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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa ek olarak Ziraat vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Mucib sebebler
3116 sayılı orman kanununun 32 nci maddesi mucibince hükmî şahsiyeti iktisab eden ve mül
hak bütçe ile idare olunan Orman umum müdürlüğü 3204 sayılı teşkilât kanununun muvakkat
6 nci maddesi mucibince Ziraat vekâleti merkez teşkilâtından iki sene müddetle istifade hak
kını haizdir. Bu müddet mayıs 1939 sonunda bitecektir. Bundan başka 3204 sayılı teşkilât
kanununun muvakkat 7 nci maddesi mucibince Hazine vekilleri tarafından takib edilmekte
olan orman davalarının da hususî orman avukat teşkilâtı vasıta sile takib ettirilmesine hâsıl olan
zaruret te hukuk müşavirliği ve avukat teşkilâtının biran evvel yapılmasını istilzam etmekte
dir. Bu sebebden Orman umum müdürlüğünde hukuk, zat işleri, levazım teşkilâtının ihdasına
ve muhasebe teşkilâtının tevsiine lüzum görülmüştür. Ayni hükümlerin temadisi şimdiye ka
dar alman tecrübelere nazaran iyi neticeler vermiyeceği gibi işleri de geciktirdiğinden bu teş
kilâtın yapılmasını bir zaruret haline getirmiştir. Bu ihtiyaçlar ve azamî tasarruf ve asgari
kadronun esasına dayanılarak ilişik bir numaralı cedvel tanzim kılınmıştır.
Orman umum müdürlüğünün haiz olduğu salâhiyet, görmekte olduğu vazife, yüklendiği me
suliyet, iştigal ettiği sahanın memleket iktisadî ve içtimaî hayatında oynadığı rol ve Devle
tin diğer müstakil umum müdürlüklerinin kadro vaziyetleri göz önünde tutularak umum mü
dür kadrosu bu işlerle mütenasib bir şekilde yükseltilmiştir. Orman işleri memleketimizde faal
ve daima artan bir vaziyet arzetmekte ve bu da eleman ihtiyacını fazlasile hissettirmektedir.
Yüksek ve orta mekteblerimiz bu ihtiyaca göre tevsi edilmiştir. Bu mekteblerden çıkacak or
man mühendis ve mühendis muavinlerimizi tavzif edebilmek için ilâvesi icab eden kadrolar bir
numaralı cedvele eklenmiş ve müteakib seneler kadroları da iki numaralı (L) cedvel ine naklo
lun muştur.
Orman kâtiblerinin ayni zamanda muhasib mutemedi vazifesini ele görmektedirler. Orman
işleri ve buna inzimam eden muhasebe muamelâtı binnesbe daha fazla tahsilli memur istihdamı
nı istilzam ettirmektedir. Bu şeraiti haiz memurlar için diğer Devlet teşkilâtında müstahdem
memur maaşlarına kıyasen bu memurlar için maaşlar tesbit edilmiş ve bir numaralı cedvele
konmuştur. Orman mesul muhasibleri ücretle çalıştırılmakta ve bunlara yüksek ücret veril
mekte olduğu halde istenilen evsafı haiz muhasib bulunamamaktadır. Bu sebebden orman me
sul muhasiblerinin maaşlı memur haline kalbi muvafık görülmüş ve diğer teşkilâttaki maaşlara

kıyasen maaşlar tesbit olunarak bir numaralı eedvele konulmuştur. Ancak maaşlı mesul muhasib bulununcaya kadar halen müstahdem 15 mesul muhasible bir kaç. kâtibi D cedvclinde bı
rakılmıştır ki, maaşlı mesul muhasib bulunur bulunmaz ü cedvelindeki kadroların kullanılmryaeağı tabiî bulunmuştur. Yukarıdan beri izah edildiği üzere kadroya yapılan zarurî ilâveler
dolayısile filî kadro mukabili olarak ilâve olunan 205 000 liranın 1939 yılı varidat tahmin
fazlaslle karşılanması zarurî görülmüş, müsadere edilen emvalle mukaveleli satışlardan dolayı
evvelce tahmin edilen mikdarın artacağı nazarı dikkate alınarak 1939 varidat bütçesinin birin
ci faslını teşkil eden Devlet ormanlarına konulan 3 626 367 liraya 205 000 liranın ilâvesilc işbu
fasıl tahmininin 3 831 367 liraya iblâğı muvafık görülmüştür.

Ziraat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ziraat encümeni
Esas No. 1/177
Karar No. 6

23 - VI - 1939

Yüksek Reisliğe
3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât
kanununa ek olarak Ziraat vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 6 - VI - 1939 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan ve Encümenimize gönderilen kanun lâyiha
sı Ziraat vekili ve Orman umum müdürü hazır
bulundukları halde okunub görüşüldü :
Hükümet mucib sebebler lâyihasında da gös
terildiği üzere Orman umum müdürlüğünü Zira
at vekâletinin merkez teşkilâtından istifade müd
deti olan iki sene 1939 mayıs sonunda bitmiştir.
Bundan başka iktisadî ehemmiyetleri pek bü
yük olan orman işletmesi bir çok ihtiyaçlar kar
şısında genişlediği gibi orman mektebleri de mutahassıs elemanlar yetiştirmek üzere çoğalmakta
dır.
Devlet ormanlarının tahdidi, harita alınması
ve amenejman plânlarının yapılması, ağaçlandır
ma işleri gibi her biri başlı başına memleket için
de geniş mikyasta teşkilât istemektedir.
Bundan başka şimdiye kadar Hazine vekilleri
tarafından takib edilmekte olan ve (33) bini bu
lan orman davalarının kısa zamanda neticelendirilmesi hem efradın hem de Hazine hukukunun
sürüncemede bırakılmaması
için orman avukat
teşkilâtına âcil ihtiyaç görülmektedir:
Bu maksadlarla hazırlanan kanun lâyihası esas

itibarile muvafık görülmüş ve ancak umum mü
dürden sonra idarenin en büyük memuru sayılan
ve ileri de bu idarenin başına geçecek mevkide
olan umum müdür muavini maaşının hiç olmazsa
hukuk müşavirliği derecesinde olması muvaf ık gö
rülerek bu lâyihaya bağlı A işaretli eedvele (90)
liralık bir umum müdür muavinliği kadrosu ilâ
ve edilmiş ve 3204 sayılı Orman umum müdürlü
ğü teşkilât kanununa bağlı 1 numaralı cedvelden
çıkarılmak üzere lâyihadaki B işaretli eedvele
(80) liralık bir umum müdür muavinliği kadro
su konmuştur.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Ziraat E. Reisi
M. M.
Kâtib
îzmir
Manisa
Seyhan
B. Köken
Yaşar Özey
Tevfik T arman
Aydın
Denizli
Edirne
N. Göktepe
E. Aslan Tokad
F. Kaltakktran
Elâziğ
Kocaeli
Malatya
8 Sağıroğlu
1. Diblan
Nasuhi Baydar
Manisa
Maraş
H. Yaman
Dr. K. Bayizit
Maridn
Seyhan
Siird
Muhittin Birgen
t. Sefa özler
Ş. Özdemir
Siird
Sivas
Naki Bekmen
A. Esenbel
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. üf.
Bütçe Encümeni
Mazbata No. 113
Esas No. 1/177

11 - VII -1940

Yüksek Beisliğe
3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşki
lât kanununa ek olarak Ziraat vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 1 2 - V I - 1 9 3 9 tarih ve
6/3110 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan
kanun lâyihası Ziraat encümeni mazbatasile
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla Or
man umum müdürü hazır olduğu halde okundu
ve konuşuldu.
3204 sayılı kanun ile Orman umum müdür
lüğü hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile
idare edilir bir müdüriyet olarak yeniden teş
kil edilirken Umum müdürlüğün iki sene müd
detle Ziraat vekâleti merkez teşkilâtından isti
fade etmesi ve yine ayni kanunun muvakkat
bir maddesile orman davalarının da Hazine avu
katlık teşkilâtınca takib edilmesi esası kabul
edilmişti.
Umum müdürlük, kuruluşunun ilk devreleri
ni geçirdikten ve üç yıllık tecrübeden sonra
Yüksek ziraat enstitüsünden ve Orta orman
mektebinden her yıl yetişmekte olan orman mü
hendis ve muavinlerinin iş başına getirilmelerini
teğmin için teşkilatındaki bazı şubelerin tak
viyesi ve bu teşkilât noksanlarmm ikmali için
bu lâyihanın hazırlandığı mucib sebeblerin tedkikinden ve alman izahlardan anlaşılmakla lâyi
ha Encümenimizce de esas itibarile kabul edil
miş ve Ziraat encümenince kabul edilen metin
üzerinde aşağıda arzedilen bazı tadiller vücude
getirilmiştir.
Lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edil
miştir. îkinei madde de. orman teşkilâtına da
hil memurların unvanı mülkî teşkilât ile ilti
basa mahal verir şekilde yazılmış olduğundan
bu ciheti tavzih maksadile bazı değişiklik yapıl
mıştır.
Üçüncü madde, orman idaresince mukavele
ile dava tevdi edilen avukat ve dava vekillerinin
ücret ve harcırahlarile idareye bağlı ve kadroya
dahil avukat ve dava vekillerinin • yol masrafla
rının mahkeme masrafları tertibinden verile
ceğini göstermekte olduğundan madde, bu hu

susları izah eder şekilde yeniden tanzim edilmiş
tir.
Dördüncüden onuncuya kadar olan maddeler
orman hukuk müşaviri, avukat ve dava vekille
rinin vazife ve salâhiyetlerine dair muhtelif
kanunlarla Hazine hukuk müşavirlik teşkilâtı,
avukat ve dava vekilleri için kabul edilen esas
lara mümasil ve mütenazır hükümleri ihtiva et
mekte olub bunlardan 4, 6 ve 7 nci maddelerde
vuzuh maksadile bazı ibare değişiklikleri yapıl
mış, 5, 8, 9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul edil
miştir.
11 nci madde bu lâyiha ile teşkilât kadrosun
da yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklere aid
cedvelleri ihtiva etmektedir. Bu cedveller üzrinde
Encümenimiz tedkikatmı tamik etmiş ve bunların
bir kısmı umum müdürlük teşkilâtının 3656 sa
yılı kanuna intibakına dair olan kanun ile kabul
edilmiş olduğundan bu cedvelden çıkarılmış ve
cedvelin diğer kısımları da bu günün ihtiyaçla
rına tekabül edecek şekilde asgarî bir hadde in
dirilmiş ve teklif edildiği gibi geniş bir teşkilât
kabul edilerek bir kısmmm mevkuf tutulması
muvafık görülmemiştir; Bu suretle tanzim edilen
cedveller ile madde yeniden kaleme alınmıştır.
Lâyihanın 12 nci maddesi kanunun tatbik
suretini gösterir bir nizamname yapılmasına dair
bir hükmü ihtiva etmekte ise de kanunun hüküm
leri nizamname yapılmasına ihtiyaç göstermediği
ve umum müdürlüğün kanunun ahkâmını tavzih
için lüzum gördüğü takdirde bir talimatname ya
pabileceği cihetle maddenin tayyı tensib edilmiş
tir.
Orman Umum müdürlüğü teşkilâtından umu
mî muvazeneye ve tekaüd kanunu hükümlerin
den istifade eden diğer mülhak bütçeli dairelere
ve bu dairelerden umum müdürlük teşkilâtına
memurların nakilleri daima mümkün ve 3204 sa
yılı teşkilât kanununda tekaüd kanunu hükümle
rinden istifadeleri derpiş edilmiş ise de bunların
tekaüd haklarına aid hizmet müddetlerinin nasıl
hesab edileceğine dair bir hüküm mevcud bulun-
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madığından diğer mülhak bütçeli dairde]' teşki
tik yeniden kaleme alınmıştır.
lât kanunlarında olduğu gibi mütekabilcn, hiz
Muvakkat üçüncü ve dördüncü maddeler de
met müddetlerinin mecmuunun tekaüdliik için
yeni ihtiyaca göre mikdarları değiştirilmek sumeşrut müddetin hesabında nazara alınmasına
retile tanzim edilmiş ve diğer maddeler aynen
dair bir hükmün bu lâyihaya ilâvesi müzakere
kabul edilmiştir.
sırasında Hükümetçe teklif edilmiş ve teşkilât kaBu değişiklikleri ihtiva etmek üzere tanzim
nunile ilgili olan böyle bir hükmün kabulü uygun
edilmiş olan kanun lâyihası Umumî Hçyetin tas
görülerek bu hususu teğmin edecek şekilde tanzim
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
edilen madde 12 nci madde olarak lâyihaya, ye
muştur.
1
niden konmuştur.
Reis
R. V.
M. M.
Muvakkat birinci madde, Avukatlık teş
Kırklareli
Kocaeli
Kastamonu
kilâtı tamamlanıncaya kadar
daha bir sene
B. Denker
T. Coşkun
S. Yargı
Hazine avukatlığı teşkilâtının orman davalarım .
Kâtib
takibte devam etmesini teğmin için tanzim edil
istanbul
Bolu
Elâzığ
miş ise de daha bir sene bu davaların Hazine
F. Öymen
Dr. Z. Ülgen
M. F. Altay
uhdesinde bırakılması her gün artan Hazine iş
Giresun
Gümüşane
İsparta
lerini sektedar edeceği izah edilmiş ve bir intikal
M. Akkaya
I). Sakarya
R. Ünlü
devresinin de lüzumu aşikâr bulunmuş olduğundan
Kayseri
Kayseri
Kayseri
bu müddetin üç aya indirilmesi EncüiTicnimizce
F. Baysal
S. II. Ürgüblü
S. Serim
kabul ve madde o yolda tadil edilmiştir.
Muğla
Muş
Ordu
//. Kitabe/ı
Muvakkat ikinci madde, tahsisat kanunla
Ş. Ataman
II. Yalman
Seyhan
rında kabul edilen formüle uygun bir şekilde
Trabzon
Yozgad
ve yeni cedvel göre mikdarı değiştirilmek sure
N. Eldeniz
S. Day
A. Sungur

li ÜKÜ METİN TEKLİFİ
3201 sayılı Orman umum müdürlüğü
kanununa ek kanun lâyihası

1
teşkilât
>

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğünde,
hukuk müşaviri, lüzumu kadar tedkik memuru
ve kâtibdeıı mürekkeb olmak üzere bir hukuk
müşavirliği kurulmuştur.
Hukuk müşavirliği :
A) Umum müdürlüğün inkisam eylediği şubelerin tertib ve tanzim edecekleri mukavele
ve şartname projelerini tedkik ve bunların ka
nunî ve hukukî icablarmı ve ve tatbikattan do
ğan ihtilâfların neticelerini tesbit ve memurla
rın vazifelerinden mütevellid adlî ve inzibatî
işlerle umum müdürlükten havale ve şubelerce
tevdi edilecek sair işler üzerine hukukî mütalea
dermeyan etmek,
B) Merkez ve vilâyetlerde umum müdürlüğe
bağlı daire, müessese ve teşekküllere aid bütün
dava işlerini her derecede takib, intaç ve icra
ettirmek.
C) Orman davalarının mülhakattan gelecek

ZİRAAT ENCÜMENİNİN

DEĞIŞTlRÎŞl

3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât ka
nununa ek kanun lâyihası

i
MADDE 1 — Hükümetin birinci
J aynen
|
j
I
ı

j

|

|
j
|
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maddesi

BÜTÇE ENCÜMENİNİN

DEĞÎŞTlElŞl

Orman umum müdürlüğü te§kilât kanununa ek
kanun lâyihası
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir.
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Zr. E.

cedvellere göre sicillerini tutmak.
Ç) Sair hukukî işlerle kanun ve nizamname
lerin tasrih ettiği işleri yapmakla mükelleftir.
MADDE 2 — Merkez ve vilâyetlerdeki or
man dava ve hukuk işlerini takib ettirmek
ve gördürmek için ücretli ve icabında aidatlı
veya lüzum görülen muayyen davalara münhasır
olmak üzere Ziraat vekâletinin muvafakatile
mukaveleli avukatlar istihdam edilebilir.
Beş avukat bulunmayan yerlerde ruhsatna
meli dava vekillerinin de orman dava ve hukuk
işlerinde kullanılması caizdir.
Orman avukat veya dava vekili bulunmayan
yerlerde ve zamanlarda bunlara aid vazifeleri
o yerin en büyük orman âmiri, âmirin vazifesi
dolayısile yerinden uzaklaştığı zamanlarda âmir
namına imzaya salâhiyettar orman memuru ya
par.
Orman avukat ve dava vekili veya teşkilâtı
bulunmayan yerlerde doğacak orman davala
rında Hazine avukatı bulunmadığı takdirde
orman umum müdürlüğünü, mal memuru temsil
eder.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen

MADDE 3 — Orman avukatı ve dava vekil
lerinin ücret ve aidatı ile harcırahları mahke
me masrafları tertibinden verilir.

MADDE 3 — Orman avukatı ve dava vekil
lerinin ücret ve aidatı ile harcırahları Orman
umum müdürlüğü bütçesindeki mahkeme mas
rafları tertibinden verilir.

MADDE 4 — Orman avukat ve dava vekil
leri hakkmda 3204 numaralı kanunun üçüncü
maddesinin birinci fıkrası hükümleri cari ol
makla beraber ayrıca 2265 sayılı kanunun 12,
14 ve 15 nci maddeleri ve 2573 sayılı kanunun
4 ncü maddesi hükümlerine de tabidirler.

MADDE 4
aynen

MADDE 5 — Orman hukuk müşaviri Zira
at vekâleti tarafından alınacak kararname ile
tayin edilir. Orman avukat ve dava vekilleri
nin tayini Orman umum müdürlüğüne aiddir.

MADDE 5 — Hükûdetin beşinci maddesi
aynen

MADDE 6 — istifa eden avukat veya dava
vekili halefi tayin olununcaya kadar vazifeye
devam eder. Halefi bir aya kadar gelmediği
takdirde mafevkini haberdar ederek vazifesini
terkedebilir. Fevkalâde mazeretle istifa eden
ler mafevklerini haberdar etmek şartile bir ay
kaydından müstesnadır. Ancak her iki vaziyet-

MADDE 6 — Hükümetin altıncı
aynen
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Hükümetin dördüncü maddesi

maddesi

—7—
B. E.

!

MADDE 2 — Merkez ve vilâyetlerdeki or
man dava ve hukuk işlerini takib ettirmek ve
gördürmek için ücretli ve icabında aidatlı
veya lüzum görülen muayyen davalara münha
sır olmak üzere Ziraat vekâletinin muvafakatile mukaveleli avukatlar istihdam edilebilir.
Beş avukat bulunmayan yerlerde ruhsatna
meli dava vekillerinin de orman dava ve hukuk
işlerinde kullanılması caizdir.
Orman avukatı veya dava vekili bulunma
yan yerlerde ve zamanlarda bunlara aid vazi
feleri o yerin en yüksek dereceli orman me
muru, bulunmadığı takdirde onun namına im
zaya salahiyetli orman memuru yapar.
Orman avukatı ve dava vekili veya orman
teşkilâtı bulunmayan yerlerde tahaddüs ede
cek orman davalarında Hazine avukatı, Hazine
avukatı da yoksa Orman umum müdürlüğünü,
mahallî mal memuru temsil eder.
MADDE 3 — Orman avukatı ve dava vekil
lerinden mukaveleli olanların ücret ve aidatile
bilûmum avukat ve dava vekillerinin harcırah
ları Orman umum müdürlüğü bütçesindeki mah
keme masrafları tertibinden verilir.
MADDE 4 — Orman avukatı ve dava vekil
leri 3204 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası hükmü ile 2265 sayılı kanunun 12,
14 ve 15 nci maddeleri ve 2573 sayılı kanunun
dördüncü maddesi hükümlerine tabidirler.
MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6 — İstifa eden avukat veya dava
vekili yenisi tayin olununcaya kadar vazifeye
devam eder. Yenisi bir aya kadar gelmediği I
takdirde idareyi haberdar ederek vazifesini
terkedebilir. Şu kadar ki, takib ettikleri da
vaların neticelerine müessir olacak hallerde
iktiza eden kanunî tedbirleri almakla mükel- |
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te de davaların neticelerine müessir olacak
hallere karşı tedbir almaları mecburidir.
MADDE 7 — Orman avukat ve dava vekil
leri 1389 sayılı kanunda yazılı haklardan isti
fade ederler.

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi
aynen

MADDE 8 — Açılmasında fayda olmayan
davaların ikamesinden sarfınazar etmeğe ve
idare leh ve aleyhinde açılıb takib ve inta
cında ve aleyhe verilen hükümlerin temyizinde
menfaat mutasavver olmayan 500 liraya kadar
davalarla icra işlerinin takibinden ve verilen
bükümlerin temyiz takibatından vaz geçmeğe
veya bu kabîl davaları sulhan halle ve dava
kayıdlarmm terkinine Umum müdür salâhiyettardır. 500 liradan yukarı olan dava ve icra
takibleri hakkında Ziraat vekilinin muvafakati
şarttır.
3000 liradan yukarı olanlar hakkında muhasebeî umumiye kanununun hükümleri caridir.
Ancak bu işlerde alâkalı avukat veya dava ve
killeri müruru zamanla hakkın düşmesine mâni
tedbirleri almağa mecburdurlar.

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen

MADDE 9 — 1050 numaralı muhasebei umu
miye kanununun 136 ncı maddesinin tatbikinde
Hazine hukuk müşaviri yerine orman hukuk mü
şavirinin mütaleası alınır.

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen

MADDE 10 — Orman umum müdürlüğü me
murlarının sicil, tahakkuk, tahsis ve muamelât
işlerile umum müdürlüğün merkez ve vilâyet
ler teşkilâtına aid levazım işlerini görmek üzere
bir zat işleri ve levazım müdürlüğü ve umum
müdürlüğe aid evrakı kayid, sevk, dosyalarını
tanzim ve muhafaza ile mükellef bir evrak mü
dürlüğü kurulmuştur.

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi
aynen

MADDE 11 — 3204 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı bir sayılı cedvele, bu kanuna bağlı A işaretli cedvel eklen
miş ve, B işaretli cedvelde aded ve unvanları
yazılı memuriyetler mezkûr 1 numaralı cedvelden çıkarılmıştır.

MADDE 11 — Hükümetin on birinci mad
desi aynen

MADDE 12 — Bu kanunun tatbik sureti bir
nizamname ile tesbit olunacaktır.

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi
aynen
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leftirler.
MADDE 7 — Orman hukuk müşaviri ile or
man avukatı ve dava vekilleri 1389 sayılı ka
nunda yazılı haklardan istifade ederler.
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir

MADDE 11 — 3204 ve 3818 sayılı Orman
umum müdürlüğü teşkilât kanunlarına bağlı
(1) sayılı cedvele işbu kanuna bağlı (A) işa
retli cedvelde derece, unvan, aded ve maaş
ları yazılı memuriyetler eklenmiş ve 3818 sa
yılı kanuna ilişik (2) sayılı cedvelden bu ka
nuna bağlı (B) işaretli cedvelde derece, un*
van, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler çı
karılmıştır.
MADDE 12 — Orman umum müdürlüğü
kadrosundan umumî muvazeneye dahil veya
( S. Sayısı : 219 )
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MUVAKKAT MADDE 1 — 3204 sayılı Or
man umum müdürlüğü teşkilât kanununun mu
vakkat 7 nci maddesi 1939 senesi ağustos ayı so
nuna kadar meri olacaktır.

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 2 — Orman umum
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinin D cedvelinde 17 aded 100 liralık mesul muhasib ile 23 aded
70 ve 10 aded 60 liralık mesul muhasiblik kâti
bi bu cedvelden çıkarılmış ve ikinci fasla mevzu
46 920 lira tahsisatı birinci faslın birinci mad
desine ilâve edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 3 — 1939 malî yılı
Orman umum müdürlüğü varidat bütçesinin bi
rinci Devlet ormanları faslındaki 3 626 367 lira
muhammen varidata 205 000 lira ilâve edilmek
suretile 3 831 367 liraya iblâğ olunmuştur.

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 4 —1939 malî yılı Or
man umum müdürlüğü bütçesinin birinci maaş
faslının birinci memur maaşı maddesine 205 000
lira munzam tahsisat olarak ilâve edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanuna bağlı
C işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları gös
terilen memuriyetler Orman umum müdürlüğü
1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı (L) cedveline ilâve edilmiştir.
MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
6-VI-1939
Bş. V.
Ad. V.
M. M. Y.
Fethi
Okyar
N. Tınaz
Dr. B. Saydam
Ha. V.
Ma. V.
Da. V.
îstanbulda
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Na. V.
Ik. V.
Mü. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
S. İ. M. V.
G. t V.
Zr. V.
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen
Mü. V.
Ti. V.
A. Çetinkaya
G. Ercin

MUVAKKAT MADDE 3 — 1939 malî yılı
Orman umum müdürlüğü varidat bütçesinin bi
rinci Devlet ormanları faslındaki 3 626 367 lira
muhammen varidata 205 800 lira ilâve edilmek
suretile 3 832 167 liraya iblâğ olunmuştur.
MUVAKKAT MADDE 4 — 1939 malî yılı
Orman umum müdürlüğü bütçesinin birinci ma
aş faslının birinci memur maaşı maddesine
205 800 lira munzam tahsisat olarak ilâve edil
miştir.
MUVAKKKAT MADDE 5 — Hükümetin
beşinci muvakkat maddesi aynen

MADDE 13 — Hükümetin ön üçüncü mad
desi aynen
MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen
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mülhak bütçeli dairelerden birine veya bun
ların birinden Orman umum müdürlüğü kad
rosuna nakletmiş ve edecek memurların bu
yerlerde geçmiş ve geçecek hizmet müddetle
ri mütekabilen tekaüdlük için meşrut kanu
nî müddetin hesabında sayılırlar.
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun
meriyeti tarihinden itibaren üç ay sonuna ka
dar 3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teş
kilât kanununun muvakkat yedinci maddesinin
tatbikma devam olunur.
MUVAKKAT MADDE 2 — Orman umum
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin üçüncü
faslmm birinci memurlar maddesine mevzu
tahsisattan 37 500 lira indirilerek birinci fas
lın birinci memurlar maaşı maddesine naklolunmuştur.
MUVAKKAT MADDE 3 — 1940 malî yılı
Orman umum müdürlüğü varidat bütçesinin
6 ncı Devlet işletmelerinden alınacak orman
tarife bedeli faslmdaki 410 000 lira 584 600
liraya iblâğ olunmuştur.
MUVAKKAT MADDE 4 — 1940 malî yılı
Orman umum müdürlüğü bütçesinin birinci
faslının birinci memurlar maaşı maddesine
174 600 lira munzam tahsisat ilâve olunmuştur.

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
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teklifine bağlı cedveller

CEDVEL- A
D.
2
4
5
7
8
9
11
10
9
11
12
12

CEDVEL - B

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

Umum müdür
Hukuk müşaviri
Muhasebe müdürü
Zat işleri ve levazım müdürü
Muhasebe müdür muavini
Evrak müdürü
Hukuk müşaviri tedkik memuru
Birinci mümeyyiz
Ayniyat muhasibi
Memur
Mutemed

Vilâyetler teşkilâtı
11 Üçüncü sınıf orman mühendisi
11 Üçüncü sınıf orman mühendisi
muavini
12 Dördünücü sınıf orman mühen
disi muavini
14 Beşinci sınıf orman mühendisi
muavini
12 Başkâtib
14 Kâtib ve muhasib mutemedi
9 Mesul muhasib
10
»
»
11
»
»
14 Mesul muhasiblik memuru

D.

1
1
1
1
1
1
2
3
1
11
9
1

125
90
80
55
45
40
30
35
40
30
25
25

3
6
12
14
14
15
16
17

116

30

50

30

270

25

75
32
350
7
7
18
64

20
25
20
40
35
30
20 !

Memuriyetin nevi
Umum müdür
Muhasebe müdürü
Birinci sınıf başkâtib
İkinci
»
»
Birinci sınıf kâtib
İkinci
»
»
Üçüncü »
»
Dördüncü sınıf kâtib

D.
2
4
4
5
7
8
9
11
10

Memuriyetin nevi

D.

Umum müdür
•»
T> muavini
Hukuk müşaviri
Muhasebe müdürü
Zat işleri ve levazım müdürü
Muhasebe müdür muavini
Evrak müdürü
Hukuk müşaviri tedkik memuru
Birinci mümeyyiz

125
90
90
80
55
45
40
30
35

Memuriyetin nevi

Vilâyetler

100
70
25
20
20
17,5
16
14

86

30

50

30

250

25

75

20

bağlı cedveller
Memuriyetin nevi

10 Ayniyat muhasibi
11 Memur
12
»
12 Mutemed
Vilâyetler

Aded Maaş
1
11
9
1

40
30
25
25

116

30

50

30

270

25

teşkilâtı

11 Üçüncü sınıf orman mühendisi
11 Üçüncü sınıf orman mühendisi
muavini
12 Dördüncü sınıf orman mühenhendisi muavini
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Aded Maaş

teşkilâtı

11 İkinci sınıf orman mühendisi
İL Üçüncü sınıf orman mühendisi
muavini
12 Dördüncü sınıf orman mühen
disi muavini
13 Beşinci sınıf orman mühendisi
muavini

i D.
Aded Maaş

1
1
3
5
7
27
45
234

Maaş

CEDVEL - C

Ziraat encümeninin değiştirişine
CEDVEL - A

Aded

- 131).

Memuriyetin nevi

Besinci sınıf orman mühendisi
muavini
12 Başkâtib
14 Kâtib ve muhasib mutemedi
9 Mesul muhasib
»
»
10
»
»
11
14 Mesul muhasiblik memuru

Aded Maaş

14

75
32
350
7
7
18
64

20
25
20
40
35
30
20

Memuriyetin nevi

D.
14
15
16
17

Birinci sınıf kâtib
İkinci »
•»
Üçüncü »
»
Dördüncü sınıf kâtib

Aded Maaş
7
27
45
234

20
17,5
16
14

CEDVEL - C
Vilâyetler teşkilâtı

-—

CEDVEL - B
1
1
1
3
5

3 Umum müdür
»
»
muavini
5
6 Muhasebe müdürü
12 Birinci sınıf başkâtib
14 İkinci sınıf kâtib

100
80
70
25
20

11 Üçüncü sınıf orman mühendisi
11 Üçüncü sınıf orman mühendis
muavini
12 Dördüncü sınıf orman mühen
dis muavini
14 Beşinci sınıf orman mühendis
muavini

86

30

50

30

250

25

75

20

$ûiçe encümeninin değıtsirişine hağti cedvettef
CEDVELÎ

D.

Memuriyetin nevi

D.
A.ded Maaş

Merkez
fiukük müşaviri
£at işleri ve levazım müdürü
Muhasebe müdür muavini ,
Evrak müdürü
10 Birinci mümeyyiz
11 Memur
12
•u
11 Hukuk müşavirliği tedkik memuru
9 Ayniyat muhasibi
12 Mutemed
4
7
8
9

1
1
1
1
3
11
9
2
1
1

90
60
50
40
35
30
25
30
40
25

Taşra
11 Sınıf III orman mühendisi
12 Sınıf IV orman mühendisi mu
avini

30
25

30
25

Memuriyetin nevi

Aded Maaş

13 Sınıf V orman mühendisi mua
vini
13 Sınıf İ l başkâtib
15 Sınıf Î I İ kâtib
9 Mesul muhasib
10
11
13
»
»
kâtibi

B - CEDVELÎ
D.

•Memuriyetin nevi

7 "Mesul muhasib
»
8
»
9
»
»
»
10
13
»
muhasiblik kâtibi

»o«
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70
24
37
5
5
6
32

•-•'•

•

20
20
10
40
35
30
20

—

Aded Ücret
1
1
6
3
32

170
140
120
100
60

