki hükümler katı olup imza
edenin buna itiraza hakkı yoktur.
Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katileşmiş olan ormanlar, tapuca hiçbir harç ve re
sim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur.
MADDE 14. — Tahdit komisyonunun vilâyet
umumi meclislerince seçilen azalarına, on lira
gündelik verilir. Bunların komisyonlara iltihak
ve ayrılması ve komisyonlar ile beraber işe git
me ve ödenmesi ve çalışması sırasında kullan
maya ihtiyaç görülecek nakil vasıtaları ücret
leri kendilerine ayrıca ödenir..
Belediye ve koy heyetlerince seçilecek ko
misyon üyeleriyle bilirkişi olarak seçileceklere
her masraf kendilerine ait olmak üzere sekiz
lira gündelik verilir.
Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve üc
retli memurların nakil vasıtası masrafları ve
yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir.
Bunlardan yalnız teknik memurlara arazide
kaldıkları günler için yevmiye karşılığı olarak
amenajman ve teşcir işlerinde çalışan orman
teknik memurları gibi tazminat yevmiyesi ve
rilir.

n
Orman köylerinin

katkmdtrilması

ve iç iskân

MADDE 15. — Devlet ormanlarının bütün
lüğünü ve korunmasını sağlamak ve varlığını em
niyet altına almak için ormanların içinde veya
kenarında oturanların :
A) Kalkındırılmaları,
B) Başka yerlere kaldırılmaları.
Aşağıdaki hükümlere göre yapılır.
MADDE 16. — Orman Umum Müdürlüğünün
teklifi üzerine 15 nci madde gereğince yapıla
cak kalkındıfıİBia ve kaldırmalar Tarım Bakan

lığınca vilâyetlerde valinin veya mümessillerinin
ilçelerde kaymakamın başkanlığında bir orman
ve bir ziraat mühendisi ve lüzumu halinde bir
veterinerle ilgili bakanlıklardan istenecek birer
temsilciden teşkil edilecek heyetlere tesbit ettiri
lip Bakanlar Kurulunun tasvibiyle tatbik saha
sına konulur.
MADDE 17. — Bulundukları yerlerde kalkmdırılacak olanlara Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasında kurulacak özel bir fondan kredi
açılır. Kalkınma esası ve şekilleri bir talimatna
me ile belirtilir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasındaki özel fon için tutarı 50 milyon lira
yı aşmamak şartiyle her yıl Orman Umum Mü
dürlüğü mülhak bütçesine en az 6 milyon lira ko
nur.
özel fonun kaynağı; her yıl bütçeye konacak
ödenektir.
Bu madde ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasına verilen işler bankanın asıl görevlerin
den olup banka bu işlerin yürütülmesi için ku
ruluşuna, zaruri gördüğü servis ve kadroları
Tarım ve Maliye bakanlıklarının muvafakatiy
le ekliyebilir. Bu kuruluş giderleri özel fondan
ödenir.
Banka bu işler için yıllık ayrı hesap tuta
rak bilanço tanzim eder. özel fonun bilançosu
zarar gösteren yıllarda bu zarar ertesi yıl Dev
letçe bütçeye konacak ödenekle karşılanır.
Kalkınma kredisi için icabına göre 25 yıla
kadar vadeli olabilir ve faiz nispeti de % 1 i
geçemez.
Bu kredilerin açılma şekilleri faiz nispeti
ve miktarları Maliye, Tarım bakanlıkları ve
Ziraat Bankasiyle ibirlikte belirtilir.
Açılan kalkınma kredisinden doğan ala
caklar vâdesinde ödenmediği takdirde Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca borçlunun
haczi caiz mallarından Tahsili Emval Kanunu
hükümlerine göre tahsil olunur.
MADDE 18. — 16 neı madde gereğince iç
iskâna tâbi tutulacakların yerleştirilmelerine
ait plânlar her yıl Bütçe kanunu tasarısının
Meclise tevdiinden üç ay önce Bakanlar Kuru
lunca tasdik edilir ve bu plânlarda gösterilen
miktardan tahsisat Orman Umum Müdürlüğü
veya ilgili daireler bütçelerine konur.
Bu tahsisatın sarfında 2490 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmayıp 3arf usulü Tarım Ba-
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91kanlığının teklifi
ca belirtilir.

üzerine

feakanlar

Kurulun 1 yere naklolunacaklar, Devlet Demir ve Deniz
yolları vasıtalariyle bütün eşya ve hayvanlariyle yerleştirilecekleri yere; bu yerler yollar üzeMADDE 19. — Ormanların içinde veya biti
ı rinde değilse en yakın istasyon veya limana ka
şiğinde bulunan köy ve kasaba sınırları için
dar parasız naklolunurlar. Bu yollar haricinde
deki Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel
yapılacak nakliyat Orman idaresince yapılır
mülkiyeti altında olan ve kamu işlerinde kulveya masrafları ödenmek suretiyle başkalarına
lanılmıyan arazi ile bu yerlerde Devletçe ku
yaptırılır.
rutulan sahipsiz bataklıklardan
kazanılacak
arazi ve bu kanunun birinci maddesinin (J)
MADDE 24. — Bu kanuna göre yerinde kalfıkrası gereğince orman sayılmıyacak yerlerle
kmdırılacaklardan yeter miktarda arazisi olmıikinci madde gereğince ziraat arazisi haline
yanlara borçlanma suretiyle arazi verilebilir.
kalbi kararlaşan yerler, bu kanunun yürürlü
Nakledileceklerin; muhtaç olanlarına, borçlan
ğe girdiği tarihte Orman Umum Müdürlüğü
ma yoliyle emlâk ve arazi canlı ve cansız demir
emrine geçer. Bu arazi hiçbir sebep ve suretle
baş ve bedelsiz tohumluk ile bir yıllık yiyeeek
satılamaz ve sadece bu kanunun iç iskân mak
ve hayvan yemi verilebilir.
sadına tahsis olunur.
Bunların ormanlarda bıraktıkları gayrimenOrman Umum Müdürlüğü bu maddenin ga
kuller orman mefhumuna girer ve bıraktıkları
yesini gerçekleştirebilmek için bu gibi yerlerde
yapı ve tesislerin işe yarar malzemesi yeni yer
toprak satmalabilir.
leşme yerlerine Devletçe götürülebilir.
MADDE 20. — Ormana bitişik köy ve ka
saba hudutları dâhilinde iskâna müsait Dev
let arazisi veya ıslah edilebilecek toprak saha
sı bulunmaması halinde 19 ncu madde dışın
daki iskân ve Toprak Umum Müdürlüğü em
rinde bulunan Devlet arazisinin Orman Umum
Müdürlüğü emrine tahsis ve orman içinde ve
kenarında Devlet arazisi bulunup da iskâna
muhtaç ailelerin bulunmaması halinde bu yer
lerin iskân ve Toprak Umum Müdürlüğü emri
ne terkedilmesi Bakanlar Kurulunun kararma
bağlıdır.
MADDE 21. — Ormanların içinde veya bi
tişiğinde bulunan köy ve kasaba sınırları dâhi
linde her türlü yerleştirmeler Orman Umum
Müdürlüğünce yapılır. Bu yerler dışındaki yer
leştirmeleri hangi dairenin yapacağını Bakan
lar Kurulu takdir eder.

MADDE 25. — 24 ncü maddeye göre orman
mefhumuna giren gayrimenkullerin sahiplerine
yerleştirilecekleri yerde değerin,Ge gayrimen
kul verilir. Bu mümkün olmazsa tamamlanamıyan kısımlarının veya tamamının değer pahası
ödenir.
Yeni yerleştirilme sahasında verilecek gay
rimenkullerin değeri ormanda bırakılan gayri
menkullerin değerinden fazla ise bu fazlalık
borçlandırılır.
Borçlanma muameleleri 716 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Tarım Bakanlığınca, tahsilat
Maliye Bakanlığınca yapılır.
Köy kuruluşu halinde mektep, cami, köy
odası, karakol, pazar, harman ve mezarlık yer
leri, mera, otlak, hayvan ve başka müşterek ih
tiyaçlara lâzım olan yerler parasız bırakılır.
Çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç yapılabilir
veya tamir edilebilir ve bu tesisler borçlandırıl
maz.
icabında yerleştirileceklere malzeme ve para
verilebilir. Yapı ve tesislerin inşasında kendi
leri de çalıştırılabilir.

MADDE 22. — 19 ncu madde gereğince Or
man Umum Müdürlüğü emrine geçen veya satmalınan arazinin ziraat ve iskâna elverişli bir
hale sokulması için gerekli bütün işlerle lü
zumlu yapı ve tesisleri Orman Umum Müdür
I
MADDE 26. — Yerinde kalkındıracaklarla
lüğü yapar. Ancak; bu tesislerin vüsat ve tek
başka yerlere kaldırılacaklara verilecek arazi
nik ehemmiyetine göre ilgili dairelere yaptırıl
nin ve kaldırılanların bıraktıkları gayrimen
maları Bakanlar Kurulunca karar altına alı
kullerin değerlerini 16 ncı maddede adı geçen
nabilir.
heyetlere iltihak edecek ilgili köy muhtarından
MADDE 23. — Bulundukları yerden başka I veya belediye temsilcisinden mürekkep heyetler,
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kabili itiraz olmamak üzere katî olarak takdir I cak tecavüzlerde de vali ve kaymakamlar zabıta
marifetiyle tahliyeye salahiyetlidirler.
eder.
Yeniden yapılan veya onarılan veya ıslah
MADDE 30. — A) Bu kanuna göre yerleş
edilen gayrimenkullerle verilecek malların de
tirilenler on yıl müddetle her türlü vergilerden
ğeri, maliyetlerine göre veya gayrimenkulun adı
muaftırlar. Bu muafiyet oturdukları yerlerden
geçen heyetlerce tâyin olunan değerlerine onar
kaldırılmaları tarihinden başlar.
ma ve ıslah masraflarının ilâvesi suretiyle he
B) Bu kanunun kalkındırma ve iç iskân hü
saplanır.
kümlerinin uygulanması dolayısiyle yapılacak
bütün müracaatlar, verilecek dilekçeler, bildi
MADDE 27. — Yerinde kalkmdırılacaklarla
rim, yüklenme, senet, tasarruf belgeleri veya
kaldırılacakların mevcut ve yeniden verilen
benzerleri
ve sair her türlü kâğıtlar ve bütün
gayrimenkulleri bütün borç miktarmca Hazine
resmî yerlerce ve noterlerce ve muhtarlarca ya
adına ipotek edilir.
pılacak işlemler bütün vergi, Damga Eesmi ve
MADDE 28. —• 19 ncu maddeye göre Orman
sair resim ve harçlardan muaftır.
Umum Müdürlüğü emrine geçecek arazinin be
C) Bu kanuna göre yerleştirilenler yerlerin
lirtilmesi ve hak sahiplerine tahsisi orman tah- [ den kaldırıldıklarından itibaren seferberlik hali
kik komisyonlarınca yapılır. Usulü dairesince
müstesna üç yıl müddetle silâh altına çağırılayapılacak ilân müddeti içinde bir itiraz vâki ol
mazlar.
madığı takdirde ve bu kanun gereğince kalkm
MADDE 31. — Belirtilmesi diğer idari mer
dırılacaklarla yerleştirileceklere verilmek üzere
cilere
bırakılan esaslar haricinde kalan bu ka
tahdit komisyonlarının belirtişleri ve Tarım Ba
nunun
iç iskân hükümlerine ait her türlü ça
kanlığının talebi üzerine tapuca Hazine adına
lışmalar ve muameleler hakkında Tarım Bakanlı
Tarım Bakanlığının tasdikiyle tekemmül eden
ğınca bir talimatname tanzim olunur.
temlik cetvellerine göre de hak sahipleri adına
tescil olunur.
Devletin özel mülkiyetinde olan arazi hak
kında da, 5520 sayılı Kanun hükümlerine bağ
Ormanların korunması
lı kalmaksızın bu kanun hükümleri tatbik
MADDE 32. — Devlet ormanlarında :
olunur.
A) Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kes
Bu suretle hak sahiperi adına temlik olunan j
mek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaç
arazi hakkında vukübulacak aynı istihkak dâ
ları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dalla
valarında hasım taraf yeni malik ile birlikte
rını kesmek veya koparmak ve ağaçlardan ya
Orman Umum Müdürlüğü ve Hazinedir.
lamuk, pedavra «Harama» çıkarmak.
Temlik tarihinden itibaren altı ay geçtikten
sonra müstahaklar tarafından ancak Hazine
B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek ve
aleyhine el koyma tarihindeki rayiç üzerinden
ya bunları kökünden sökmek veya bunlardan
bedel dâvası açılabilir.
kabuk ve çıra çıkarmak, yatık veya devrik
Ayin veya bedelin müstahaklara verilmesine
ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek,
mütedair sâdır olacak ilâm ve mahkeme masraf
kömür yapmak.
ları Hazineye aittir.
C) Sahlep, kitre, soğan, kocayemiş, alıç
Aynin müstehikka hükmolunduğu takdir
gibi toprak mahsulü ve meyvaları ve kuru yap
de hak sahibine başka yerde tereihan ve sür
rak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her çe
atle aynı değerde arazi verilir.
şit orman artıklarını ve mazı, kozalak gibi or
man tomumlarmı toplayıp götürmek, ocak aça
MADDE 29. — Kalkmdırılacakların ve nakrak toprak, kum, çakıl çıkarmak, ormanlarda
lolunacaklarm yerleştirilmelerine ayrılan veya
ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak yabunlara verilen topraklar, kimin işgalinde olur
saktıı,
sa olsun vali veya kaymakamın yazılı emirleriy- I
le zabıtaca boşaltılır. Kalkındırılacaklara ve yer- !
MADDE 33. — Ormanın gelişmesi için idare
leftirileceklere teslim olunur. Bunlara vukubula- j nin fennî maksatlarla yapacağı ameliyat dışın-
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da 32 nci maddenin «A» bendinde yazılı fiiller I kalar olan yerlerde taş,- kireç, kömür, trebentin,
katran ve benzeri ocakların kurulması orman
den fidan sökmek ve dal kesmek ile orman ha
idaresinin iznine bağlıdır.
sılatı elde etmek üzere aynı maddenin «B»
bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için
MADDE 37. — Ormanlara her cins hayva
«C» bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak,
nın sokulması yasaktır. Ancak :
orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır.
Her nevi keçi ve develer müstesna olmak üzere,
bu kanunun 38, ve 39 ncu maddelerinde
MADDE 34. — Devlet ormanlarının hududyazılı
hükümler dairesinde, Devlet ormanları
ları içinde mevzu hükümlere göre maden ocak
içinde
bulunan
yaylak, kışlak ve otlaklara ve
ları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve
fevkalâde ahvalde Devlet ormanlarına hayvan
imtiyazı verilebilmesi için Tarım Bakanlığının
sokulup otlatılmasına izin verilebilir.
muvafakatini almak şarttır.
Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatna
me veya imtiyaz almış olanlarla yeniden ruh
satname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan
evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber
vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde,
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya
ve yapmaya mecburdurlar.

IV
Otlak mera işleri

MADDE 38. — Devlet ormanları içinde bu
lunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yer
lerinde hakları olanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak
MADDE 35. — Devlet ormanları içinde bu i istiyenler buralara orman idaresinin göstere
ceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar
ormanların korunması istihsal ve imariyle alâ
vermemeye yönelmiş tedbirlere riayete mecbur
kalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza
durlar.
memurluğu, ahır, depo ve ağaçlama bina ve
kulübeleriyle yanym kule ve kulübeleri müs
i
MADDE 39. — Devlet ormanlarındaki ot
tesna olmak üzere her çeşit bina ve ağıl inşası ve
laklara dışarıdan toplu olarak veya sürü ha
hayvanların barınmasına mahsus yerler yapıl
linde hayvan sokulup otlatılması tanzim edi
ması ve tarla açılması işlenmesi, ekilmesi ve
lecek plânlara göre orman idaresinin iznine
orman içinde yerleşilmesi yasaktır.
bağlıdır.
Devlet ormanlarının her hangi bir suretle
Plânlar^ otlak zamanından evvel tanzim ve
yanmasından veya açıklıklarından faydalanıla
orman müdürlüklerince tasdik olunur.
rak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa
Fevkalâde hallerde! Tarım Bakanlığı Dev
olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollalet ormanlarına zarar vermiyecek şekilde mu
riyle elde edilecek olan yerlerle buralarda ya
vakkat olarak hayvanların ormanlarda otla
pılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adı
tılmasına ait tedbirleri alır.
na tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan
Bu takdirde orman içinde ve civarındaki
doğruya orman idaresince el konulur.
köylerin hayvan otlatmalarına mütaallik işler,
Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve
orman bölge şeflerinin tanzim edecekleri plân
menfaat icabı veya estetik ve turistik bakımdan
lar üzerine, mahallin en yüksek mülkiye âmi
yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman ha
ri tarafından kasaba ve köy ihtiyar heyetleri
sılatı işliyeceklerin ve kullanacakların yapacak
ne tebliğ olunur.
ları bina ve her nevi tesisat için Tarım Bakan
Yangın görmüş ormanlarla tohumlama ve
lığından izin alınır.
kesim sahalarında hiçbir surette hayvan otlatılamaz.
MADDE 36. — Devlet ormanları hudut
ları içinde veya dört kilometreye kadar uzak
MADDE 40. — Devlet ormanları içindeki
lıkta olan yerlerde her çeşit fabrika ve bir kilo
ağaçsız yaylak ve otlaklardaki ot cinslerinin
metreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit ku
ıslahı hususunda gerekli
tedbirleri Orman
rulması Tarım Bakanlığının, bir kilometreye I idaresi yapabilir.
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V
Muhafaza

ormanları

MADDE 41. — Ormansızlık yüzünden arazi
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine
mâruz olan yerlerdeki ormanlarla mezkûr ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri toz
ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ne
hir yataklarının dolmasının önüne geçen mem
leket müdafaası için muhafazası zaruri görü
len Devlet ormanları daimî olarak; tahrip edil
miş veya yangın görmüş Devlet ormanları da
istihsal ormanı haline gelinceye kadar Bakan
lar Kurulu karariyle muhafaza ormanı olarak
ayrılabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların hudutla
rı belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilân
olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve
esasları ve müddetleri ile sureti idare imar
ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri bir
talimatname ile tâyin olunur.
MADDE 42. — Muhafaza ormanı olarak ay
rılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başka
sına ait olan ormanlarla aleûmum muhafaza or
manlarının tamamlanması için, bunlara eklen
mesi lâzımgelen sahipli yerler Bakanlar Kurulu
karariyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sa
hipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yer
ler istimlâk olunur.
,
Yİ
Millî parklar
MADDE 43. — Orman Genel Müdürlüğü
-mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lü
zumlu göreceği ormanları ve orman rejimine gi
ren sahaları, memleketin ilim hayatının istifade
sine tahsis etmek ve mutlak tabiati korumak ve
yurdtın estetik güzelliğini sağlamak halkın çe
şitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,
turi'stik hareketlere imkân vermek maksadiyle de
bâzı ormanları (Millî Park) olarak ayırabilir.
Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza
ormanları hükümlerine göre uygulanır.
VII
İstihsal ve sattş işleri
MADDE 44. — Devlet ormanlarında istihsal;
/ o

ormanların devamlılığını sağlamak ve verimlerini
yükseltmek maksadiyle teknik esaslara göre tan
zim ve Tarım Bakanlığı tarafından tasdik oluna
cak amenajman plânları dairesinde Devlet tara
fından yapılır.
Amenajman plânlarının gösterdiği miktar dı
şında katiyaıt yapılamaz.
MADDE 45. — Devlete ait ormanlardan
kesilecek dikili ağaçlar zaruret olmadıkça bir
Yüksek Orman Mühendisi başkanlığında orman
mühendisi veya mühendis muavinlerinden mü
teşekkil ekiplerce damgalanır. Her hangi bir
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip
kütükleriyle tomrukların bölge şefleri tarafın
dan ne şekil ve suretle numaralanıp damgala
nacağı ve damganın hangi ağaçlara ve tomruk
lara tatbik edileceği ağaç, tomruk, odun ve
kömürün ne suret ve şekilde kesilip, yapılıp öl
çüleceği, nakliye tezkerelerinin ne şekilde veri
leceği ve diğer her nevi orman mahsullerinin
toplanıp çıkarılması usulleri Orman Umum Mü
dürlüğünce tanzim edilecek teknik bir izahname ile tâyin edilir. Damgasız ve nakliyesiz or
man mahsulleri kaçak sayılır.
Damga çekişleri kanuna bağlı levhada 1,
2, 3, 4, ve 5 numaralı şekillerle tesbit edilmiş
tir. Bu çekişlerin yetkili memurlardan başkası
tarafından kullanılması yasaktır.
MADDE 46. — Devlet ormanlarından, Dev
lete ait ölçülmüş ve damgalanmış orman mah
sulleri orman idaresince en yakın orman dışın
daki veya orman idaresinin korumaca mahzur
görmediği münasip istif yerlerine nakil ve sa
tış icaplarına göre partiler halinde istif etti
rilin.
MADDE 47. — Ormancılık tekniği ve kıy
metlendirme icapları zorlamadıkça
Orman
Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve ya
rı mamul yapılamıyacağı gibi orman dışında
şehir ve kasabalarda fabrika depo ve satış yer
leri de tesis olunamaz. Ancak:
Fabrika tesis ve işletilmesi Bakanlar Kurulu
kararına bağlıdır.
MADDE 48. — Devlet ormanlarından elde
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Or
man Genel Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ta
rım Bakanlığınca tasdik olunur.
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köy ortasından ufkî hattı müstakim ile on kilo
metre mesafeye kadar olan köylerdeki muhtaç
köylülere ev, ahır, samanlık gibi zati ihtiyaçları
için kesme, taşıma masraflariyle tarife bedeli
ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibî bu mıntakalar içinde ve dışında bulunan köylerin biz
zat yapacakları köprü ve camiler için muteber
vesaika müstenit olmak, kesme ve taşıma ve imal
masrafları ödenmek şartiyle istif yerlerinden
veya Orman memurlarının göstereceği yerlerden
tomruk veya mamul kereste verilebilir.

MADDE 49. — Orman mahsullerinin piyasa
satışlarında açık artırma esastır.
Açık artırmaya arzedilen orman mahsulleri
nin miktar ve kalite itibariyle mahallî ihtiyaçlara
uygun partiler halinde ayarlanması mecburidir.
Ancak :
Resmî daire ve müessese ve iktisadi Devlet
Teşekkülleri ihtiyaçlariyle müstacelen satış ya
pılmasını icabettiren hallerde pazarlıkla da satış
yapılabilir..
Satış yapına halleri ve şekilleri Tarım Bakan
lığınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca tasdik
olunacak bir talimatnae ile tesbit edilir.

MADDE 52. — Hariçten gelecek ve Hükü
metçe iskâna tâbi tutulacak göçmenlerle Hükü
metçe memleket içinde bir yerden diğer bir ye
re nakledilecek ve topluca köy kuracak veya
köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsın
tısı, yangın ve sel gibi haller yüzünden felâke
te uğrıyan köylerde, bu yüzden zarar gören
muhtaç köylülere yapacakları ev, ahır ve sa
manlık için bir defaya mahsus olmak üzere Ta
rım Bakanlığınca tahammülü müsait en yakın
ormanlardan parasız olarak kerestelik ağaç ve
istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız
kesme, taşıma, imal masrafları karşılığında
tomruk veya kereste verilebilir.

MADDE 50. — Hudutları içinde Devlet or
manları bulunan ve nüfusu 2 500 ve daha aşağı
olan köy ve kasabalar halkının mahallî nüfusa
kayıtlı veya buralarda meskûn olup da bizzat çift
çilikle iştigal edenlere barınmalarına mahsu3
yapacakları ev, ahır, samanlık ve kullanacakları
tarım aletleri ve yakacak ihtiyaçları için tarife
bedelinin on da biri karşılığında ve buralar hal
kının cami, köy yolu köprüleri gibi müşterek ih
tiyaçları için de tarife bedelsiz, tahammülü mü
sait olan en yakın Devlet ormanlarından kereste
lik ağaç ve odun verilir.
Bu yerlerde oturanlar, bu ihtiyaçlarını or
mandan almayıp da orman idaresinin mevcut is
tiflerinden istedikleri takdirde ayrıca hakiki kes
me, taşıma, istif yapılmışsa imal masrafları
alınır.
Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başkalarına
satılması veya bu yerlerden dışarıya çıkarılması,
hibe edilmesi ve kiraya verilmesi yasaktır. Bu
emval haczedilemez.
Bunları kullandıktan sonra veya yıkarak en
kaz halinde âhara satanlar veya devredenler bir
daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
Zatî ihtiyaç için verilen kerestelik ağaç ve
mahrukatın aynı köy halkının bu kabîl ihtiyaç
sahiplerine devrine Orman idaresince izin veri
lebilir.
Bu madde hükmü dışında kalan yerlere yer
leşmek maksadiyle gideceklerden, kullandıkları
emvali söküp götürmek istiyenlere izin verilir.
Bu emvali satmak istîyenler tarife bedelini tama
men ve defaten Orman idaresine ödemeye mec
burdurlar.

MADDE 53. — Hudutları içinde Devlet or
manı bulunan 50 nci maddede yazılı köy ve ka
saba halkının kesip, istif yerlerine taşıdıkları
kerestelik tomrukların idarece tâyin olunacak
müddet içinde istedikleri takdirde istihkak sa
hiplerine on metre mikâbı geçmemek üzere %
25 ine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden
satış bedelleriyle artırmasız olarak verilir.
Miktar mevzuubahs olmaksızın bu nispet
odun, kömür ve ziraat alet ve araba imalinde
ve çeşitli el sanatlarında kullanılabilen orman
mahsullerinin istifadelerinden % 100 e kadara
çıkarılabilir.
Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat
aletlerinin köylülerce imal edilemiyeeeği anla
şılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri
taslak halinde orman idaresi imal edebilir.
MADDE 54. — 50, 51, 52 nci maddelere gö
re yeniden ev, ahır ve samanlık yapmak için
ağaç ve kereste alanların ilgili bakanlıkların
mütalâası alınarak Tarım Bakanlığınca tanzim
olunacak yapı sistemlerine göre inşaat yapma
ları mecburidir.

MADDE 51. — Devlet ormanları sınırlarına
sı

:

200 ^

— 96 —
Bu inşaatlara sarfedilmek şartiyle köy veya
olunan Devlet ormanlarının mahsulleri, mün
köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit ve
hasıran bu kabil köy halkının sırasiyle zatî,
kireç ocakları için orman idaresi tarafından ye
ve müşterek, küçük el sanatları ihtiyaçlarına
ter miktarda tarife bedelsiz odun verilir.
tahsis olunur. Artanı istedikleri takdirde pa
zar ihtiyacına verilir.
İnşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıKöy hükmi şahsiyetleri tarafından bu or
yanlardan ve ocaklardan istihsal olunan mamul
manların korunmasına devam olunmadığı veya
leri 50, 51, 52 nci maddelerde bahsedilen ihti
amenajman plânları esaslarına ve izin şartla
yaç erbabından başkalarına satanlardan verilen
takdirde
ağaç, kereste ve odunların rayiç bedelleri Tah- ı rına riayet edilmediği anltşıldığı
Tarım
Bakanlığınca
tahsisten
vazgeçilebilir.
sili Emval Kanununa göre tahsil olunur.
MADDE 58. — Devlet ormanlarından ya
pılacak istihsalden 50 ve 52 nci maddeler gere
ğince faydalanan köylülerin sıra ile zatî,
müşterek, küçük el sanayii ihtiyaçları temin
edilmeden piyasaya satış yapılamaz.

MADDE 55. — Zatî kerestelik ihtiyaçları
her sene orman bölge şefinin de iştirakiyle köy
ihtiyar kurulu tarafından ormanın verimi ve
isteklilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak
mahallinde tesbit olunur.
Yerilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullan
mayıp da başkasına devredenleri veya satanları
ihtiyar kurulu orman idaresine bildirmekle mü
kelleftir.
Yakacak ihtiyaçları bu kanunun meriyete
girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında köy
ihtiyar kurulu ile birlikte ve bir defaya mah
sus olmak üzere her hane ve nüfus sayısına göre
orman idaresince tesbit edilir. Mütaakip sene
lerdeki değişiklikler köy ihtiyar kurulunca or
man idaresine bildirilir.
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MADDE 59. — Devlet ormanlarında kes
me, taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaç
lama, yol yapma gibi, orman işleri iş yerinde
ki veya civarındaki orman işlerinde çalışan
köylülere veya tercihan aralarında köy orman
kooparatifi kuranlara gördürülür.
Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün
kâfi gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya
fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler
taahhüt yoliyle yaptırılabilir. Bu işleri yapa
cakların işin mahiyet ve hacmma göre teknik
ehliyeti haiz olmaları veya bu işe ehil bir tek
nik eleman çalıştırmaları istenebilir.

MADDE 56. — Devlet ormanlarından çıka
rılan kerestelik, direklik ve mahrukattan başka
MADDE 60. — Bu kanunda ormandan fay
diğer her nevi orman mahsullerini tâyin*edile
dalanma
hakkı tanılan bir veya birkaç köy
cek mmtaka ve müddetler içinde toplayıp ^çıkar
orman
kooparatifi
kurdukları takdirde istifle
maları için 50 nci maddede yazılı yerler halkı
rin satış imkânları ve durumu veya ormanla
na tarife bedelini ödemek şartiyle izin verilir.
rın senelik tahammülleri göz önünde bulundu
Halkın rağbet etmemesi veya iş güçlerinin
rularak pazar ihtiyacı için satılacak miktar
kâfi gelmemesi hallerinde bu mahsuller orman
lar,
artırılacağı gibi vadeli veya taksitle satış
idaresince istihsal olunup satılır.
lar
da
yapılabilir.
Orman idaresince kıymetlendirilemiyen ar
Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerle,
tıklar ile ormana zararlı ağaççıklar orman
köy orman kooperatifi kurulan köylerde koope
idarsinin belli edeceği şartlar dâhilinde sökü
ratife girmiyen
köylüler bu yardımlardan
lerek ve diğer salep, kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç, mazı kozalağı gibi mahsulât ile I istifade edemezler. Köy orman kooperatifleri
nin bu kanunla tanınan hak ve faydalardan
meyvalarm toplanıp çıkarılması için istekli
ne suret ve şekilde istifade edecekleri bir tali
lere izin verilebilir.
matname ile tâyin edilir.
Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para
alınmaz.
MADDE 61. — Her hangi bir suretle satı
şı
yapılmış
orman emvalinin bedeli ödenmeden
MADDE 57. — 3116 sayılı Kanunun yürür
veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat
lüğe girdiği tarihten evvel köy hükmi şahsi
Bankası tahvilleri ile temin
edilmeden ve
yetleri veya köylüler tarafından fiilen ve müstemirren korunduğu orman idaresince tesbit I damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve nak( S . Savısı : 200)
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liye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. i
60 ncı madde gereğince köy orman kooperatif
Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait
lerine tanınan haklar saklıdır.
ormanlar
Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği ye
re ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre süreli
I - İşletme ve imar
olarak verilir.
MADDE 65. — Âmme müesseselerine ait orMalın ilk götürüldüğü yerlerden başka yer
manlarin tahdit işini de 7 nci maddede yazılı tah
lere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal
dit komisyonları yapar. Bu suretle tesbit oluna
mevcuduna göre yeniletmesi lâzımdır.
cak
hudutları, tahdit tâyininden itibaren iki se
Orman malları, sayısı, cinsi, nev'i, ebadı ve
ne içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezkere
sabit kayalar üzerine işaretler hak etmek sure
sine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde
tiyle sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Ko
hepsi üzerinden hacmen % 10 ve veznen % 15 imisyonların masrafları Devlete, tahdit işlerine
ne kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkere
ait diğer masraflar alâkalılara aittir.
sinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alına
rak serbest bırakılır.
MADDE 66. — Âmme müesseselerine ait or
Yukardaki halleri aşan miktar, bütün fazla
manları ya sahiperi işletir veya işletmeyi başka
lığa şâmil olmak üzere kaçak sayılafak idarece
sına verebilir. Ancak bunlar Orman İdaresi ta
müsadere olunur.
rafından parasız olarak tanzim ediecek harita
MADDE 62. — Orman içinde yapılacak nak
ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare
liyat, orman idaresinin göstereceği yollardan
olunur. Bu plânlara riayeti orman idaresi kon
yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların
trol eder.
üzerinde bulunup ilgili memurlar tarafından
Sahiplerinin Orman İdaresine müracaat tari
istenildikçe gösterilir.
hini takip eden ilk iş mevsiminde işe başlamak
Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fab
suretiyle en kısa zamanda plânların ikmali
rikalardan ticaret kasdi olmaksızın orman mah
mecburidir.
sulü alıp nakledeceklerden nakliye tezkeresi
MADDE 67. — Âmme müesseselerine ait or
aranmaz .
manlar parçalanarak, şahıslara veya müessesele
Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak
re toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez.
kaydiyle bu gibi mallar için fatura tanzimine
mecburdurlar. Resmî daire ve müesseseler ken
I I - İdare ve koruma
di ihtiyaçları için küUanmak üzere kendi stok
r
mahallerinden veya fabrikalarından iş yerleri r*- MADDE 68. — Âmme müesseselerine
ait
ne nakledecekleri keresteleri damgalı olmak
I ormanların idaresi ve korunması, Devletin kon
şartiyle kendilerince mûtat ve muteber olan
trol ve murakabesi altında bu kanun hüküm
vesikalariyle sevk edebilirler:
lerine göre sahip olanlara aittir.
MADDE 63. — İstihsal edilmiş veya edilecek
MADDE 69. — Devlet ormanlarına ait 32,
emvale ait açılacak istihkak dâvalarının katı
35, 36, 37, 38, 39, ,61, 62 nci maddeler hükmü
hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce veri
hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait
lecek ihtiyati tedbir kararları ya kesimin dur
ormanlarda da tatbik olunur.
durulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazası
r '^rt
• - .'. -: • :..
na veyahut bu emvalin satılıp bedelinin banka
ya yatırılmasına mütedair olaibilir.
Dördüncü Bölüm
MADDE 64. — Ormanlardan verilen müşte
Hususi ormanlar
rek ve zati ibtiyaçlariyle ve sair mahsulâtı tâyin
edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın
I - Tahdit, harita, işletme ve imar
çıkarmryanlarm izinleri iptal olunur ve bu em
MADDE 70. — Hususi orman sahipleri, taval başka ha]s sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis
I limatname ile tesbit edilecek zaman ve şekilde
edilebilir.
( S. Sayısı : 200 )
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ormanların hudutlarını tahdit ederek ve bu hu
dutları beton ve yontma taşlar dikmek ve sabit
kayalar üzerine işaretler hak etmek suretiyle
belli etmeye mecburdurlar.
MADDE 71. — Bu kanunun meriyete girdiği
tarihte:
A) Tapuda orman olduğu açıkça gösterilmemesine rağmen tapu kaydının ilk tesisi tari
hinden sonra orman hâline geldiği mütehassıs
bilirkişi raporiyle tesbit edilen yerler sahipleri
adına tahdit olunur.
B) Tapu kayıtlarında sabit hudutlar gös
terilmedikçe ve mahkemeler veya kadastro ida
releri tarafından tanzim edilmiş veya edilecek
harita ve plânlara müstenit olmadıkça tapu kay
dında yazılı miktara itibar olunur.
C) Orman halinde bulunan yerlerle, orman
içinde veya orman kenarında ormandan açılmış
yerler hakkında zaman aşımı sebebiyle iktisap
caiz değildir. Ormanlara mütaallik mülkiyet
dâvalarında mütehassıs bilirkişinin mütalâası
alınır.
MADDE 72. — Hususiyetleri, Orman Umum
Müdürlüğünce kabul ve tasdik edilen orman
lar, sahipleri tarafından orman idaresince tas
dik olunacak harita ve amen ajman plânlarına
göre işletilir ve idare olunur. Bu plâna riayeti
orman idaresi kontrol eder. Tâyin olunacak
müddet içinde bu plânları yaptırıp tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenajman plânları or
man idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve
dört müsavi taksitte kendilerinden alınır.

mahkemelerden bir mesul müdür seçilmesini istiyebilir.
MADDE 75. — Hususi ormanların amenajman plânlarında yıllık verim olarak tesbit olu
nan kerestelik ve yakacak odunun kesilen mik
tarından ormanın bulunduğu mmtaka orman
tarife bedelinin dörtte biri her malî sene için
maktuan orman hasılat resmi olarak biri malî
yıl başında diğeri altı ay sonra olmak üzere
iki taksitte alınır. Gününde vermiyenler hak
kında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik
olunup.
II - tdare ve koruma
MADDE 76. — Hususi ormanların idareleri,
korunmalar^ Devletin kontrol ve murakabesi
altında, bu kanun hükümlerine göre sahipleri
ne aittir.
MADDE 77. — Bu kanunun Devlet orman
ları hakkındaki 32, 33, 35, 37 nci maddeleriyle
(satılan malların bedelleri ödenmeden karşılı
ğı banka mektubu Devlet, Ziraat Bankası tah
villeri temin edilmeden) kaydı müstesna olmak
üzere 61 - 62 nci maddeleri hükümleri hususi
ormanlarda da tatbik olunur.
Bu ormanlarda avlanma otlatma ve meyvalarm toplanması bu kanun hükümleri dâhilinde
sahiplerinin iznine bağlıdır.

Beşinci Bölüm
Müşterek hükümler

»MADDE 73. — Sahipli istihsal ormanların
dan kuru olarak işletilenler 1000, baltalık ola
rak işletilenler de 200 hektardan küçük par
çalar halinde aynen taksim ^olunamazlar. Ay
nen taksim ve ifraz talepleri karşısında tapu
idareleri ve kaza yoliyle taksim dâvalarında
mahkemeler gayrimenkulun orman olup olma
dığını orman idaresinden tahkik ederler. Or
manlar hakkında bu fıkra hükümlerine aykırı
yapılan tesciller kanunen hükümsüzdür.

MADDE 78. — Yurtta orman sahasını ço
ğaltmak maksadiyle eski orman sahalarında
veya Devlete ait elverişli topraklarda her sene
en az 5 000 hektar ağaçlandırma yapılır.
Orman sevgisini artırmak için köy kasaba
ve şehirler civarında münasip arazi temin edil
diği takdirde buralarda da ağaçlandırma yapılıı.

MADDE 74. — Hususi ormanların sahipleri
mütaaddit olursa rbunlar içlerinden birini ve
ya bir başkasını orman idaresine karşı mesul
müdür olarak göstermek mecburiyetindedirler.
Göstermedikleri takdirde orman idaresi ilgili

MADDE 79. — Devlet ormanlarının hudut
ları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunla
rın kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne
ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşınma
larına mâni olacak her türlü ağaçlamalar Orman
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I - Ağaçlandırma ve imar işleri
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tdaresince yapılır. Ancak Devlet ormanı içinden
geçen demiryolu ve şoselerin ve her nevi tesisa
tın tahkimi ve tamiri Orman İdaresine malûmat
verilerek ilgililer tarafından yapılır..
MADDE 80. — 7 8 - 7 9 ncu maddeler gere
ğince ağaçlandırılacak sahaların dikimi, bakımı
ve korunması Orman Umum Müdürlüğünce yapı
lır.
Bu işlerde ilgililerin yapabilecekleri yardım
lardan da istifade edilir. 78 nci maddenin ikinci
fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sa
halar köy veya belediyelere terkediliı>ve bunlar
hakkında bu kanunun hükmi şahsiyeti haiz âmme
müesseselerine ait ormanlara mütaallik hüküm
leri tatbik olunur.
MADDE 81. — Bu maksatla, köy ve belediye
lerin ve ağaçlandırma yapmak' istîyen sair mü
essese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere münasip görülen yerlerde Orman
Umum Müdürlüğünce bir yılda en az bin hek
tarlık sahayı ağaçlandırabilecek orman fidanlık
ları tesis edilir.
MADDE 82. — Orman hudutları dışında olup
da ağaçlandırılması zaruri görülen yerlerde Ba
kanlar Kurulunca verilecek karar ve Orman
Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plân dai
resinde ağaçlandırma yapılır.
MADDE 83. — Ağaç sevgisini yurtta yay
mak kökleştirmek için filim göstermek, afiş ve
broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum Mü
dürlüğünce propaganda yapılması ve bütün ilk
ve orta mektep talebelerile askerlere ağaçların
faydaları hakkında dersler okutturulması, bahçe
leri müsait ise mektep ve kışlalarda her yıl ağaç
diktirilmesi ve bunların korunması için Tarım
Bakanlığı ile birlikte Millî Savunma ve Millî
Eğitim Bakanlıkları bir program hazırlayıp tat
bik ederler.
MADDE 84. — En ufak parçası yarım hektar
dan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı ol
mamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sa
hibi,' ağaçlandırmadan itibaren elli sene için
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden
ve« özel ormanların tâbi olduğu hasılat resimle
rinden muaf tutulur. Bu sahaları orman halin
de muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kal
dırılır.
( S . Saj

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler vali
veya kaymakama müracaat ederler, bu yerlerin
bu durumda olduğu tesbit olunduktan sonra, Or
man İdaresi tarafından yapılacak ağaçlandırma
plânına göre, ağaçlandırma işine Tarım Bakan
lığınca izin verilir.
Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisine
ait türlü yardımlar, Orman İdaresince parasız
yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde ağaçlan
dırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan iti
baren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana pa
rasız temlik olunur.
Ağaçlanan sahayı; orman halinde koruyup ida
me ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alınır.
Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen or
manlar Devlet ormanlarına katılmak üzere is
timlâk edilmez.
MADDE 85. — Tarım Bakanlığının vereceği
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği
ağaç nevilerinden bu kanunun 84 ncü maddesi
ne göre gerek kendi topraklarında ve gerekse
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki boş ara
zide, yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle
orman yetiştirecek hususi şahıslara veya hükmi
şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım Bakanığmm
izniyle T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredi
si açılır. Kuruluş kredisi için, on beş yıl müd
detle Tarım Bakanlığı Bütçesine, miktarı
500 000 liradan aşağı olmamak şartiyle T. C.
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca,
ödenek konulur.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş
kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve di
ğer şartları Maliye ve Tarım bakanlıklariyle
T. C. Ziraat Bankasınca müştereken tanzim edi
lecek talimatname ile tesbit edilir.
MADDE 86. — Orman kuracak ağaç yetiş
tireceklere ve kültür arazisi kenarlarında çit
yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı
olarak Orman Umum Müdürlüğünce fidanların
yaşma cins ve nev'ine göre tesbit edilen bedeli
mukabilinde, fidan ve tohum verilebilir. Res
mî daire ve müeseselerin fidan ihtiyaçları da
ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait ol
mak üzere bedelsiz sağlanabilir.
MADDE 87. — Orman kuracak köy orman
kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman ida-
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resi tarafından ağaçlama sahasına kadar, götü
rülerek bedelsiz verilir ve dikim işi orman tek
nik memurlarının nezareti altında yaptırılır.
Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin daimî
nezaret ve kontrolü altında bulundurularak ge
lişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınması
sağlanır.
Ev başına yılda birer dekarlık orman ağacı
diken ve dikim tarihinden itibaren üç yıl geç
tikten sonra bu ağaçları yetiştirip korudukları
orman idaresince tesbit edilen köyler bu faali
yetlerini devam ettikleri müddetçe ellinci mad
dedeki haklardan faydalanırlar.
MADDE 88. — Devlete ait fidanlıklarla di
ğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman ye
tiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı to
humlarının, Orman İdaresinin kontrolü altında
toplanmış ve menşe şahadetnamesi verilmiş to
humlardan olması şarttır.
Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedilecek fidanlara, Orman İdaresince bir menşe
şahadetnamesi verilir. Yabancı memleketlerden
ithal edilecek orman ağacı fidanlarının cins,
nevi ve sair hususlarını belirten menşe şaha
detnameleri ilgili orman idarelerince incelendik
ten sonra giriş izni verilir.
Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbis
lere Orman Umum Müdürlüğünce parasız tohum
verilir.
II. Orman yangınlarının söndürülmesi
MADDE 89. — Ormanların içinde veya ya
kınında ateş veya yangın belirtisi görenler bu
nu derhal orman idaresine veya en yakın muh
tar, jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine
haber vermeye mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askerî
r e mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve
parasız olarak faydalanırlar.
P. T. T. merkezleriyle demiryolları istasyon
larından çekilen yangın ihbarına ait telgraflar
la yangının seyrini bildiren ve yangın hakkın
daki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait
direktifleri ihtiva eden telgraflardan ücret
alınmaz.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule
ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşki
lâtının kuruluş merkezleri arasında Orman İda

resince gerektiği yerlerde telefon devreleri vfc
Bakanlar Kurulu karariyle ruhsat almak sure
tiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis
olunur.
Telefon devreleri P. T. T. İdaresi santralle
rine ve P. T. T. İdaresinin santrali olmıyan yer
lerde jandarma santrallerine bağlanabilir.
P. T. T. santrallerine bağlı olanlar hariç ol
mak üzere hususi telefon hatları için hiç bir
ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez.
MADDE 90. — Ormanlarda yangın olduğun
da, yangına yakın köy ve beldelerin 18 yaşını
bitirip elli yaşını doldurmamış bütün erkek
nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kürek,
kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yan
gım söndürmeye mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye
kâfi gelmezse daha ilerideki köy ve belde hal
kından mükellef olanlar da yangın yerine gön
derilirler. Ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye
müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker
ve jandarma birlik komutanları yangın mahalli
ne yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mec
burdurlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların
çalışanların bu yüzden hasara uğrıyan zatî eş
ya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman
idaresi, diğer ormanlarda alâkalıları tazmine
mecburdurlar.
MADDE 91. — Ormanlarda yangın söndü
rülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vası
ta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş
ücreti orman idaresi tarafından ödeneceği gibi
müstacel zamanlarda salahiyetli memurların
görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, ara
ba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirile
bilirler.
Bunların ücreti de orman idaresi tarafından
ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız
ekmek ve zeytin, peynir gibi katık verilir.
Başjkaca ücret verilmez.
MADDE 92. — Yangın söndürülürken sa
katlananlara sakatlık derecesine göre ve ölen
lerin ailesine, polis ve jandarma efradına veri
len tazminat kadar orman idaresince para ve-
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ölenler hakkında umumi ahkâm tatbik olunur.
Yaralananlar en yakın hastanelere sevkedilirler.
Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları
« hemen kabule mecburdur. Devlet hastanelerin
de parasız tedavi edilir. Âmme müesseselerine
ait hastaneler ile hususi hastanelerde bakma
parasını bilâhara orman idaresi öder.
'MADDE 93. — Orman yangınları için çeki
len bilûmum telgrafları telgrafhane ve demiryol istasyon memurları acele çekmeye ve tel
grafı alan memurlar da bunu hemen mahalline
göndermeye mecburdurlar.
MADDE 94. — Mahallî Hükümetin veya
orman memurlarının sevk kâğıdı üaerine istas
yon memurları yangını söndürmek üzere gide
cek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bi
lâhara yapılmak üzere yangına civar olan ma
halle indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz
k&tariyle ve mümkün olan yerlerde hususi ka
tarla götürüp getirmeye mecburdurlar.
MADDE 95. — Onn'an idaresinin gösterece
ği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye
memurları, kuraklık veya yangın olup da he
nüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri ta
mamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevka
lâde zamanlarda muayyen bir müddet için or
manlara girmeyi meni ve oralardaki her türlü
işlerin tatilini emredebilirler.
MADDE 96. — Orman idaresi yangınları
önlemek maksadiyle <be§ yılda tahakkuk ettiri
lecek bir plân ve program dâhilinde yangın
emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri
yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve
telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu
gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtakalarda yangın mevsimine mtınıhasır olmak üzere
lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda
yangın söndürme malzemesini haiz ve motor
lu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın
ekipleri bulundurabilir.
MADDE 97. — Orman içindeki yollarda or
man idaresince belli edilmiş konak yerlerin
den gayrı yerlerde gecelemek ve konak yerle
rinde yaylak, kışlak ve otlaklarda orman idare
since hazırlanmış ocak yerlerinden gayrı yer
lerde ateş yakmak yasaktır

MADDE 98. — Köylünün korumasına ayrı
lan ormanların yanması halinde alâkalı köyün
18 nci yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış
bütün erkek nüfusu senede en çok on gün
ağaçlandırma işinde bedenen çalışmaya mecbur
tutulurlar.
, . • . - • •
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III - Orman memurlarının silâh taşıma ve kul
lanma ve hak ve yetkileri
MADDE 99. — Orman teşkilâtında her sı
nıf, derece ve görevde çalışan orman mühendisi,
orman mühendis yardımcıları, orman koruma
ve bakımı ile mükellef orman başmuhafaza me
muru ve orman muhafaza memurlariyle orman
umum müdürlüğünce lüzum görülecek diğer
orman memurları Bakanlar Kurulunun seçece
ği silâhla teçhiz olunurlar.
Bu silâhlar adı geçen memurlara orman ida
resince demirbaş olarak verilir.
MADDE 100. — Süâh taşımaya yetkili or
man memurİarı aşağıda yazılı hallerde silâhla
rını kullanabilirler.
A) Türk ceza kanununun 49 ncu madde
sinde yazılı hallerde,
B) Görev sırasında tecavüze veya karşı
koymaya elverişli aletlerin ve silâhların teslimi
emredildiği halde emrin derhal yerine getirilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilen silâh
ve suç aletleriyle el konan müsadereye tâbi na
kil vasıtalarına orman bölge ve muhafaza bina
larına ve elindeki silâhına vukubulan taarruzun
başka şekilde define imkân olmaması hallerin
de,
C) Görevlerini yapmalarına tek veya toplu
olarak fiilî mukavemette bulunulması veya ta
arruzla mümanaat edilmesi hallerinde,
MADDE 101. — 99 ncu maddeye göre silâh
taşımaya salahiyetli olan orman memurları,
kendilerine verilen silâh, cephane ve levazımını
temiz tutmaya ve idarece istendiği, görevlerin
den ayrıldıkları veya çıkarıldıkları zaman âmir
lerine derhal aynen iadeye mecburdurlar. Bu
silâhları hiçbir sebep ve bahane ile başkalarına
veremezler ve satamazlar.
Silâh, cephane ve sair levazımını satan, baş
kasına veren, değiştiren, geri vermiyen memurlar
Türk Ceza Kanununun 510. dikkatsizlik netice
si kayıp edenler veva başkasının kullanmasına
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sebep olanlar silâh, cephane ve malzemenin üç j n n vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti
kat bedelini ödemeye mecburdurlar.
âzasından birine makbuz mukabilinde teslim
olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak
IV - Suçların takibi
olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulu
nanlar orman idaresinin satış komisyonunca maMADDE 102. — Orman memurları, orman
halinde veya pazar yerlerinde, tellâl ile ilân •
suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak ile tesbit,
edilmek suretiyle, derhal satılır. Masraflar çık
suç ve nakil vasıtaları ile suç mahsulü mallarını
tıktan sonra geri kalan para emanet olarak ban
zabt ve icabında suç işliyenleri yakalamak salâ
kaya veya orman idaresi veznesine yatırılır.
hiyetini haizdirler.
Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri
Talep vukuunda palis, jandarma, orman me
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
murlarına ve muhtarlara yardıma mecburdurlar.
teber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâ
MADDE 103. — Orman memurları, av tez
va neticesine kadar sahiplerine iade olunur.
keresi olmıyanları ve orman idaresinden izin al
ve teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil
mamış olanların ormanarda ve orman göl ve de
vasıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü tat
relerinde avlanmalarını men'e, avlarını ve vası
bik olunur.
talarını zapt etmeye salahiyetlidir.
Ancak kanunun 130 ncu maddesi gereğince
müsaderesi icabetmiyen nakil vasıtaları teminat
MADDE 104. — Orman içinde veya civarın
ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur.
da bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti
Sanık lehine karar verilmesi halinde, zaptekendi köy hudutları içinde bulunan Devlet or
dilmiş
emval mevcut ise derhal ve satılmış ise
manlarının korunmasında orman teşkilâtiyle iş
bedeli
iade
olunur.
birliği yapmakla ödevlidir.
Müsaderesine karar verilen mallar, nakil va
Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı
sıtaları ve cürüm aletleri satılmamış ise satıla
yetkileri orman teşkilâtı mensuplariyle birlikte
rak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat
veya Tarım Bakanlığınca belirtilecek esaslar dâ
kaydedilir.
hilinde ayrı olarak kullanırlar.
MADDE 108. — Orman içinde kimin tara
MADDE 105. — Orman memurları bu kanun
fından kesildiği veya hazırlandığı belli olmıhükümlerine muhalif hareket edenlerin hüvi
yan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tes
yetlerini, ikametgâhlarını ve suçlarının mahiyet
bit olunmıyan orman mahsulleri ve cürüm aletleri,
lerini tesbit ederek tanzim eyliyecekleri zabıt
Orman idaresinin satış usullerine göre satılır
varakalarını vakit geçirmeksizin bağlı bulun
ve bedelleri irat kaydolunur.
dukları âmirlerine gönderirler. Amirlerce bu
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtala
zabıtlar tetkik ve tasdik edilerek en kısa bir za
rının sahipleri on beş gün müddetle yapılacak
manda Cumhuriyet savcılığına verilir.
ilânla araştırılır. İlân sonunda sahibi meydana
Hüviyeti tesbit edilemııiyen suçlular vakit ge
çıkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra hük
çirmeksizin en yakın zabıta merkezine götürü
mü uygulanır.
lür.
MADDE 109. — izin almadığı veya orman
MADDE 106. — Bu kanunda cezaları tâyin
içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç ke
edilen orman suçlarına mütaallik dâvalar sulh
secek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde
ceza mahkemelerinde görülür.
görülen ve halinden şüphe edilen kimseleri or
Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce
man dışına çıkarmaya orman memurları yetki
acele mevattan sayılır.
lidirler.
MADDE 107. — Orman suçlarından dolayı
zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat
ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli or
man memurları tarafından muhafaza edilmek
üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakiıı belediye veya köy muhtarına veya muhta-

MADDE 110. — Otlatma izni verilmiyen or
manlarda başıboş görülen hayvanlar en yakın
köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz
karşılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur
edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendi
sine verilir.
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— 103 —
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren
on beş gün içinde sahibi bulunmıyan hayvan
lar idarece usulen satılarak bedeli bankaya
veya Orman İdaresi veznesine yatırılır. Banka
ya veya Orman İdaresi veznesine yatınldıktan
sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu
bedel Orman İdaresince irat kaydolunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını öde
meye mecburdurlar.
MADDE 111. — Orman suçlarından müte
vellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde
yazılı, gecikmesinde mazarrat umulan haller
den sayılır ve bu aramaları orman memurları
aynı madde hükmüne tevfikan yaparlar.
Arama sırasında zaptolunan kaçak orman
emvali hakkında bu kanunun 107 nci maddesi
hükmü tatbik edilir.
MADDE 112. — Bu kanun hükümleri daire»
sinde muhafaza ve bölge teşkilâtının ikmal edil
diği yerlerle henüz ikmal edilmiyen yerlerdeki
nakliye tezkeresi yoklamalarının nasıl yapılaca
ğı ve imalât işleriyle fabrikasyonun ne şekilde
kontrol edileceği Tarım Bakanlığınca hazırla
nacak bir talimatname ile belirtilir.
V
Ceza hükümleri
MADDE 113. — 32 nci maddenin A ve B
bentleri ile yasak edilen fiillerden kerestelik ağaçları kesenler, yedi günden üç aya kadar hapis,kereste ve tomruğun beher metrekübü için
25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Kesirler vahide irca edilir.
Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olanlar
için bu para cezası artırılarak hükmolunur. 32
nci maddenin A ve B bentleri ile yasak edilen
fiillerden kerestelik olmayan diğer ağaçları ke
serek odun veya kömür yapanlar yedi günden
bir aya kadar hapis ve odunun beher kentali
için 3 lira, kömürün beher kentali için 15 li
ra ağır para cezasiyle cezalandırılır. Kesirler
vahide irca edilir.
32 nci maddenin A ve B bentleri ile yasak
edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulun
mıyan fiilleri işliyenler 7 günden üç aya kadar
hapis ve 25 liradan 300 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılırlar.

32 nci maddenin C fıkrasında yazılı fiilleri
işliyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif pa
ra cezasiyle cezalandırılır.
Bu kanunun 32 nci maddesinin A ve B
bendine muhalif hareket edenler orman sa
hipleri ise, yapılan zararın miktarına göre üç
aya kadar hapis veya 30 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 32 nci
maddedeki suçları hayvan beslemek için işliyen
ler hakkında yukardaki cezalar bir misli artı
rılır.
MADDE 114. — Bu kanunun 34 ncü mad
desi gereğince ormanlarda izin almadan açı
lan maden ocakları idarece kapatılır.
Suçlular hakkında (500) liradan (2 500) li
raya kadar para cezası hükmolunur.
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca
tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocakları açan
lar, tâyin olunacak tedbirlere riayet etmez
lerse bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu ted
birlere riayet edinceye kadar ocaklar orman
idaresince işletilmeden menolunur.
MADDE 115. — Bu kanunun 35 nci mad
desinde yasak edilen fiilleri ika edenlerle izne
bağlı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir se
neye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak su
retiyle vâki olduğu veya yanmış orman sahası
na taallûk ettiği takdirde üç aydan iki sene
ye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır ve her
nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmo
lunur.
MADDE 116. — Bu kanunun 36 nci mad
desinde tâyin edilen mesafeler dâhilinde ya
pılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve şerit
lerle, kireç, kömür, * terebentin, katran ve bu
na benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan
1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar.
Bunların işletilmesi de menedilir.
MADDE 117. — Bu kanunun 37 nci mad
desine göre her nevi ormanlara hayvan sokan
lar iki aya kadar hafif hapis ve ayrıca be
her baş deve için birer lira diğer büyük baş
hayvanların beheri için 50 şer kuruş ve diğer
küçük baş hayvanların beheri için de 25 şer ku
ruş hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren
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hayvanlar için yalnız para cezasına hükmolunur.
Yanmış orman sahalarına hayvan sokulması
veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi ha
linde yukarda yazılı cezalar iki misli olarak tat
bik olunur.
MADDE 118. — Bu kanunun 38 nci mad
desinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler
10 liradan 50 liraya kadar hafif para eezasile
cezalandırılır.
MADDE 119. — Devlet çekici ile damgalanan
ağaçları keserek bu damgayı Orman İdaresince
tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla
damgalı ağaçları tesbit edilen hadde nazaran
daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların mik
tarı göz önünde bulundurularak (100) liraya ka
dar hafif para eezasile cezalandırılır.
MADDE 120. — 50, 51 ve 52 nci maddeler
hükümlerine göre köylülerin zati ihtiyaçları ile
köy müşterek ihtiyaçları îçin verilen kereste,
kerestelik ağaç veya tomruğu bu işte kullanmayıp
da başkasına satanlar veya hibe edenler, kiraya
verenler veya kiralıyanlar veya bunları Orman
İdaresinden izin almadan başka yerlere imal edümek üzere götürenler veya bunları bilerek alan
lar bir aya kadar hapis ve (50) liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca verilmiş
olan ağaç, kereste veya tomruğun tam tarife üze
rinden iki kat bedeli tazminat olarak alınır.
MADDE 121. — 56 nci madde gereğince ve
rilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara ria
yet etmiyenler (10) liradan (100) liraya kadar
hafif para eezasile cezalandırılır.
MADDE 122. — 61 nci madde mucibince her
çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız
olarak nakledenler 113 ncü madde gereğince ce
zalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,
odun, kömür ve sair orman mahsullerini taşıyan
ların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi
için 107 nci maddede gösterilen şekilde alıkonur,
Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği
tahakkuk ederse alıkonan mallar derhal taşıyana
teslim edilerek nakliyesi verilir.
Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 113 ncü
maddeler hükmü tatbik olunur. Mücbir sebep ol
maksızın nakliye tezkeresini değiştirmeden nak
liyat yapanlar veya ormanda kesilen ağaçlardan
( S . Saj

yapılacak tomrukları damgasız olarak istif ma
hallerine veya kaçırmak kasdı olmaksızın başka
yere götürenler (10) liradan (100) liraya kadar
hafif para eezasile cezalandırılırlar. *
MADDE 123. — Yazılı olarak yapılan tebli
gat tarihinden itibaren iki yıl içinde 70 nci mad
dede yazılı işaretlerle ormanlarının hudutlarını
belli etmiyen hususi orman sahipleri (50) lira
dan (200) liraya kadar hafif para eezasile ceza
landırılırlar.
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra
bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse
verilecek para cezası (100) liradan eksik olmaz.
MADDE 124. — 72 nci madde gereğince tan
zim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman
plânlarında; ormanın - iman, geliştirilmesi, ağaç
landırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mü
cadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösteri
len işleri plân dairesinde ve verilen müddet için
de yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan orman
sahiplerinden (30) liradan (300) liraya kadar
hafif para cezası alınır.
Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri
kendilerine verilecek mühlet içinde bu işleri yap
mazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa, bun
lar Orman İdaresi tarafından yapılır ve masraf
ları tamamen kendilerinden alınır.
MADDE 125. — 88 nci madde hükümlerine
muhalif hareket edenlerden (30) liradan (100)
liraya kadar, Devlete veya her kime ait olursa
olsun yeniden orman yetiştirmek üzere işlenen
sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir
şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi su
retiyle zarara sebebiyet verenler (50) liradan
(200) liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılırlar.
MADDE 126. — 89 ncu maddedeki mecburi
yete riayet etmiyenler bir aya kadar hapis ceza
siyle cezaandmlır.
Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar
verenler Türk Ceza Kanununun (391) nci mad
desi gereğince cezalandırılır.
Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı so
nuna kadar devam eden yangın mevsiminde iş
lenirse ceza iki misline çıkarılır.
MADDE 127. — 90, nci maddeye göre orman: 200 )

-106iarda vukua gelecek yangınları söndürmek için
salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafın
dan yangın mahalline gitmeleri emroluumasına
veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edil
mesine rağmen orman yangınını söndürmeye git
mekten imtina edenler veya gidip de çalışmıyanlar ve verilen işi yapmıyanlar hakkında Vali
ve Kaymakamlar tarafından (25) liradan (50)
liraya kadar hafif para cezası verilir.
Ancak, bu cezaya, tebliğ tarihinden itibaren
(15) gün içinde alâkalılarca mahallî Sulh Ceza
Mahkemesine itirazda bulunabilir.
Sözü geçen maddede yazılı memurlarla Or
man teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın ye
rine yardım göndermeyenlerle, alâka göstermiyenler T. C. Kanununun (230) ncu maddesinin
ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
MADDE 128. — Bu kanunun 93 ve 94 ncü
maddelerine aykırı hareket eden veya ettirenler
T. C. Kanununun (230) ncu maddesinin ikinci
fıkrası gereğince cezalandırılır.
MADDE 129. — 95 nci maddede gösterilen
tedbirlere riayet etmiyenlerden- (10) liradan
(50) liraya kadar hafif para cezası alınır.
MADDE 130. — Bu kanun hükümlerine gö
re müsaderesine hükmolunacak orman malları
nın kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını ve
ya toplandığını bildiği halde satın alanlar, taşı
yanlar, biçenler, işliyenler, kabul edenler, kul
lananlar veya gizliyenler yedi günden üç aya
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılırlar.
Kaçak orman mallarının taşınmasında kul
lanılan ve tarım işlerinde kullanılması kabil
bulunan (At, Katır, Merkep, öküz, Manda gibi)
hayvanlarla kağnılar ve köylüye ait bulunduğu
sabit olan arabalar dışında kalan her nevi nakil
vasıtaları kime ait olursa olsun müsadere olunur.
Bu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıta
larla taşıyan veya taşıtanlardan birinci fıkrada
yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher ken~
tali veya kesri için 5 lira, kömürün beher ken
tal veya kesri için 25 lira, tomruk Veya kereste
nin beher metre kübü veya kesri için 100 lira
para cezası alınır.
MADDE 131. — Ağaçlara vurulan resmî
damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarmdaki taksimat ve saireye hususi işaretleri

ve levhaları kaldıranlar, belirsiz hale getirenler,
yerlerini değiştirenler iki aya kadar hafif hapis
ve 50 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılırlar.
MADDE 132. — 97 nci maddedeki yasak fi
illeri işliyenlerle orman içine, sönmemiş sigara
atanlar T. G. Kanununun 566 nci maddesinin 1
nci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
MADDE 133. — Bu kanunun 3 ncü madde
siyle orman rejimi altına alman yerlerde ve
41 - 42 - 43 ncü maddeler gereğince muhafaza
ormanı ve millî park olarak ayrılmış orman
larda ormanlara mütaallik suçları işliyenlerin
müstahak olacakları ceza iki misli olarak hükmolunur;
MADDE 134. — Bu kanunda yasak edilen fi
illerin ikaı yüzünden husule gelen zarar için ta
lep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur.
MADDE 135. — Bu kanunla yasak edilen
fiilin, ağaç kesilmesine taallûku halinde, ağaç
müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde kükmolunacak tazminat mahalli rayice göre he
saplanır.
MADDE 136. — Her türlü orman suçları
ile yarım hektardan fazla tahrip olunan veya
yakılan sahalar için bu kanunda yazılı zarar ve
tazminattan başka ayrıca beher hektar için 500
lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hük
molunur.
I
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Malî hükümler
MADDE 137. — Orman Umum Müdürlüğü
nün istihsal, nakil, imal ve satış giderlerine;
bu işlerde kullanılacak canlı ve cansız vasıta
lar, makine, alet ve edevat satmalma bedelleri
ne, orman içinde inşa edilecek bina ve kulübe
lerle, telefon, elektrik, yol ve sair lüzumlu te
sisler yapma, satmalma, kiralama, bakım, mu
hafaza ve onarma giderlerine, sigorta ve diğer
sosyal yardım masraflarına, amortisman his
seleriyle benzeri giderlere geçici hizmetli üc
retleriyle işçi gündeliklerine harcanmak maksadiyle Umum Müdürlük emrine 50 milyon lira
döner sermaye verilmiştir.
İstihsal ve satışı döner sermayeden yapıla-
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eak orman müdürlüklerinde mevcut bina, te
sis ve demirbaşlar devir tarihindeki kıymetle
riyle döner sermayeye eklenir.
Katma bütçeye konulacak ödeneklerle yapı
lacak her türlü tesislerin intifaları döner serma
yeye bırakıldığı takdirde bu tesislerin maliyet
bedelleri döner sermayeye ilâve edilir.
Döner sermayenin ödenmiş miktarının % 20
den fazlası gayrimenkule yatırılamaz.
(MADDE 138. — Yukarıki maddede yazılı dö
ner sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlanır.
A) Geçici 7 nci madde gereğince devredi
lecek para ve para hükmündeki kıymetlerle am
bar, sabit kıymet ve stok mevcudu mallar,
B) Lüzum ve zaruret halinde katma büt
çeye konulacak ödenek,
tMaUMmm- v ••«• .
.
MADDE 139. — Orman Umum Müdürlüğü
tarafından istihsal yapılacak ormanlarla bu is
tihsal ve satışları yapacak müdürlüklerin dö
ner sermayesine ilişkin işler; Muhasebei Umu
miye ve Artırma, Eksiltme ve îhale kanunları
na bağlı olmayıp Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek esaslara ve ticari icaplara göre yürütülür.
Döner sermayenin merkezce yapılacak umu
mi bilançosu ile döner sermaye ile çalışan mü
dürlüklerin kesin hesapları sarf evrakı ile bir
likte yıl sonundan başhyarak yedi ay içinde
Sayıştaya verilir.
MADDE 140. — Katma bütçe ile yapılacak
istihsalden elde edilecek mahsullerin muham
men bedelleri döner sermaye ile çalışan müdür
lüklerin satış fiyatları göz önünde tutularak
Orman Umum Müdürlüğünce tesbit edilir.
Bu kabil ormanların istihsal, el ile imal, na
kil ve satış işlerine ait muameleleri, döner ser
mayenin tâbi olduğu hükümlere göre yürütü

lür.

lükleriyle müesseseleri döner sermaye faaliyetleri
neticesinde elde ettikleri gelirlerden dolayı
hiçbir vergi, resim ve harca tâbi değildirler.
MADDE 142. — Devlet ormanları ile hükmi
şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait orman
lar ve umuma mahsus hususi ormanlarda; ağaç
lama, kesme, tomruklama, ölçme, imal etme ve
ve istif yerine kadar taşıma, her türlü orman
yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı
yapma, orman temizleme ve kök sökme, odun ve
kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerin
de gündelik, götürü, vahidi fiyat gibi usullerle
çalıştırılan köylülerin ve işçilerin istihkakları
her çeşit vergi ve resimden muaftır.
MADDE 143. — Devlet ormanlarının toprağı
ile birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve
temliki bir kanun ile olur.
Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şe
kilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve Maliye Ba
kanlıklarının tasvibine bağlıdır.
r * ı •iVfair.i - : • ...
MADDE 144. — Bu kanunun birinci madde
sinde orman sayılmıyan yerlerdeki ağaç ve ağaç
çıklardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde
faydalanırlar.
A) E fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sa
hipleri her türlü zatî ihtiyaçları için ve pazar
satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olma
dan kesip nakledebilirler.
B) D - F - G fıkralarında yazılı yerlerde
bulunan ağaç ve ağaççıkları sahipleri kendi zatî
ihtiyaçları hiç bir kayıt ve şarta tâbi olmadan
kesip kullanabilirler.
C) D - F - G fıkralarında yazılı yerlerde
bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yerlerine
nakil ve satılması istenilmesi hallerinde tâbi ola
cağı işlemler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay içinde Tarım Bakanlığınca tanzim olu
nacak Talimatnamede belirtilir.

Y«dinci Bölüm
Müteferrik

hükümler

SearijEinoi Bölüm

MADDE 141. — Bütün Devlet ormanları ile
Orman Umum Müdürlüğünün ve buna bağlı
daire ve müesseselerin orman içinde veya dışın
da sahip oldukları veya intifa eyledikleri Arazi,
Bina ve, tesisler; Arazi, Bina, İktisadi Buhran
ve Müdafaa vergilerinden
muaftır.
Orman
Umum Müdürlüğü ve buna bağlı Orman müdür

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Ormanların tahdit ve
kadastrosunun ikmaline kadar bu kanunun birin
ci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bu
yerin orman sayılıp sayıkmyacağı Taran Bakan
lığınca belirtilir.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci mad
desinin J fıkrasına göre orman sayılmıyan yer
lerden orman rejimi içinde kalacak yerler en geç
bu kanunun neşrinden itibaren ilki sene içerisin
de orman idaresince belirtilir.
PEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlryarak :
a) Beş yıl müddetle kıl keçinin canlı ve eansız olarak malî, idari ve ticari kayıtlara tâbi tu
tulmadan ihracı serbest bırakılır ve Hükümetçe
ihracı teşvik edecek mahiyette her türlü tedbir
alınır.
b) Bu kanunun 38 ve 39 ncu maddelerinde
ki otlama haklarından keçi sahipleri de faydala
nırlar.
Ancak; 39 ncu maddenin üçüncü fıkrasında
ki kuraklık ve fevkalâde hallere ait istisnai hü
kümden keçiler faydalanamazlar.
Keçi sahiplerinden, 38 ve 39 ncu maddelerde
ki şartlara riayet edeceklerine, on beş yıl sonra
bu haklarının kalmıyacağına ve geçici 4 ncü mad
de hükmüne muttali bulunduklarına dair taah
hüt senedi alınır.
c) Kıl keçilerin elden çıkarılmasını ve yeri
ne başka bir gelir hayvanı konabilmesini temin
için kılkeçi besliyen köylülere bu kanunun 17
nci maddesindeki kalkındırma fonundan tercihan kredi açılı*.
Ç) Bu kanunun kılkeçi hakkındaki hüküm
lerini ve gayesini tahakkuk ettirmek maksadiyle lüzumlu bütün tedbirler hakkında tek
lifte bulunmak üzere Tarım Bakanlığında mü
tehassıslardan mürekkep bir heyet kurulur. Bu
heyetin teklifleri Tarım Bakanlığınca tetkik
edilir ve gereği yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe
girmesinden 15 yıl sonra Ormanlara giren kıl
keçiler umumi hükümler dairesinde müsadere
olunur ve eti satılır.
GEÇİCİ MADDE 5. — 51 nci maddede göste
rilen köyler halkına maden kömürü, linyit ve
sair yakacak maddeler sağlanıncaya kadar is
tif yerlerinden kesme ve taşıma masrafları öden
mek suretiyle 1/10 tarife bedeli, yahut diğer
köylerin korunmasına ve intifama ayrılmıyan
Devlet ormanlarından 1/10 tarife bedeli karşı
lığında yakacak odun verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Orman Umum Müdür
lüğünün elinde bulunan fabrika ve imalâthane
lerle sair bina ve tesislerden âmme hizmetleri
bakımından satışında veya kiralanmasında
mahzur görûlmiyenler, Hükümetçe tâyin edi
lecek esaslar dairesinde hususi teşebbüse satı
labilir veya kiralanabilir.
GEÇİCİ MADDE 7. — A - Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar 1952 Bütçesiyle katma
bütçeye ödenecek gelirler h'ariç olmak üzere
katma bütçe ile döner sermaye arasında tahaddüs eden alacak ve vereAklerin kayıtları si
linmiştir.
B) Mevcut demirbaş, gayrimenkul ve te
sislerden gerekli görülenler, ihtiyacı olan mahal
lere Umum Müdürlükçe tahsis olunur,
C) Orman Umum Müdürlüğüne bağlı daire
ve müesseselerin paralan, para hükmündeki kıy
metleri, her türlü ambar ve stok mevcutları
Umum Müdürlüğün döner sermayesi sayılır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Döner sermayenin
1952 yılı blânço ve kesinhesaplan Ocok ve Şu
bat 1953 aylarını da ihtiva etmek üzere tanzim
edilir.
GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükte bulunan
Orman İşletme Talimatnamesi, bu kanuna göre
hazırlanacak talimatname yürürlüğe girinceye
kadar yürürlükte kalır.
GEÇİCİ MADDE 10. — Amenajman plân
ları yapılıp tasdik edilinceye kadar hususi or
manlardan 75 nci madde mucibince alınacak ha
sılat resmi yerine, kesecekleri kerestelik ağaç ve
mahrukat için Devlet ormanları dikili ağaç ta
rifesinin yarışı orman hasılat resmi olarak tahsil
olunur..
GEÇİCİ MADDE 11. — Tarım Bakanlığının
lüzum göstermesi halinde Orman Tahdit komis
yonları tarafından ittihaz olunan kararlar aley
hine vâki itirazları tercihan tetkik ve karara bağ
lamak üzere Adalet Bakanlığı Genel Mahkemeler
kadrosundaki yargıç, başkâtip, zabıt kâtibi ve
mübaşirlerden gerektiği kadarını bu komisyonla
rın faaliyette bulunduğu en yakın il, ilce ve sulh
mahkemesi bulunan bucaklarda çalışmak üzere
görevlendirilir. Henüz sulh mahkemesi kurulmı- V
yan bucaklardaki bu işlere müstemirren bakmak
üzere gerektiği takdirde mahkemeler ihdas edilir,
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GEÇÎCÎ MADDE 12. — Orman Tahdit komis
yonlarınca ittihaz olunan kararlardan doğan dâ
valara bakmak üzere görevlendirilen yargıçlar
ve bu hususta bucaklarda ihdas olunan mahkeme
ler tarafından verilecek hükümler temyiz yoliyle Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesinde ivedilik
le incelenir.
GEÇÎCÎ MADDE 13. — Orman Tahdit komis
yonları tarafından ittihaz olunan kararlar aley
hine vâki dâvalara bakmak üzere; Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cetvel ile ta

Geçici Komisyonun

dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmına;
ilişik (1) sayılı cetvel derece, sayı ve unvanları
yazılı kadrolar eklenmiştir.
MADDE 145. — 18 . H . 1937 tarihli ve 3116,
8 . V I . 1946 tarihli ve 4914, 13 . V I . 1946 tarihli ve 4920, 3 . IV . 1950 tarihli ve 5633 sayıcı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 146. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 147. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

değiştiricine bağh cetvel

[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Aadalet Bakanlığı
İLLER
7

Başkan, üye, yargıç, sulh yar
gıcı, C. Başsavcılığı başyardım
cısı, C. Başsavcılığı yardımcı
ları, C. Savcı ve yardımcıları,
icra yargıç ve yardımcı yargıç
ları, sorgu yargıçları, yargıç
yardımcıları, Yargıtay rapor
törleri.

30

80

30
60

25
20

30

15

Kâtipler
Başkâtip, başkâtip yardımcıla
rı, zabıt kâtibi, zabıt kâtip yar
dımcıları, kâtip.
Mübaşirler
14

Mübaşir
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Bütçe Korniş

raporu

T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No : 1/170, 179, 2/170,
200, 224, 254, 275, 276
Karar No : 90

25 . V ,1953

Yüksek Reisliğe
Tarım Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 5 . IV . 1951 tarihli ve 6/1189
sayılı tezkeresiyle gönderilen Orman kanunu
lâyihası ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç, Bolu
Mebusu Kâmil Kozak, İstanbul Mebusu Ahmet
Hamdi Başar, Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan
ve Zonguldak Mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu tarafından verilen kanun teklif
leri ve bunları tevhiden tetkik ve müzakere eden
geçici komisyon raporu ve bilâhare Orman Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına
dair olan 4785 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
komisyonumuza havale olunmakla, Tarım Vekili,
Maliye Vekâleti ve Orman Umum Müdürlüğü
temsilcileri huzuriyle tevhiden incelenip gö
rüşüldü.
Gerek lâyihanın mucip sebeplerinde, gerek
geçici komisyonun raporunda 3116 sayılı Or
man Kanununun 15 senelik tatbikatının göster
diği mahzurlar göz önünde tutularak yeni bir
revizyona tâbi tutulması lüzum ve ehemmiyeti
etrafiyle arz ve izah edilmiştir.
Komisyonumuz, orman kanunu lâyihasının
yeniden tedvini suretiyle halk ve memleket ihti
yaçlarına mevcut imkânlar içinde daha çok ce
vap verebilmek ve bir taraftan da ormanları
mızın muhafaza ve gelişmesini temin edebilmek
lüzumuna kani olarak geçici komisyonun hazır
lamış olduğu metin üzerinde maddelerin müza
keresini kabul etmiştir.
Ormanların tarifine dair olan birinci mad
de bâzı kelime değişiklikleriyle kabul edilmiş
tir. İkinci maddede orman rejimine tâbi tu
tulmasında fayda görülrniyen sahipli yerlerin
serbest bırakılması için Tarım Vekâletine ve
rilen izin salâhiyetinin İcra Vekilleri Heye
tince karara bağlanması hususu maslahata uy
gun görüldüğünden madde bu şekilde tadil edi
lerek kabul edilmiştir.

Üçüncü maddede tasrih olunan ve orman
rejimine tâbi tuulması derpiş edilen yerlerin
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve
tasarrufu altındaki yerler olabileceğinin madde
de tasrih edilmesi lüzumlu görülmüş ve madde
bu şekilde tadilen ve 4 ve 5 nci maddeler ise ge
çici komisyonun teklifi veçhile aynen kabul
edilmiştir.
Altıncı maddedeki, bir kısım hükümler, teş
kilât kanunlarına taallûku hasebiyle, bu ka
nunda ayrıca yer almasına lüzum görülmemiş
olduğundan dolayı metinden çıkarılmış ve son
fıkra Devletten başkasına ait ormanların, bu
kanunun hükümleri daiesinde Orman Umum
Müdürlüğünün murakabesine tâbi tutulması lâzımgeleceği şeklinde değştirilmistir.
7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler bâzı kelime değişklikleriyle Geçici Komisyonun teklifi veç
hile kabul edilmiş ve 11 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki ( . . aynı haklara . . . . ) ibaresi
yerine ( . . . . aynı haklar ive bunlara . . . )
ibaresi konulmuştur.
On ikinci maddede Devlet ormanlarından açıl
dığı tahdit komisyonlarınca anlaşılacak yerlerin
Devlet ormanı içine alınabilmesi için bu ameli
yenin 3116 sayılı Kanunun neşrinden sonra
yapılmış olması kabul edilmiş ise de bu iba
renin tatbikatta kolaylığı ve vuzuhu temin
maksadiyle, 1936 tarihli arazi tahririnin hitam
bulduğu tarihten sonra vukubulması şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüş ve madde bu şe
kilde tadil edil erk kabul edilmiştir.
On üçüncü maddenin ikinei fıkrası birinci
fıkra hükmiyle tevafuk etmemekte olduğundan
tayyedilmiş ve tahdit komisyonunda vazife gö
renlere verilecek
gündelik ve harcıraha ait
hükümleri ihtiva eden on dördüncü madde ko
misyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir.
Ormanlık mıntakalardaki köylülerin iç is
kânlarına ait olarak geçici komisyon tarafından
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tesbit ve tanzim olunan 15 ilâ 31 nci maddeler
üzerinde cereyan eden müzakerelerden ve Devlet
ve Tarım vekillerinden alman izahattan sonra bu
mevzuun da orman kanunu lâyihasına alınarak
Orman Umum Müdürlüğünü iskâna taallûk eden
işlerle tavzif etmenin, kendisine mevdu vezaifin
hakkiyle ifasına mâni olacağı ve umumi ve şâmil
mahiyette bir iskân politikası ile İskân ve Top
rak İşleri Umum Müdürlüğünün veya Hükümetin
tensip edeceği bir dairenin vazifelendirilmesinin
daha uygun olacağı
düşüncesiyle, iskân işi ile
orman köylülerinin kalkındırılması mevzularının
tefrik edilmesini ve kalkındırma mevzuunda Hü
kümetin teklif etmiş olduğu
11 nci maddenin
müzakereye esas tutulmasını kabul eden komis
yonumuz bu maddenin (A) fıkrasını Hükümetin
teklifi veçhile aynen ve (B) fıkrasını ise tadilen
15 nci madde olarak kabul etmiş ve geçici komis
yonun hazırladığı 15 ilâ 31 nci maddeleri lâyiha
dan çıkarmıştır.
Geçici komisyonun 32 - 39 ncu maddeleri 16
ilâ 23 ncü madde olarak bâzı kelime değişiklikle
riyle kabul edilmiştir.
Geçici komisyonun 40 nci maddesi 24 ncü,
41 nci maddesi 25 nci, 42 nci maddesi 26 nci ve
43 ncü maddesi 27 nci madde olarak bâzı kelime
ve ibare tadil ve ilaveleriyle 44 ncü
maddesi
28 nci madde olarak tadilen ve 45 ve 46 nci mad
deler birleştirilerek 29 ncu madde olarak, 47 ve
48 nci maddeler de 30 ve 31 nci madde olarak ay
nen ve 49 ncu madde ise 32 nci madde olarak yine
tadilen kabul edilmiştir.
Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan
ve nüfusu (2 500) ve daha aşağı olan köy ve
kasabalar halkından, mahallî nüfusa kayıtlı olan
lar veya kayıtlı olmayıp buralarda meskûn ve biz
zat çiftçilikle iştigal edenlere ev, ahır, samanlık
ve kullanacakları ziraat aletleri ve yakacak ihti
yaçları için tarife bedelinin onda biri karşılığın
da verilecek kerestenin bu mahalde kayıtlı ve sa
kin olanlara, çiftçilikle iştigal edip etmedikleri
ne bakılmaksızın verilmesi daha uygun görüle
rek 50 nci maddenin birinci fıkrası ona göre ta
dil edilmek ve diğer fıkralarında da bâzı deği
şiklikler yapmak ve son fıkrası tatbikatta ihdas
edeceği müşkülât nazarı dikkate alınarak kaldı
rılmak suretiyle 33 ncü madde olarak kabul edil
miştir.
Geçici komisyonun 51 nci maddesi, muhtaç
tâbiri tavzih edilmek, ambar kaydı eklenmek ve

inşaatın köylü tarafından bizzat yapıbnası şartı
nın aranmasına mahal görülmediğinden (bizzat
yapacakları) ibaresi de kaldırılmak suretiyle 34
ncü madde olarak kabul olunmuştur.
52 nci madde parasız olarak verilecek orman
mahsullerinin, tahsis olunacakları ihtiyaçlar için
kullanılmalarını teminen, nihayete, komisyonu
muzca kabul olunan 33 ncü maddedeki müeyyi
deler ilâve olunmak suretiyle 35 nci madde ola
rak tesbit edllmigti*.
53 ncü madde 36 nci madde olarak ve 54 ncü
madde ise metindeki madde numaraları komisyo
numuzca tesbit olunan madde numaralariyle de
ğiştirilmekle beraber orman bölgelerindeki yapı
sistemlerinin bu kanunun neşrini mütaakıp altı
ay zarfında Tarım Vekâletince tesbit edilmesi
hakkındaki kayıt konulmak ve bedelsiz olarak
verilen ağaç, kereste ve odunların maddedeki
esaslara riayet edilmemesi halinde rayiç bedel
lerinin, Tahsili Emval Kanununa değil umumi
esaslara göre tahsil olunması muvafık görülerek
fıkralarında ona göre gerekli değişiklikler yapıl
mak suretiyle 37 nci madde olarak kabul edilmiş
tir.
Geçici Komisyonun 55 nci maddesi 38 nci
madde olarak aynen, 56 nci maddesi de metin
içindeki madde numarası ve bâzı kelimeleri
değiştirilmek suretiyle 39 ncu madde olarak
kabul edilmiştiî.
Orman içinde veya civarındaki köy hükmi
şahsiyetleri tarafından geçici komisyonun ka
bul ettiği veçhile 3116 sayılı Kanunun meriye
tinden evvel değil daha ziyade teşmil edilmek
suretiyle 4785 sayılı Kanunun neşrinden evvel
fiilen korunmuş olan ormanların her nevi mah
sullerinin bu köyler halkının zatî ve müşterek
ihtiyacına tahsis edilniesini temin için Hükü
met teklifinin 27 nci maddesi birinci fıkra ola
rak aynen ve geçici komisyonun 57 nci madde
sinin ikinci fıkrası ise yine aynen ikinci fıkra
olmak üzere 40 nci madde olarak tesbit ve
kabul olunmuştuT.
58 nci madde, metindeki madde numaraları
değiştirilmek suretiyle 41 nci madde olarak,
59 ncu madde 42 nci madde olarak aynen, 60
nci madde, son fıkrasındaki talimatname keli
mesi yerine gerekli esasların Tarım Vekâletin
ce tesbit olunacağı ibaresi kabul edilmek sure
tiyle 43 ncü madde olarak, 61 nci madde, bir
kelime ve metindeki madde numarası değişti-
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rilmek suretiyle 44 ncü madde, 62 ve 63 ncü
maddeler de 46 ve 47 nci maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir.
64 ilâ 68 nci maddeler 48 ilâ 51 nci madde
ler olarak aynen, 69 ncu madde, metindeki
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 52
nci, madde olarak kabul edilmiştir.
Hususi ormanların tâbi olacakları rejime
dair olan dördüncü kısımdaki 70 nci madde
üzerinde yapılan görüşmelerde metinde yazılı
hususların kanun maddesinden ziyade Tarım
Vekâletince hazırlanacak talimatnamede yer
alması uygun görüldüğünden madde bu şekle
göre tadil edilerek 53 ncü madde olarak kabul
edilmiştir.
Geçici komisyonun hususi ormanların mülkiye
tine ve tapu muamelelerine mütedair bulunan
• 71 nci maddesi, muhteviyatı itibariyle bu
kısımda yer alması uygun görülmediğinden çı
karılmıştır. 72 nci madde hususi ormanların
durumlarının kanunla tesbit edilmiş bulunduğu
göz önünde tutularak bunların hususiyetlerinin
ayrıca Orman Umum Müdürlüğünce kabul ve
tasdik edilmesi hakkındaki ibarenin metinde yer
alması muvafık görülmemiş ve madde bu deği
şiklikle 54 ncü madde olarak kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun 73 ncü maddesi, sahipli
koru ormanlarının 1000 ve baltalıkların 200 hek
tardan aşağı küçük parçalara aynen taksim
olunamıyacaklarını ve bunların taksim dâvala
rında tapu idareleriyle mahkemelerin dâvâlı
gayrimenkullerin orman olup olmadığının or
man idarelerinden tahkik edilmesi hüküm ve
mecburiyetini vaz'ettiği görülmesi üzerine, ka
nunda daha önce tarifi yapılmamış olan koru
ve baltalık tefrikinin tatbikatta müşkülât do
ğuracağı nazarı dikkate alınarak alelûmum hu
susi ormanlar için bu had (500) hektar olarak
kabul edilmiş, ve dâvâlı gayrimenkullerin or
man idaresinden tahkik edilmesi mecburiyeti
yerine esas miktarları halen mahdut olan hu
susi ormanların orman idaresince mahallî tapu
idarelerine önceden bildirilmesi maksadı temi
ne kâfi ve maslahata da uygun bulunmuş ve
madde bu esaslar dairesinde tadilen 55 nci mad
de olarak tanzim ve kabul edilmiştir.
74 ncü madde 56 nci madde olarak aynen
kabul edilmiştir. 75 nci madde metnine amenajman plânlarının henüz yapılmamış olması ha
linde derpiş edilerek (yıllık katiyat raporları)

ibaresi eklenmek suretiyle 57 nci, madde olarak
ve 76 nci madde ise bâzı kelime tadilleriyle 58
nci madde olarak komisyonumuzca kabul edil
miştir.
Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi
orman sahiplerinin komisyonumuzca tesbit olu
nan 16 nci maddenin (A) ve (B) fıkralarında
yazılı hükümlerinden istisnasını temin maksadiyle 77 nci maddeye bir fıkra eklenmiş ve 59
ncu madde olarak kabul edilmiştir.
78 ve 79 ncu maddeler 60 ve 61 nci madde
ler olarak aynen ve 80 nci madde, metindeki
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 62 nci
madde olarak, 81 nci madde 63 ncü madde ola
rak yine 82 ve 83 ncü maddeler ise bâzı keli
me değişiklikleriyle 64 ve 65 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide orman yetiştirilmesi için izin
ve kredi verilmesi hakkındaki 84 ve 85 nci
maddelerin müzakeresinde, ağaçlandırılacak boş
arazinin ziraate elverişli olmamasını komisyo
numuz uygun görerek her iki maddeye de bu
kaydı ilâve etmek suretiyle 66 ve 67 nei madde
ler olarak kabul etmiştir.
86 nci madde esasa taallûk etmiyen bâzı ke
lime ilâve ve tadilleriyle 68 nci madde olarak
alınmıştır. 87 nci madde, ikinci fıkrası bu kanun
lâyihası ile hudutları içinde orman bulunan ve
geçimlerini ormandan sağlıyan köy ve kasaba
lara, ihtiyar edecekleri bâzı külfetlere mukabil
tarife bedelinin onda biri karşılığında verilecek
kerestenin orman yetşitirmek niyetinde buluna
cak ve köyleri orman mmtakalarının haricinde
olan büyük köylüye teşmilini intaç ede'ceğinden, ormanlarımızdan istihsal edilmekte olan ke
reste miktarı göz önünde bulundurulduğu tak
dirde bu fıkra hükmünün fiilen tatbikma imkân
görülemediği için komisyonumuzca tayyedilmek
suretiyle 69 ncu madde olarak kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun 88, 89, 90 ve 91 nci mad
deleri kelime değişiklikleriyle'70, 71, 72 ve 73 ncü
maddeler olarak kabul edilmiştir.
92 nci maddedeki yangın söndürülürken sa
katlananların ve ölenlerin ailesine verilecek taz
minat miktarı komisyonumuzca tezyit olunmak
suretiyle yeniden tesbit olunmuş ve metne, bu
gibilerin bu maddeye göre verilecek tazminat
dışında, ayrıca umumi hükümler dairesinde taz
minat talebiyle mahkemeye müracaat haklarıma
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mahfuz bulunduğuna ait bir kayıt ilâve edilmiş
ve yaralanan veya hastalananların hastanelere
nakil ve tedavi masraflarının Orman İdaresine
aidiyeti de tasrih edilmek suretiyle madde 74
neü madde olarak kabul edilmiştir.
93, 95, 96, 98 ve 99 ncu maddeler bâzı kelime
ilâve ve değişiklikleriyle 75, 77, 78, 80 ve 81
nci maddeler olarak kabul edilmiş ve geçici ko
misyonun 94 ncü maddesi 76 ncı ve 97 nci mad
desi de 79 ncu madde olarak aynen alınmıştı/r.
Geçici komisyonun orman teşkilâtında silâh
taşımaya yetkili memurların hangi hallerde si
lâh kullanabilecekleri hususlarını tesbit eden
100 ncü maddesi komisyonumuzca mümasil me
muriyetlerde vazife görenlere tanınan yetki ve
Türk Ceza Kanununun bu husustaki maddeleri
göz önünde bulundurulmak ve Adalet Vekâleti
mümessillerinden gerekli mütalâa ve izahat
alınmak suretiyle yeniden tanzim ve 82 nci
madde olarak kabul edilmiştir.
101 nci maddede yazılı hususlar esasen Türk
Ceza Kanunu hükümleri ile menedilmiş olduğun
dan bu kanun lâyihasında da ayrıca yer alması
uygun görülmediği için madde tayyolunmuştur.
Geçici Komisyonun 102 nci maddesi 83 ncü
madde olarak aynen alınmıştır.
Orman suçlarının takibine mütedair olan
103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 ve 111 nci mad
deler esasa müessir olmıyan bâzı kelime tadil ve
ilaveleriyle 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 ve 92
nci maddeler olarak kabul edilmiş ve geçici ko
misyonun 109 ncu maddesi 90 ncı madde olarak
aynen alınmıştır.
Nakliye tezkerelerinin yoklaması, imalât v>
fabrikasyonun kontrolü hakkındaki 112 nci
madde, komisyonumuzca 93 ncü madde olarak
yeniden tanzim edilmiş ve Orman İdaresinin or
manların beş sene zarfında bakım kuruluşlarının
tamamlanmasını ve tamamlanan mmtakalardaki vilâyet, ve kaza merkezlerinde bir ihbar
ve takip sebebine istinat etmedikçe orman mah
sullerine ait nakliye tezkerelerinin kontrol
edilmemesini teminen 94 ncü madde komisyonu
muzca hazırlanmıştır.
Ceza hükümlerini ihtiva eden kısımdaki 113
ncü madde, kendi arazisi dâhilinde tohum ekmek
veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek or
manların sahiplerinin ceza hükümlerinden istisnaiyetini teminen bir fıkra
eklenmek suretiyle
95 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Geçici Komisyonun 114, 115 ve 116 neı mad^
deleri bâzı kelime tadil ve ilaveleriyle 96,97 ve
98 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 117 nci
madde, geçici 3 ncü maddenin (B) fıkrasında on
yıl olarak kabul edilen müddetin hitamından
sonra ormanlara girecek her nevi keçilerin mü
sadere olunacağı hakkında bir hüküm ilâve
siyle 99 ncu madde olarak tesbit olunmuştur.
118 nci madde metnindeki madde numarası
düzeltilerek, 100 ncü made olarak kabul edilmiş
ve 119 ncu madde 101 nci madde olarak aynen
alınmıştır..
120 nci madde tadil edilerek, 121 ve 122 nci
maddelerde metinlerinde yazılı madde numara
ları değiştirilerek 102, 103 ve 104 ncü maddeler
olarak kabul edilmiştir.
53 ncü madde gereğince ormanların hudut
larım belli etmeye mecbur tutulan hususi or
man sahipler bu mükellefiyeti ifa etmemekte taannüt ettikleri takdirde verilecek cezanın mik
tarının teşdidi ile bu tahdit muamelesinin mas
rafı bil âhara sahibinden alınmak üzere orman
idaresi tarafından da yapılabileceği hakkındaki
hükümler komisyonumuz tarafından ilâve edil
mek suretiyle 123 ncü madde 105 nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun 124 ilâ 129 ncu maddele
ri, metinlerinde bâzı kelime ve ilâve değişiklik
leri yapılmak suretiyle 106 ilâ 111 nci madde
ler olarak kabul edilmiştir.
130 ncu maddenin ikinci fıkrası, kaçak or
man mallarının taşınmasında kullanılan ve mü
sadereye bağlı olan canlı ve cansız nakil vasıta
larından, bizzat çiftçi olanlara ait ve tarım iş
lerinde kullandıkları hayvan ve arabaların mü
sadereden istisnasını mümkün kılacak şekilde
değiştirilmek suretiyle 112 nci madde olarak
kabul edilmiştir.
131 nci madde kelime değişikliğiyle ve 132
ve 133 ncü maddeler de metinlerinde yazılı
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 113,
114 ve 115 nci maddeler olarak kabul edilmiş
tir. Geçici Komisyonun 134 ve 135 nci madde
leri 116 ve 117 nci maddeler olarak aynen alın
mıştır.
""""^1
Geçici Komisyonun 136 ncı maddesi, metin
deki (zarar) kelimesi çıkarılmak suretiyle 118
nci madde olarak alınmıştır.
Malî hükümlere ait altıncı kısımdaki 137,
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— 113 138, 139 ve 140 ncı maddeler ile müteferrik
hükümlere ait yedinci kısımdaki 141 ve 142 nci
maddelerin, ihtiva ettikleri malî hükümlerin
halen komisyonumuzda bulunan Orman Umum
Müdürlüğü Teşkilât Kanununda yer alması ve
bundan dolayı ve ormanların muhafaza, bakım,
gelişmelerine ve umumi olarak orman ve rejimi
ne dair hükümleri ihtiva eden bu lâyihadan çı
karılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Geçici Komisyonun 143 ve 144 ncü maddele
ri bâzı kelime ve ifade değişiklikleriyle 119 ve
120 nci maddeler olarak kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun 71 nci maddesinde yer
alan ormanların mülkiyetine mütaallik tapu
mevzularını ihtiva eden hususlar komisyonu
muzca uzun uzadıya tetkik ve müzakere edil
dikten sonra bir kısım hükümleri tadilen müte
ferrik maddelere ait altıncı bölümün 121 nci
maddesi olarak kabul edilmiştir.
Geçici komisyonun muvakkat birinci mad
desi kelime değişikliği ile ve muvakkat 2 nci
madde aynen ve muvakkat üçüncü madde ise
tâdilen kabul edilmiştir.
Geçici dördüncü maddenin ihtiva ettiği hü
kümler 99 ncu maddede yer almak suretiyle ta
dilen kabul edilmiş olduğundan madde geçici
hükümler arasından çıkarılmıştır.
Geçici komisyonun geçici 5 nci maddesi met
ninde yazılı madde numarası değiştirilmek su
retiyle geçici dürdüncü madde olarak aynen
kabul edilmiştir.
Geçici komisyonun geçici 6, 7, 8, 9 ve 10
ncu maddeleri malî hükümlere taallûk etmesi
hasebiyle kaldırılmış ve geçici 11 nci maddesi
geçici 5 nci ve geçici 12 nci maddesi de geçjici
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Adalet Vekâleti kadrolarına taallûku dolayısiyle gerekiyorsa o vekâlet Teşkilât Kanu
nunda değişiklik yapılması mütalâa olunarak
geçici 13 ncü madde ile lâyihaya bağlı cetvel
çıkarılmıştır.
Geçici 7 nci madde, bu kanunla kaldırılan
4785 ve 5658 sayılı kanunların ihtiva ettiği
hükümlere göre yapılmış muamelelerin meri
yeti ve bu kanunlara göre vâki müracaatlara
ait muamelelerin aynı hükümler dairesinde ifa
ve intacını temin etmek üzere komisyonumuzca
tanzim olunmuştur.
Orman mmtakalarında yaşıyan köylü vatan
daşlarınızın bu kanunla kaldırılan 3116 ve 5653

sayılı kanunlarda yazılı olup da 15 . V'". 1956
tarihinden evvel işlenmiş suçları, bâzı suç ve
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunla
düşmüş bulunmaktadır. Ancak, aynı kanunun
4 ncü maddesiyle orman idaresinin tarife bede
line mütaallik şahsi hakkı mahfuz tutulduğu
cihetle hapis ve para cezalarından dolayı affa
uğrıyan bu kabîl vatandaşlar hakkında tazmi
nat bakımından takibata devam edilegelmekte
ve bu hal binlerce dâvanın takibini mecbur kıl
makta, adalet cihazını işgal ve vatandaşları da
devamlı olarak mahkemelere celplerini intaç et
mektedir. Bu itibarla bu mahiyetteki dâvaların
açılmasını ye halen derdest bu kabîl dâvaların
kanunun meriyete girdiği tarihte mahkemeler
ce rüyet edilmiyerek sukutunu ve gerek idari ve
gerekse ilâma müsteniden yapılan takipler neti
cesinde tahsil olunan tazminatlar müstesna ol
mak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te henüz tahsil edihniyenlerinin kayıtlarının
borçluları lehine terkinini temin maksadiyle 8
nci geçici madde komisyonumuzca yeniden tan
zim edilmiştir.
Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul olunan kanun lâyihası Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere yüksek Reisliğe
sunulur.
Reis
ReisV.
Bursa
Giresun
K. "îûrnaM
M. Şener
Sözcü
Kâtip
İstanbul
Sivas
H. Hüsmam
B. lmre
Ankara
Ankara
M. Bayramoğlu
M. EU
İmzada bulunamadı
Antalya
Çanakkale
Söz hakkım mahfuzdur
K. Akmantar
A. Sonoglu
Diyarbakır
Diyarbakır
Y. Azizoğlu
M. R. Bucak
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
Elazığ
Söz hakkım mahfuzdur
ö. P. Sanag
M. Ekinci
Erzincan
Eskişehir
# . Pekcan
A. T6t\m>§İM
Gümüşane
İçel
R. Yörülcoğlu
C. Ramazanoğlu
tmzada bulunamadı
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İstanbul
Ordu
Samsun
İstanbul
E. Adakan
8. Oran
R. Aksoy
T. İleri
istanbul
İstanbul
Sayhan
Sayhan
M. Sarol
E. Saytmer
Söz hakkım mahfuzdur Prensiplerine muhalifim
izmir
İzmir
8. Ban
C. Türk
B. BUgîn
T. Gürerk
Sinob
Siird
Kastamonu
Kırklareli
B. Erden
8. Somuncuoğlu
Söz hakkım mahfuzdur
Ş.Bakay
Trabzon
Sivas
U, Türe
Bâzı noktalardan muhalifim
R. §. Sirer
Kırşehir
Kırşehir
C. R. Eyüboğlu
O. Bölükba§ı
R. özdeş
Trabzon
Urfa
imzada bulunamadı
8.
E.
Kalaycıoğlu
N<
Açanal
Konya
Konya
M. Â. Ülgen
R. Birand
Van
Zonguldak
Malatya
Mardin
Muhalifim
H. Balık
Bâzı maddelere muhalifim Bâzı maddelere muhalifim
F. Melen
İmzada bulunamadı
R. Erten
M. 8. Eti
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B Ü T Ç E KOMİSYONUNUN
Orman kanunu

DEĞÎŞTÎKtŞÎ

lâyihası

Birinci Bölüm
Umumi hükümler
Ormanların

tarifi,

taksimi, idare ve

murakabesi

MADDE 1. — Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık
toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır.
Ancak :
A) Sazlıklar;
B) Step nebatları ile örtülü yerler;
C) Her çeşit dikenlikler;
0) Parklar;
D) Şehir mezarlıkları ile, kasaba ve köylerin sınırları içerisindeki mezarlık
larda ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yerler;
E ) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen
ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;
F ) Devamlı surette kültür arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme
ve sıra halinde bulunan ağaç ve ağaççıklar ile örtülü yerler;
G) Sahipli arazide bulunan palamut meşelikleri, fıstık çamlıkları ve sığla
ağaçlıkları;
H ) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirile
cek olan her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklar;
1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlikler ile, hususi kanunu gereğince
aşılanmak ve imar edilmek şartiyle ve kişilere temlik olunmak üzere, Devlet or
manlarından tefrik edilen ve edilecek olan yabani zeytinlikler;
J ) Funda veya makiler ile örtülü yerlerdeki muhafa ormanı karakteri taşımıyan sahalar;
Orman sayılmaz.
*":
*•"*
•^.»JJj'T""'.'""
MADDE 2. — İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli
kültür arazisi haline getirilmesi Tarım Vekâletince uygun görülen ormanların,
orman rejimi dışında bırakılmasına ve orman mefhumuna dâhil olduğu halde
orman rejimine tâbi tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbeıst
bırakılmasına veya gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilme
sine icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.
MADDE 3. — Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet nokta
sından, memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine yarıyacak ve Devle
tin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, or
man rejimine alınmasına, Tarım Vekâletinin teklifi ile icra Vekilleri Heyetince
karar verilebilir.
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MADDE 4. — Ormanlar mülkiyet ve idare bakımından :
A) Devlet ormanları;
B) Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar;
C) Hususi ormanlar;
Vasıf ve karakter bakımından :
A) Muhafaza ormanları;
B) Millî parklar;
C) îstihsal ormanları;
olmak üzere ayrılırlar.
(Geçici Komisyonun 4 ncü maddesi.)

_

...

MADDE 5. — Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet dairelerince hususi mak
satlara göre tesis edilen ormanların; bu daireler tarafından tesis gayelerine uy
gun surette idare ve intifama Tarım Vekâletince izin verilebilir.
MADDE 6. — Devlet ormanlarına ait her çeşit işler Orman Umum Müdürlüğü
tarafından yapılır.
Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar bu kanun hükümleri dairesin
de Orman Umum Müdürlüğünün murakabesine tâbidir. •

İkinci Bölüm
I
Devlet ormanları, tahdit ve

kadastro

MADDE 7. — Devlet ormanlarının ve bu ormanların içinde ve bitişiğindeki
otlak, yaylak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının
tâyin ve tesbiti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır.
Bu komisyonlar, bir orman başmühendisi veya yüksek orman mühendisinin
reisliğinde, bir yüksek orman mühendisi,mühendis veya mühendis muavini ile tah
didi yapılacak vilâyetin umumi meclisince veya daimî encümenince seçilecek bir âza
ve belediye hudutlarında belediye heyetlerince, köy hudutlarında köy ihtiyar heyet
lerince seçilecek bir azadan teşekkül eder.
Vilâyet umumi meclisi veya daimî encümeni tarafından ayrıca bir yedek âza
seçilir. Asıl ve yedek azaların isimleri orman tahdit komisyonu reisliğine bildi
rilir. Komisyon reisliği emrine lüzumu kadar teknik memur ve kâtip verilebilir.
Yasak bölgelerde ormanların tahdidi sırasında Millî Savunma Vekâletinden bir
temsilci bulundurulabilir.
MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilâyetlerde yapıla
cağı Orman Umum Müdürlüğünce tâyin olunur' ve keyfiyet ormanda calışmıya
başlamadan en az bir ay önce Resmî Gazetede ve ilgili vilâyet ve kaza merkezle
rinde çıkan birer gazetede ve mûtat vasıtalar ile en az beş gün ara ile ikişer defa
ilân olunur.
Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürü tarafından
tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda calışmıya başlamadan en
az 20 gün evvel ilân edilmek üzere valiliğe verilir.
Komisyon reisi, tahdide başlama gününü orman hududuna bitişik gayrimenkul
sahiplerine veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır buunmalarmı,
ha^ır bulunmadıkları takdirde, tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini bildiren
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fiyeti bir zabıt ile tevsik eder.
MADDE 9. — Komisyon kararları ekseriyetle verir. Rey eşitliği halinde rei
sin bulunduğu taraf kazanır. Azalardan birisinin bulunmaması halinde, reisin
halktan seçeceği bir âza komisyona katılır. Komisyon çalışma sırasında beldeler
de belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilir ki
şilerin bilgisinden de faydalanır. Bunların tahdit gününde ve yerinde hazır bu
lunmamaları halinde, komisyon lüzum gördüğü takdirde eivar köy halkından baş
ka bilirkişi seçebilir.
MADDE 10. — Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde gayrimen
kulu olanlar, tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleleri hazır bulunur ve mülklerinin hudutlarını gösterir tasarruf ve mülkiyet vesi
kalarını ibraz ederler.
Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilâna rağmen alâkalıların bulunma
maları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz.
MADDE 11. — Komisyonlar yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit
ve tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reisi ve azaları ile, hazır bulundukları
takdirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekileri tarafından
imzaanır.
Bu zabıtlarda tahdit olunan Devlet ormanının adı, ağaç çeşitleri, komşu gayri
menkulun cinsi, sahiplerinin adı ve soy adı, hudut mülkiyet ve diğer ayni haklar ve
bunlara mütaallik itirazlar ve alâkadarların ibraz etmiş oldukları vesikaların kısaca
mahiyetleri, tarih ve numaraları kaydolunur.
MADDE 12. — Tahdit sırasında tasarruf vesikası ibraz edilnüyen ormandan
başka, gayrimenkuller hakkında aşağıdaki fıkralara göre muamele olunur.
A) Devlet ormanlarının dışında ve içinde bulunan toplu haldeki köylerin
yapı ve tesislerinin kenarından başlıyarak aralıksız Devlet ormanı sınırına kadar
devam eden ziraat arazisi, orman hududu dışında bırakılır. Ancak:
Devlet ormanlarının sınırları bitişiğinde bulunup da 1936 tarihli arazi tahririnin
hitam bulduğu tarihten sonra Devlet ormanından açıldığı, komisyonca anlaşılanlar
orman hududu içine alınır.
B) Devlet ormanlarının içinde olup da köyün ziraat arazisi topluluğuna dâhil
olmıyan yapı ve tesisler ile dağınık arazilerin Devlet ormanından açılmamış oldu
ğu komisyonca anlaşılanların fiilî durumları tesbit olunur.
1936 tarihli arazi tahririnin hitam bulduğu tarihten sonra Devlet ormanlarından
açıldığı komisyonca anlaşılanlar Devlet ormanları sınırları içine alınır.
MADDE 13. — Komisyonların tahdit zabıt hulâsalarının, hududu gösteren kro
ki de dâhil olduğu halde birer sureti ilgili şehir, kasaba ve köylerin münasip yer
lerine asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar
heyetlerinin tasdik edecekleri bir vesika ile tevsik edilir ve bu vesika komisyon
dosyasında muhafaza olunur. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münde
recatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren 6 ay içinde, yetkili mahkeme
lere müracaatla itiraz edebilirler. Bu müddet içinde itiraz vukubulmazsa komis
yon kararı katileşir.
°7 ' *
Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katîleşmiş olan ormanlar, tapuca hiçbir
harç ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur.
( S. Sayısı : 200 )
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MADDE 14. — Tahdit komisyonunun vilâyet umumi meclislerince veya daimî
encümenlerince ve
belediye ve köy heyetlerince ve komisyonca seçilen azalarına
ve bilirkişilere onar lira gündelik verilir. Bunlardan memur rejimine tâbi olanlar
hakkında Harcırah Kararnamesi hükümleri uygulanır. Nakil vasıtaları orman ida
resince temin edilir.
Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve ücretli memurların nakil vasıtası mas
rafları ve yollukları umumi hükümler dairesinde ödenir.
Bunlardan yalnız teknik memurlara arazide kaldıkları günler için yevmiye kar
şılığı olarak amenajman ve teşcir işlerindeçalışan orman teknik memurları gibi taz
minat yevmiyesi verilir.
II
Orman köylülerinin

kalkındırılması

MADDE 15. — Devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da eivarlarmdaki ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan köylerde ve dağınık
evlerde oturanlardan :
A) Bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılmaları mümkün görülenlere Tarım Vekâletinin izniyle T. C. Ziraat Banka
sından kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müddetle Tarım Ve
kâleti Bütçesine senelik miktarı 3 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle T. C.
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur.
Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları, Tarım,
Ekonomi ve Ticaret Vekaletleriyle T. C. Ziraat Bankası tarafından müştereken
tâyin edilir.
B) Bulundukları yerlerde kalkmdır İmasına imkân olmıyacağı anlaşılanlarla
12 nci maddede fiilî durumu tesbit olunanlar, daha müstahsil bir hâle getirilmeleri
amaciyle ve kendi istek ve muvafakatleri üzerine icra Vekilleri Heyeti karariyle
başka yerlere kaldırılabilirler. Bu takdirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller
orman mefhumuna girer.
Bu malların umumi hükümler dairesinde takdir
edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve yerleştirmeler İskân ve Toprak
kanunları hükümlerine göre yapılır.
Bu iç iskân işi Devlet ve Tarım vekâletlerince müştereken hazırlanacak ve İcra
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plâna göre yapılır.
III
Ormanların

korunması

MADDE 16. — Devlet ormanlarında :
A) Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını boz
mak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya ko
parmak ve ağaçlardan yalamuk, pedavra «hartama» çıkarmak;
B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya
bunlardan kabuk ve çıra çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götür
mek, kök sökmek, kömür yapmak;
O) Sahlep, kitre, soğan, kocayemiş, alıç gibi toprak mahsulü ve meyvaları
ve kuru yaprak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her çeşit orman artıklarını ve
mazı kozalağı ve orman tohumlarını toplayı}) götürmek, ocak açarak toprak, kum,
çakıl çıkarmak, ormanlarda ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak yasaktır.
( S. Sayısı : 200 )
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MADDE 17. — Onmanın gelişmesi için idarenin fennî maksatlarla yapacağı
ameliyat dışında 32 nci maddenin «A» bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek
ve dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin «B» bendinde
ve muhtelif faydalar sağlamak için «C» bendinde yazılı fiil ve hareketleri yap
mak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır.
(Oeçici Komisyonun 33 hcü maddesi)
MADDE 18. — Devlet ormanlarının hudutları içinde mevzu hükümlere göre
maden ocakları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı verilebilmesi
için Tarım Vekâletinin muvafakatini almak şarttır.
Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla ye
niden ruhsatname veya imtiyaz alacaklar; işe başlamadan evvel çalışma sahaları
nı orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman
idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar.
MADDE 19. — Devlet ormanları içinde bu ormanların korunamsı, istihsal ve
imraiyle alâkalı olarak yapılacak bölge şefliği, muhafaza memurluğu, ahır, depo
ve ağaçlama bina ve kulubeleriyle yangın kule ve kulübeleri müstesna olmak üzere
her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapıknası
ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.
Devlet ormanlarının her hangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından
faydalanılarak işgal, açma veya her hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, bu
dama veya boğma yollariyle elde edilecek olan yerlerle buralarda yapılacak her tür.
lii yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğ
ruya orman idaresince el konulur.
Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı veya estetik ve turistik
bakımdan yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işliyeceklerin ve kul
lanacakların yapacakları bina ve her nevi tesisat için Tarım Vekâletinden izin alı
nır.
MADDE 20. — Devlet ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar
uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika ve bir kilometreye kadar olan yerlerde hı
zar ve şerit kurulması Tarım Vekâletinin, bir kilometreye kadar olan yerlerde taş,
kireç, kömür, terebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin
iznine bağlıdır.
MADDE 21. — Ormanlara her cins hayvanın sokulması yasaktır. Ancak:
Her nevi keçi ve develer müstesna olmak üzere, bu kanunun 22 ve 23 ncü mad
delerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kış
lak ve otlaklara ve fevkalâde ahvalde Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılma
sına izin verilebilir.
IV
Otlak ve mera işleri
MADDE 22. -*~ Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla
sulama yerlerinde hakları olanlardan buralara hayyanlariyle yahut hayvansız ola
rak girip çıkmak istiyenler buralara orman idaresinin göstereceği yollardan geç
meye ve ormanlara zarar vermemeye yönelmiş tedbirlere riayete mecburdurlar.
(Geçici Komisyonun 38 nci maddesi)
MADDE 23. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya
( S. Sayısı : 200)
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sürü halinde hayvan sokulup otlatılması tanzim edilecek plânlara göre orman ida
resinin iznine bağlıdır.
Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman müdürlüklerince tasdik olu
nur.
'•
Fevkalâde hallerde Tarım Vekâleti Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şekil
de muvakkat olarak hayvanların ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri alır.
Bu takdirde orman içinde ve civarındaki köylerin hayvan otlatmalarına mütaallik işler, orman bölge şeflerinin tanzimedecekleri plânlar üzerine, mahallin en
yüksek mülkiye âmiri tarafmdan kasaba ve köy ihtiyar heyetlerine tebliğ olunur.
Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesimi sahalarında hiçbir suretle hay
van otlatılamaz.
MADDE 24. — Tarım Vekâleti, Devlet ormanları içindeki ağaçsız yaylak ve
otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.
V
Muhafaza

ormanları

MADDE 25. — Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine mâruz
olan yerlerdeki ormanlarla, meskûn mahallerin havasını, şose ve demiryollarını toz
ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarınm dolmasının önüne
geçen veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları
daimî olarak; tahrip edilmiş veya yangın görmüş Devlet ormanları da istihsal or
manı haline gelinceye kadar tcra Vekilleri Heyeti Karariyle muhafaza ormanı
olarak ayrılabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasabalar
da ilân olunur. B u gibi ormamnların ayrılma şart ve esasları ve müddetleri ile
sureti idare, imar ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri Tarım Vekâletince
tesbit olunur.
MADDE 26. — Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Dev
letten başkasına ait olan ormanlarla alelûmum muhafaza ormanlarının tamamlan
ması için, bunlara eklenmesi lâzımgeler. sahipli yerler îcra Vekilleri Heyeti kara
riyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde
bu yerler istimlâk olunur.
VI
Millî

parklar

MADDE 27. — Orman Umum Müdürlüğü mevki ve haiz olduğu hususiyeti
dolayısiyle lüzumlu göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleke
tin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek ve mutlak tabiatı korumak ve yurdun
estetik güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşıla
mak, turistik hareketlere imkân vermek maksadiyle (Millî park) olarak ayırabilir.
Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre uygu
lanır.
VII
İstihsal ve satış işleri
MADDE 28. — Devlet ormanlarında istihsal, teknik esaslara göıe tanzim ve
(S. Sayısı : 200)
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Tarım Vekâleti tarafından tasdik olunacak amenajman plânları dairesinde Devlet
tarafından yapılır veya yaptırılır.
MADDE 29. — Devlet ormanlarından kesilecek veya her hangi bir sebeple dev
rilmiş veya kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların kimler tarafından nu
maralanıp damgalanacağı; ağaç, tomruk odun, kömür ve diğer her nevi orman mah
sullerinin kesim, imal, toplama, satış icaplarına göre orman dışında veya koruma
bakımından mahzurlu olmıyan orman içindeki yerlere nakil ve istif etme ve ölçme
işlerine ve nakliye tezkerelerinin tanzim ve istimaline ait şekil ve esaslar Tarım
Vekâletince tâyin ve tesbit olunur.
Damga çekiçleri beş çeşit olup şekilleri bağlı lavhada tesbit edilmiştir. Bu çekiç
lerin yetkili memurlardan başkası tarafından kullanılması yasaktır.
Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayılır.
MADDE
30. — Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları zorlamadıkça
Orman Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve y a n mamul yapılamıyacağı
gibi orman dışında şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis olu
namaz.
Fabrika tesis ve işletilmesi tcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır.
MADDE 31. — Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin tarife
bedelleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdür
lüğü tarafından tanzim ve Tarım Vekâletince tasdik olunur.
MADDE 32. — Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır.
Açık artırmaya arzedilen orman mahsullerinin miktar ve kalite itibariyle
mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması mecbu
ridir. Ancak :
Resmî daire ve müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyaçlariyle müstacelen satış yapılmasını icabettiren hallerde pazarıkla da satış yapılabilir.
Yukarda yazılı satışların şartları ve şekilleri İcra Vekilleri Heyetince tesbit olu
nur.
MADDE 33. — Hudutları içinde Devlet ormanları bulunan ve nüfusu 2 500 ve
daha aşağı olan köy ve kasabalar halkından mahallî nüfusa kayıtlı ölüp da bura
larda sakin olanların barınmalarına mahsus yapacakları ev, ahır, ambar, saman
lık ve kullanacakları tarım aletleri ve yakacak ihtiyaçları için tarife bedelinin 10
da biri karşılığında ve buralar halkının cami, köy yolu köprüleri gibi müşterek ih
tiyaç için tarife bedelsiz, tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından ke
restelik ağaç ve odun verilir.
Yukariki fıkrada yazılı olanlar, bu ihtiyaçlarmı ormandan almayıp da orman
idaresinin mevcut istiflerinden almak istedikleri takdirde ayrıca fiilî (Kesme, ta
şıma, istif ve varsa imal) masrafları alınır. Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç
ve mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başkalarına satılması veya bu yerlerden
dışarıya çıkarılması, hibe edilmesi ve kiraya verilmesi yasaktır. Bu emval hacze
dilemez.
Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde âhara satanlar
veya devredenler bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
Yukarda yazılı ihtiyaçlar için verilen kerestelik ağaç ve mahrukatın aynı köy
halkının bu kabîl ihtiyaç sahiplerine devrine orman idaresince izin verilebilir.
MADDE 34. — Devlet ormanları sınırlarma köy ortasından ufki hattı müstakim
ile 10 kilometre mesafeye kadar olan köylerdeki faknhalleri ile muhtaçlıkları sa(S. Sayı» : 200)
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bit olan köylülere ev, ahır, ambar, samanlık gibi zatî ihtiyaçları için kesme, taşı
ma masraflariyle tarife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verilebileceği gibi bu mmtakatlar içinde ve dışında bulunan köylerin köprü ve camileri için muteber vesaika müstenit olmak, kesme ve taşıma ve imal masrafları ödenmek şartiyle istif
yerlerinden veya orman memurlarının göstereceği yerlerden tomruk veya mamul
kereste verilebilir.
MADDE 35. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tâbi tutulacak göçmen
lerle Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu
ca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsıntısı, yangın ve
sel gibi haller yüzünden felâkete uğrıyan köylerde, bu yüzden zarar gören muh
taç köylülere yapacakları ev, ahır, ambar ve samanlık için bir defaya mahsus ol
mak üzere Tarım Vekâletince tahammülü müsait en yakın ormanlardan parasız
olarak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, ta
şıma, imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste verilebilir.
33 ncü maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkralarında yazılı hükümler 34 ve 35 nci madde
ler hakkında da tatbik olunur.
MADDE 36. — Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan 33 ncü maddede yazılı
köy ve kasaba halkının kesip, istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların
idarece tâyin olunacak müddet içinde istedikleri takdirde istihkak (Sahiplerine 10
metre mikâbı geçmemek üzere % 25 ine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden
satış bedelleriyle artırmasız olarak verilir.
Miktar mevzuubahs olmaksızın bu nispet odun, kömür ve ziraat alet ve araba
imalinde ve çeşitli el sanallarında kullanılabilen orman mahsullerinin istiflerinden
% 100 e kadara çıkarılabilir.
Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde orman ida
resi imal edebilir.
MADDE 37. — 33, 34, 35 nci maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve saman
lık yapmak için ağaç ve kereste alanların alâkalı vekâletlerin mütalâası alınarak
bu kanunun neşrini mütaakıp Tarım Vekâletince 6 ay içinde tesbit olunacak ya
pı sistemlerine göre inşaat yapmaları mecburidir.
Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğla.
kiremit ve kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmıyarak
yeter miktarda odun verilir.
inşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıyanlardan ve ocaklardan istihsal
olunan mamulleri 33, 34, 35 nci maddelerde bahsedilen ihtiyaç erbabından baş
kalarına -satanlardan verilen ağaç, kereste ve odunların rayiç bedellerinin iki misli.
tahsil olunur.
MADDE 38. — Zatî kerestelik ihtiyaçları her sene orman bölge şefinin de iş
tirakiyle köy ihtiyar kurulu tarafından ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyaç
ları göz önünde tutularak mahallinde tesbit olunur.
Verilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullanmayıp da başkasına devredenleri
veya satanları ihtiyar kurulu onman idaresine bildirmekle mükelleftir.
Yakacak ihtiyaçları bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene
zarfında köy ihtiyar kurulu ile birlikte ve bir defaya mahsus olmak üzere her
hane ve nüfus sayısına göre orman idaresince tesbit edilir. Mütaakıp senelerdeki
değişiklikler köy ihtiyar kurulunca orman idaresine bildirilir.
(Geçici Komisyonun 55 nci maddesi)
( S. Sayısı : 200 )
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MADDE 39. — Devlet ormanlarından çıkarılan kerestelik, direklik ve mahru
kattan başka diğer her nevi orman mahsullerini tâyin edilecek mıntaka ve müd
detler içinde toplayıp çıkarmaları için 33 ncü maddede yazılı yerler halkına ta
rife bedelini ödemek şartiyle izin verilir. Halkın rağbet etmemesi veya iş güçle
rinin kâfi gelmemesi hallerinde bu mahsuller orman idaresince istihsal olunup
satılır.
Orman idaresince kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana zararlı ağaççık
ların orman idaresinin belli edeceği şartlar dâhilinde sökülerek ve diğer salep,
kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç, mazı kozalağı gibi mahsulât ile meyvalarm
toplanarak çıkarılması için isteklilere izin verilebilir.
Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para alınmaz.
MADDE 40. — Orman içinde veya civarındaki köy hükmi şahsiyetleri veya
köyler halkının tamamı veya bir kısmı tarafından tasarruf edilmekte iken 4785
sayılı Kanunla Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabil köy halkınca 4785 sayılı
Kanunun neşrinden önce bekçi tutmak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen ko
runmuş ve faydalanılmış olan ormanların her nevi mahsulleri bu köyler halkmm
zatî, müşterek, küçük el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur.
Köy hükmi şahsiyetleri tarafından bu ormanların korunmasına devam olunma
dığı veya amenajman plânları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anla
şıldığı takdirde Tarım Vekâletince tahsisten vazgeçilebilir.
MADDE 41. — Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden 33 ve 35 nci mad
deler gereğince faydalanan köylülerin sıra ile zatî, müşterek, küçük el sanayii ihti
yaçları temin edilmeden piyasaya satış yapılamaz.
MADDE 42. — Devlet ormanlarmda kesme, taşıma, toplama, imal, bakım, imar
ağaçlama, yol yapma gibi, orman işleri iş yerindeki veya civarındaki orman işle
rinde çalışan köylülere veya tercihan aralarında köy orman kooperatifi kuranlara
gördürülür.
Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün kâfi gelmemesi veya işe ehil olma
maları veya fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler taahhüt yoliyle yaptırıla
bilir. Bu işleri yapacakların işin mahiyet ve hacmma göre teknik ehliyeti haiz
olmaları veya bu işe ehil bir teknik eleman çalıştırmaları istenebilir.
(Geçici Komisyonun 59 ncıı maddesi).
MADDE 43. — Bu kanunda ormandan faydalanma hakkı tanılan bir veya bir
kaç köy aralarında köy orman kooperatifi kurdukları takdirde istiflerin satış im
kânları ve durumu veya ormanların senelik tahammülleri göz önünde bulunduru
larak pazar ihtiyacı için satılacak miktarlar, artırılabileceği gibi vadeli veya tak
sitle satışlar da yapılabilir.
Köy orman kooperatifi kurmıyan köylerle; köy orman kooperatifi kurulan köy
lerde kooperatife girmiyen köylüler bu yardımlardan istifade edemezler. Köy or
man kooperatiflerinin bu kanunla tanınan hak ve faydalardan ne suret ve şekilde
istifade edeceklerine ait esaslar Tarım Vekâletince tesbit edilir.
MADDE 44. — H e r hangi bir suretle satışı yapılmış orman emvalinin bedeli
ödenmeden veya karşılığı banka mektubu,Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleri ile te
min edilmeden ve damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve nakliye' tezkeresi alın
madan nakliyat yapılamaz. 43 ncü madde gereğince köy orman kooperatiflerine ta
nınan haklar mahfuzdur.
( S. Sayısı : 200 )
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Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkânları
na göre süreli olarak verilir.
Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nak
liyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâzımdır.
Orman malları, sayısı cinsi, nev'i, ebadı ve vasıfları itibariyle ibraz olunan nak
liye tezkeresine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi üzerinden haomen
% 10 ve veznen % 15 ine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresinde yazılı satış
bedeli üzerinden tutarı alınarak serbest bırakılır.
Y u t a r d a k i hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şâmil olmak üzere kaçak sayıla
rak idarece müsadere olunur.
MADDE 45. — Orman içinde yapılacak nakliyat, orman idaresinin gösterece
ği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleridaima taşıyanların üzerinde bulunup ilgi
li memurl&ır tarafından istenildikçe gösterilir. Şehir ve kasabalardaki ticarethane
ve fabrikalardan ticaret kasdi olmaksızın orman mahsulü alıp nakledeceklerden
nakliye tezkeresi aranmaz.
Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak kaydiyle bu gibi mallar için fatu
ra tanzimine mecburdurlar. Resmî daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları için kul
lanmak üzere kendi stok mahallerinden veya fabrikalarından iş yerlerine naklede
cekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerince mûtat ve muteber olan vesikalariyle sevkedebilirler.
(Geçici Komisyonun 62 nci maddesi)
MADDE 46. — İstihsal edilmiş veya edilecek emvale ait açılacak istihkak da
valarmın katî hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce verilecek ihtiyati tedbir
kararları ya kesimin durdurulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazasına veya
hut bu emvalin satılıp bedelinin bankaya yatırılmasına mütedair olabilir.
(Geçici Komisyonun 63 ncü maddesi)
MADDE 47. — Ormanlardan verilen müşterek ve zatî ihtiyaçlarla sair mahsulâtı
tâyin edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın çıkarmıyanların izinleri iptal
olunur, ve bu emval başka hak sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis edilebilir.

Üçüncü Bölüm
Hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar
7 - îşletvns ve imar
MADDE 48. — Âmme müesseselerine ait ormanların tahdit işini de 7 nci mad
dede yazılı tahdit komisyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak hudutları, tahdit
tâyininden itibaren iki sene içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit ka
yalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Ko
misyonların masrafları Devlete, tahdit işlerine ait diğer masraflar alâkalılara
aittir.
(Geçici Komisyonun 65 nci maddesi).
MADDE 49. — Âmme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya
işletmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız olarak
tanzim edilecek harita ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu
plânlara riayeti orman idaresi kontrol eder.
Sahiplerinin orman idaresine müracaat tarihini takip eden ilk iş mevsiminde
( S. Sayısı : 200 )
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işe başlamak suretiyle en kısa zamanda plânların ikmali mecburidir.
(Geçici Komisyonun 66 ncı maddesi).
MADDE 50. — Âmme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara \ >ya
müesseselere toprağı ile birlikte devir ve- temlik edilemez.
(Geçici Komisyonun 67 nci maddesi).
27 - İdare ve koruma
MADDE 51. — Âmme müesseselerine ait ormanların idaresi ve korunması,
Devletin kontrol ve murakabesi altında bu kanun hükümlerine göre sahip olanlara
aittir.
(Geçici Komisyonun 68 nci maddesi).
MADDE 52. — Devlet ormanlarına ait 16, 19, 20, 21, 22, 23, 44, 45 nci madde
lerin hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz âmme müesseselerine ait ormanlar hakkın
da da tatbik olunur.

-^

Dördüncü Bölüm
Hususi ormanlar
7 - Tahdit, harita, işletme ve imar

MADDE 53. — Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümle
rine göre tâyin olunan orman hudutlarına Tarım Vekâletince tesbit edilecek işa
retleri koymaya mecburdurlar.
MADDE 54. — Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman ida
resince tasdik olunacak harita ve amenajman plânlarına göre işletilir ve idare
olunur. Bu plâna riayeti orman idaresi kontrol eder. Tâyin olunacak müddet
içinde bu plânları yaptırıp tasdik etti rım' yenler in harita ve amenajman plânları
orman idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerin
den alınır.
MADDE 55. — Hususi ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şe
kilde parçalanıp âhara temlik ve mirasçılar arasında taksim olunamaz.
Ekim ve dikim suretiyle yetiştirilecek ormanlar ihtiva ettikleri ağaç cinsleri
ne olursa olsun yukardaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz.
Hususi ormanlar orman idaresince mahallî tapu idarelerine bildirilir.
MADDE 56. — Hususi ormanların sahipleri mütaaddit olursa bunlar içlerin
den birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür olarak göstermek
mecburiyetindedirler. Göstermedikleri takdirde orman idaresi ilgili mahkemeler
den bir mesul müdür seçilmesini istiyebilir.
(Geçici Komisyonun 74 ncü maddesi)
MADDE 57. — Hususi ormanların amenajman plânlarında ve yıllık katiyat ra
porlarında yıllık verim olarak tesbit edilen kerestelik ve yakacak odunun kesilen
miktarından ormanın bulunduğu mmtaka orman tarife bedelinm dörtte biri her
malî sene için maktuan Orman Hasılat Resmi olarak biri malî yıl başında, di
ğeri 6 ay sonra olmak üzere iki taksitte alınır. Gününde vermiyenler hakkında
Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur.
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II - İdare ve

koruma

MADDE 58. — Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin teftiş ve
murakabesi altında olmak üzere, bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.
MADDE 59. — Bu kanunun Devlet ormanları hakkındaki 16, 17, 19, 21 nei
maddeleriyle (satılan malların bedelleri ödenmeden, karşılığı banka mektubu
Devlet, Ziraat Bankası tahvilleri temin edilmeden) kaydı müstesna olmak üze
re 44 - 45 nei maddeleri hükümleri hususi ormanlarda da tatbik olunur.
Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman sahipleri bu kanunun 16 nei
maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerden müstesnadır.
B u ormanlarda avlanma, otlatma ve meyvalarm toplanması bu kanun hüküm
leri dâhilinde sahiplerinin iznine bağlıdır.

Beşinci Bölüm
Müşterek hükümler
:/. Ağaçlandırma

ve imar

işleri

MADDE 60. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadiyle eski orman saha
larında veya Devlete ait elverişli topraklarda her sene en az 5 000 hektar ağaçlan
dırma yapılır.
Orman sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında münasip arazi
temin edildiği takdirde buralarda da ağaçlandırma yapılır.
(Geçici Komisyonun 78 nei maddesi
MADDE 61. — Devlet ormanlarının hudutları içindeki ırmak ve çay kenar
larını ve bunların kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne ve yer kaynak
larına ve toprak aşınma ve taşınmalarına mâni olacak her türlü ağaçlamalar or
man idaresince yapılır. Ancak Devlet ormanı içinden geçen demiryolu ve şosele
rin ve her nevi tesisatın tahkimi ve tamiri orman idaresine malûmat verilerek ilgi
liler tarafından yapılır.
(Geçici Komisyonun 79 ncı maddesi).
MADDE 62. — 60 ve 61 nei maddeler gereğince ağaçlandırılacak sahaların
dikimi, bakımı ve korunması Orman Umum Müdürlüğünce yapılır.
Bu işlerde ilgililerin yapabilecekleri yardımlardan da istifade edilir. 60 nei
maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar köy veya bele
diyelere terkedilir ve bunlar hakkında bu kanunun hükmi şahsiyeti haiz âmme
müesseselerine ait ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur.
MADDE 63. — Bu maksatla, köy ve belediyelerin ve ağaçlandırma yapmak
istiyen sair müessese ve teşekküllerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere münasip
görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce bir yılda en az bin hektarlık sahayı
ağaçlandırabilecek orman fidanlıkları tesis edilir.
(Geçici Komisyonun 81 nei maddesi). * •'••••*•
"•*•• •
MADDE 64. — Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaruri gö
rülen yerlerde îcra Vekilleri Heyetince verilecek karar ve Orman Umum Müdür
lüğünce hazırlanacak plân dairesinde ağaçlandırma yapılır.
MADDE 65. — Ağaç sevgisini yurtta yaymak, kökleştirmek
( S. Savısı : 20C )
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t ermek, afiş ve broşürler neşretmek suretiyle. Orman Umum Müdürlüğünce pro
paganda yapılması ve bütün ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaçların
faydaları hakkmda dersler okutturulması, bahçeleri müsait ise mektep ve kışlalarda
her yıl ağaç diktirilmesi ve bunlarm korunması için Tarım Yekâletiyle birlikte Millî
Savunma ve Millî Eğitim vekâletleri bir program hazırlayıp tatbik ederler.
MADDE 66— En ufak parçası yarım hektardan ve parçalar yekûnu bir hek
tardan aşağı olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırma
dan itibaren 50 sene için ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden ve hususi
ormanların tâbi olduğu hasılat resimlerinden muaf tutulur. Bu sahaları orman ha
linde muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ziraate elverişli olmıyan boş
arazi4e ağaçlandırma yapmak istiyenler vali veya kaymakama müracaat ederler,
bu yerlerin bu durumda olduğu tesbit olunduktan sonra, orman idaresi tarafından
yapılacak aağçlandırma plânma göre, ağaçlandırma işine Tarım Vekâletince izin
verilir.
Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisine ait türlü yardımlar, orman idare
since parasız yapılır. Plâna göre ve müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaç
lamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız
temlik olunur.
Ağaçlanan sahayı; orman halinde koruyup idame ettirmiyenlerden temlik edi
len yer geri alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar Devlet
ormanlarına katılmak üzere istimlâk edilmez.
MADDE 67. — Tarım Vekâletinin vereceği ağaçlandırma plânı gereğince ve
tâyin edeceği ağaç nevilerinden bu kanunun 66 ncı maddesine göre gerek kendi
topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ziraate elverişli
olmıyan boş arazide, yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman yetiştirecek
hususi şahıslara veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım Vekâletinin izniyle
T. C. Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için, 15 yıl müd
detle Tarım Vekâleti Bütçesine, miktarı (500 000) liradan aşağı olmamak şartiyle
T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müd
deti ve diğer şartları Maliye ve Tarım Vekaletleriyle T. C. Ziraat Bankasınca müş
tereken tesbit edilir.
MADDE 68. — Orman veya ağaç yetiştireceklere ve kültür arazisi kenarlarında
çit yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı olarak orman Umum Müdürlü
ğünce fidanlarm yaşma cins ve nev'ine göre tesbit edilen bedeli mukabilinde, fidan ve
tohum verilebilir. Resmî daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj ve
nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere bedelsiz sağlanabilir.
MADDE 69. — Orman yetiştirecek köy orman kooperatiflerine lüzumlu fidan
lar, orman idaresi tarafından ağaçlama sahasına kadar götürülerek bedelsiz veri
lir ve dikme işi orman teknik memurlarının nezareti altında yaptırılır. Bu ağaç
lama sahaları orman idaresinin daimî nezaret ve kontrolü altında bulundurularak
gelişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin .alınması sağlanır.
MADDE 70. — Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya
orman yetiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresi
nin kontrolü altında toplanmış ve menşe şahadetnamesi verilmiş tohumlardan ol
ması şarttır.
(S. Sayısı: 200)
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Orman fidanlıklarından yurt dışına sevkedilecek fidanlara, orman idaresince
bir menşe şahadetnamesi verilir. Yabancı memleketlerden ithal edilecek orman ağa
cı fidanlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri ilgili
orman idarelerince incelendikten sonra giriş izni verilir.
Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce
parasız tohum verilebilir.
/ / - Orman yangınlarının

söndürülmesi

MADDE 71. — Ormanların içinde veya yakınında ateş veya yangın belirtisi
görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dai
relerine veya mülkiye âmirlerine haber vermeye mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askerî ve mülki haberleşme vasıtala
rından derhal ve parasız olarak faydalanılır.
P . T. T. merkezleriyle demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına
ait telgraflarla yangının seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım talepleri
ni ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden telgraflardan ücret alınmaz.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gö
zetleme kule ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilâtının kuruluş mer
kezleri aramda orman idare ince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve tcra Ve
killeri Heyeti karariyle ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları
tesis olunur.
Telefon devreleri P . T. T. tdaresi santrallerine ve P . T. T. İdaresinin santrali
olmıyan yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir.
P . T. T. santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları
için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez.
MADDE 72. — Orman yangınlarında, yangına civar köy ve kasabaların 18 ya
şını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde mevcut
balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yan
gın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kâfi gelmezse daha ilerideki köy
ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekil
de vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civarındaki asker ve jan
darma birlik kumandanları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat git
meye mecburdurlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrıyan zatî eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlar
da alâkalıları tazmine mecburdurlar.
MADDE 73. — Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen ta
rifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücretleri orman idaresi ta
rafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların görecekleri
lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirilebi
lirler.
Bunların ücreti de orman, idaresi tarafından ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında orman ida
resi, diğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek ve katık verilir. Baş
kaca ücret verilmezMADDE 74. — Umumi hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye
müracaat hakları mahfuz kalmak üzere yangın söndürülürken sakatlananlara sa
katlık derecesine göre ve ölenlerin ailesine 200 liradan 1 000 liraya kadar orman
—
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idaresince para verilir. Devlet memuru olup da sakatlanan ve ölenler hakkında
umumi ahkâm tatbik olunur.
Yaralanan veya hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman
idaresine aittir. Bunlar Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir.
MADDE 75. — Orman yangınları için çekilen bilûmum telgrafları telgrafhane
ve demiryol istasyon memurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da bunu
hemen mahalline göndermeye mecburdurlar.
MADDE 76. — Mahallî Hükümetin veya orman memurlarının sevk kâğıdı
üzerine istasyon memurları yangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhara yapılmak üzere yangına civar olan maihalle indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle ve mümkün olan yerlerde hususi katarla gö
türüp getirmeye mecburdurlar.
(Geçici Komisyonun 94 ncü maddesi).
MADDE 77. — Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallelinin en
büyük mülkiye memurları, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat
sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalâde zamanlarda
muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi meni ve oralardaki her türlü işlerin
tatilini emredebilirler.
MADDE 78. — Orman idaresi yangınları önlemek maksadiyle en <*ok beş yılda
tahakkuk ettirilecek bir plân ve program dahilinde yangın emniyet yolları ve yan
gın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz telefonla
bağlamakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mmtakalarda
yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter mik
tarda yangın söndürme alet ve malzemesini haiz ve motorlu vasıtalarla teçhiz ve
takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurabilir.
MADDE 79. — Orman içindeki yollarda orman idaresince belli edilmiş konak
yeı-lerinden gayrı yerlerde gecelemek ve konak yerlerinde yaylak, kışlak ve otlak
larda orman idaresince hazırlanmış ocak yerlerinden gayrı yerlerde ateş yakmak
yasaktır.
(Geçici Komisyonun 97 nci maddesi).
MADDE 80. — Köylünün korumasına ayrılan ormanların yanması halinde
alâkalı köyün 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu senede
en çok 10 gün ağaçlandırma işinde bedenen çalışmıya mecbur tutulurlar.
III - Orman memurlarının

silâh taşıma ve kullanma hak ve yetkileri

MADDE 81. — Orman teşkilâtında her sınıf, derece ve görevde çalışan orman
mühendisi, orman mühendis muavinleri, orman koruma ve bakımı ile mükellef or
man başmuhafaza memuru ve orman muhafaaz memurlariyle Orman Umum Mü
dürlüğünce lüzum görülecek diğer orman memurları İcra Vekilleri Heyetinin seçe
ceği silâhla teçhiz olunurlar.
Bu silâhlar adı geçen memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir.
MADDE 82. — 81 nci madde mucibince silâh taşımaya salahiyetli olanlar vazi
felerini ifa sırasında aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kullanabilirler.
a) Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı hallerde;
to) Tecavüz veya taarruza yariyan alet veya silâhları taşıyanlara alet veya
silâhların derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen teca( $. Sayısı : 200 )
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imkân olmaması;
c) B bendi gereğince teslim edilen alet veya silâhları veya el konan müsade
reye tâbi nakil vasıtalariyle orman emvalini veya memurun silâhını almak veya
orman bölge ve muhafaza binalarına zor ile girmek maksadiyle vâki tecavüz ve
taarruzun başka şekilde define imkân bulunamaması;
IV - Suçların takibi
MADDE 83. — Orman memurları, orman suçlarına ilişkin delilleri bir tutanak
ile tesbit suç ve nakil vasıtaları ile suç mahsulü mallarını zabıt ve icabında suç işliyenleri yakalamak salâhiyetini haizdirler.
Talep vukuunda polis, jandarma, orman memurlarına ve muhtarlara yardıma
mecburdurlar.
(Geçici Komisyonun 102 nci maddesi).
MADDE 84. — Orman memurları, av tezkeresi olmıyanları ve Orman idaresin
den izin almamış olanların ormanlarda ve orman göl ve derelerinde avlanmalarını
men'e, avlarını ve vasıtalarım zaptetmeye salahiyetlidirler.
MADDE 85. — Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihti
yar heyeti kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının korunmasında
orman teşkilâtiyle iş birliği yapmakla ödevlidir.
Bu maksatla suçların takibi faslında1 yazılı yetkileri orman teşkilâtı mensuplariyle birlikte veya Tarım Vekâletince belirtilecek esaslar dâhilinde ayrı olarak kul
lanırlar.
MADDE 86. — Orman memurları bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenle
rin hüviyetlerini, ikametgâhlarını ve suçlarının mahiyetlerini tesbit ederek tanzim
eyliyecekleri zabıt varakalarını vakit geçirmeksizin bağlı bulundukları âmirlerine
gönderirler. Amirlerce bu zabıtlar tetkik edilerek en kısa bir zamanda Cumhuriyet
Müddeiumumiliğine verilir. Bu zabıtlar hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.
Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin en yakın zabıta merke
zine götürülür.
MADDE 87. — Bu kanunda cezaları tâyin edilen orman suçlarına mütaallik
dâvalar Sulh Ceza mahkemelerinde görülür.
Orman suçlarına ait dâvalar mahkemelerce acele işlerden sayılır.
MADDE 88. — Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve
mahrukat ve sair mahsuller ile cürüm aletleri vazifeli orman memurları tara
fından muhafaza edilmek üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakın bele
diyeye veya köy muhtarına veya muhtarın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar
heyeti âzasından birine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan çürüye
cek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulunanlar orman
idaresinin satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, tellal ile ilân
edilmek suretiyle derhal satılır. Masraflar çıktıktan sonra geri kalan para ema
net olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır.
Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri nispetinde kanunen muteber te
minat veya muteber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dâva neticesine kadar
sahiplerine iade olunur ve teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vasıtaları
hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik olunur.
( S. Sayısı : 200 )
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Ancak, kanunun 112 nci maddesi gereğince müsaderesi icabetmiyen nakil vası
taları teminat ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur.
Sanık lehine karar verilmesi halinde, zaptedilmiş emval mevcut ise derhal ve
satılmış ise bedeli iade olunur.
Müasderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları ve cürüm aletleri satılma
mış ise satılarak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.
MADDE 89. — Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı bel
li olmıyan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olunamıyan orman mahsul
leri ve cürüm aletleri, orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedelleri
irat kaydolunur.
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri 15 gün
müddetle yapılacak ilânla araştırılır, ilân sonunda sahibi meydana çıkmıyan vası
talar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.
MADDE 90. — îzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı
halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen ve halinden
şüphe edilen kimseleri orman dışına çıkarmıya orman memurları yetkilidirler.
(Geçici Komisyonun 109 ncu maddesi).
MADDE 91. — Otlatma izni verilmiyen ormanlarda başıboş görülen hayvan
lar en yakın köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur.
Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir.
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilân edilen 15 gün içinde sahibi
bulunmıyan hayvanlar idarece usulen satırılarak bedeli bankaya veya Orman
İdaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan
sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman idaresince irat kaydo
lunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını Ödemeye mecburdurlar.
MADDE 92. — Orman suçlarından mütevellit aramayı icap ettiren haller,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı, gecikmesinde ma
zarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları orman memurları aynı madde
hükmüne tevfikan yaparlar.
Arama sırasında zaptolunan kaçak orman emvali hakkında bu kanunun 88 nci
maddesi hükmü tatbik edilir.
MADDE 93. — Bu kanunun tatbiki bakımından imalât ve fabrikasyonun
kontroluna Tarım Vekâleti yetkilidir. Bu kontrolün ve umumiyetle nakliye tezke
releri yoklamasının nasıl yapılacağı Tarım Vekâletince tesbit ve ilân olunur.
MADDE 94. — Bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntakalardaki vilâyet ve
kaza merkezlerinde bir ihbar ve takip sebebine uymadıkça orman mahsullerine ait
nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz.
Orman idaresi bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren en çok 5 sene
içinde ormanların bakım kuruluşlarını tamamlar.
V - Ceza

hükümleri

MADDE 95. — 16 nci maddenin A ve B bentleriyle yasak edilen fiillerden
kerestelik ağaçları kesenler, 7 günden 3 aya kadar hapis, kereste ve tomruğun
beher metre kübü için 25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. Kesirler vahide irca edilir. Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olan( S. Sayısı : 200 )
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lar için bu para cezası bir misli artırılarak hükmolunur. 16 neı maddenin A ve
B bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik olmıyan diğer ağaçları keserek
odun veya kömür yapanlar 7 günden bir aya kadar hapis ve odunun beher ken
tali için üç lira, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. Kesirler vahide irca edilir.
16 ncı maddenin A ve B bentleriyle yasak edilen ve yukardaki fıkralarda ya
zılı bulunmıyan fiilleri işliyenler 7 günden 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin C fıkrasında yazılı fiilleri işliyenler 10 liradan 100 liraya
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Bu kanunun 16 ncı maddesinin A ve B bendine muhalif hareket edenler or
man sahipleri ise, yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar hapis veya 30 lira
dan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ancak, kendi arazisi
dâhilinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların
sahipleri yukarıki fıkra hükmüne tâbi değildir.
16 ncı maddedeki suçları hayvan beslemek için işliyenler hakkında yukarda
ki cezalar bir misli artırılır.
MADDE 96. — Bu kanunun 18 nci maddesi gereğince ormanlarda izin almadan
açılan maden ocakları idarece kapatılır.
Suçlular hakkında 500 liradan 2 500 liraya kadar para cezası hükmolunur.
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocakları
açanlar, tâyin olunacak tedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın yarısına hükmolu
nur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten
menolunur.
MADDE 97. — Bu kanunun 19 ncu maddesinde yasak edilen fiilleri ika eden
lerle izne bağlı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle
cezalandırılırlar- îşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vâki olduğu
veya yanmış orman sahasına taallûk ettiği takdirde üç aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır ve her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmo
lunur.
MADDE 98. — Bu kanunun 20 nci maddesinde tâyin edilen mesafeler dâhilin
de yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin,
katran ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılırlar.
Bunların işletilmesi de menedilir.
MADDE 99. — Bu kanunun 21 nci maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz
hayvan sokanlar iki aya kadar hafif hapis ve ayrıca beher baş deve için birer lira
diğer büyük baş hayvanların beheri için 50 şer kuruş, küçük baş hayvanların be
heri için de 25 şer kuruş hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren hayvanlar için yalnız para ceza
sına hükmolunur.
Yanmış orman sahalarına hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzün
den girmesi halinde yukarda yazılı cezalar iki misli olarak tatbik olunur.
Geçici 3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı müddetin hitamından sonra or
manlara giren her nevi keçiler müsadere edilir.
MADDE 100. — Bu kanunun 22 nci maddesinde yazılı hükümlere aykırı hare
ket edenler 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
( S. Sayısı : 200 )
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MADDE 101. — Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserek bu damgayı or
man idaresince tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla damgalı ağaçla
rı tesbit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler kesilen ağaçların miktarı
göz önünde bulundurularak (100) liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
(Geçici komisyonun 119 ncu maddesi).
MADDE 102. — 33, 34, ve 35 nci maddeler hükümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste, kerestelik ağaç veya
tomruğu bu işte kullanmayıp da başkasına satanlar veya hibe edenler, kiraya ve
renler veya kiralıyanlar veya bunları orman idaresinden izin almadan başka yer
lere imal edilmek üzere götürenler bir aya kadar hapis ve 50 liraya kadar ağır para
cezasiyle ve bunları bilerek alanlar bir aydan 6 aya kadar hapis ve 50 liradan 100
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca verilmiş olan ağaç, keres
te veya tomruğun tam tarife üzerinden iki kat bedeli tazminat olarak alınır.
MADDE 103. — 39 ncu madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve
şartlara riayet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılır.
MADDE 104. — 44 ncü madde mucibince her çeşit orman mallarını nakliyesin
veya damgasız olarak nakledenlere 95 nci madde gereğince cezalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve sair orman mahsulle
rini taşıyanların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 88 nci maddede
gösterilen şekilde alıkonur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahak
kuk ederse alıkonan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir.
Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 95 nci madde hükmü tatbik olunur. Mücbir
sebep olmaksızın nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormanda
kesilen ağaçlardan yapılacak tomruklan damgasız olarak istif mahallerine veya
kaçırmak kasdı olmaksızın başka yere götürenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif
para cezasiyle cezalandırılırlar.
MADDE 105 — Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl
içinde 53 ncü maddede yazılı işaretlerle ormanlaraıın hudutlarını belli etmiyen
hususi orman sahipleri 50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırı
lırlar.
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti
ifa etmezlerse 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandınlırlar.
Son hükmün infazından itibaren bir yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılma
dığı takdirde masrafı bilâhara orman sahibinden alınmak üzere bu muamele Or
man tdaresi tarafından yapılabilir.
MADDE 106. — 54 ncü madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan
orman amenajman plânlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapıl
ması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen
işleri plân dairesinde ve verilen müddet içinde yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan orman sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif para cezası alınır.
Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri kendilerine verilecek mühlet içinde
bu işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa, bunlar Orman İdaresi
tarafından yapılır ve masrafları tamamen kendilerinden alınır.
MADDE 107. —*- 70 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenlerden 30 lira
dan 100 liraya kadar, Devlete veya her kime ait olursa olsun yeniden orman ye
tiştirmek üzere işlenen sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir şekilde veya
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hayvan sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler 50 liradan 20Ö
liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
MADDE 108. — 71 nei maddedeki mecburiyete riayet etmiyenier bir aya kadar
hapis cezasiyle cezalandırılır.
Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine ve her türlü alet ve malze
mesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi gereğince cezalandı
rılır.
Bu suç, Haziran ayı başından Ekim ayı sonuna kadar devam eden yangın mev
siminde işlenirse ceza iki misline çıkarılır.
MADDE 109. — 72 nci maddeye göre ormanlarda vukuagelecek yangınları sön
dürmek için salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tarafından yangm mahalline
gitmeleri emrolunmasma veya mahallî mûtat vasıtalarla ilân edilmesine rağmen or
man yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çahşmıyanlar
ve verilen işi yapmıyanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 25 liradan
50 liraya kadar hafif para cezası verilir.
Ancak, bu cezaya, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alâkalılarda mahallî
sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulabilir.
Sözü geçen maddede yazılı memurlarla orman teşkilâtında vazifeli olanlardan
yangın yerine yardım göndermiyenlerle, alâka göstermiyenler TC. Kanununun230
ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
MADDE 110. — Bu kanunun 75 ve 76 nci maddelerine aykırı hareket eden ve
ya ettirenler T. C. Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince cezalan
dırılır.
MADDE 111. — 77 nci maddede gösterilen tedbirlere riayet etmiyenlerden 10
liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır.
MADDE 112. — Bu kanun hükümlerine göre müsaderesine hükmolunacak
orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bil
diği halde satmalanlar, taşıyanlar, bilenler, işliyenler, kabul edenler, kullananlar
veya gizliyenler bir aydan 6 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılırlar.
Kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil
vasıtaları kime ait olursa olsun idarece zabıt ve mahkemece müsaderesine hükmolunur.
Ancak; bizzat çiftçi olanlara ait ve tarım işlerinde kullandıkları (at, kısrak,
katır, merkep, öküz, inek, manda) ile kağnı, araba ve koşumları hakkında müsa
dere hükmü tatbik olunmaz. Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar.
Bu malları, müsadereye tâbi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan
birinci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca, odunun beher kentali veya kesri
için 5 lira, kömürün beher kental veya kesri için 25 lira, tomruk veya kereste
nin beher metre kübü veya kesri için 100 lira para cezası alınır.
MADDE 113. — Ağaçlara vurulan resmî damga ve numaraları bozanlar ve or
man hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları kaldıranlar, belir
siz hale getirenler, yerlerini değiştirenler iki aya kadar hafif hapis ve 50 liraya
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
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memiş sigara atanlar T. C. Kanununun 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına gö
re cezalandırılırlar.
MADDE 115. — Bu kanunun 3 ncü maddesiyle orman rejimi altma alman
yerlerde ve 25, 26, ^27 nci maddeler gereğince muhafaza ormanı ve Millî park ola
rak ayrılmış ormanlarda ormanlara müteallik suçlan işliyenlerin müstehak olacak
ları ceza iki misli olarak hükmolunur.
MADDE 116. — Bu kanunda yasak edilen fiillerin ikaı yüzünden hususle ge
len zarar için talep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur.
(Geçici Komisyonun 134 ncü maddesi).
MADDE 117. — Bu kanunla yasak edilen fiilin, ağaç kesilmesine taallûku
halinde, ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat
mahallî rayice göre hesaplanır.
(Geçici Komisyonun 135 nci maddesi).
MAliDE 118. — Her türlü orman suçları ile yarım hektardan fa'zla tahrip olu
nan veya yakılan sahalar için bu kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca beher
hektar için 500 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.
Altıncı Bölüm
Müteferrik hükümler
MADDE 119. — Devlet ormanlarının toprağı ile birlikte* şahıslara veya mües
seselere devir ve temliki bir kanun ile olur.
Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Tarım ve
Maliye vekâletlerinin tasvibine bağlıdır.
MADDE 120. — Bu kanunun birinci maddesinde orman sayılmıyan yerlerdeki
ağaç ve ağaççıklardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar.
A) (E) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sahipleri her türlü zatî ihtiyaçları ve
pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesip nakledilirler.
B) (D, F, G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkları sahip
leri kendi zatî ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesip kul
lanabilirler.
C) D. P. G, fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yer
lerine nakledilebilmesi ve satılabilmesinin tâbi olacağı işlemler bu kanunun neşri
tarihinden itibaren Tarım Vekâletince tesbit edilir.
MADDE 121. — Tapu kayıtlarında sabit hudutlar gösterilmedikçe ve mahkeme
ler veya kadastro idareleri tarafından tanzim edilmiş veya,edilecek haritaı ve plân
lara müstenit olmadıkça tapu kaydında yazılı miktara itibar olunur.
Tarla tapusiyle orman tasarruf iddiası mesmu olmaz.
MADDE 122. — 18 . I I . 1937 tarihli ve 3116 sayılı, 13 . V I I . 1945 tarihli ve
4785 sayıh, 3 . IV . 1950 tarihli ve 5653 sayılı, 31 . I3X. 1950 tarihli ve 5658 sayılı
kanunlar kaldırılmıştır.
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Yedinci Bölüm
Geçici

hükümler

G E Ç Î C Î MADDE 1. — Ormanların tahdit ve kadastrosunun icmaline kadar
bu kanunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda v bir yerin orman sa
yılıp sayılmıyacağı Tarım Vekâletince belirtilir.
G E Ç Î C Î MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinin J fıkrasına göre orman
sayıhnıyan yerlerden orman rejimi içinde kalacak yerler en geç bu kanunun neşrin
den itibaren iki sene içerisinde orman idaresince belirtilir.
(Geçici komisyonun geçici ikinci maddesi).
G E Ç l C Î MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak :
a) On yıl müddetle kıl keçinin canlı ve cansız olarak ihracını ve memleket dâ
hilinde istihlâkini kolaylaştıracak mahiyette her türlü tedbirleri almaya Hükümet
yetkilidir.
b) On yıl müddetle her nevi keçilerin sahipleri, 23 ncü maddenin fevkalâde
hallere ait istisnai hükümleri hariç olmak üzere, 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hük
münden faydalanırlar.
c) Kıl keçilerin elden çıkarılmasını ve yerine başka bir gelir hayvanı konabilmesini temin için kıl keçi besliyen köylüler bu kanunun 15 nci maddesindeki kal
kınma kredisinden tercihan istifade ettirilir.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — 34 ncü maddede gösterilen köyler halkına maden kömü
rü, linyit ve sair yakacak maddeler sağlanıncaya kadar istif yerlerinden kesme
ve taşıma masrafları ödenmek suretiyle 1/10 tarife bedeli, yahut diğer köylülerin
korumasına ve intifama ayrılmıyan Devlet ormanlarından 1/10 tarife bedeli kar
şılığında yakacak odun verilebilir.
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Tarım Vekâletinin lüzum göstermesi halinde orman tah
dit komisyonları tarafından ittihaz oliman kararlar aleyhine vâki itirazları terci
han tetkik ve karara bağlamak üzere Adalet Vekâleti umumi mahkemeler kadro
sundaki hâkim, başkâtip, zabıt kâtibi ve mübaşirlerden gerektiği kadarını bu ko
misyonların faaliyette bulunduğu en yakın vilâyet, kaza ve sulh mahkemesi bu
lunan nahiyelerde çalışmak üzere görevlendirir. Henüz sulh mahkemesi kurulmıyan nahiyelerdeki bu işlere müstemirren bakmak üzere gerektiği takdirde mahke
meler ihdas edilir.
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Orman tahdit komisyonlarınca ittihaz olunan kararlar
dan doğan dâvalara bakmak üzere görevlendirilen hâkimler ve bu hususta nahiye
lerde ihdas olunan mahkemeler tarafından verilecek hükümler temyiz yoliyle Tem
yiz Yedinci Dairesinde ivedilikle incelenir.
GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte:
a) Bu kanunla kaldırılan 4785 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince Dev
letleştirilmiş olan ormanların henüz tamamlanmamış muameleleri aynı kanunun
alâkalı hükümleri dairesinde ikmal ve intaç edilir.
b) Devletleştirilmiş ormanların iadesi hakkındaki bu kanunla kaldırılan 5658
sayılı Kanuna göre sahipleri tarafından yapılmış ve bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren bir yıl içinde aynı suretle yapılacak müracaatlar hakkında sözü geçen
kanun hükümleri dairesinde muamele yapılır.
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GEÇlCl MADDE- 8. — Bu kanunla kaldırılan 3116 ve 5653 sayılı kanunlarda
yazılı olup da 15 Mayıs 1950 tarihinden evvel işlenmiş suçlardan dolayı, bâzı suç
ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ceza taki
binden düşen ve aynı kanunun 4 ncü maddesiyle orman mahsullerinin tarife bedel
lerine mütaallik tazminat dâvaları; bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren
açılmaz, açılmış olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek sukut eder.
Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dolayı mahkemelerce hükmedilmiş bu ka
bil tazminatların, bu kanunun meriyete girdiği tarihte henüz tahsil eidlmiyenlerinin kayıtları borçluları lehine olarak terkin edilir..
MADDE 123- — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 124. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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