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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'e, Başbakan Naim Talû'-
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Cfenel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sinop Üyesi Nâzım İnebeyli, Malî ve İktisa
dî İşler Komisyonunda açık bulunan üyeliğe se-
ç'ilıdi. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi grupları yetkililerinin, Genel Kurulun Salı 
ve Çarşamba günleri toplanmasına dair önerge
si kabul olundu. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, Avrupa Konseyi 
İstişarî Meclisi 25 mci Dönem Toplantısına ka
tılacak T. B. M. M. Heyetine seçildi. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 
.maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici mad

de eklenmesine dair kanun tasarısının madde
leri ve tümü kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuri
yeti arasında sosyal güvenlik kamışımda Genel 
Sözleşme i" e bu Sözleşmeye Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onay
lanarak maddeleri kabul olundu, tümünün ge
lecek Birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

16 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,22'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S.̂  Ü. 
Macit Zeren Bahriye Üçok 

Kâtip 
Konya 

O. Nuri Canpolat 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayla
rına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Sena

tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nui Canpolat (Konya), Mebrure Aksoley (isi 

BAŞKAN — &6 ncı Birleşimi acıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Üyesi M. İhsan Topaloğlu ile 
istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, yurdumuz
daki enerji darlığının nedenleri ve çözüm yolları 
konusunda Senato araştırması isteyen önergesi 
no/6) 

— 2S2 — 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum efen
dim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzda ciddî bir enerji sıkıntısı baş gös

termiştir. Bu 'sıkıntının devamlı olması ve gittik
çe •şiddetlenmesi ihtimali kuvvet kazanmaktadır. 
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Bu durum karşısında plânın öngördüğü sana
yileşmeye dayanan kalkınmamız imkânsız hale ge
lebilir. Enerjinin kâfi miktarda uygun fiyatla ve 
emniyetle sanayicinin kullanımına hazır bul un-
durulması şarttır. 

Durumun arz ettiği önem karşısında Cumhu
riyet Senatosunun enerji sorunu üzerine eğilerek 
darlık nedenlerini aranı ak ve cüzüm yolları 'bul
mak, konu hakkında bilgi edinilmek için, İçtüzü
ğün 133 ncü maddesine göre ibir Senato araştır
ması açmasında 'büyük yarar vardır. 

Bu inançla böyle 'bir araştırmanın açılması 
için gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ede
riz. 

Giresun İstanbul 
İhsan Topaloğlu Fikret Gündoğan 

BAŞKAN —• Gereği yapılmak üzere Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

2. — İstanbul Üyesi Şevket AkyürekHn, çimen
to ihracı konusunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/5) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. : 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Bugün (10 . 5 . 1973 Perşembe) kısıtlanmış 

gündem dışı •konuşmamda arz ettiğim gibi, çimen
to ihracında yolsuzluk ve döviz kaybı vardır. Bu
na sebeholan hususlar aşağıdaki g'ibidir: 

1. İktisadî Devlet Teşekkülü olan Türkiye 
Çimento Sanayii, ile Özel Tcşeıbbüs Çimento Fab
rikaları birleşerek 11 kişiden müteşekkil 'bir Müs
tahsiller Birliği kurmuşlardır. 

2. Çimento ihracı için 11 kişilik Müstahsil
ler Birliği 3'ü resmî, 3'ü özel teşebbüsten olmak 
üzere, altı kişilik tam yetkili Komite kurmuşlar
dır. Bu Komite fiyat politikasını, tevzi ve ter-
min plânını yapmaya yetkilidir. 

3. Türkiye Çimento Sanayiinin yalnız başı
na kendi yetkisi ile 'herhangi bir ihracat mukave
lesi yapmaya salâhiyeti olmadığı halde, ihracat 
için yaptığı mukaveleyi Sanayi Bakanlığına tas
dik ve Ticaret Bakanlığına 'da tescilini yaptırmış
tı?. 

Çimento İhracat Komitesine yaptığı mukave
lenin Komitede tasdik ve ka'bulüne tevessül et-
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mistir. İhracat Komitesinin altı üyesinden iki 
resmî sektöre ait üye, karara, iştirak etmemiş, bi
ri resmî diğer üçü özel teşdb'büs üyesi Çimento 
Sanayiinin bu 'mukavelesini reddetmiştir. Buna 
rağmen Çimento Sanayii mukavele gereğince, aşa
ğıda 'belirtilen iki Devlete çimento ihracına baş
lamıştır. Bu çimento ihracından hem döviz kay
bına hem de 'bugünkü rayice göre, 18 milyon li
raya başkalarına menfaat sağlamıştır. 

A) Libya'da Fevzi Akkaya ve Sezai T ürk e s 
firmalarına 21,500 ton çimento 14,5 dolardan 
Mart 1973'te mukaveleye bağlanmıştır. Ayin ta
rihte birçok yabancı firmalar derhal, parasını pe
şinen yatırmayı ve 100 - 500 hin ton satınalmaya 
hazır 'bulunduklarını belirten ve fob tonu 21 do
lardan almak istedikleri halele, nazara alınmamış
tır. Bu suretle arada 9,5 dolar (Ton ibaşma) dö
viz kaybına sehe'biyet verilmiştir. 

24 500 ton X 9,5 dolar = 232, 750 dolar tak
riben 3 250 000 TL. 

Başkalarının haksız iktisabına imkân sağlan
mıştır. 

B - 1972 senesinde Suriye ile 10O bin tonluk 
cif Suriye'ye 17,5 dolardan, çimento ihracat ko
mitesinin mutabaıkatı ile Çimento Sanayii bir 
mukaveleye bağlanmıştır. 1973 senesinin Mart 
ayında fiyatlar 24 dolara teklif varken yine Çi
mento Sanayii, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mü
saadesiyle kendi başına Suriye'ye 100 ton çi
mentoyu cif 19 dolardan yani fol) 14 dolardan 
bağlanmak suretiyle 1 000 000 dolar = 14 000 
000 TL. döviz kaybına ve başkalarının haksız 
iktisabına imkân sağlamıştır. 

Bu duruma göre derhal Maliye Bakanlığı 
müfettişlerinin Çimento Sanayii Genel Müdürlü
ğünü bu konu için teftiş etmelerini ve ihracatın 
durdurulmasının teminini rica eder, bu durumun 
Senato Araştırması yapılması hususunu yük
sek takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Demokratik Parti 
İstanbul Senatörü 
Şevket Akyürek 

BAŞKAN —• Gereği yapılmak üzere Genel 
Kurulun bilgilerine sunuldu. 

- 283 — 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal -Güvenlik konusunda Ge
nel Sözleşme ile bu .Sözleşmeye ek Protokolün 'onay
lanmasının -uygun bulunduğuna -dair kanun tasa-
rismin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm Ve -Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/681; C. Senatosu : 1/192) (S. 'Sayısı : 
257) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
sa Cumhuriyeti arasında .Sosyal Güvenlik konu
sunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı 6!5 nci Birleşimde görüşülmüş 
ve iş'ari oylaması yapılarak intacedilmiştir. 
Ar;ik oylaması simdi yapılacaktır. 

2. — Yargıtay kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve 'Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye al m m ak suretiyle kurulan 
geçici komisyon raporu (M. Meclisi : 1/615; C. 
Senatosu : 1/199) (S. Sayısı ; 260) (2) 

BAŞKAN — Bir teklif var, okutuyorum : 
Cumhuı iyot Senatosu Başkanlığına, 

Yüce Senatonun 260 sıra sayısında kayıtlı 
•olup. gelen kâğıtlardan gündeme alınması karar
laştırılmış bulunan Yargıtay Kanun tasarısı 
•1488 sayılı yasanın geçici T-1 ncü maddesine gö-
ro Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde çıkarılması ön
görülen yasala.]' arasındadır. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde yeni daire
ler faaliyete geçeceğinden Yargıtay'da iş artışı 
önleneceği gibi boşalan daire başkanlıkları için 
de seçim yapılmak imkânı elde edilmiş olacaktır. 

Bu nedenlerle Yargıtay Kanım tasarısının 
gündemdeki diğer işlere takdiınen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hayri Mumeuoğlu 
Adalet Bakanı 

fi) 257 S. Sayılı basma yazı 15 . 5 . 19", 
n-hli 65 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ta-

(2) 260 S. Sayılı basyna yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Öncelik ve ivedilik teklifi var. Öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Görüşülme usulüyle ilgili Sayın Gümüşoğlu 
tarafından verilmiş bir teklif var, okutuyorum 
efendim. : 

Sayın Başkanlığa 
2G0 sıra. numarasında kayıtlı Yargıtay Ka

nun tasarısı 
a) Anayasanın geçici 13 ncü maddesi gere

ğince (i ay içinde çıkarılması zarurî kanunlar 
arasında bulunması, 

b> Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
tefrik edilen geçici komisyon tarafından Millet 
Meclisi metninin aynen kabul edilmesi, 

e) Yargıtayda derdest birçok işlerin bu ka
nunun çıkmasını beklemesi, 

d) Hükümetçe çok eski bir tarihte Meclise 
sevk edilmesi sebeplerine binaen 

Üzerinde değiştirge önergesi verilmeyen mad
delerin görüşmesiz oya sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde csöz isteyenler?... 
Yok. 

Sayın. Bakan?. 
ADALET BAKANI HAYRI MÜMCUOĞLU 

(Tekirdağ) —•Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

284 — 
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Yargıtay kanunu tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç, kuruluş ve görev 
Madde 1. — Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası ile hu kamın ve diğer kanunların hü
kümlerine göre kurulup görev ifa eden yüksek 
mahkemelerden biridir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş tiî.. 

Kuruluş : 
Madde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, 

Birinci Başkanlık Divanı. Yönetim Kurulu, Dai
reler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kalemlerin
den meydana gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul, edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Yargıtaym görevleri : 
Madde 3. —• Yargıtaym görevleri şunlardır : 
1. Adliye mahkemelerince verilen karar ve 

hükümleri son merci olarak inceleyip karara 
bağlamak, 

2. Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, Cum
huriyet Başsavcısı ile kanunlara göre onlar du
rumunda bulunan, kimseler aleyhindeki görev
den doğan tazminat davalarına ve bunların ki
şisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarla 
gösterilen diğer davalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakmak, 

0. Kanunlarla verilen, diğer işleri görmek. 
BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişl.'İL\. 

Birinci Başkanlık : 
Madde 4. — Birinci Başkanlık, Birinci Baş

kan. ve iki Bilinci Başkan vekili ile Birinci Baş
kanın Yargıtay üyeleri arasından seçeceği genel 
sekreterden kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir1.. 

Birinci Başkanın görevleri : 
Madde. 5. — Birinci Başkanın görevleri şun

lardır : 
1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Kurullara Başkanlık etmek, 
3. Yargıtaym verimli ve düzenli çalışmala

rını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted
birleri almak, 
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I 4. Dairelerin çalışma durumları üzerinde 
gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve ku-

J rullarea verilen yönetim kararlarını yerine ge
tirmek, 

5. Zaruret halinde Yargıtaya ait önemli ge
çici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda 
dosya takrir etmek üzere Yargıtay Başkan ve 
üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendirmek, 

6. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir 
boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre için 
başka bir daire üyesini, o dairede görevlendir
mek, 

7. Yargıtay memurlarını denetlemek veya 
denetletmek, 

S. Bu kanun ve başka kanunlarla verilen 
diğer işleri görmek, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir1.. 

Başkanvekillerinin görevi : 
Madde 0. —• Başkanvekillerinin görevleri 

şunlardır : 
1. Birinci Başkana ait görevlerden. Birin

ci Başkan tara undan verilenleri yapmak, 
2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sı

rasına göre ona vekillik emek, 
Birinci Başkanvekillerinin de yokluğunda 

Bilinci Başkana en kıdemli İkinci Başkan, kı
demlerde eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik 
ede/, 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sımuyo-
I nıııı. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mis t i//.. 
I Cenel Sekreterin görevleri : 

Madde 7. — Genel Sekreter yönetim işlerin-
I de Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Baş-
I kanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürü

tür. 
i Genel Sekretere Birinci Başkanın onayı ile 
I lüzumunda tetkik hâkimlerinden yeteri kadar 
I yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için ye-
I teri kadar memur verilir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza, sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I nıiştii\. 

Birinci Başkanlık Divanı : 
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Bi

rinci Başkanın Başkanlığında ikisi İkinci Baş
kan olan dörtt asıl ve iki yedeic üyeden kuru-

I luı-. 
285 — 
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Bunlardan : 
Bir Başkan, bir asıl ve bir yedek üye hukuk 

dairelerinden; bir başkan, bir asıl, bir yedek 
üye de ceza dairelerinden olmak üzere Yargııtay 
Büyük Genel Kurulunca seçilir. 

Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı dai
reden birden fazla kimse seçilemez. 

Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli 
başkanvekili, kıdemli başkanvekiline diğer baş-
k cav ekili vekillik eder. Birinci Başkanla vekil
lerimin bulunmaması halinde divan üyesi olan 
ikinci başkanlardan kıdemli olanı divanın Baş
kanlık görevini ifa eder. Bu takdirde kurul nok
sanı yedeklerle tamamlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Birinci Başkanlık Divanının görevleri : 
Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının gö

revleri şunlardır : 
1. Yeni gelen üyelerin, dairelerin iş duru

mu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak yerlerini 
belli, etmek, 

2. Zorunluluk halinde İkinci Başkan ve üye
lerin dairelerini değiştirmek, 

3. Yargıtay tetkik hâkimleri ile raportör
lerin çalışacakları daireleri, kurulları ve göre
cekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerle
rini değiştirmek, 

4. Yargıtay Başkanları, Cumhuriyet Baş
savcısı ve Yargıtay üyelerimin hâkimlik vakar 
ve şerefine ve kişisel haysiyetlerine dokunan ya 
da vazifA icaplarına uymayan ihtiyarî eylem ve 
davranışlarından ve kişisel ve görevle ilgili suç
larından dolayı ihzari soruşturmanın bir Yargı
tay üyesi veya başkanı tarafından yapılması ge
rektiği takdirde, bu kimseyi tespit etmek, 

5. Yetkili merciin neresi olduğu bildirilme
miş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek ve
ya yapmak, 

6. Bu veya başka kanunlarla verilen diğer 
işleri, görmek, 

Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri 
ile ilgili konularda Birinci Başkanlık Divanına 
katılamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

I Yönetim Kurulu : 
j Madde 10. — Yargıtay Yönetim Kurulu; 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Bi
rinci Başkanlık Divanınca başka kurullarda gö
rev almamış olanlar arasından iki yıl için ad çek
mek suretiyle belli edilen iki asil ve iki yedek 
Yargıtay üyesinden meydana gelir. 

Birinci Başkanın görevi başında bulunmadığı 
zamanlarda yönetim kurulu birinci başkanve-
killerinden birinin başkanlığında toplanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti]*.. 

Yönetim Kurulunun görevleri .-
Madde 11. — Yönetim Kurulunun görevleri 

. şunlardır : 
1. Yargıtay Başkam ve üyeleri ile tetkik 

hâkimleri dışında kalan Yargıtay personelinin 
atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sair özlük 
işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili karar ve ted
birleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 

"2. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer iş
leri yapmak, 

Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile toplanır 
ve kararlarım çoğunlukla alır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Daireler : 
Madde 12. — Yargıtayda 15 Hukuk ve 9 Ce

za Dairesi vardır. 
Her dairede Yargıtay Büyük G-enel Kurulun

ca seçilen bir ikinci başkan (daire başkam) ile 
Birinci Başkanlık Divanınca görevlendirilen ye
teri kadar üye bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etimeyenler... Kahul edil
miştir. 

Dairelerin görevleri : 
Madde 13. — Özel kanunlarda başkaca hü

küm bulunmadığı takdirde hukuk dairelerin
den, 

Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet 
hakkına ait asliye ve sulh mahkemelerinden ve
rilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 
onikinci ve ondördüncü hukuk dairelerinin gö
revleri dışında kalan hüküm ve kararları, 
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İkincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait 
asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de altın
cı ve sekizinci hukuk dairelerinin görevleri dı
şında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip 
de. ikinci, beşinci, altıncı,-sekizinci, dokuzuncu, 
onbirinei ve onikinci hukuk dairelerinin görev
leri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden veri
len haksız fiil ve haksız mal edinmeden genel ve 
özel kanunlardan doğan tazminat ve alacak da
vaları ile sözleşmelerden meydana gelem uyuş
mazlıklara ilişkin hüküm ve kararlan, davanın 
nakli, hâkim reddi, taşınmaz mallar hukuku ile. 
ilgili davalar ayrık olmak üzere hukuk, ticaret 
ve icra işlerine ait yargı yeri belirtilmesi ve. as
liye mahkemelerinden verilip de diğer hukuk 
dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve 
kararları, 

Beşincisi : 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu ile 5613 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi uyarınca iskân işlerinden dolayı toprak 
mahkemesi srfatıyle verilen hükümlerle, kamu

da.^1 1nn ve 034 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 
ilişkin uyuşmazlıklara dair hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlar
la asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de 
kaynaklara, özel ve genel sulara, şifa, iştira ve 
vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar ara
sında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve şü-
yuunun giderilmesi davalarına asliye ve sulh 
ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağl
ımdan doğan tahliye davalarına, tahliye ile bir
likte görülen kira karşılığı ve tazminat davala
rına, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri 
alınması ve tazminat davalarına; nüfus kütüğü 
ve yaş kayıtlarının.düzeltilmesi öz ve soyadının 
değiştirilmesine ilişkin hüküm ve kararları, 

Yedincisi : Tflo sayılı Tapulama Kanununun 
fi ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama mah
kemeleri tarafından verilen hüküm ve karar
ları, 

Sekizincisi : Zilyedliğe dayanılarak taşın
maz malların aynî hakkında açılan davalara 
ilişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisa
bı, zamanaşımıyle tesciline ilişkin, hüküm ve ka
rarları, 

16 . 5 . 1973 O : 1 

Dokuzuncusu : 1475 sayılı İş Kanunu, 274 
sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı 
Basın Mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki ilişkileri düzenleyen Kanunla, Deniz İş 
Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, 
onuncu hukuk dairesinin görevi dışında kalan 
ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve 
kararları, 

Onuncusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar 'Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara iliş
kin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları, 

Onbirincisi : Türk Ticaret Kanununun uygu
lanmasından ve onun diğer kanunlarda yer al
masına rağmen ticarî hüküm saydığı kurallara 
göre asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve 
15 nei hukuk dairesinin 'görevi dışında kalan 
hüküm ve kararları, 

Onikincisi : İcra ve İflâs Kanununun uygu
lanmasından doğan dâva, itiraz ve. şikâyetler 
dolayısiyle icra tetkik mercilerinden verilen ve 
13 ve 15 ne i hukuk dairelerinin görevleri dışın
da kalan hüküm Ye kararları, 

Onüçüncüsü : Borçlar Kanununun özel söz
leşme türlerinden ısatış ve trampa, bağışlama, 
ariyet ve karz, vekâlet, vekâletsiz tasarruf, ke
falet, ölünceye kadar bakıp gözetme, âdî ortak
lık, alacağın temliki, borcun nakli, sözleşmele
riyle ilgili 'bütün alacak ve tazminat dâvaları, 
kira parasının .tahsili, kira parasının tahsiliyle 
birlikte kira parasının belli edilmesi dâvaları
na ilişkin asliye mahkemelerinden verilen hü
küm ve kararlarla, icra tetkik mercilerinden 
umumî hükümler çerçevesinde verilen istihkak 
ve İcra. ve İflâs Kanununun 277 - 280 nci mad
de hükümlerine değinen iptal dâvalarına ilişkin 
hüküm ve kararları, 

Ondördüncüsü : Mülkiyetin gayriaynî hak
lara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemele
rinden verilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci, ve onikinci hukuk dairelerinin görev
leri dışında kalan hüküm ve kararlarla, kamu 
mallarından mera, yayla, kışlak dâvaları ve şah
sî haklara dayanan taşınmazın tapuya tescili ve 
müdahalenin önlenmesi dâvaları ve 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nei 

17 — 
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maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna daya
nılarak görevlendirilen asliye mahkemelerince 
verilen hüküm ve kararları ve taşınmaz mallar 
hukukuna ilişkin dâvalarda yargı yerinin bel
li edilmesi işlerini, 

Onbeşincisi : Ticarî nitelik taşıyan ya da 
taşımayan bütün istisna sözleşmelerinden do
ğan uyuşmazlıklar hakkında asliye mahkemele
rinden verilen kararlarla, 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının tahsili usulü Kanununa dayanan 
istihkak dâvalarına ilişkin hüküm ve kararları, 

İnceler ve karara bağlarlar. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen 

kararlar ayrık olmak üzere, ceza dairelerinden: 
Birincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci ki

tabının 9 ucu babında yer alan ölüm, ağır ha
pis ve 5 seneden fazla hapis ve kamu hizmetle
rinden daimî olarak yasaklık cezalarını gerek
tiren ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen 
cürümlere ait hüküm ve .kararları, 

İkincisi : Sulh ceza mahkemelerinden ceza 
kanununa göre verilen ve diğer dairelerin gö
revlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve ka
rarları, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açıl
mış ceza dâvadan sonunda verilen hüküm ve ka
rarları ve âmmenin emniyeti için dâva nakli ve 
ceza kanununun nıoVkii meriyete vazma müte
allik kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yar-
gıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konuları
nı, 

Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 
ncü maddesine giren cürümlerden dolayı veri
len hüküm ve kararlarla, diğer ceza daireleri
nin dışında kalan hüküm ve .kararları, 

Beşincisi : Türk öeza Kanununun 2 nci ki
tabının 3 ncü babının, birinci, ikinci ve üçüncü 
fasıllarında ve aynı kanunun 403 ilâ 410 ncu 
maddelerinde ve 8 nci babında yazılı suçlara 
ilişkin hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun 2 nci ki
tabının 6 ncı babının 3 ncü ve 4 ncü fasılların
da ve 10 ncu babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı 
hususlara ait hüküm ve kararları, 

Yedincisi : Memurların kaçakçılık hüküm
lerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararları ile, özel 
kanunlarda yazılı olup da, diğer dairelerin gö
revlerine girmeyen suçlara ilişkin hüküm ve ka
rarları, 

iSekizincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci 
kitabının 5 ve 6 ncı baplarında yazılı olup da, 
5 ve 6 ncı ceza dairelerinin görevlerine giren 
suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ve 7 nci baplarında yer alan ağır cezalı 
cürümler ile 9 ncu babında belirtilen Türk Ce
za Kanununun 468, 470 ve 473/2 nci maddele
rinde yazılı suçlarla Türk Ceza Kanununun tak
sirli suçlara ilişkin 383 ve 389 ncu maddeleri
ne giren ağır cezalı cürümlere ve aynı kanu
nun 455 nci maddesine uyan ölüme sebebiyet 
suçlarına ait hüküm ve kararları; 6136 sayılı 
ateşli silâh ve bıçaklar hakkındaki kanun ile, 
171 sayılı Toplantı ve G-österi Yürüyüşleri Hür
riyeti ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplantı Hür
riyetinin korunması ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, 1475 sa
yılı iş ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayılı 
Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve 
Grev ve Lokavt hakkındaki kanunlara ilişkin 
hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : Devlet Güvenlik mahkeme
lerinden verilen kararları, 

İnceler ve karara bağlarlar. 
466 sayılı Kanun dışı yakalanan veya tutuk

lanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki 
kanuna göre verilen kararlar, esas kanunları 
itibariyle hangi eeza dairesinin görevine giri
yorsa o ceza dairesince incelenir ve karara bağ
lanır. 

Yargılanmaları Yargıtaya aidolan hâkim, 
savcı ve memurların dâvaları fiilen niteliğine 
göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların 
inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çı
kacak kararların temyiz yolu ile incelenmesi 
de ceza genel kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl 
dâvayı gören daire kurulu mensupları ceza ge
nel kuruluna katılamaz. 

Hüküm veren daire, ceza genel kurulu kara
rma uymayarak kendi kararında İsrar etmesi 
halinde ceza genel kurulunca verilecek ikinci 
karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorun
ludur. 

Yukardaki bentte gösterilen hâkim, savcı ve 
memurlara ait dâvalarda ceza dairelerinin gö
revlerinin tâyininde mahkemeye sevk maddeleri 
esas alınır, muhtelif suçlara ait dâvalarda en 
ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Tem-

— 288 — 
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yiz halinde bunlardan, sadece Temyiz isteğine 
konu olanlar nazara alınır. 

iBAŞKAıN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

İkinci başkanların görevleri : 
'Madde 14. — İkinci Başkanların görevleri 

şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin müm
kün olan süratle incelenip karara bağlanması
nı, dairenin kendi kararları arasında meydana 
gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak 
için gerekli göreceği bütün tedbirleri almak ve 
özellikle dosyaları takrir 'edecekleri, bu esaslar 
uyarınca tespit etmek ve kendi yazmayacağı 
kararların hangi üye tarafından yazılacağını 
belli etmek, 

2. Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak 
üzere kalem görevlilerini denetlemek, 

3. Kalem personeli hakkında ilgili kanun
da belirtilen uyarma, kınama ve kısa süreli dur
durma disiplin cezalarını uygulamak, 

4. Kararların zamanında yazılıp dosyaların 
haillerine iadesini sağlamak, 

'5. Bu ve diğer kanunlarla verilen diğer gö
revleri yapmak, 

Daire ibaşkanına, gerektiğinde kıdemli üye 
vekillik eder. 

iBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay üyelerinin görevleri : 
Madde 15. — Yargıtay üyelerinin görevleri 

şunlardır : 
1. Kendilerine verilecek dosyaları gerekli 

şekilde ve zamanında inceleyip kurula takrir 
etmek ve kararları yazmak, 

2. Bulundukları kurullarda görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli ça
lışmasının sağlanması ve işlerin çabuklukla in
celenip karara bağlanmasında başkana yardım 
etmek, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Hulku'k ve Ceza Genel Kurulları : 
üYIadde 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurul

ları, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az 

iki katı üye ile toplanır. Genel kurullara daire 
başkanlarının en az yarısından bir fazlasının 
ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, ka
tılmadığı dairelerden iki üyenin iştiraki zorun
ludur. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etme
diği, ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Ge
nel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel 
Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan 
birinci haş'kanvekili başkanlık eder. 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini 
tutacak olan başkanvekillerinin bulunmaması 
halinde, o toplantıya katılmış olan daire baş
kanlarından en kıdemlisi, başkanlık görevini 
yapar. 

İcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümleri
nin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının 
Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında il
gili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza 
Genel Kuruluna katılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görev
leri : 

Madde 17. —• Hukuk ve Ceza Genel Kurul
larının görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına 
karşı direnmeye dair verilen mahkeme kararla
rını inceleyip kesin olarak karar vermek, 

2. Yargıtay dairelerinden biri, 
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, 
;b) Benzer olaylarda birbirine uymayan 

kararlar vermiş bulunursa, 
c)1 Hukuk Genel Kuruluna bağlı hukuk da

ireleri arasında ya da Ceza Genel Kuruluna da
hil ceza daireleri arasında içtihad uyuşmazlıkla-
n bulunursa, 

Bunları kesin olarak karara bağlamak, 
3. Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar du

rumunda bulunan kimselere ait davaları ilk 
mahkeme olarak .görmek ve kesin hükme bağla
mak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce veri
lecek hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yo-
luyle incelenmesini yapmak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 
Madde 18. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 

Birinci Başkanın başkanlığında başkanvekil-
leri, ikinci başkanlarla Cumhuriyet Başsavcı ve 
üyelerden meydana gelir. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Bü
yük Genel Kurula başkanvekillerinden kıdem
li olanı; o da yoksa diğer başkanvekili başkan
lık eder. Başkanvekillerinin de bulunmaması 
halinde başkanlık görevini, toplantıda bulunan 
en kıdemli İkinci Başkan yapar. 

BAŞKAX — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaimi edil-
nıiştiı". 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görev
leri. : 

Madde 19. — Yargıtay Büyük Genel Kuru
lunun görevleri şunlardır : 

1. Birinci başkanı, başkanvekillerim, daire 
başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulla
rın üyelerini seçmek, 

2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkim
ler Kuruluna, kanunlarında belli edilen sayıda 
asıl ve yedek üye seçmek, 

3. Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, 

4. Özel kanunların Yarıtay üyesinin katıl
masını öngördüğü kurullara üye seçmek. 

5. Yargı t ayı n varlık ve görevlerini ilgilen
diren alanlarda. Anayasanın 149 nen maddesi 
uyarınca Anayasa Mahkemesine Yargıtay Birin
ci Başkanı tarafından iptal davası açılmasına 
karar vermek, 

6. Yargıtay iç yönetmeliğini yapmak ve 
.gerektiğinde deşitirmek, 

T. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylar
da birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile 
Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda 
birbirine aykırı olarak verdiği kararları ya da 
Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu. 
Hukuk Genel Kurulu ile bir Hukuk Dairesi. Hu
kuk Genel Kurulu ile bir Ceza Dairesi, ya da Ce
za Genel Kurulu ile bir Ceza Dairesi. Ceza Ge
nel. Kurulu ile bir Hukuk Dairesi ya da bir Hu
kuk Dairesi ile bir Ceza Dairesi arasındaki içti
hat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları bir
leştirmek, 

8. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer gö
revleri yapmak. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin 
yapılmasında içinden seçeceği bir komisyona 
hazırlık çalışması yaptırabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştii'. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek yetkisi: 
Madde 2:0. — İçtihatların birleştirilmesini Bi

rinci Başkan doğrudan doğruya veya Yargıtay-
daki dairelerin ya da Genel Kurulların verdik
leri karar sonucunda gerekçeli yazı ile başvur-
malan ya da Cumhuriyet Başsavcısının bkv.al 
başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçeye daya
nan yazılı başvurmaları halinde, içtihadı birleş
tirme yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine 
Bilinci Başkanlık Divanı karar verir. Bu karar 
kesindir. 

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilme
si ya da kaldırılmasının istenmesi de yukardaki 
usule bağlıdır. 

İçtihadı birleştirme konusu cezaya ilişkin ise 
Cumhuriyet Başsavcısı bu kurullara üye olarak 
katılma ve oy verme yetkisine sahiptir. 

Alınmış olan ilke kararları çerçevesinde içti
hadı birleştirme görüşmeleri yürütülür ve karar
lan. yazılır. 

İçtihadı birleştirme kararları benzer hukukî 
konularda Yargıtay dairelerini ve Adalet mah
kemelerini bağlar.. 

İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini 
açıkça belirten özeti kararın verilmesini izle
yen en kısa zamanda Yüksek Hâkimler Kurulu
na. ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Yüksek Hâ
kimler Kurulu ve Adalet Bakanlığı bütün Ada
let mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılıklarına 
bu kararları en kısa zaman içinde duyururlar. 

BAŞKAY —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanlar Kurulu • 
Madde 21. —• Başkanlar Kurulu Birinci Baş

kan ile birinci başkanvekili eri ve daire başkan
ları tarafından kurulur. 

Bilinci Başkanın bulunmadığı hallerde Baş
kanlar Kurulunun' başkanlık görevi, birinci baş
kanvekili erinden kıdemlisi tarafından, onun da 
bulunmaması halinde diğer başkanvekili tara
fından ifa. edilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri : 
Madde 22. — Başkanlar Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
1. Hukuk ve ceza daireleri arasında meyda

na gelen görev uyuşmazlıklarını kesin karara 
bağlamak; şu kadar ki, ceza daireleri arasındaki 
görev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri Başkanlar 
Kurulu ve hukuk daireleri arasındaki görev 
uyuşmazlıkları ise Hukuk Daireleri Başkanlar 
Kurulu tara.fi'ndan karara bağlanır, 

2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri 
normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 
artmış ve daireler arasında iş bakımından bir 
dengesizlik meydana gelmişse, takvim yılı ba
şımda toplanıp bir kısım işleri başka daireye ver-

3. İçıtihadı birleştirme görüşmelerine ve ka-
rarlarTni'iı yazılmasına ilişkin olarak ilke karar
lan almak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer iş
leri görmek. 

Başkanlar Kurulunda oylarda eşitlik halinde 
başkanın katıldığı tarafın oyları: üstün tutu
lur, 

Kanunî mazeretleri olmadıkça başkanlar, 
Başkanlar Kuruluna katılmak zorundadırlar. 

Başkanların kanunî mazeretleri halinde o 
dairenin en kıdemli üyesi Başkanlar Kuruluna 
katibi'. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ti i*. 

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan-
ve-killeri, İkinci Başkaaıları ve üyeleri ile, Cum
huriyet Başsavcısının disiplin işlemleri : 

Madde 23. — Yargıtay Birinci Başkam, birin
ci başkanvekilleri, İkinci Başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Başsavcısı hakkında disiplin ceza
sı uygulama yetkisi Haysiyet Divanına aittir. 

Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın Başkanlı
ğında, Cumhuriyet Baışsavcısı ile her daireden 
bir üyenin katılması ile teşkil edilir. 

Haysiyet Divanının toplanması gerektiğinde 
kurula katılacak üyeler Birinci Başkanlık Di
vanınca her daireden o dairedeki Başkan ve üye

ler arasında ad çekme suretiyle bir asıl ve bir 
yedek üye olarak belli eıTiliı 

Haysiyet Divanı üye tamsayısı ile toplanır 
ve 2/3 çoğunlukla karar verir. 

Birinci Başkanım yokluğunda kıdemli Birin
ci Başkanvekili Haysiyet Divanına başkanlık 
eder. Haysiyet Divanı, Yargıtay üyelerinin va
kar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve iti
barını kıran ya da görev icaplarına uymayan 
davranışlarından dolayı haklarında disiplin ko
vuşturulmasını gerektiren eylemin ağırlığına 
göre «uyarma, görevden çekilmeye davet» işlem
lerinden birini uygular. 

Yukardaki fıkrada vazıh cvlem ve davranıs-
« r 

lan her ne biçimde olursa olsun haber alan Bi
rinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yap
mak üzere durumu Birinci Başkanlık Divanına 
'bildirir. 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hâkimler Ku
rulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu 
Adalet Bakanlığına veya Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bil dirilir. 

Şu kadar ki, şikâyet ve ihbar, soruşturmayı 
gerektiren belli bir konuyu ihtiva etmezse, işle
me konmaz. 

Birinci Başkanlık Divanı yapacağı ya da 
yaptıracağı soruşturma sonunda toplananı delil
leri yeterli görürse; soruşturma dosyasının bir 
raporla Yüksek Haysiyet Divanına gönderil
mesine, aksi takdirde bir işleme yer olmadığına 
kesin olarak karar verir. 

Haysiyet. Divanı Başkanı ilgilinin savunma
sını ister, ilgili dilerse kendi ya da göndereceği 
vekil aracılığı ile savunmasını yapabilir. 

Haysiyet Divanı, delilleri serbestçe takdir 
ede,'. 

Bu kararlar aleyhine ilgili tdbliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde konunun bir defa daha 
incelenmesini Haysiyet Divanından isteyebilir. 
İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır. 
İtiraz yerinde .görülürse ceza tümü ile kaldırılır 
ya da. değiştirilir. İtiraz üzerine verilen karar
lar kesindii". 

Kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet 
kararlarının tebliğinden itibaren ilgili mezun 
sayılır ve bir ay içinde görevden çekilmediği ya 
da tmı ektiliğini istemediği takdirde görevden ec 
kilmiş sayılır. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kafimi edenler... Etmeyenler... Kaimi edil
miştir. 

Kalemler : 
Madde 24. — Yargıtay Birinci Başkanlığı ile 

Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer ka
lem bulumu'. 

Kalemlerde bir yazı işleri müdürü, yeteri ka
dar kalem şefi. memur, kâtip, mübaşir ve odacı 
bulunuı'. 

Yazı iğleri Müdürlüğüne atanmada hukuk 
mezunları tercih edilir-. Hukuk mezunu talip bu
lunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesi me
zunu olmak veya en az beş yıl süre ile kalem 
şefliği, ilk dereceli mahkemelerde, aynı süre ile 
başkâtiplik yapmış olmak zorunludur. 

Kalem şefliğine atanabilmek için lise ya da 
ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtayda 
ya da ilk dereceli mahkemelerde beş yıl ve daha 
fazla süre ile kâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Kalem kadrolarında yapılacak atamalarda 
ve atanacakların bütün özlük hakları ile sair iş
lemlerinde bu kanunda yazılı istisnalar dışında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Hâkim
ler Kanununun ilgili hükümleri yönetim kuru
lunca uygulanır, 

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yöne
tim kurulunca, yapılacak açık yarışına sınavı 
ile belli edilir-. Naklen atanacaklar için daire 
başkanı ya da âmirinin ve Cumhuriyet Başsav
cılığı kalemleri için Cumhuriyet Başsavcısının 
inhaları gözönünde tutulur. 

Açılan kadrolara atama için sınav yapılaca
ğı uygun görülecek araçlarla ilân edilir. İlânda 
657 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki yönler 
açıkça belirtilir. 

Yarışma sınavında kazananlar başarı sırası
na göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst de
recede başarı kazananlardan başlamak üzere sı
rası ile atama yapılır. Hukuk fakültesi mezun
ları için sınav şartı aranmaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler-... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yazı işleri müdürlerinin görevleri : 
Madde 25. — Yazı işleri müdürü, kalemin bi

rinci derecede sorumlu görevlisidir. Kalem işle
rinin düzenle yürütülmesini sağlar ve Yargıtay 
İç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 
Toplantı ve kararlar : 

Madde 26. — • Yargıtay daireleri ile kurulla
rı oylamaya katılacakların tümünün hazır bu
lunması ya da bu kanunla belli edilen çoğunlu
ğun meydana gelmesi halinde toplanırlar. 

Görüşmek/' gizli olur. Daire ve kurullarda 
kararlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler sak
lıdır. 

Daireler ve genel kurulların toplu olarak 
redeli caiz değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler .. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Daireler çalışması : 
Madde 27. — Daireler bir ikinci başkan ve 

dört üyenin katılması ile toplanır, işi müzakere 
eder ve salt çoğunluk ile karar verirler. 

Görüşmeye kanlan başkan ve üyelerin adla
rı mahallerine gönderilecek karar örneklerine 
de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı 
oy yazısı, kararın asıl ve örneklerinde gösteri
lir. Müzakereler gizli cereyan eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler-... Kabul edil
miştir. 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışma
sı : 

Madde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurul
lara 16 ıı c ı maddede yazılı s eldi de toplanır. Top
lantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile ka
rar verir, ancak birinci toplantıda üçte iki ço
ğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulu
nanların yandan bir fazlası ile karar verilir. 

Bir öz'd dairenin ilk mahkeme olarak verdi
ği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelen
mesinde özel dairelerde duruşmaya veya karara 
katılmış olanlar. Genel Kurullarda bulunanıaz-
lar. 

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş 
olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara 
vardamadığı takdirde, sonraki oturumda taraf
ların yeniden dinlenmesnıe ihtiyaç olmaksızın, 
kâğıtların okunması ile yetinilir. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışma
sı : 

Madde 29. —• Yargıtay Büyük Genel Kuru
lu, dairenin, her birinin mevcudu beş itibar edi
lerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. 
Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 
toplanabilmesi için Ceza Genel Kuruluna katıl
ması zorunlu üye sayısının yarısı kadar ceza 
dairesi üyesinin hazır bulunması da şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda 
bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar ve
rir, ancalk birinci toplantıda üçte iki çoğunluk 
sağlanamaz ise, ikinci toplantıda bulunanların 
salt çoğunluğu ile yetinilir. 

Toplantı nisabı bakımımdan özel hükümler 
şakirdi r. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurulların gündemi : 
Madde 30. — Genel Kurullarda görüşülecek 

'işlerin gündemi, bu kurullara başkanlık edecek 
başkan tarafından toplantı gününden bir hafta 
önce düzenlettirilerek daire! e iv dağıtılır. Gün
demlerde görüşülecek dosyalardaki maddî olay 
bozma ve direnme ve temyiz nedenleri özet ola
rak anlaşılır biçimde belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriye
ti arasında Sosyal Güvenlik konusunda Genel 
Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısına oyunu kullanmayan sayın üye var mı 
efendim? Yok. Oylama işlenil bitmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

'Nitelikler 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin nitelikleri : 

Madde 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve 
Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz 
yıl, Yargıtay Birinci Baskanvekili ve İkinci 
Başkanı seçilebilmek için de altı yıl süre ile 
Yargıtay üyeliği, yapmış olmak zorunludur. 
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Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için : 
1. — Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 

üç yıl geçirmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı ge
rektiren nitelikleri yitirmeımiş bulunmak, 

2. —• Hâkimlik vakar ve omuruna dokunan 
kişisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle 
ilgili herhangi bir suçtan - affa uğramış olsalar 
bile - kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 

3. —• İkinci behtde yazılı nitelikteki eylem
lerden dolayı disiplin cezası akııaımış olmak, 

4. —• Yor değiştirme cezasına çarptırılmaımış 
almak, 

Gereklidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miş tir. 

DÖBİDÜNCÜ BÖLÜM 

(Seçimler 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının 
seçimi : 

Madde 32. —• Yargıtay Büyük Genel Kuru
lu birinci başkanı, Cumhuriyet Başsavcısını, bi
linci başkanvekilleri ile ikinci başkanlarımı ken
di üyeleri arasından, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu İle ve gizli oyla seçer. 

İlk üç oylamada sonuç alınmazsa, dördün
cü oylama, üçüncü oylamada en çok oy alan 
iki aday arasında yapılır. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan adayla
rın aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime 
katılırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu sağlamasına kadar tekrarla
nır. 

ıSeçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen 
çalışma günlerinde de sonuç alınıncaya kadar 
bu adaylar arasında oylamaya devam olunur. 
Bu seçilirlerde üye tamsayısının! en az üçte iki
sinin hazır bulunması şarttır. 

Birinci Başkanvekillıiğlne seçileceklerden bi
rinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkan 
ya da üyeleriınden olması zorunludur. 

İkinci Başkanlık seçimi her boş daire baş
kanlığı için ayrı ayrı yapılır. 

Birinci Baskanvekili ya da ikinci başkan se
çilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile 
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bininci başkanlığa başvurabilecekleri gibi ilk 
secim gününde oylamaya başlamadan önce aday
lıkla rıııı koyabilirler. 

Birinci başkanlıkça, secini başlamadan aday
ların ad ve soyadları üyelere duyurulur. 

Seçimler birinci başkanlıkça belli edilen gün 
ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar se
çime devam olunur. 

Yargıtay birinci başkanı, birinci haşkanve-
kil! ikinci başkanları ve Cumhuriyet Baş
savcısının görev süreleri dört yıldır. Süresi bi
tenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılın
caya kadar eski başkanlar ve Cumhuriyet Baş
savcısı göıevlerine devanı ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir dai
re kurulup başkanlık ihdası halinde 15 gün için
de yeniden seçim yapılır. 

İkinci başkanların kıdeminin tespitinde, 
Yargıtay üyeli ğindeki kıdem esas alınır. 

Yaırgıtay birinci başkanı ve birinci başkaıı-
velkilleri ile ikinci başkanları ve Cumhuriyet 
Başsavcısının bu görevlerinden herhangi bir ne-
•denle çekilmeleri ya da istifa etmeleri halinde 
Yargıtay üyeliğinden de çekildiklerini açıkça 
bildirmedikleri takdirde Yargıtay üyeliği gö
revleri devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Öztürk-
çine tarafından verilmiş bir önerge vardır. 

Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Hukukçu arkadaşlarımız herhalde bu kanu

nu veya Anayasayı rahatlıkla okumadıkları için 
istedikleri gibi konuşabilirler; fakat ben gücü
mü Anayasadan aldığım için, kanunun Anaya
saya uygun olarak çıkmasını arzulayan kişiler
denim. 

Elimizde tabedilmiş olan kısımdan madde 32' 
yi okuyorum; «Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
Birinci Başkanı, Cumhuriyet Savcısını...» Şim
di, «Birinci Başkanı,» dedikten sonra, birinci 
başkana bağlanan rabıttan Cumhuriyet Başsav
cısını birinci başkanın seçeceği mânası çıkar. 
Çünkü arada virgül vardır. Anayasamız şu şe
kilde emretmiştir: «Yargıtay Birinci Başkanı 
ile Cumhuriyet Başsavcısını...» arada «ile» var. 
Tasarıda arada «ile» yoktur. «Birinci Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısını» diyor. 
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Devam ediyoruz: «...birinci başkanvekilleri 
ile ikinci başkanlarını kendi üyeleri arasından 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oy
la seçer.» 

Şimdi burada «..birinci başkanı. Cumhuri
yet Başsavcısını..» deyince, demek ki, Cumhuri
yet Başsavcısını birinci başkanın seçeceği mâ
nası çıkar. Halbuki Anayasa «Yargıtay Birinci 
Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısını...» diyor. 
Anayasada arada «ile» var. Kanunlar Anayasa
ya aykırı olamayacağını, Anayasanın ruh ve 
maksadına uygun olarak tedvinini uygun gör
düğüne göre, buraya, birinci başkanından sonra 
«ile» kelimesinin ilâvesi suretiyle madde Ana
yasaya uygun olarak çıkacaktır. 

Her ne kadar buraya «ile» kelimesi ilâvesiy
le kanunun Millet Meclisine geri gitmesini gön
lüm istemezdi, ama kanunun, bilhassa Yargı
tay Kanunu olduğu için, «ve» si, «virgülü», 
«noktalı virgülü» ile Anayasaya tam uygun 
olarak çıkması gerekir. Çünkü, yargı organı 
adalet dağıtan bir yerdir. Bunun da Anayasaya 
uygun olarak çıkması ve araya «ile» kelimesi
nin ilâve edilmesi zorunluğu olduğu inancı ile 
önergeme iltifat edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Rica etsem takriri okur musu
nuz Sayın Öztürkçine? Yazınızı okumakta müş-
kilât çekiyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Oku
yayım Sayın Başkanım: 

«Madde 32. — (Birinci fıkra) Yargıtay Bü-
vük Genel Kurulu birinci başkanı ile Cumhuri
yet Başsavcısını, birinci başkanvekilleri ile ikin
ci başkanlarım kendi üyeleri arasından üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se
çer». 

O şekilde olması Anayasaya uygundur. Ana
yasanın ilgili maddesini tekrar okuyorum: 

«Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet 
Başsavcısını kendi üyeleri arasından üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se
çer.» Arada «ile» vardır. 

BAŞKAN — Tekrar okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
32 ııci maddenin Anayasanın 139 ncu mad

desine uygun olarak tedvinini arz ederim. 
İstanbul 

Rıfat Öztürkçine 
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Madde 32. — Birinci fmrası : Yargıtay Bü- | 
yük Genel Kurulu birinci başkanı ile Cumhu
riyet Başsavcısını, birinci başkanv oküleri ile 
ikinci başkanlarını kendi üyeleı.ı arasından üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
seçer.» 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Maırsa) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Karao'^nanoğ-
lu, buyurun. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) •— 
Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşları;u; 

Sayın Öztürkçine arkadaşımızın vermiş ol
duğu önerge muvacehesinde bu maddenin deği
şikliğe tabi olmaması gerektiği inancındayım 
Şöyle ki; 

Takdir buyurursunuz, kanun maddeler-" sa
dece kelime ve virgüllerle değil, ruhları ve lî-
fızları ile değerlendirilmek gerekir. Kal.i: ki. 
«Birinci başkanı» kelimesinden sonra virgül ol
duğunu kabul etseniz dahi, (ki virgül vardır 
burada) kendi üyeleri arasından unsuru ile 
bağladığınız zaman, birinci başkan genel kurul 
yerine kaim olacak bir şahıs değildir. «Kendi 
üyeleri arasından.» şeklinde bir ibare ile irtibat
lı bulunduğuna göre. birinci başkana, bu keli
me ve virgüller değerlendirmek suretiyle seçme 
yetkisini tanıdığınızı kabul etseniz, birinci 
başkan bir şahıs olarak kabili tecezzi olmadığı
na göre, bir ferdi vahid bulunduğuna ^öve, 
«kendi üyeleri arasından ve üye tam sayısının 
salt çoğnnluo-u ile gizli oyla seçilir» şeklindeki 
unsurlarla cümle tamamlanmıştır. Kanun yazı
nın kastı bellidir. Değişikliği lüzum yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. Anayasa
da yalnız Birinci Başkanla. Cumhuriyet Başsav
cısının seçilmesi öngörülmüştür. Halbuki bura
da,, ikinci başkan ile baskanve killerinin seçimi 
de derpiş edilmiştir. «İle» edatı konmuştur mad
deye. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon t 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. 
Takriri oylarınıza sunuyoruz. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. ,„. 
Sayın Alpan, sualiniz bu madde ile mi ilgili? 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Hayır efendim, geçmiş olan kurullarla ilgili. 
BAŞKAN —• Yani kabul edilen maddelerle 

mi ilgili? 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Evet efendim. 

BA.ŞKAN —• O zaman Sayın Alpan, soru
nuzun maddenin kaderi üstünde birşeyi olmu
yor. Oylandı kabul edildi. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Geçmiş maddelerle ilgili; fakat kanunda yer 
almayan bir hususu hatırlatma veya gereğini 
sağlama, bakımından arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN —• Bu sorunuzu neresinde sormak 
istersiniz? 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Müsaade ederseniz hemen arz edeyim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili ise buyurun. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Üd 

—• Hayır bu madde ile ilgili değil. 

BAŞKAN — Sonunda belki mazeretleri ola
cak Sayın Alpan'm, o bakımdan sormak isti
yorlar. Yalnız, müsaade edin maddeyi oylaya
yım. ondan sonra sualinizi sorarsınız. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir hatırlatma olabilir. Sayın Alpan buyu
run. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 
— Efendim, 648 savdı Siyasî Partiler Kanunu
nun 109 ncu maddesi şöyle ifadelendirilmiştir: 

«Bu kanunda kendisine verilen görevlerini 
yerine getirmek üzere bir parti yasaklamaları 
inceleme kurulu kurulmuştur. Bu kurul Yargı
tay Ceza Dairesi Başkanlarından kurulmuştur. 
Bunların en kıdemlisi kurulun başkanıdır. Ku
rulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 
salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hazır bu
lunan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit
liği halinde başkanın oyu esastır. Başkanın 
özürlü veya izinli olması takdirinde en kıdem
li üye ona vekillik eder.» 

Yargıtaya, bu kanunla yöneltilmiş bu vazife
yi yürütmek hususu kurullarla ilgili kısımda 
yer almamıştır. Unutulmuş mudur, yoksa bu işin 
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hangi kurulca yapılması öngörülmüştür? Öngö
rülmüşse bunun zapta geçmesi yönünden açık
lanmasını lüzumlu görüyorum. 

BAŞKAN — Mazeretinize binaen, usule uy
mamakla beraber zatıâlinize bu soruyu sorma 
imkânını ve zabıtlara da bu noktanın geçme 
imkânını vermiş oldum. Zamanı gelince sorunu
zun cevaplandırılması ricası ile maddeleri oku
maya devam ediyoruz. 

Birinci Başkanlık Divanı Seçimi : 
Madde 33. — Yargıtay Büyük Genel Ku

rulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla. Hukuk ve Ceza dairelerinden olmak 
üzere birer İkinci Başkanla, birer asıl ve bi
rer yedek üyeyi Başkanlık Divanı için seçer. 
Seçilecek olanların tamamının bir oy pusula
sında gösterilmesi suretryle oy kullanılması 
mümkündür. Seçimin ikinci turunda, da salt 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk oyu
nu alanlar Başkanlık Divanına, seçilmiş sayılır
lar. 

Başkanlık Divanına seçilenlerin göre\" süre
si iki yıl olup tekrar seçilmeleri caizdir. 

BAŞKAN" — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

P"OT)aganda yasağı : 
Madde 34. •—• Yargıtay da yapılan bütün se

çimlerde, Yargıtay içinde ve dışında seçimle 
ilgili olarak propaganda anlamına gelebilecek 
d a. vrnmsl ard a bulunul ama z. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Daire ve Kurulların Yardımcıları 

Tetkik Hâkimleri : 
Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar c.t-

kik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri biri'.H sı
nıfa ayrılmış veya ikinci sınıf hâkimlerle, üçün
cü sınıfta iki yılını doldurmuş olanlar arasından 
Yüksek Hâkimler Kurulunca atanırlar. 

Tetkik hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâ
kimler Kanununun 39 ucu maddesinde yazılı 
niteliklerle birlikte çalıştıkları Kurul veya Dai
re Başkanlarının düşüncelerini belirten belge
ler de gözönünde tutulur. 

Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde 
geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geç
miş sayılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tetkik hâkimlerinin görevleri : 
Madde 36. — Tetkik hâkimleri kurul ve da

ire başkanlarının kendilerine verecekleri dos
ya. ve evrakı süresinde incelerler dosya, ve ev
rak hakkında bir rapor düzenlerler. Kararlara 
ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora 
yazıp kurullara bildirmekle yetinirler. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raportörler : 
Madde 37. — Yargıtayda 1250 sayılı Kanu

na göre çalışmakta olan raportörler, çalıştıkla
rı daire ve kurul başkanının gözetim ve de
netimi altında kanunlarında, belirtilen görevle
ri ifa, ederler. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylanmaz arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş : 
Madde 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; 

Cumhuriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet Baş
savcı Başyardımcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcılığı kale
minden meydana gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 
Madde 39. — Cumhuriyet Başsavcısının gö

revleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil et

mek, 

Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ih
tiyacı zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bu
lunan tetkik, hâkimliği kadrolarına, bu kadro
lara atanmak niteliğine sahip hâkimlere Yük
sek Hâkimler Kuruiraıca geçici yetki verilebilir. 

— 296 
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2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık görevi
ni yapmak, 

3. Ceza işlerine ilişkin içtihadlarm birleşti
rilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyu
nu kullanmak, 

4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından 
dolayı açılan kamu davasının duruşmalarına 
katılmak, 

5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve 
düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu 
yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 

6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının yükselme 
ve ilerleme fişlerini vermek, 

7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olan
ları denetim ve gözetim altında bulundurmak 
ya da bu denetim ve gözetimi tensibedeceği yar
dımcılarından birine yaptırmak, 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine nak
len atanacak personelin inhalarını yapmak, 

9. Cumhnrivet Başsavcılığında görevli per
sonel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyar
ma, kınama ve kısa, süreli durdurma disiplin ce
zalarını uygulamak, 

JO. B U ve diğer kanunlarla verilen görev
leri yedine getirmek. 

BAŞKAN — Maddeyi ovlanmza arz ediyo
rum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile yar
dımcılarının görevleri : 

Madde 40. — Cumhuriyet Başsavcı Başyar
dımcısı. Cumhuriyet Başsavcısının vereceği gö
revlerle birlikte, özel bükümler saklı kalmak 
kavdı ile. Cumhuriyet Başsavcısının yokluğun
da ona vekillik ed.er. Başyardımcının da bu
lunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı yapar. 

Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, kendile
rine verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar 
düzeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini 
Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun 
yerine imza ederler. Cumhuriyet Başsavcısının 
vereceği sair işleri görürler. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının bi
rinci sınıfa ayrılmış olanlardan; yardımcıları 
ise Cumhuriyet savcılığının 7 nci ve daha yuka
rı derecelerine ulaşmış bulunanlar arasından 
atanması zorunludur. 
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BAŞKAN •—• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi : 
Madde 41. —• Cumhuriyet Başsavcılığı ka

leminde bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar 
kalem şefi, memur, mübaşir ve odacı bulu

nur. 
Bu Kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde yi-

y.v.ı hükümler Cumhuriyet Başsavcılığı kaleci 
k-ri ve mensupları için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed'..-
m'stir. 

257 Sıra sayısı ile müzakeresi yapılmış bu
nu.an tasarının açık oylamasına 124 sayın üy-3 
iştirak etmiş; 123 kabul, 1 çekinser oyu ile ta
sarı Cumhuriyet Senatosunca da kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suçlarla ilgili inceleme, soruşturma ve 
kovuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar : 

Mad^e 42. — Yargıtay birinci başkam, ba^-
kauvekilleri, ikinci başkanları, ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Başsavcısının görevlen ile ilgili ve-
-"a kişisel suçlarından dolayı haklarında soruş
turma yanıla.Hlmesi birinci başkanlık dival ımı 
kararma bağlıdır. Ancak ağırcezavı gerektiren 
suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturması 
genel hükümlere tabidir. 

Birinci başkanlık divanı; kendisine iırHkaJ 
eden veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri incele
yerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelik
te gördüğü takdirde ilk soruşturma yapı1 ması 
için ceza dairesi başkanlarından birini görev
lendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldı
rılmasına karar verir. Bu karar kesindir. 

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, so
ruşturmayı ikmal ettikten sonra evrakı birinci 
başkanlık divanına gönderir. 

Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı sorgu hâki
minin yetkisini haiz olup, Ceza. Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ait hüküm
lerini uygular. Vereceği tutuklama veva tutuk
lamanın kaldırılması veya kefaletle salıverme-
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ye ait .kararları birinci başkanlık divanının ona
ması ile tekemmül eder. 

Birinci başkanlık divanı; incelediği evrakı 
noksan bulursa tamamlar veya soruşturmayı ya
pan başkana tamamlattırır. 

Son soruşturmanın açılmasına mahal gör
mediği takdirde evrakın işlemden kaldırılması
na kesin olarak karar verir. Son soruşturmanın 
açılması gerektiği sonucuna varırsa evrakı gö
revle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, ki
şisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 
tevdi olunmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderir. 

Sanık Ceza Genel Kurulunca verilen kararı 
tef İr'm veya tebliğden itibaren 15 gün içinde 
yeiıi.-'e-n tetir kini Ceza Genel Kurulundan iste
ye1 ^li" Bu suretle verilen karar kesindir. 

Hfd-'nnn-a inceleme ve soruşturma yapıl a-
(. o r/ı •>/>"-,-, iv meleme ve soruşturma mencilerinin 
t^vivi- "V. r.01-| p-örev ve sıfatları esas alınır, 1402 
sar~dı Sdnvöne^im Kanununun 21 nci madde-
sûıde cö-Wi edilen yetkili izin mercii Yargrtav 
T^iv'nci r>n .>rv-.]. Cumhuriyet Başsavcısı, baş
kan ypHiip'-i, ikinci başkanlar ve üyeler için 
Ya"-'.Tt;>v Genel Kuruludur. 

]>ASTr'<X — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kplvd. edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin işlemlerinin uygulanması : 
Madde 4-'k — Cezaî yönden yapılacak soruş

turma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin 
avrıea yapdmasma ve uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargıtay Yayın İşleri 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü : 

Madde 44. — Yargıtay Yayın İşleri Müdür
lüğü Yargıtay kuruluşu içerisinde birinci baş
kanlığa bağlı olmak üzere hukuk fakültesi me
zonu veya. yüksek tahsil yapmış bir müdürün 
yönetiminde bir şefle memurlardan kurulur. 

45 nci madde gereğince kararların özetlenip 
tasnifi isleri Yargıtay Balkanı tarafından gö
revlendirilecek bir Yargıtay üyesi veya tetkik 
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hâkiminin başkanlığında üçten az olmamak üze
re tetkik hâkimleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün gö
revleri : 

Madde 45. — Yayın Müdürlüğü, Yargıtay 
daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme ka
rarlarını kart usulüne göre ilgili oldukları ka
nun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre 
özetleyerek tasnif ettikten sonra kararları ve 
özetini fihristleri ile yayımlamak ve Türk hu
kukunun gelişmesine, faydalı olacak nitelikte
ki telif ve çeviri eserleri ve yabancı mahkeme 
içtihatlarının çevirilerini yayımlamak ve bu 
amaçla yabancı dilde yayımlanan eser ve ka
rarları Türkçeye çevirtmek, Yargıtay Kitaplığı
nı korumak ve yönetmek, Yargıtay içtihatları 
arasında göreceği aykırılıkları bir raporla ve 
ilgili karanların örneklerin4 de eklemek sure
tiyle Yargıtay Başkanlık Divanına bildirmek, 
Yargıtay kararlarının önemli olanlarını bastı
rıp mahkemelere ve abone olan avukatlara da
ğıtımını sağlamak. 

BAŞKAN — Maddevi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar örneklerinin verilmesi : 
Madde 46. — Yargıtay kalemlerinin âmiri 

olan yazı işlen müdürleri, kalemlerinde yazı
lan kararlardan, daireleri kurullarınca belli 
edilenlerin birer örneğini kararların verildiği 
talihten başlayarak en geç bir ay içinde Yayın 
Müdürlüğüne vermekle ödevlidirler. Yazı İşleri 
Müdürleri bu ödevlerinden dolayı da Yargıta-
yın yetkili organlarınca denetlenirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe : 
Madde 47. — Yargıtay genel bütçe içinde 

kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin^ birinci derecede ita âmiri Birinci 

Başkandır. Masraf tahakkuk memurluğu göre
vi, Başkanın tensibedeceği memurlar tarafından 
verine getirilir. 

Yasama Meclisleri komisyon ve genel ku
rullarında, bütçe ile ilgili görüşmeler sırasm-

;03 — 
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da Adalet Bakanı, lüzumu halinde Yargıtay Ge
nel Sekreteri hazır bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
mm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Döner sermaye : 
Madde 48. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü 

^•"'•evlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile ge
nel bütçede «Yargıtay yayımları döner serma-
y<-si» adı altında konulacak ödeneklerden lüzu
mu kadar döner sermaye verilir. Döner serma
ye miktarı, bir milyon liraya ulaşıncaya kadar 
kârlar döner sermayeye eklenebilir. Bu miktar 
T'akanlar Kurulu kararı ile bir misli artırılabi
lir 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Mulıa-
sobei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artır
ma. Eksiltme ve İhale Kanununa bağlı değil
dir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayımların fi-
vatlarmm hesaplanması, maliyete eklenecek 
kâr oranı veya miktarı; döner sermayenin işle
tilmesine. sarf usullerine ilişkin kurallar, Yar
gıtay Birinci Başkanlığı ile Maliye Bakanlığın
ca müştereken yapılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Döner sermavenin yıllık bilançoları "gider 
belgeleri ile birlikte malî yılın bitiminden itiba
ren 4 ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir ör
neği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU UCLı'M 

Çeşit 1 i hükümle r 

Adlî araverme işleri : 

Madde 49. — Yargıtayda adlî araverme sı
rasında, dâva ve işleri görmek için biri hukuk, 
biri ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan 
ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri 
Birinci Başkanlık Divanınca belli edilir. Ancak 
tetkik hâkimlerinin tespitinde ilgili daire baş
kanının görüşü önceden tespit olunur. 

İkinci başkanlarla üyelerin nöbetlerinin dü
zenlenmesinde, kendilerinden sonrakiler nöbet 
tutmadıkça tekrar nöbetçi bırakmamak ve 
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Yargıtay İç Yönetmeliği • 
Madde 50. — Yargıtay'daki kurulların ve 

üyelerin, tetkik hâkimlerinin raportörler ile di
ğer personelin bu kanunda gösterilmeyen ve bu 
kanuna aykırı düşmeyen ödev ve yetkileri ile 
çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
•Vfterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, kanun 
hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeli
ği ile düzenlenir. Yargılayın iç düzenini ve bu 
kanunun uygulanmasını İç Yönetmelik sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye!.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Resmî Gazete ile yayımlanma : 
Madde 51. — Bu kanun hükümlerine göre 

alınacak ilke kararları ve yapılacak yönetmelik
ler ve içtihadı birleştirme kararları Resmî Ga
zetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet yılının açılışı : 
Madde 52. — Her adlî yıl, Ankara'da Yargı

tay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. 
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev Yar

gıtay Birinci başkanvekillerinin en kıdemlisi 
tarafından yerine getirilir. 

Açılış söylevinin metni üzerinde daha önce
den Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır. 

mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize 
doğru nöbeti sıraya koymak kuralı ve mümkün 
oldukça ilgililerin istekleri ve adlî araverme-
de görülecek dâva ve işlerin niteliğine göre 
daire başkanlarının da düşünceleri gözöııünde 
bulundurulur. 

Adlî aravermeden yararlanmayanların yıl
lık izinleri yol süresi dahil 45 gündür. 

Adlî aravermeden faydalananlar, kısmen ve
ya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın 
yıllık iznini adlî aravermeden önce kısmen veya 
tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması 
zorunludur. 

Adlî aravermecle nöbetçi kalacaklara durum, 
adlî aravermeden en az 2 av önce duyurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya gönde
rilmesi : 

Madde 53. — Adliye mahkemelerinden Yar
gıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi ya
pılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının 
temviz dilekçesinde gösterilen daire ismi ile 
bağlı kalınmaksızın o mahkeme hâkimi tarafın
dan Yargıtay Kanununda belirtilen görevli da
ireye gönderilmesi sağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İzinler : 
Madde 54. — Birinci Başkan ve Cumhuriye*" 

Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkanlık 
Divanınca yerine getirilir. 

Baskanvekilleri ile ikinci başkanların yıllık 
izin istekleri Birinci Başkanın, üyelerin izin is
tekleri daire başkanlarının düşüncesi alındık
tan sonra Hâkimler Kanunundaki esaslara göre 
Birinci Başkanlık Divanınca karara bağlanır. 

Tetkik hâkimlerine yıllık izin verilmesinde. 
gö'-ev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının 
düşüncesi alınır. 

İzin hususundaki tasarruflar* ilgilinin sicili
ne islenmek üzere Yüksek "Hâkimle]1 Kuruluna 
bildirilir. 

BAŞKAN — Mnd^evi oylarınıza sunuyo
rum. Kadml edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dış ülkelerde bilimsel araştırma ve incele
me : 

Madde 55. — Ya rint ay üyeleri, bilimsel 
araştırma bir yanmak ve meslekî incelemelerde 
bulunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol 
giderleri ye gündelikleri yerilmek ve bir yılı 
geçmemek ibere Birinci Başkanlık Divanı ka
r an ile âjs ülkelere gönderilebilirler. 

Bu maksatla yurt dışına, gönderileceklerin 
nitelikleri yapılacak yönetmelikle tesrr't edilir. 

Bu amaçba Yargıtav bütçesine her yıl en 
çok beş üye için ödenek konulabilir. 

Yargıtay üyeleri ulusal ve uluslararası kon
gre ve konferans ve bilimsel toplantılara davet 

'Verinde gereken izin verilebilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Özlük işleri : 
Madde 56. — Yargıtay başkanları ile üyele

rinin ve tetkik hâkimlerinin bu kanunda gös
terilen istisnalar dışında bütün özlük işleri ye 
hakları Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değişen cetveller : 
Madde 57. — Hâkimler Kanununa bağlı (1) 

sayılı cetvelde yazılı Yargıtay üye yardımcılığı 
unvanı (Tetkik hâkimi) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi 'aylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Oeçic: Madde 1. — Bu kanunun yürür lük 
girdiği tarihte Yargıtay İkinci Başkanlığında 
dört yılını doldurmuş olanlarla bu kanunla ye
niden kurulan daireler başkanlıkları için. yü
rürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni se
çim yapılır. 

BAŞKA.N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir'. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargıtayda mevcut dairelerde 
görevli üyelerin yerlerinin yeniden tespiti zo
runlu değildir. 

Ancak yeni kurulan daireler ye bu dairele
re verilen görevler dolayı.siyle eski üyelerden 
gerekenlerin yerlerinin değiştirilmesi; 1488 sa
yılı Kanunla Anayasaya eklenmiş olan geçici 
15 nci madde gereğince Yargıta/y üyesi olmuş 
bulunanların yerlerinin tespiti bu kanun hü
kümleri dairesinde yapılır. 

Yukarıki fıkra gereğince yerleri belli olan
lar, görev ifa edecekleri dairelerin fiilen göre
ve başlamasına kadar geçici olarak ihtiyaç bu-

I liman dairelerde çalıştırılırlar. 
i BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
j mistir. 

300 — 
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Geçici Madde 3. — Bu kanun gereğince yeni
den teşkil olunan kurul ve dairelerle ilgili se
cimler, bu kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren bir ay içinde yapılır. 

BAŞKAN" —• Maddeyi oylarınıza, sunuyo
rum. Kabul, edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanun gereğince yeni 
kurulan dairelerin fiilen çalışmaya başlama
sına kadar eski dairelere gelmiş olan işler eski 
daiı elerce incelenip karara bağlanır. Bu işlere 
ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de eski da
irelerce incelenip karara bağlanır. 

Yeni kurulan kurullara verilen görevler ku
rulların göreve başlamasına kadar bu görevle
rin eski ilgilileri ve organlan tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 5. — Unvanları tetkik hakimi 
olarak değişmiş bulunan üye yardımcılarının, 
bu değişiklik sebebiyle yeniden atanma!an ge
rekmez. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti''. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunda yapılması 
öngörülen yönetmelikler, en geç üç ay içinde 
hazırlanarak, yürürlüğe konin-. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan baş
kâtiplerin unvanı «Yazı İşleri Müdürü» başkâ
tip yardımcılarının unvanları «Kalem şefi» ola
rak değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden 
atanmaları gerekmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 8. — Başkanlar Kurulu; bu 
kanunun yürürlüğe girmesi ve yeni dairelerin 
fiilen çalışmaya başlamasından itibaren bir yıl 
içinde dairelere gelen iş miktar ve niteliklerini 
tespit eder. İş durumunda miktar ve nitelik yö
nünden bir dengesizlik meydana gelmişse bu 
yılın bitiminden en geç 15 gün içinde toplanır ve 
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dairelerin iş durumlarında adet ve nitelik itiba
riyle denge sağlayacak ve ayaıiayıcı kararları 
alır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 9, — 1250 sayılı Kanun hü-
Ivümlerine .göre raportör unvanı verilen hukuk 
mezunlarından Yargıtay'da dört yıl ve daha 
fazla hizmet etmiş ve bu :kanunun yürürlüğe 
'girdiği tarihte hizmette olanlardan daire baş
kanlarınca müspet tezkiye almış bulunanların 
Yüksek Hakimler Kurulunca, hâkimlik mesleği
ne kabullerine karar verilebilir. 

Mesleğe kabullerine .karar verilenlerin hâ
kimliğe atanmalarmda müktesep hakları gözü
mün de tutulur ve atama yapılıncaya kadar Yar
gıtay'daki görevlerine devam ede iller. 

Yukardaki fıkralar hüküm1 erinden fayda-
taiimak isteyenler bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten, dört yılını ikmal etmeyenler ise bu 
sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde Yük-
vsek Hâkimler Kuruluna yazılı olarak ha.şvurma-
d'kları takdirde daha sonra yapacakları talep-
leı i nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

Geçici Madde 10. — 1250 sayılı Kanun ge
reğince Yargıtayda raportör olarak çalışmak
ta olanların görevlerinden ayrılmaları halin
de; açılan kadrolara. 1250 sayılı Kanun gereğin
ce yeniden atama yapılmaz. Bu kadrolar Yargı
layın genel idare hizmetleri ka dr olları meyanı-
na intikalıeder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza •sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kaimi edil
miştir. 

Geçici Madde 11. — Yargıtay ve Cumhuri
yet Başsavcılığı 'kalem kadrolarında çalışmakta 
olan personelden, bu kanun ile unvanlları deği
şenlerin, yeni unvanları yan ödeme kararname
lerinde değiştir ilinceye kadar, almakta olduk
ları yan. ödemeleri almaya devam edenler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
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ONBlRlNCl BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

Madde 58. — Temyiz Mahkemetsd Teşkilâtı
na dair 1221 sayılı Kanuna ile tadil ve ekleri, 
Yargıtay üye yardımcıları hakkındaki 18.7.1960 
gün ve 28 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu 
kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yürürlük ı: 
Madde 59. — Bu Kanun yayımı tarihini 

takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girr-r 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 60. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
in İŞ-t'İT. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde bir 
iki cümle ile... 

BAŞKAN — Buyuran. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 

Crikıilerden beri Yüce Yargıtayımızm bek
li ediği bu kanunun bugün bitirilerek çıkarılma
sı, Yüce Senatomuz için şerefli vazifetlerden en 
büyüğü ollmuştur. Tasarıyı getiren ve görüşen 
arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Yal
nız bir hususu dteğerli arkadaşlardan rica edece
ğim ; belki güzden kaçımış olabilir veya son gün
lerdeki durumumuz biraz zayıfladığı için, bunu 
yeni baştan tamim ederlerse, daha iyi neticeler 
alla bil iniz. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz bilhassa 
hukuk .mahkemelerinden kararlar sona erdik
ten, tefhim edildikten ve posta ile tebliğ edil
dikten sonra bir temyiz .müddeti vardır. Bu 
temyiz müddetinde vatandaş son zamanlarda 
bilhassa murafaalı olarak temyiz etme tema-

yülündedir. Murafaalı temyiz edildiği zaman, 
murafaalı temyiz eden vatandaştan mutlaka, mu
rafaa masraflarının alınması lâzım. Yıllardan 
beri böyle idi, fakat son zamanlardaki tatbikat
ta burada b.âzı noksanlıklar görüyoruz. Bunu 
yenibaştan ele almak lâzımdır. 

Sayın Adalet Bakanımızdan istirham ediyo
rum; teşkilâtımıza yeni bir tamim gönderilmesi 
icabediyor. Çünkü, bâzı mahkemelerde temyiz 
edildiği zaman, başkâtipler temyiz defterine ge
çiyor, Yargıtayda duruşmalı yapılacak masraf
ları almadan, dosyayı Yargıtaya gönderiyor. Bâzı 
hallerde de Yargıtaym işleri çok olduğu için 
bunlar unutulabiliyor ve burada murafaalı, du
ruşmalı olmadan dosya yerine gidiyor ve vatan
daşın hakkı kayboluyor. Onun için, yenibaştan 
bir tamim gönderilmesini Adalet Bakanından is
tirham ediyorum. Bu bir. 

İkincisi; arkadaşlar, şuraya bir madde kon
muş. Buna memleketim ve mensubu olduğum teş
kilâtın hesabına son derece memnun oldum. 
«Dış ülkelerde bilimsel araştırma ve inceleme» 
deniyor. Bu çok mühim. Ben memuriyetim sıra
sında hatırlıyorum, o zamanın siyasî partilerden 
birinin başkanı, «Türkiye'de her sahada ilerle
menin, kalkınmanın yapılabilmesi için, ülkelere 
medeniyet götürmüş Türk Milletinin bir kere 
de götürdüğü bu medeniyetin semerelerini gör
mesi için ya tayyare ile ya trenle Türk Milleti
nin topunu birden Avrupa'ya götürmeli, gö
türdüğü medeniyetten alman neticeleri gözü ile 
görmeli.» diyordu. Bunu hiç unutmam, o zaman 
memurdum; yani diyor ki, Türk Milleti götürdüğü 
medeniyetin semerelerini Avrupa'da görebilmeli, 
Onun için arkadaşlar, teşkilâtımızda veya diğer 
teşkilâtlarda, dış ülkelerde bilimsel incelemeler 
yapmak çok mühim bir vazifedir. Bilhassa Ada
let Bakanlığı teşkilâtı mensupları; hâkimler, 
savcılar buna çok ihtiyacı olan insanlardır. Bun
lar Fransa'ya, Belçika'ya giderek oraları gör
dükleri zaman, buradaki teşkilâtın ne şekilde 
olduğunu tamamen göreceklerdir. 

Arkadaşlar, Belçika ağır ceza mahkemesinin 
bir teşkilâtının yaptığı inceleme dosyasını tetkik 
ettim. Onu sizlere arz edip, sözlerimi bitirece
ğim. 

Biz ne kadar yüce bir milletmişiz ki, mede
niyetimizi oralara kadar götürmüşüz. Şöyle ar
kadaşlar : 
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Bir cinayet olmuş; sahnede iken bir kadın 
bıçaklanmış. O hadise olur olmaz, üç. saat müd
detle oranın vatandaşı yerinde oturmuş. Bizim
kiler gibi hemen kaçmamış, üç saat oturmuş. Sa
yın savcıya haber verilmiş, savcının her türlü 
teşkilâtı mevcut arkadaşlar. Bugün bizde oldu
ğu gibi şoföre medyun değil; teşkilâtı var, şofö
rü var, balcstik uzmanı var, sistemleri düzenli. 
Hemen aralbaya binip geliyor. Bir defa bulun
duğu yerin resmini alıyor; kroki de değil, resim
le tespit ediyor. Hangi şahit nerde, maznun bıça
ğı nereden salladı, mağdure nereye kadar koştu, 
düştüğü zaman kaç kere daha bıçak yedi, bun
ları resimlerle tespit ediyor, âmme ve müdafaa 
sahHlerinin yerlerini teker teker tespit ediyor, 
ondan sonra kararını veriyor ve şahitleri de o 
anda yeminli yapıyor arkadaşlar. Hâkim de ilk 
celsede kararını veriyor. Bunu gördüğüm zaman 
hayretler için kaldım. 

Türkiye'deki adalet cihazının, ağır cezaların 
o hale gelmesi için, şu kanunu çıkardığımız gibi, 
inşallah Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda 
gerekli tadilâtların yapılmasıda gerçekleşir. Bil
hassa hâkimler kanununun çikarşlmasmı ve sav
cılarını bugün içinde bulunduğu durumun, adaletin 
tecellisi için mutlaka gideri]meşini istiyorum arka
daşlar. Bu bizim için en büyük vazifedir. Bir cina
yet oluyor şoför ya gidiyor ya gitmiyor veya on 
saat sonra gidiyor, hattâ benim savcım 24 saat 
sonra o cinayetin basma gidiyor ve vardığı za
man da elini süremiyor. Çünkü kokmuştur ve 
içindeki kurşun çekirdeği çıkmış mıdır, çıkma
mış mıdır bunu bulamıyor. Çünkü imkân bula
mıyor. Ondan sonra maktul defnediliyor. Ara
dan bir sene, iki sene, geçtikten sonra tekrar fet
hi kabir yapacaksın, onun bütün topraklarını 
eleyeceksin, kurşunu bulacaksın, adalete vere
ceksin... Bu, iki sene sonra, üc sene sonra olacak. 

Onun için arkadaşlar, çok çok istirham edi
yorum; bu eksiklikleri de lütfen tamamlayın. 

Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Hükümet, komisyon söz istiyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Cihat Alpan'm 
hdr suali vardı, ona cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Arzu 
ederseniz yerinizden de olur. 

I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkanım, Sayın 
Cihat x\lpan; «648 sayılı Kanunda Yargıtaym 
bâzı organlarına bâzı vazifeler veriliyor, halbuki 
şimdi Yargıtay Kanununda bu vazifeler görül
müyor. Bu bir zühul müdür? Bu konuda sara-

I hat yoktur.» buyuruyorlar. 

I Halbuki, kanun tetkik edilirse görülür ki, ev
velâ kanunun 3 ncü maddesinde Yargıtaym gö-

I revleri sayılırken, son fıkrasında diyor ki, «... 
I Sair kanunlarla verilen vazifeler.» Yani, eğer 

halen mevcut vazifelerden, verilen işlerden baş
ka bir iş çıkarsa, hususî kanunda bir iş verilirse 

I 'bu işleri görür. Bu bir. 
Sonra, 13 ncü maddede dairelerin görevleri 

I sayılırken, yine baş tarafta, hususî kanunlarla 
verilen yetkiler müstesna olmak suretiyle sayı
yor; yani bir hususî kanunda bir şey görşülmüş-

I se, o kanuna göre muamele görülür. 
Bahis buyurdukları 648 sayılı Kanunda da 

mevzu bahsolan ahvâlde ihtilâf halinde nereye 
gidileceğine dair sarahat vardır. Başkanlar Ku
ruluna gidileceği belirtilmiştir; yani hususî ka
nunda sarahat bulunduğu için ona göre amel 

I edilir. Bu itibarla zühul ve noksanlık yoktur, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevap
landırıldı. 

ADALET BAKANI HAYRİ M O K T O Ğ L U 
(Tekirdağ) —• Sayın Başkanım, Hükümet adına 
teşekkürlerimi ifade için kısaca söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCrOCLÜ 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Evvelâ Hükümet adına şükranlarımı sunu
yorum. 

I Nâçiz ve emekli bir mensubu olmakla övün
düğüm Yargıtaym 45 senelik kanunu, kabul bu
yurduğunuz tasarı ile tarihe intikal etti ve bil
hassa Batıda hiçbir yargıtayda görülmeyen işle 
mahmul olan Yargıtıayımıza tasarımız kanunlaş-

I tığı takdirde daha verimli çalışma imkânı bahse-. 
dilmiş olacaktır. 

I Değerli arkadaşlarım, bugün Yargı tay a gelen 
işlerde ortalama bir dosyaya üç dadikalık zaman 

I ayırmak imkânı hâsıl oluyor. Asıl temennimiz 
I adalet reformunda Yargıtaym işini azaltmak is-
|tinaf mahkemelerinin kurulması suretiyle nıiim-
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kün olacaktır. Buna rağmen kabul buyurduğu
nuz tasarı işlerin düne nazaran daha süratle su
huletle çıkmasını ve bu suretle milletin adalet 
müesseselerinden beklediği hizmetin zamanında 
gerçekleşmesini mümkün kılacaktır. 

1973 yılı adalet çalışmaları başladığı, mahke
meler faaliyete geçtiği zaman yüce müessesemiz 
de yeni kanunun getirdiği imkânlara göre eski
sine nazaran daha verimli çalışılacaktır. Bunun 
için Yüce Senatomuzun gösterdiği ilgiye tekrar 
şükranlarımı saygılarımla arz ederim efendim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Efendim, şu anda çocuk felci 
aşısını keşfeden değerli Doktor Sabin ve arkadaş
ları Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu dinle
yici loealarındadır. Yüce Senatoya sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, şeref locasına geçsinler... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk-
çine. 

Tasarı üzerindeki müzakerelerimiz sona erdi. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oya sunulacaktır. 
«5. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

| nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu : 1/88) (S. Sayısı: 258) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının, Senato Geçici Komisyonunda tadilen 
kabul edilmiş bulunması ve çok geniş bir vatan
daş kitlesini ilgilendirmesi nedeniyle, biran ev
vel kanunlaşmasını teminen mezkûr tasarının 
her işe takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ederim. 

İsa H. Bingöl 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Müzakereye başlamadan evvel birleşime 15 
dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanana saati : 16,48 

(1) 258 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

• * ^ » ^ >« — 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Mebrure Aksoley (istanbul) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimin ikinci oturumunu acıyorum. 

3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların

dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu CM. Meclisi : 1/583; C. Sena

tosu : 1/88) (S. Sayısı : 258) 
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BAŞKAN — Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısını görüşeceğiz. 

Bu kanunun görüşülmesi sırasında İçel Üye
si Sayın Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına konuşacak ve Sayın Mehmet Pırıltı da 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına sözcü 
olarak bulunacaklardır. 

Tasarının her şeye takdimen görüşülmesi hu
susunu oyladık, öncelik ve ivedilik teklifi de 
var. Önceliğini oyluyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyluyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oya 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Cumhurıiyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Bilgen, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

6831 sayılı Orman Kanununu değiştiren 258 
sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Konumuza girmeden önce bir hususa te
mas etmek istiyorum. 

Özel gayret sarfiyle Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmekten alıkonulan Maden ve Petrol ka
nunlarının oldu bittiye getirilmesi olayı da ol
masaydı, hakikaten, Cumhuriyet Senatosu son 
günlerde varlığını göstermeye, Anayasadaki ye
rini almaya başladı diyecektik. 

Aslında, pek reform niteliği de taşımayan 
Maden ve Petrol kanunları müstahak oldukları 
muameleyi görmüşlerdir. Senato onları reform 
olarak ciddiye almadığı için, üzeninde konuşma 
lüzumunu dahi duymadan Millet Meclisinden ge
len şekliyle kanunlaşması için gereken yapılmış
tır diye teselli yolu bulmak ela mümkündür. Fa
kat bu arada Cumhuriyet Senatosu, bilhassa 
Mühendis ve Mimar Odaları kanun teklifi görü
şülürken, İktidar Partisi Sayın Genel Başkanı
nın bir görüşünü de nakzetmiş oluyordu ki, üze
rinde durulmaya değer bir husus olduğu için 
belirtmek istiyorum. 

Bize göre modern, bâzılarına göre lüks olan 
Anayasamız kanun teklif etmek hakkını Parlâ-

I nıcnterlere ya da gruplara vermıiştir. Tasarı ha
zırlamak da Hükümetin görevidir. Hal böyle 
iken, hatırlayacağınız gibi, Sayın A. P. Genel 
Başkanı geçenlerde, kanun teklif etmek hakkı
nın sadece çoğunluk partisine aidolduğunu söy
lemişlerdir. 

BAŞKAN —• Sayın Bilgen, Orman Kanunu
nun tümü üzerinde zatiâliuize grup adına söz 
verdini; Cumhuriyet Senatosunun çalışmaları 
hakkında değil. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet, onu 
da konuşacağım, lütfen kesmeyiniz efendim. 

BAŞKAN — Sözünüzü keserim efendim; 
eğer konuya girmezseniz... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, 
ben giriş yapıyorum; lütfen kesmeyiniz, bir 
bağlantı kuracağım... 

BAŞKAN — Orman Kanunu üzerinde konu
şuyorsunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet, Orman 
Kanununa giriyorum ; lütfen acele etmeyiniz. 

BAŞKAN — Maden Kanunu üzerinde görüş
müyoruz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Gazetelere 
geçen bu haber henüz tekzip edilmediğine göre, 
haber doğru demektir. 

İktidar Partisinin Sayın Genel Başkanına gö
re... 

BAŞKAN —• Sayın Bilgen, sadede dönünüz; 
keserim sözünüzü. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, 
ben buradan gireceğim Orman Kanununa, niçin 
sözümü kesiyorsunuz?... 

I BAŞKAN — Oradan Orman Kanununa giril-
I mez efendim... 
I LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben giriyo-
I ram efendim... 

BAŞKAN —• Kesiyorum sözünüzü. 
(Başkan, hatibin mikrofilmi kapattı) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Biz de başka taraftan 
gireriz... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Girersiniz, 
tabiî efendim... 

ı.BAŞKAN — Sadede gelecekseniz, buyurunuz 
açayım. Değilse söz vermiyorum efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Zaten sadet-
I t ey im. 
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BAŞKAN — Sadette değilsiniz efendim. Bu
yurunuz, size imkân veriyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Lütfen kes
meyiniz sözümü. 

BAŞKAN — Sadet dışında olursanız sözü
nüzü keserim efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sadet dışın
da değilim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Maden Kanunu üzeninde değiliz 
efendim, Orman Kanunu üzerindeyiz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim; ben, Orman Kanununda getireceğim teklif
lerin aynı akıbete uğramaması için peşinen ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hep bu şekildeki konuşmalarla 
Cumhuriyet Senatosunun çalışmasını genellıikle 
önlemekteyiz ve çıkmaza sürüklemekteyiz. 

Buyurunuz; sadet üzerine, rica ederim. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır, efen

dim, sadetteyim. 
İktidar Partisinin Sayın Genel Başkanına 

göre... 
BAŞKAN — Kesiyorum sözünüzü efendim. 
(Başkan, hatibin mikrofonunu kapattı) 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bir 

bağıntı yapacaktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kestim sözünüzü efendim; Tü
zükten aldığım, yetkiye göre kestim. Orman Ka
nunu üzerinde konuşacaksanız söz vereceğim. 

C. H. P. GRUBU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(Devamla) — Orman Kanununa giriş yapıyo
rum. Nasıl kesersiniz ? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bel
ki hıir bağlılık kuracaktır Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Hiçbir bağlılığı yok efendim. 
Polemik yapıyorsunuz, beyhude yere zaman is
raf ediyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Budur efendim; şu ana kadar 
söylediğiniz sözler zabıtlardadır. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Onu ben 
takdir ederim. 

BAŞKAN — Takdir bana aittir, sözünü kes
tim efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim, size ait değildir... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Yok, zatiâlinize ait.... 

BAŞKAN — Bana ait efendim. İlgili mad
deyi size okuyayım, müsaade edin. Size ait değil," 
takdir hakkı bana ait. Rica ederim, tüzüğü ve 
usulü yeniden ihdas etmeyelim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Oradaki akı
bete uğramaması için peşin fikrimizi söylemek 
istiyorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Biz buraya 
kavga etmeye mî  propoganda yapmaya mı gel
dik? Kanun çıkarmaya geldik. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Binler
ce vatandaş bunu sabırsızlıkla bekliyor. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — 50 sene
lik kitabı açalım isterseniz; beyhude yere aynı 
şeyleri konuşalım?.. (O. H P. sıralarından mü
dahaleler) Rey hırsızlığından başlarım, bil
mem Aslaııköy hadisesinden başlarım, nasıl sah
tekârlıklar yapıldığından bahsederim... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sah
tekâr, ararsan sensin derim... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Belli ki
min sahtekâr olduğu... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Zorlamayın 
saym Başkanım... 

BAŞKAN — Zorlanılıyorum efendim; Tüzük 
ne diyorsa onu yapıyorum. Okuyacağım, zatıâli-
niz öğreneceksiniz. Esasen, zaten bilmeniz lâzım. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Biliyorum, 
onun için de sadetteyim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkanım ySayın Bilgen belki bağlantı ku
racak. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi okuyorum: 
«Madde 62. — Söz söyleyen üyenin süzü, bu 

Tüzüğe uyması ve sadede gelmesi için, ancak 
Başkan tarafından kesilebilir.» 

Riyaset bugün bu yetkiyi kullanıyor. Bu 
takdir hakkı bana aittir efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ama ben 
sadet dışı değilim ki efendim. 

BAŞKAN —- Sadet dışısınız efendim. Ne 
alâkası var Maden Kanunu ile İktidar Partisi 
Genel Başkanı ile?... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim, ben konuşmama bir giriş yapıyorum, bir 
bağlantı kuracağım. Geçen kanunların akıbe
tine uğramaması İçin böyle bir konuşma yap-

\ mak zorunluluğunu duydum. 
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BAŞKAN — Sayın Bilgen, .görüşeceksiniz 
mikrofonu açayım efendim; beyhude yere ıs
rar etmeyin'. Devanı edecekseniz aynı minval 
üzere, o vakit söz vermeyeceğim efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim. Niçin beni yollundan alıkoyuyorsunuz sa
yın Başkanım? 

BAŞKAN — Yolunuzdan alıkoy arım efen
dim. Doğrudan doğruya sadede geliniz. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Ben sadet 
dışı konuşmuyorum efendini. 

BAŞKAN — Aksi takdirde söz vermiyorum 
efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Nasıl ver
mezsiniz ? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, ininiz, 
yermiyorum. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır, in
miyorum. Nasıl söz vermezsiniz? Ben, konuş
mamın içindeyim. 

BAŞKAN —• Ye rom em efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Küt diye 

de mevzua giremem ki... 
BAŞKAN — Mevzua gireeekseniz söz vere

yim efendim? 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Mevzuun 

içindeyim ben zaten, dışında değilim. 

BAŞKAN — Hiç alâkası yok efendim; Or
man Kanunu ile hiç alâkası yok bu işlerin... 

EEFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Bil
gen ,mevzua gireceğim deyiniz de, uzanmaya
lım. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Niçin sözü
mü kesiyorsunuz? Niçin bu yıldırma siyaseti
ni güdüyorsunuz? Yapmayınız bunu efendim. 

BAŞKAN •—• 'Sözleriniz zabıtta efendim. 
Söylediklerinizi bütün üye1 er ve Genel Kurul 
duydu. Orman Kanunu ile alâkası yok. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Yar efen
dim. 

BAŞKAN — Orman Kanunu ile hiçbir 
gûna .alâkası yok. Sadet içinde olmak kaydıy-
le buyurunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Sadet için
deyim, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Kuru
lu motor gibi çalışıyor. Eline vermişler bir kâ
ğ ı t -
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DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa-
yın Baş'kaın, onu da duyun efendimi... 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki Başka
nım, neden müdahale etmiyorsunuz ? Duymu
yor musunuz ? 

BAŞKAN •—• Eğer her şeyi duymam lâzım-
gelsoydl, biraz evvel Sayın Barutçuoğlu'nun 
söylemiş okluğu ve Tüzüğe aykırı düşen sözü
nü de hatırlamam lâzım gelirdi. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — O 
cevaptı. 

BAŞKAN —• Cevap değildi o efendim. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ce

vap verdim. 
BAŞKAN — Cevap değildi efendim. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sah

tekârlıkla itham edene ben de cevap verdim. 
BAŞKAN —• O şekilde konuşaımazsınız, ev

velâ oturunuz efendim; bağırmayınız, oturunuz. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sah

tekârlıkla itham edilen kimse cevap verebilir 
Sayın Başkanım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, daha evvel Sayın Altan sahtekârlıkla 
itham ettiler. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. Zabıtları 
getirteyim; zabıtlara hepsi geçiyor. Hiç kimse
ye sahtekâr demediler. 

Yalnız, ben size sahtekâr derim dediniz. Bu 
geçti zabıtlara. Rica ederim, oturunuz efen
dim. (Karşılıklı müdahaleler) 

'Sayın Bilgen, bu şekildeki ısrardan ne kaza
nıyorsunuz? Geliniz sadede, rica ederim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Niçin bun
dan bir şey kazanmaya çalışıldığını ben size so
luyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• O halde giriniz sadede; Orman 
Kanunu üzerinde söz istediniz. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Zaten Orman 
Kanunu üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — İleride, sıra

sı geldiği zaman, arada kestiğiniz kısmı ekle
mek kaydıyle devam ediyorum. 

BAŞKAN — Sadet içinde olmak şartı ile 
konuşunuz ist ediğiniz kadar. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Dışında de
ğilim, ama. sizin yıldırma siyasetiniz var, şim
dilik onu tatbik ediyorsunuz. Yapacağınız baş
ka. şey yok zaten. 
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BAŞKAN — Siz yılmazsınız. 
C. H. P. GRUBU ADIXA LÜTFİ BİLGEN 

(Devamla) —• Gayet tabiî yılmayacağım. (Gü
lüşmeler) 

Anayasamızın değişik 131 nci maddecinin 5 
nci fıkrası: 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten (in
ce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya. 
hayvancılıkla kullanılmasında yarar bulunan 
topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının 
toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman 
sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan 
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve 
bu yerlerde başka çeşit tanın ve hayvancılık 
yapılamaz.» şekline gelmiştir. 

Şimdi biz, yürürlükte olan 683i sayılı Or
man Kanununu bu Anayasa hükmüne uydur-
ınıaya çalışıyoruz, ama. Anayasanın verdiği bir 
haktan da orman içi köylüsünü bu kanunla 
mahrum ediyoruz. Hiç. olmazsa 9 - 10 yıllık bir 
süre için köylüye ve ormana haksızlık ediyo
ruz. 

•Elimizdeki tasarının madde l'irı madde 2 di
ye satırbaşı olan kısmı; «15 . 10 . 1961 günün
den önce bilim ve fen bakımından orman ni
teliğini tanı olarak kaybetmiş yerlerden;» diye 
başlamaktadır. Burada nirengi olarak kabul 
edilen 15 . 10 . 1961 tarihinin 17 Nisan 1970 ta
rihi olarak, değiştirilmesi gerekmektedir. Aslın
da 17 Nisan 1970'te değil, «ricamın tasarısının 
kamuoyuna, açıklanarak Meclise verildiği tarih
ten önce» diye başlaması daha gerçekçi ve mem
leket için faydalı olurdu, ama mutlaka Anaya
saya dayalı bir tarih aranıyorsa, en yakın ta
rih, hukuk ve memleket gerçeği yönünden ter
cih edilmelidir. Burada, 15 . 10 . 1961 tarihinin 
1961 Anayasasının tümünün yürürlüğe girdiği 
tarih olduğu için nirengi sayıldığı ifade edil
mektedir. Bu, tarih olarak doğrudur, ama buna 
uymak zorunluluğu ela yoktur. Eğer bunun için 
Anayasanın kabul tarihi esas olarak alınırsa, 
ondan sonraki Anayasa değişikliklerinin ne de
ğeri okeaiktır? Bir Anayasa maddesine göre ya
pılanı kanun ve uygulamalar ilgili Anayasa 
maddesi değiştirilince yeni baştan ele alınmak
tadır ve bu da hukukî bir zorunluktur. 

O hakle ormanla ilgili kanunların uygulama
larının su anda başlangıç noktası 131 nci mad

denin değiştirildiği 17 Nisan 1970 tarihi olmak 
gerekir. Anayasanın değiştirilen bütün madde
lerine ait uygulama ve yapılan kanunlar hep o 
değiştirilme tarihinden başladığı halde, neden 
acaba orman ile ilgili hususa t Anayasa başlan
gıcında kalmaktadır? Doğrusu bunu anlamak 
güçtür. Gerçi Anayasa Mahkemesi 6831 sayılı 
Orman Kanununa 15 . 7 . 1965 günlü ve 663 sa
yılı Kanun ile eklenen geçici 6 nci maddenin 
Anayasanın 37 ve 131 nci maddelerine aykırı 
olduğu gerekçesi ile iptal etmişti; fakat bozma 
gerekçesini okuduğumuz zaman, boz/ma sebebi
nin bu tarihle ilgili olmadığı görüldüğü gibi, 
böyle bir tarihin belirt ibnesinin hiç de önemi 
olmadığı yazılmaktadır. 

4 Harman 1966 tarih ve 12311 sayılı Besnıî 
Gazetede Anayasa Mahkemesinin bu kararı ilân 
edilmiştir. Bu kararın gerekçesinde belirtilen 
bir paragrafı müsaadenizle okumak istiyorum. 

12314 sayılı Resmî Gazetenin 3 ncü sayfası 
1 nci sütunundaki 1 nci fıkrada şöyle denilmek
tedir; aynen okumaık zorundayım. 

«Burada maddedeki 15 . 10 . 1961 günü üze
rinde de durulmalıdır. Hükümet tasarısında Or
man Kanununun yürürlüğe girdiği 8 . 9 . 1956 
günü kabul edilmişti. Buna karşı 1.5 . 10 . 1961 
gününün, Anayasanın 37 ve 131 nci maddeleri
nin yürürlüğe girdiği gün olduğu ve Anayasa
nın fiilen vo ilmen o günkü orman yer
lerini kurduğu gerekçesiyle, uygulamada o 
günün esas olarak alınması. Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonu tarafından tasarıyı 
inceleyen Geçici Komisyona verilen mütalâada 
teklif edilmiş, bu teklif Geçici Komisyonca da be
nimsenmiş ve kanunda yer almıştır. 

Hükümet gerekçesinde, Komisyon raporların
da ve Meclis görüşmelerinde söz konusu yerlerin 
hangi güne kadar meydana geldikleri ve 
15 . 10 . 1961 gününden sonra da bulunup bulun
madıkları konusunda bilgi verilmemiştir. 

Geçici 6 nci maddede yazılı koşulların gerçek
leştiği yerler orman rejimiyle ilgileri kalmadığı 
gerekçesiyle her rejimin dışına çıkarıldıklarına 
•göre 15 . 10 . 1961 gününden sonrası içinde ay
nı işlemin uygulanması gerekirdi. Zira Anayasa, 
orman rejimine girmeyen, yerleri kerumamakta-
clır. Su halde, geçici 6 ııeı maddede, kanunun uy
gulanmasının 15.10.1961 gününden önceki devreye 
hasredilınesiııin nedeni kalmamaktadır. Bu günden 
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sonra iböyle yerlerin bulunması söz konusu değil
se, 'böyle belirli bir güne yine lüzum yoktur. Hal 
böyle iken, 15 . 10 . 1961 gününün kanunda yer 
almasının bir anlamı oLmahdır. Beiliki kanun 
koyucu, 'geçici 6 ncı maddede yazık koşullara rağ
men, söz konusu yerlerin orman rejimi içinde kal
makta devam ettiklerini, 15 ,10 . .1951 günün
den sonra 'da bu çeşit yerlerin bulunabileceğini 
düşünmüş, fakat Anayasanın ancak 15 . 10 . 1981 
gününde orman sayılan yerleri koruduğu kani
siyle, daha önce ağaçsız kalan yerleri orman re
jimi 'dışına çıkarmakta sakınca görmemiş, buna 
karşılık .1.5 . 10 . 1.961 den sonrasına bu hükmü 
teşmil etmek yoluna gitmemiştir. 

Nitekim, yine Anayasa koyucusunun mütalâa
sında, eğer 'maddede 15 . 10 . 1961. tarihinden 
sonraki bir 'tarih zikredilmiş olsaydı, o zaman bu 
madde Anayasaya, aykırı olurdu denilmektedir. 
Bu mütalâa yukarıki görüşü desteklemekledir. 
Oysa Anayasa, ormanlarla ilgili hükümlerinin 
yürürlüğe girdikleri tarihten önce ve sonra, or
man rejiminin İçine giren bütün yerleri korumak
ta olduğundan, geçici .6 ncı maddede 15.10.1961 
gününü uygulamada esas olarak almak ve bu gü
ne göre orman rejimine giren yerler arasında 
ayırım yapmak Anayasaya aykırı düşer.» 

Kıymetli arkadaşlarım, görülüyor ki, 15.10.1961 
tarihini koymakla kanun Anayasaya aykırı dü
şer diyor. 663 sayılı Kanunu bozarken Anaya
sa Mahkemesi, gerekçe olarak bunu ileri sürüyor; 
böyle bir ayırım 'yapmak Anayasaya aykırı düşer 
demektedir. 

O halde, böyle bir tarih tespit etmekle kanu
nun Anayasaya uygunluğu sağlanmamıştır. Bu
na göre, ormanın ve köylünün menfaatine olan 
daha yakın bir tarihi nirengi olarak almakta isa
bet vardır. 

O zamanki bozmanın esas sebebi; 6831'in 1 nci 
maddesinde «Tabiî olarak yetişen veya emekle 
yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriy
le birlikte orman sayılır.» ibaresindeki «yerler» 
kelimesidir. Buna ait Anayasa Mahkemesi mü
zakere zabıtlarını ve gerekçelerini okuyarak vak
tinizi almak istemiyorum, hepsi burada yazılıdır. 
Hakikaten bozma kararı olarak o tarikin nerengi 
alınması veya alınmaması değil, «yerler» tâbirini 
kullanmaktadır; orman olan ve ormanlıktan çık
mış yerler diyor. Buradan gerek Anayasanın, 
gerekse Anayasa Mahkemesinin üzerinde durdu-
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ğu anafikır, yapılan bir kanunun tatbikatıyle 
orman sabası daralıyor mu, daralmıyor mu?., Bu
nun üzerinde durmaktadır. Elbette kanun yapı
cısı olarak bizim de üzerinde 'durduğumuz mese
le 'budur. Acaba ne yapalım ki, •orman sahası da
raltılmasın 'hattâ genişlesin ve diğer yandan da 
orman içi köylüsü bugün içinde bulunduğu peri
şan durumdan kurtarılsın?.. İşte bütün mesele bu-
du,\ 

Bu esastan 'hareketle nirengi olarak 15.10.1961 
tarihini almakla, İS . 1 . 1970 tarihini almak 
arasındaki farkı kep beraber tetkik ederek, mem
leket- hayrına bir neticeye varalım. 

Evvelâ şunu .kabul •etmefliyiz ki, 15 . 10 . 1961 
tarihini nirengi almakla beraber, kanun Ana
yasaya uygun düşmez. Biilâlkis, okuduğum Ana
yasa Mahkemesi gerekçesine göre, böytl'e bir 
tarih tespiti de Anayasaya aykırı düşer, arma 
bii" kanun için mutlaka bin* başlangıç tarihi 
tespit etmek de zorunlu olduğuna göre, bu 
başlangıç, tarihinim kamunun çıkış tarikine mı 
yakın olanının tercih edilmesi sağlanmalıdır. 
İşin hukuk yönünü elbette şu ya da bu şekil
de tartışabilirler. Mubaikka!ki her iki tarih üze
rinde de hukuk yönünden lehte, aleyhte haklı 
mütalâa!1, ar serdedilebiiir,. ama acaba tatbikatta 
hangisi daha gerçekçi olabilir? Bizim görevimiz 
her hable bunu tespit etmektir. 

1.961 tarihi aslında bir yerin orman vasfını 
yitirip yitirımediğinin tespiti bakımından çok 
gerilerde kalmıştır, işte bu kanunun çok önemli 
iki noktasından bir tanesi bu tarih meselesidir. 

Bu tarih tespitinin mutlaka fiil ân tarih ol-
aııası zaruretinin, olmadığını da Anayaısa gerek
çesinden tespit ietımiş bulunuyoruz. Acaba fay
da. bakımmdan hangisi faydalıdır? 19611 mi 
nirengi alalım, yoksa 1970/1 mi veya tasarının 
'Meclise verildiği günü mü, kamuoyuna duyu
rulduğu gönü rııü ala'eım? Bize göre en yakın 
tarih, tasarının Meclise verildiği, kamuoyuna 
duyurulduğu gündür, ama mutlaka bir Anaya
sal tarih başlangıcı lâzmırs'a, 131 nci maddenin 
değiştirilldiği gün olan 18 Xisan 1970'de alına
bilir. 

Şunun için bu ya'km tarihin alınması lâzım; 
bugün orman vasfını kaybetmiş yerlerin mese
lâ ; 1950 ilâ 1962 arasında yanyana iki yerin 
(hangisinin 1960'ta, hangisinin 1962'de orman 
vasfım kaybettiğini tespit etmıek çok güçtür. 
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Birisi 1960'ta bahçe tesis etmiş, sebze tarlası 
yapmış, şunu veya bunu yapmış. Birisi 1962'de; 
yani Anayasadan 1 veya 2 sene sonra yapmış
sa, bugün aradan geçen 10 ilâ 12 senelik bir za
man farkı içerisinde ağaçların yaşlarını tespit 
etmek belki mümiküudür, ama ağaçların ura ya 
yerleştirme tarihini tespit etmek .mümkün de
ğildir. Bugün 1 yaşındaki fidan dikildiği gibi, 
3 yaşında, 1 yaşında, 5 yaşında da aşılı ağaçilar 
dikilmektedir. 1959 senesinde 1 yaşında bir 
ağaç diken kimsenin ağacı bugün 14 yaşında
dır. 1962'cle aynı yerin yanında bir yere 3 ya
şında aşılı bir fidan diken kimsenin ağacı 1G 
yaşındadır. O zaman, ağaç yaşma bakarsak 
1962'dekinin de kazandırılması gerekmektedir. 

Şimdi, tatbikatta görüyoruz 1961 tarihinden 
bugüne kadar 13 -sene geçmiştir. 13 sene içeri
sinde Türkiye'de çok şey değişmiştir. Orman 
içi köylülerinin ormanın içinden çıkıp daha 
kötü orman yerlerine doğru gittiğini hepimiz 
görüyoruz. Biz. kötü orman yerlerini esirgedik
çe iyi ormanı muhafaza edemiyoruz. îşte esas 
püf nokta da buradadır. 

Gerek Anayasa koyucusu, gerek biz şu 
anda bu kanunu yaparken esas alacağımız nok
ta şudur; yapacağımız bir işlem ormanı küçül
tüyor mu, büyültüyor mu? Halkı memnun edi
yor mu, •etmiyor mu? Bütün mesele burada. Bir 
çiftçiye, bir köylüye orman vasfını kaybetmiş 
yerden 5 - 10 dönümlük bir yeri .esirgersek. 
bunlar, bizim hakikaten korumamız gereken 
>esas orman içerisinde kalıyorlar, belkicle daha 
susuz yer'1 erde hububat ziraati ile daha çok 
erman tahribediyorlar. Bunları sayıp dökmeye 
•lüzum yoktur, her zaman söyler dururuz ve gö
rürüz. Öyle ise bizim fedakârlığımız nedir, ka
zancımız nedir, bunu mukayese etmek zorun
dayız ? 

Somut olarak, orman hudutları içerisinde 
görülen her yer mutlaka ormandır ve korun
ması şarttır dersek, o zaman çok zarar ediyo
ruz ve .şimdiye kadar olduğu gibi ormanı koru
yamıyoruz. orman 'köylüsünü de memnun ede
miyoruz. 

Bir örnek vermek istiyorum; öyle arazi ke
simleri vardır ki. iklimi uygundur, sulaktır 
toprağı mümbittir, orada .5 - G dönümden bir 
köylü ailesi rahatlıkla geçimini sağlayabilmek
te, çocuğunu okutmakta, refahını temin etmek-
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tedir, ama burası orman hududu içindedir, ma
kiliktir, sazlıktır ve sairedir; fakat şimdiye 
kadar tatbikatta burayı biz o köylüden esirge
mişiz. Bu köylü de oraya giremediği için, 
daha evvelden beri bulunagelmekte olduğu esas 
orman sahası içerisinde kalmaya mahkûm edil
miştir. Ancak 100 - 200 dönümlük bir top
rağa hububat ekmek suretiyle geçimini sağla
yabilmektedir. 

Şimdi biz, orman bakımından hiç de verim
li olmayan 5 - 10 dönümlük bir yeri feda ede
rek, o köylünün halen tahrip ede geldiği 10O 
dönüm ormanı kurtarmak suretiyle acaba or
manı genişletmiş oluyor muyuz, olmuyor mu
yuz? Her halde genişletmiş oluyoruz. Hem o 
köylüyü memnun ediyoruz, hem ormanı ge
nişletiyoruz, hem de Devlete daha iyi orman 
olan yeri bırakıyoruz. Evvelâ, bu anlayış içe
risine girmek zorundayız. Bu bakımdan yakın 
bir tarihin; yani 1970 tarihinin veya daha ya
kın bir tarihin mümkünse ele alınmasında çok 
fayda vardır. 

1961 yılından bu yana onbinlerce orman 
köylüsü çeşitli yerler tutmuştur. Bunların hep
sini oradan çıkarmak zorunda kalacağız. Ka
dastro komisyonları gidecek, bakacak. Ora
nın hangi sene orman vasfını kaybetmiş, han
gi sene kaybetmemiş olduğunu bulamayacak. 
Bulunanlar dedikodulu olacak, bulunamayan
lar yine dedikodulu olacak. Bu husus Devle
tin otoritesini sarsacak, halkın Devlete karşı 
itimatsızlığını biraz daha artıracaktır. 

Bu )D akım dan bunun değiştirilmesi hakkında 
önerge de vereceğiz. Arkadaşlarımızın bun
da katı olmamalarım ve tarihin çok yakın bir 
tarihe alınmasını istirham edeceğiz. 

Maddeleri geldiği zaman yine konuşaca
ğız. ama burada sırası gelmişken bir başka 
hususa temas etmek istiyorum. 

2 nci maddenin değişik şeklinde şöyle bir 
cümle var: «Evvelce sınırlaması yapılmış ve 
fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı 
Orman Bakanlığınca veya vâki müracaatlar 
üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç on yıl içinde orman kadastro komisyon
larınca yapılır. Bu düzeltme sonucu orman 
sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması iti-
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nazsız kesMeşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti 
tekrar tapu sahiplerine intikal eder.» 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki on yı
lın da çök olduğunu belirtmek istiyorum. 
Eğer, biz bunları on yıl içinde yaparsak çok 
şey kaybederiz. Onun için bütün imkânları 
zorlayıp daha kısa bir zamanda yapmanın ça
relerini aramalıyız. Bakanlığın imkânları ne
dir, bunu benim bilmem mümkün değildir, 
ama hiç olmazsa bunu beş seneye indirmek lâ
zımdır. Bunun için bütün gayretleri sarf ede
lim. 

Tekrar ediyorum: Renim anladığıma göre, 
Anayasa bakımından 15 Ekim 1961 tarihini 
nirengi noktası almanın bir zarureti, bir mec
buriyeti yoktur. Eğer, Anayasayla ilgili bir 
tarih almacaksa, 131 nci .maddenin değişik 
ışekil aldığı 18 Nisan 1970 tarihi esas alınmalı
dır. 

Aslında, Anayasa Mahkemesinin 663 sayı
lı Kanunu iptal gerekçesinde belirttiği gibi, 
iböyle bir ayırım yapmanın Anayasaya da ay
kırı olduğu zikredikliğine göre, hiçbir ayırım 
yapmayalım. Bütün kanunları çıkartırken yü
rürlük olarak Meclise verildiği tarihi ' başlan
gıç alıyoruz veya yürürlüğe girdiği tarihi baş
langıç alıyoruz; ama belki bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi başlangıç almak oran an ba
kımından aleyhte olabilir. 5 - 6 aydan beri 
veyahut bir seneden beri •«çıktı, çıkacak» diye 
fazla tahribat yapılmış olabilir, ama bunun 
ortaya atıldığı tarihi esas almakta her halde 
fayda vardır. Böylece hem ormanın durumunu 
muhafaza ederiz, hem de orman jçıi köylüsü ile 
Devlet arasımda süregelmekte olan ihtilâfın hal
lini 'kolaylaştırırız gibi geliyor, bana. 

Şimdilik sözlerim bu kadardır. Sırası gel
dikçe maddeler üzerinde fikirlerimizi söylece-
ğiz. 

Beni dinlediniz, teşekkür ederim. (O. H. P. 
sıraıIıarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kuillan-
ımayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
C. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet Pırıltı, 

buyurunuz. 
C. G. P. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL

TI (Antalya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

I 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerimin değiştir ilme sine ve bu kanuna 2 ek mad
de ilâvesine dair kanun tasarısını müzakere 
ediyoruz. 

Aylardır, , yıllardır beklenilen bir tadil ta
sarısı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu ka
nun büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. 

Kanunlar, Meclislerce ne kadar güzel ha
zırlanırsa hazırlanılsın, kötü yahut da mutaas
sıp diyeceğim tatbikatçının elinde ihtiyaca ce
vap veremez bir hale gelmektedir. İşte Orman 
Kanununun bâzı maddelerin kalkmasına lüzum' 
gösteren tadil tasarısı da böyle bir safhadan 
gelmektedir. 

Arkadaşlar, 6831 sayılı Kanunun 1 ned mad
desi ormanı tarif ediyor. Hangi hallerde de bir 
yerin orman sayılmayacağını fıkralar halinde 
tadat ediyor, fakat tahdit komisyonları maa
lesef onman olmayan yerleri de tahdit dâhilinde 
bıraktığı içindir ki, vatandaş sızlanıyor, ida
re müşkül vaziyette kalıyor, mahkemeler iş
gal ediliyor. İşte bunun içindir ki, Hükümet 
bu tasarıyı Meclise sevk etmiş bulunmaktadır. 
Bu yüzden bu kanuna açıklık getirilmesinde 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bugün makilikler orman dışında kalmış ol
duğu halde, tahdit dâhilinde bulunduğu için 
vatandaş mahkemeye gidiyor, idareye itiraz 
ediyor ve bu tahdidin kaldırılmasını istiyor, 
ama, şimdi bakıyoruz, bu getirilen kanunda, da 
boşluklar okluğunu görüyoruz. 

Biraz evvel sayın arkadaşım tarih yönünden 
temas buyurdular. Hakikaten tarih de ihtilâf
lara sebep olacaktır. Bir yer için, «Bu yer 
1961 yılında mı tesis edildi, yoksa 1961 yılın
dan sonra mı tesis edildi?» denecek ve oradaki 
ağacım yaşını tayin etmek hususu bir problemi 
olarak karşımıza çıkacaktır, ama, Anayasamı
zın 131 nci maddesinin beşinci fıkrası sarihtir, 
«Orman sahası daraltılanlaz» der. Buna hiçbir 
diyeceğimiz yok. Esasen aynı fıkrada, «Or
man evsafını kaybetmiş» dendiğine göre, biz 
hiçbir zaman ormanın daraltılması taraflısı deği
liz, fakat o yer orman vasfını kaybetmişse, kül
tür arazisi haline gelmişse, bugün ekonomik 
bir değer iktisap etmişse, hatltâ ağaçlanmışsa 
ve meyve veriyorsa, burayı da orman addeder
sek yine ihtilâflar sürüp gidecek, vatandaş 

I idareye itirazda bulunacak, mahkemeye giclile-
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e ek ve mahkemeler işgal edilmiş olacak. Bıı 
bakımdan buna kanımla açıklık vermek icap 
(ederdi. 

Ayrıca, tadil edilen 2 nci maddenin (a) 
bendinde «orman bütünlüğünü bozmayan» de
yimi var. 

Bendi aynen okuyorum: «Su ve toprak re
jimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü 
'bozmayan, tarla, bağ, meyvelik zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık...» diye devam ediyor. 

Şimdi, mutaassıp bir komisyon kabul ede
lim; oraya gelecek «Orman bütünlüğünü bo
zuyor» dediği zaman, buna itiraz edilemeye
cek. Elbette ki, bu gibi yerler ormana yakın 
sahalardır, hir cebel kıyısmdadır. Bu takdir
de yine itirazlar olacak, mahkemeler sürüp gi
decek. 

Arkadaşlar, sizlere tatbikattan! örnekler 
vermek istiyorum; biraz evvel Sayın Bakana da 
arz ettim, fakat bir ıstırap kaynağı olduğu 
'için tekrar etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 

Antalya'ya teşrif etmiş olanlarınız görmüş
lerdir; Çubuk Beli'nin aşağısına indiğiniz za
man bir Kırkgöz platformu vardır. 200 000 
dönüm makilik saha Orman İdaresince tahdit 
dâhilinde mütalâa edilmiştir. Burada bir tek 
dikili çam yoktur, fakat bu araziyi Toprak Su 
Teşkilâtı, bendemizin Senatör olduğum 1964 
senesinden beri istiyor. Bu arazi Hazineye 
aittir, eşhasın da değildir. Toprak Su Teşki
lâtı, «Elimizde ekipmanlar var, burayı bize ve
riniz, kültür arazisi haline getirelim, vatanda
şa verelim.» diyor. Sera yapıldığı takdirde 
buranın 600 metrekaresi yılda asgarî 10 000 
lira getirir, fakat, «Ormandır» iddiasıyle ve
rilmez. Burası taşlıktır, en büyük çalının 
yüksekliği de 125 santimetredir. Buna rağmen 
o raııaıı tali didin d en çıkartıl anı a mı sür. 

İşte, tadil teklifiyle gelen 2 nci maddenin 
(b) bendinin ikinci fıkrasında: «Evvelce sınır
laması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hü
kümlerine uymadığı Orman Bakanlığunca ve
ya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırla
maların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde 
orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu 
düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarı
lacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş ta
pulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahipleri
ne intikal eder, 
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Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır.» deniyor. 

Şu halde arkadaşlar, 6831 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki orman dışında sayılan yer
lerin burada zikredilmeyişi yine tatbikatta ha
talara sebep olacaktır. 

Yine müzakeresini yapmakta olduğumuz ta
sarıda nazarı dikkatimizi celbeden bir husus1 

var: Hakikaten orman kadastro komisyonunun* 
teşkilini, ormanlarımızın kadastronun yapıla
cağını şayanı şükranla, takdirle karşılıyoruz. 
Bir yere köy kadastrosu gidiyor, orman tah
didi olduğu için faaliyete geçemiyor, hattâ 
normal tapu - Kadastro faaliyetleri aksıyor. 
Türkiye'de kadastronun aksayışmdaki âmiller
den birisi de bu; fakat orman kadastrosu ya
pıldığı takdirde köy kadastroları da, şehir ka
dastroları da rahatlıkla çalışma imkânını bula
cak. Bu kadastro tespitleri yapılıncaya kadar, 
derdest dâvalar veya doğacak ihtilâflarda bir 
yerin orman olup olmadığını Orman Bakanlığın
dan soracağız. Şikâyetçi orman idaresi; fakat 
biz o yerin orman olup olmadığımı yine Orman 
Bakanlığından soruyoruz. 6831 saydı Kanunun 
1 nci maddesinde, o zaman tabiî Orman Bakan
lığı mevcut olmadığı için Tarım Bakanlığından 
sorulacağını derpiş edilmiş idi. Şimdi de Or
man Bakanlığından soruluyor. 

Fıkrada her ne 'kadar mahkemeyi bağlama
yacağı kaydı var ise de, tatbikatta maalesef 
mahkemeler kendilerini bağlı addediyorlar. 
Nâçiz kanaatimize göre, bunu Orman Bakan
lığından soracağımıza, aynen tadil edilen 7 nci 
maddede teşkil edilen komisyonlar gibi mah
kemeler bir Komisyon teşkil ederek, yahut da 
"bilirkişi heyeti teşkil ederek bir yerin orman 
olup olmadığını, bilhassa son tadil muvacehe
sindeki durumu da gözonünde tutarak karar 
vermesinde isabet olduğu kanısındayız. 

Maddelerin müzakeresinde görüşlerimizi ay
rı ayrı arz edeceğiz; fakat gerek müddet ola
rak tüzüğün hazırlanışımda, gerekse kadastro
nun 10 yılda yapılacağı süresinin uzun oldu
ğu kanısındayız. Çünkü, vatandaş sabırsızla
nıyor. Bu kadastro heyetlerinin teşkili, faali
yete geçmiş olması, vatandaşun müracaatına 
da vabeste. Müracaat edecek, ama acaba Ba
kanlık bu her müracaatı olumlu karşılayabi
lecek mi? Bunda elbette bir tercih durumu 
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olacaktır. Anadolumuzun herhangi bir yerin
de vâki bir ihtilâftan dolayı müracaat yapıl
mış olacak, fakat diğ'er yönden de yapılan mü
racaatlar 'olumlu karşılanmak istenecek; han
gisi tercih edilecek?.. Elbetteki güçlük arz edi
yor, ama öyle zannediyoruz ki, iSaym Bakanın 
da temennisi odur; Türkiye'nin orman kadast
rosunun 10 yıl içinde tamamlanacağını ümit 
etmektedir. Elbetteki bu takdir edilecek bar 
temennidir. İnşallah bu tamamlanırsa orman 
ihtilâfı1; tahdit 'dâhil idi, değildi problemi or
tadan kalkmış olacak. 

Muhterem arkadaşlar, verimli bir arazinin 
bulunduğu 'bölgenin temsilcisi olarak şunu arz 
etmek istiyorum ki; Antalya'mızda narenciye 
bahçeleri tesis edilmiş; 30, 40, 50 senelik, ev
ler var, hugün tahdit dahilindedir. Kemer tu
ristik bölgesinde 'bugün kadastro yapılama
dığı için, turistik yatırımlar yapılamamakta
dır. Çünkü, orman kabul edilmiştir. Bu kanu
nun yürürlüğe girmiş olması ile bu gibi prob
lemlerin halledileceği inancını taşıyoruz. 

Bugün pamuk afazileri var, i'ç erişimde öbek 
öbek hayıtlıklar var. Maalesef orman kabul 
edildiği için sahipleri bankaya tapusunu verip 
kredi alamamaktadırlar. Satacak olan satama
maktadır. Bu yüzden birçok mağduriyetlere 
müncer olan durumlar var. Elbetteki, lıu ka -
aıunla da birçok ihtilâflar, bu şikâyet konula
rı kalkmış olacak, ama C. M. G. P. olarak te
mennimiz şudur ki, hoşlukları dolduralım, açık
lık berelim. 6831 sayıHı Kanun kötü bir kanun 
değildir. Bugün değişikliğini yaptığımız ka
nunları tetkik ediyorum, maddeleri tetkik .edi
yorum, inanın pek büyük bir değişiklik getir
miyoruz, ama tatbikatçının elinde bu hale gel
diği için, acaba bir daha (İhtilâfa meydan ver
meyecek vasatı yaratır mıyız -diye bir gayre
tin içindeyiz. Öyle zannadiyorum ki, Yüce Mec
lisimiz en iyisini, en doğrusunu bulacaktır. 

:Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sam Kara-

osmanoğlu buyurun efendim. 
A. P. GRUBU ADINA OEAL KARAOS-

MANOĞLU (Manisa) —• Sayın Başkan muhte
rem arkadaşlarım. 

Tetkik ve müzakere etmekte olduğumuz 
6831 sayılı Kanunla ilgili tasarı, dikkat 'bu
yurduğunuz takdirde bütün yönleriyle (gayet 

tabiî Yüce meclislerden çıkan kanunlar bütün 
yönleriyle her türlü mutasavver boşlukları her 
an için doldurabilir şeklinde bir düşünceye 
'Saplanırsak yanlış noktalara varırız) bugü
nün şartları itibariyle m'evcut uygulama iti
bariyle orman köylerindeki vatandaşlarımız
la ormanlar arasındaki ilişkileri tanzim yö
nünden, bircıok şikâyetlerinin önlenmesi yö
nünden ve nihayet genellikle Anayasamızda. 
yapılmış bulunan değişiklikleri kanuna mon
te etmek bakımından uzun çalışmalar sonun
da hazırlanmış Ve birçıok 'boşlukları doldur
muş olduğu ve olacağı kamışı içinde kısa mâ
ruzâtta bulunmak iste pim... 

Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman Yü
ce meclislerde, bütçe komisyon1 arında, muh
telif komisyonlarda orman bölgelerinde yaşa
yan vatandaşlarımızın ve özellikle orman köy -
lei'imiziıı acıklı durumları, şimdiye kadarki yan-
k.ş uygulamadan mülhem olarak sayın üye
ler tarafından müteaddit vesilelerle 'dile ge
tirilmiş idi. 

Şurası muhakkak ki, Adal'et Partisi ola
rak hiçbir zaman orman dâvamızı siyasî po
lemik mevzu yapmak isteyen kimseler olma
dığımızı da huzurlarınızda "arz ve beyan et
mek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, mesele üzüm yemektir, 
bekçi dövmek değildir. Şurası muhakkak ki, 
çeşitli siosyal ve ekonomik sıkındılar içerisin
de bulunan orman köylerinin, şimdiye kadar
ki yanlış uygulamaların ve uzun yıllar şu veya 
!bu şekiTde gerçek ihtiyaçların görmemezlik-
ten gelinmesi sonucunda bâzı zorlam a. arla, 
bâzı ifrat ve tefrit- tedbirleriyle maalesef ha
kikî ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gir
miştik. Zaman zaman partiler tarafından or
man konusu polemik mevzuu yapılmış ve ni
hayet bu yanlış uygulamalardan orman köy
lerinde yaşayan onbinlerce, yüz binlerce va
tandaşımız mutazarrır olmuş idi. Gayet talbiî 
mesele, vatandaşın şu veya bu şekilde ormana. 
düşman edilmesi meselesi değildir. Mesele, 
orman köylüleri ile orman arasında iyi 'bir ik
tisadî ve sosyal ilişki kurulması meselesidir. 

Ormana mücavir sahadaki köylerimizin ge
rek kereste 'ihtiyaçlarının tanzimi bakımından, 
gerekse ormana yakım olmanın sağlayabilene-
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ği ve mevzuata uygun olması düşünülen bâzı 
avantajlar yönünden mutazarrır oldukları da 
bir gerçektir. 

Orman mefhumunun şimdiye kadarki uy
gulamada iyi bir şekilde tatbik edilememesi, 
orman sahalarının iyi bir şekilde tahdit edile
memesi sebebiyle zaman zaman ormanlara is
teyerek veya istemeyerek ihtiyaçtan veya 
keyfî olarak muhtelif sebeplerle bâzı müda
haleler de olmuş idi. 

.Muhterem arkadaşlari'm, Sayın Halk Par
tisi Grup -Sözcüsü Bilgen arkadaşımız konuş
malarının başlangıcında, mevcut tasarının Ana
yasanın genellikle İSİ ndi madde hükmüne uy
madığı şeklinde bir beyanda bulundular ve özel-
Hikle yürürlük bakımından 15.10.1961 tarihli uy
gulamanın esas alınmasını yerdiler. 

Ormanların ve orman köylüsünün korun
ması, ormanların geliştirilmesiyle ilgili ola
rak Anayasamızın 131 nci maddesinde 1255 sa
yılı Kanunla yapılan değişiklik tetkik edile
cek olursa orada; «Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kayb etmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli ta
rım alanlarında veya hayvancılıkta kullanıl
masında yarar bulunan topraklarla şehir, ka
saba ve köy yapılarının toplu ^olarak bulundu
ğu veriler dışında orman sınırlarında hiçbir da
raltma yapılamaz.» şeklinde bir fukra vardır. 
Bu itibarla, konunun Anayasaya uydurulması 
'bakımından, gayet tabiî ki, arz ettiğim deği
şiklik muvacehesinde 15 . 10 . 1961 tarihinin 
'esas alıııması gerekmekte olduğu kanısını ta
şımaktayız. 

Gayet sarihtir: «Su ve toprak rejimine za
rar vermeyen, orman bütünlüğünü bo'zmayan, 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık 
(Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlamıJda veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan 
yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gel
miş yerler, 

Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır.;» şeklinde 
tarif yapılmak suretiyle kanuna gereken açık
lık verilmiştir. 

Burada şu konuyu da arz etmek isterim; 
önemli olan konu muhterem arkadaşllarım, ka

nunlardan ziyade kanun uygulamasının hüsnü
niyetle ve memleket gerçeklerine uygun ola-

i rak yapılması noktasında temerküz eder. is
tediğiniz kadar en mükemmel kanunu çıkarı
nız, istediğiniz kadar köylü vatandaşlarımı
zın ihtiyaçlarını karşılayacak bütün hususla
rı gözönüne getirerek gereken tedbirleri alı
nız, eğer çıkardığımız kanunlar iyi bir uygu
lama sahası bulmaz ise, yine muhtelif şikâyet
lerin tevali etmesinin önüne geçemeyiz. 

Bu itibarla ben, şahsen ve grubum adına, 
mevcut yasarının esasen Cumhuriyet Senatosu 
Kondisyonunda yapıdan bâzı değişikliklerle da
ha pratik, tatbikî kolay bir hale getirdiği ka
nısındayım. Bu hususta Sayın Orman Bakanlı
ğı ve Orman Genel Müdürlüğü ilgilileri de ge
reken gayreti göstermişlerdir. Kanunun sürat
le çıkarılmasında gerek memleket gerçekleri 

i (bakımından, gerekse Anayasa hükmü bakımın
dan büyük ihtiyaç vardır. 

Muhterem Halk Partisi sözcüsü arkadaşı
mızın beyan ettiği endişelerdeki esas seibebi 
teşhiste 'biraz güçlük çektim. Eğer, orman 
mefhumunu rüjit, kalıplaşmış bâzı ölçüleni içe
risinde, şimdiye kadaılki yanlış uygulamanın 
ışığı altında gerçeklerden uzak bir şekilde de
ğerlendirerek bir neticeye varmak istiyorlar-

ı sa maalesef onlarla beraber olamayacağız. Baz 
Adalet Partisi Grubu olarak, gerçek bir orman 
politikasının tatbikine, ormanların 'korunma
sına, ormanların millî servet olarak muhafa'-
zasınm gerektiğine kuvvetle inandığımız gi
bi, her zaman beyan ediyoruz, siz de beyan edi
yorsunuz memlekette sosyal adalet ve millî 
gelir dağılımında eşitsizlikler var diyorsunuz, 
bunun yanında gayet tabiî ki, büyük perişan
lık içerisinde bulunan, millî gelir dağılımından 

i az pay alan orman köylerimizin de ihtiyaçla
rını, memleket gerçekleri ve ormanlarımızın 
imkânları muvacehesinde karşılamak durumun
da olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

Tasarının genel müzakeresi sırasında Ada-
daılet Partisi Grubu olarak gerektiği hallerde 
fikirlerimizi tekrar arz etmek üzere saygılar su
narım. 

BAŞKAN •—• Kişisel görüşünü arz etmek 
üzere Sayın Özgüneş, buyurunuz efendim. 

Efendim, Yargıtay kanun tasarısının açık 
oylanmasına 110 sayın üye iştirak etin iş 309 
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kabul, 1 çekinser oy ile Yargıtay kanunu ta
sarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir. Hayırlı uğurlu olsun. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Milletlerin tarihi tetkik edilirse görülür ki, 
üç tip erozyon milletleri büyük sıkıntılara 
sokmuş, hattâ tarih sahnesinden silinmeleri
ne sebep olmuştur. Erozyonlardan birincisi 
toprak erozyonu, ikincisi beyin erozyonu, üçün
cüsü jgönül erozyonudur. 

Bizim tarihimiz toprak erozyonunu çok iyi 
biCıir. Tarihler yazarlar ki, Orta Asyadaki yur-
«dumuzu bir erozyon sonunda terk etmek ve 
Batıya doğru hicret etmek zorunda kalmışız
dır. 

(Skolâstik bir eğitime mâruz kalan, eğitim 
esaslarını çağdaşlaştırma imkânı bulamayan 
mıilletlerin fertleri beyin erozyonuna mâruz ka
lır. 

Nihayet, fertleri arasındaki sevgi azalan, 
birbirlerini sevmeyen insanlardan müteşek
kil milletler de gönül erozyonuna uğrar. Sanı-
yorumki konumuz birinci ve üçüncü erozyanla; 
yani toprak çölleşmesi ve gönül çölleşmesiyle 
ilgilidir. 

Ben konuya girerken bir çelişmeden bah
setmeden mevzua giremeyeceğim. Birkaç gün
dür Devlet Radyosu, kayalıkları örten bir top
rak tabakasının kaybolmasının milletlere ne
lere mal olacağını, bu verimli toprak tabaka
sının ancak asırlar boyunca teşekkül edece
ğini, bu sebeple memleket ormanlarının korun
ması lâzımgerdiğini, toprak örtüsünün önemi
ni uzun uzun anlatmakta ve Devlet Radyosu, 
bu mevzuu anlatırken köylümüze, halkımıza; 
aman toprak örtüsünü gözünüz gibi sakının, 
aman orman sahalarının daraltılmasına sebep 
'olmayın derken, ne yazıkiki Türkiye Cumhuri
yeti meclisleri arman sahalarının daraltılma-
sayle 'sonuçlanacak bir kanun tasarısını müza
kere etmekte ve kabul etmektedir. 

Nedir arkadaşlarım kanunun getirdiği! Ka
nun, Anayasanın 131 nci maddesinin bir hük
münü yerine getirmek İstemektedir. Anayasa
nın 131 nci maddesi şöyle diyor; 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bilim ve fen bakımından orman niteliği
ni tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik gilbi çeşitli' tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bu
lunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapı
larının toplu olarak bulunduğu yerler dışın
da orman sınırlarında hiçbir daraltma yapıla
maz.» 

Anayasa, bu sahaları orman sahasının dı
şına çıkarın demiyor, ama bunların dışında 
hiçbir daraltma yapılamaz diyor; falca t, Ana
yasanın hükmü yalnız bundan ibaret değil. 
Anayasanın bundan evvel gelen paragrafında 
bir başka hüküm daha var. Diyor k)i Anayasa: 

«Devlet, ormanların korunması ve orman
lık sahaların genişletilmesi için gerekli ka
nunları koyar ve tedbirler alır.» 

Gönül çok isterdi ki, Hükümet evvelâ Ana
yasanın daha önce gelen bu paragrafını oku
sun, orman sahalarının genişletilmesi husu
sunda gerekli tedbirle'Hİ almak için kanun ge
tirsen. 

Yine Anayasanın aynı maddesinin sonunda 
diyor ki : 

«Yanan ormanların yerlinde yeni ormanlar 
yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz.» Bunu temin etmek 
için kanun gelsin. Hayır... Anayasanın bu hü
kümleri bir kenarda dururken, ne yazık ki, ma
demki Anayasa müsaade ediyor, öyle ise sürat
le hemen bu müsaadeden faydalanalım gibi 
bir kaygının içerisine düşmeyi ve orman sa
halarının daraltılması ile sonuçlanacak bir ka
nunu getiirmeyi biz memleket menfaati ile bağ,-
daşır görmüyoruz. 

Arkadaşlarım, birkaç sene evvel bir kom
şu memleketi ziyaret etmiştim. Orta bölgesi 
bizim Ortaanadolu'nun boz kırlarına benze
yen -bu memleket, o verimsiiz sahaları orman
laştırmak için memleketin savunma gücünün 
dışında kalan yükümlü vatandaşları toplamış 
ve bütün bu sahaları ormanlaştırmak için gay
ret içinde idi. Yer yerde Anadolu'nun orta böl
gelerimin bozkırından daha verimsiz sahaların 
ormanlaştınlmış olduğunu ve fidanların yem
yeşil yükseldiğini gözlerimle gördüm. 

Muhitimizde bütün milletler orman sahala
rını artırmak için gayret sarf ederken, bizim 
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Anayasanın bâzı boşluklarından veya verdiği 
imkânlardan faydalanarak orman sahalarını 
daraltıcı kanun getirmemiz, yine tekrar edi
yorum ki, memleket menfaatleri ile bağdaş
maz. 

Gönül çok isterdi ki; millî savunmamızın ih
tiyacının dışında kalan yükümlü vatandaş
ları memleketin ormanlaştırılmasında kullan
mak için kanun getirilsin. 

Gönül çoik isterdi ki, ormanlar içerisindeki 
boşlukların ormanlaştırılması için kanun ge
tirilsin. 

Grönül çok isterdi ki, birtakım fundalıklar 
içerisinde 'büyük ölçüde ormanlaştırma yapıl
mak için kanun getirilsin. Bütün bunlar bir 
kenarda dururken, sadece getirip buraya, 
Anayasanın kabulünden önce orman niteliğini 
kaybetmiş, ama nasıl kaybetmiş? Kasten ya-
ıkı'laralk im, yoksa kendi kendine mi kaybet
miş?.. Bütün bunlar için bir şey yok. Yet erki 
bu saha kaybedilmiş olsun. Kim 'karar vere
cek buna? Kadastro komisyonları karar ve
recek. 

Arkadaşlarım, görülecektir, İnşallah be
nim kuşkularım tahakkuk etmez, ama bu ko
misyonlarda orman sahasını daraltacak bir
çok kararlar alınacak ve orman sahaları daral
tılacaktır. 

Arkadaşlarımı, belirtmek istediğim bir nok
ta daha var. Milletlerin talihli ve talihsiz de
virleri vardır. Milletler, o milletlerin uzun vade
li menfaatlerini kısa vadeli menfaatleriyle be
raber düşünen idarecilere kavuştukları zu
rnan talihlidirler. Aksine yakın, kısır, küçük 
menfaatleri halka gösterip milletin büyük 
menfaatlerini gözetmeyen idareciler elinde bu
lundukları zaman da talihsizdirler. Ben buna ait 
bir örnek vermek isterim. 

ikinci Dünya Harbinin sonunda bir görev
le Almanya'ya gönderilmiştim. Almaya'daki pı
rıl pırıl ormanları, yemyeşil ormanları gör
düğüm zaman hayranlıkla sordum. Dedim ki; 
«Bu memleketten bir İkinci Dünya Harbi geç
ti. Nasıl oldu da bu ormanlar tahribedilme
di?» Bir Alman şöyle dedi: «Rus orduları Al
manya'ya girmişti. Kış bütün şiddeti ile de
vam ediyordu. Halkın kömürü, ısınacak vası
tası yoktu. İşgal ordularının başkumandanı 
emir yerdi,, dedi ki, Alman halkı ormanları ke

sip ısınmak için kullanabilir. Bu müsaade, bu 
emir karşısında bir tok Alman, Alman orman
larına girip bir tek dal kesmedi. Alman halkı 
o müthiş soğuğa mukavemet etti, ama ormanı 
kesmedi. Çünkü, Alman halkı biliyordu ki, o 
orman sadece bugün yaşayan insanların değil, 
ta ebediyete kadar gelip geçecek 'bütün Al
man Milletinin hakkıdır. Binaenaleyh, müstak
bel nesillerin haikkma tecavüz etmeye bu
günkü ııesiiin hakkı yoktur. Bundan dolayı
dır ki, soğukta her türlü ezaya cefaya katlan
dı Alman halkı, ama Rus 'kumandanının emri
ne, Rus kumandanının verdiği müsaadeye tabi 
olarak ormanları kesmeye gitmedi.» 

Arkadaşlarım, bu bir eğitim ııelic-esidir. Bu 
yaygın eğitimin verdiği büyük imkândır. Bu 
bütünü ile bir milletin, millet menfaatlerini 
gözetmesinin bir neticesidir, gönül çok ister ki, 
yurdumuzda da ta en mütevazi vatandaşından 
Cumhurbaşkanımıza kadar bütün vatandaşlar 
bu şuurun içerisine girsinler. 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir di
ğer nokta insan ve orman ilişkileridir. Daha 
doğrusu Orman Genel Müdürlüğü ve insan iliş
kileridir. Cumhuriyet idaresi çok şükür ki, 
ormanları halkın tahribinden kurtardı, ama 
henüz daha Orman Genel Müdürlüğünün elin-
d e n ku rt a ram a di. 

Bugün Türkiye'de ormanların Orman Ge
nel Müdürlüğüne karşı korunmasına ihtiyaç 
var. İki bakımdan ihtiyaç var. Biriyi, Onman 
Genel Müdürlüğünün ormanları artırmak için. 
ormanlara iyi bakmak için gerekli bütün ted
birleri aklığını iddia etmek son derece güçtür. 
Orman Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğü
nün ormanları iyi kullandığını iddia edebil
mek son derece güçtür. 

İkinciyi. Orman Genel Müdürlüğünün halkla 
ilişkilerinin en iyi seviyede olduğu, hattâ optimum 
bir seviyede olduğunu iddia, etmek son derece 
güçtür. Maalesef Orman Genel Müdürlüğünün 
kullandığı halkla ilişki metodiarı demode, geri 
m et odlardır. Halkı ağaç sevgisine doğru ite
cek. insan sevgisiyle ağaç sevgisini kaynaştıra
cak, ağaçla insanı bera'ber düşündürecek bir 
durumda değildir, 

Bugün şu bir gerçektir 'ki, bir kışını vatan-
daşlarnmız, siz onlara taiihli veya talihsiz de
yin, orman içerisinde yaşamak, ormanlardan 
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germini sağlamak zorundadır. Bu vatandaş za
man zaman ormanı -tahrip etmektedir, bu 
da, doğrudur. Ancak, İm tahripten dolayı 
sadece -o vatandaşı itham etmek, sadece 
o vatandaşını üstüne . yüklenmek haklı de
ğil. Bu vatandaşın mutlaka rızkı başka sa
halarda aranmalıdır. Bu vatandaşım rızkını 
ararken sadece ormandan fedakârlık etmeyi 
düşünmek veya o vatandaşa başka imkânlar 
sağlanmadan, o vatandaşın bütün gücümüzle 
üzerine doğru yürümek yanlıştır. Bu vatan
daşa Devletin ellinde bulunan topraklar, fert
lerin elinde bulunan, fakat işleyemeyeceği ka
dar büyük olan topraklar mutlaka verilim.ek 
suretiyle evvelâ bu vatandaş başka eliu'm sa
halarına doğru götürülmelidir. Sanayi, hay
vancılık ve diğer sahalarla bunların maişetle
ri t Çillin- edilmelidir. 

Devlete düşen görev ne ormanı tahrfibe-
deıı vatandaşın bütün şiddetle ceza kanunla
rı ile karşısına çıkıp, rızkını başka yerden 
bulmasına imkân olmayan bu vatandaşı' bir 
zulüm idar esimin altında bulundurmak, ne de 
bu vatandaşı birtakım, imkânlara kavuştur
mak için ormanları - tâbirimi mazur görün, 
peşkeş çekmektir. Kanaatimce her ikisi de bu 
milletin menfaatleri ile bağdaşmaz. Evvelâ va
tandaşa ormanın dışında İmkânlar sağlamak 
devletin görevidir. Ondan sonra bu vatandaş 
ormanı talulbederse, gayet tabiî ki, yeterli 
tedbirler alnımahdrr. 

İkindisi, tek rai' edeyim, demin belirttiğim. 
gibi; Orman Genel Müdürlüğü ile vatandaş ara--
sındaki il.şkOler, İm ilişkilerin metodları ye
niden gözden geçirilmelidir. Birkaç bölgede 
Orman Genel Müdürlüğünün elemanlarımın 
halka nasıl davrandığını, halka ağaç sevdir
mek için neler yaptığını inceledim. Gördüğüm 
manzara yürekler acısıdır. Bu metodlar (Ben 
burada tdk tek örnekler vermek istemiyorum) 
değiştirilmelidir. 

Kanaatimce mevcut ormanlara ilâveten 
Devlet gücü, imkânları ve halkın gönüllü gü
cü ile mülkiyetti köylere ve kasabalara aidolan 
yeri o'imanlar teşkil etmelidir. Türkiye'de or
man salıaHarını artırmanın en iyi metodlarm-
dan binisinin 'bu olacağı kanaatindeyim. Şayet 
Devlet kendi elindeki imkânlarını, kendi gü
cünü halkın gönüllü gücü • ile birleştirir ve 

mülkiyeti köyün manevî şahsiyetine, hukuki 
şahsiyetine ve -kasabanın kasabaya aidolan or
manlar teşkil edecek olursa, enlinimki, köylü
ler bu ormanları kendi malı olarak daha bü
yük ölçüde koruyacaklar, bundan yeteni ka
dar faydalanacaklar ve böylelikle orman sa
hası genişleyecektir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi özetlemek istenim. 
Bu kanun, Anayasanın âmir hükmü olan or
man sahalarını genişletmek için kanun yap
ma görevini yerine getirecek yerde, aksine, 
mevcut orman sahalarını, orman niteliğini 
kaybetti bahanesiyle ormanlıktan çıkaracak 
tedbirleri getirmeiktedir. Bu haliyle hayırlı 
bir kanun olduğu kanışımda değiilim. 

.İkincisi; Orman Genel Müdürlüğü ile halk 
ilişkiieıi mutlaka yeniden gözden geçirmeli 
v'e ağaç sevgisiyle insan sevgisini beraber mü
talâa eden, ağacı insana sevdiren bir istika
mette geliştiriliri çilidir. 

Üçüncüsü; orman'içinde yaşayan, imkânları
nı bunun dışında ekle edemeyen vatandaşlara 
ormanın dışında birtakım imkânlar sağlaya
cak ve onların ormanları tahribini önleyecek 
tedbirler süratle Devlet tarafımdan alıınnıa-
lıdır. Bu, Anayasanın Devlete verdiği bir gö
revdir1. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Yüksek huzurlarınızda görüşülmekte olan ta

sarı, hakikaten bir ihtiyaca cevap veren, memle
ket gerçeklerini dile getiren bir tasarı. 

Şimdi, benden evvel konuşan arkadaşların şi
kâyetlerini dinleyince insan zannediyor ki; yani 
Türkiye'deki bütün ormanları bu tasarı aldı gö
türüyor. Anayasa, Türkiye'yi orman haline mi 
getirin 'dedi, muhterem arkadaşlarını? Yani, şim
di arkadaşlarımızın düşüncelerine bakarsanız, 
Türkiye'yi tamamen orman haline getireceğiz... 
E! peki insanlar nerede oturacak?.. 

Şimdi 'bir misal arz edeyim. Bizim Karade
niz Bölgesinde Hopa'dan Bulgaristan hududuna 
kadar her yer onman. Binayı yerinden sökünüz, 
10 sene sonra bina yeri var mıydı, yok muydu 
'bulamazsınız. Orman haline gelir. Şimdi, o böl
gede yaşayan 7 - 8 milyon, belki de 10 milyon in
san var, bu insanlar nerede oturacak? 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim Anayasa-
mız sosyal Devlet görüşünü getirmiştir. Bu top
raklar üzerinde yaşayan insanların ormanları da 
bu insanların istikbali içindir; sosyal Devlet gö
rüşünün ifadesidir. Siz insanı bir tarafa iterse
niz, ağacı insana terci'lı ederseniz, nerede kaldı 
sosyal devlet görüşü? Kim için Devlet!.. Devlet 
insanlar için, insanların refahı için, saadeti için. 
Bugünkü Devlet, refah devleti. İnsanlara sosyal 
güvenlikler getiren, yaşantılarını değiştiren, te
kâmüllerini götüren bir Devlet. Bu devletin içe
risinde bir fert olacaksınız, ama Devlet sizi bir 
ağaca tercih edecek... Anayasamızın espirisi 'bu de
ğil. Anayasamız bu görüşün içerisinde değil. 
Efendim, ne yapacağız?.. 

Muhterem arkadaşlarım, herkes tabiî kendi 
gördüğü, 'bildiği şekle göre ifade eder Ben de bi
raz mahallî olarak bâzı özellikleri belirtmek isti
yorum. 

Şimdi, ormanın içerisinde Türkiye'de P 
yon nüfus yaşar. 50 nci senesine gelmiş Cumhu
riyet Hükümeti Ibu 9 milyon nüfusun bir kısmına 
el uzatamamış, ormanın içerisinde kalmış. Yaka
cağını verememişsiniz. Çorbasını pişirmek için 
ormandan dal kesmek mecburiyetindedir. Kömür 
götüremediyseniz, gaz götüremediyseniz, elekt/k 
götüremediyseniz neyle ısınacak? Makina götü
remediyseniz tarlasını sürecek sabanını ne ile ya
pacak?.. Bir tek ağaç kesme, efendim çorbanı pi
şirme, ama ormanın içerisinde yaşa... E! İnsanı 
hali tabiîsine bırakamazsınız. 

O halde bugün yapılacak iş ikisini bağdaştır
maktır. Türkiye'de orman servetinden vazgeçe
cek değiliz, elbette ormanı muhafaza edeceğiz Or
manların memlekete, ilerdeki insanlara faydala
rını biliyoruz, ama bunu takdir ederken insanla 
olan ilişkilerini Ibir denge içerinde hem ormanı ko
rumak, hem bu memleket üzerinde yaşayan insan
ların rahatını sağlamak bakımından ikisini bağ
daştırmak lâzımdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, Anayasamız bu hak
kı vermiş. Ne diyor? Orman bütünlüğü dışına çık
mış, eskiden beri kültür arazisi haline getirilmiş, 
orman bütünlüğünü 'bozmayan yerleri artık or
man saymayalım. Zaten yerleşilmiş, meskûn sa
halar, ekilir, biçilir sahalar haline getirilmiş olan 
bu sahaları bırakalım, hukukî yönünü tâyin ede
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun bir şey da
ha getiriyor, ileride orman ve halk ilişkilerini hu

kukî kisve içerisine sokuyor. Orman kadastrosunu 
getiriyor. 10 sene içerisinde orman kadastrosu bi
tecek. 

Türkiye'de içinde bulunduğumuz sıkıntılardan 
birisi de, orman içinde yaşayan insanın ormanın 
neresine kadar gideceği, neresine kadar gideme
yeceği, nerenin orman olduğunu, nerenin orman 
olmadığını bilmemesinden mütevellittir. Ormanın 
hududu nerede?.. Ormana hayvanını soktun: ce
za; şuradan bir tane dal kestin, ceza; şuradan bir 
tane açma yaptın, ceza.,. E! Nereden açtığını na
sıl tespit edeceğiz?.. İşte bu kanun bunu getiriyor. 
Diyor ki, 10 sene içerisinde ormanın hududunu 
tâyin edeceğiz, çizeceğiz; ormanın içerisine izinsiz 
kimse girmeyecek, kesmeyecek, hayvanını sokma
yacak, otlatmayacak... Bu ihtilâfı hallediyor. Ana
yasanın 130 ucu maddesi ormanın mülkiyeti dev
lete aittir demiş, ama neresi orman?... İşte bu or
man kadastrosunu koymuşuz buraya. Bu orman 
kadastrosu girecek, hukukî olarak diyecek ki, «Bu
rası ormandır,» Haritasını çizecek, bilirkişilerini 
dinleyecek, şahitlerini dinleyecek, tapularına ba
kacak, bir ihtilâfı 10 sene içerisinde bir yerden 
kesip atacak. Köylü artık, ben buranın orman ol
duğunu bilmiyordum diyemeyecek. Gerçi kanunu 
bilmemek suç sayılmaz ama kanun cezayı tâyin 
etmiş, ama nereye kadar gitmek suçtur veya de
ğildir... Bu kanun bu gerçekleri getiriyor, bu hu
dutları getiriyor. 

Zannediyorum, bu kanunla getirilen hususlar 
tahakkuk ettiği zaman devletle fert arasındaki 
husumetler kalkacak. Bugün ormancıya ve Dev
lete, çorbasını pişirmek için bir dal odun bula
mayan adam düşman oluyor. Devletin kendi fer
dinin kendisine düşman olması kötü şey. Bir yö
nüyle de ormanın içerisinde oturan ferde Devlet 
düşman oluyor. İşte bu husumeti, bu düşmanlığı 
V.aldırıp, Devletle millet arasındaki dengeyi bu 
kanun getirecek. Bu bakımdan çek faydalı bir ka
nun, 

Muhterem aı'kadaşlar, bir yönü daha var. Ta
pulama çalışıyor, memlekette kadastro yapılıyor, 
senelerden beri uğraşılıyor, emek veriliyor, para 
veriliyor. Bir kazaya gidiyor; beş sene, altı sene 
kadastro haritalarını çiziyor, tapularına bakıyor, 
zilyedliklerini, evlerini tespit ediyor. Arkasından 
bakıyorsunuz, kadastronun yaptığı tespitlerin 
% 60'ma itiraz var. Neden?.. Oradaki memur, 
acaba ben yarın mesuliyet altında kalır mıyım 
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diye, tapulamaya itiraz ediyor, bir »dal gördüğü 
yere, «Burası ormandır.» -diyor. 7 - 8 seneden be
ri, kadastrosu bitmiş olduğu halde sırf bu itiraz
lar yüzünden tapularını alamamış, tarlalarına gi
remeyen vatandaşlar var. Bu ihtilâflar ortadan 
kalkacak. İşte ıbu kanun bu yenilikleri getiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç birimizin düşün
cesi, Devletin ormanının alınarak şuna veya bu
na verilmesi 'değildir. Maksadımız bu ilişkiyi hu
kukî Ibir şekle bağlamaktır. İşte bu kanun bunu 
getiriyor. Bununla zannediyorum ki, halkın Dev
lete olan güveni, memura olan güveni ve bir 'sos
yal güvenlik içerisinde vatandaş, ben işte şu or
manın kenarında oturuyorum, ama şu yerimin 
•de tapusunu aldım, cebime koydum, kendimi bir 
rahatlık içerisinde hissediyorum, yarın çoluk ço
cuğumun istikbalini temin edecek bir varlığın içe
risindeyim diyebilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, kusurlarımız yok mu? 
Elbette olmuştur, noksanlarımız olmuştur. Cum
huriyet Hükümeti bugüne kadar lâyıkiyle bu or
man bölgesine girememiştir. Bunlar kusurdur, 
ama Devletin imkânları nereye kadar? Yine Ana
yasamız 53 ncü maddesinde bunun ölçüsünü koy
muş. Devlet imkânları, bütçe imkânları, parası, 
sosyal meselelerin hepsi bir denge ve 'birlik içeri
sinde aherikleştirilecek, bir istikamete götürülecek. 
İnşallah iyi olur, temennimiz o. 

Şunu kısaca belirterek sözlerimi bitirmek is
tiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanundan bu ka
dar korkmamak ve bu kanunun üzıerine fazla 
varmamak lâzıımdır. Bugün gerçekler Türkiye' 
de, hakikaten korkulduğu gibi değildir. Alman
ya'daki orman başkadır, yetiştirilmiş, korunmuş 
ormandır. Bizde hali tabiîde, hüdaî naibit halin
de geniş ormanlarımız içinde kazalarımız, köyle
rimiz var muhterem arkadaşlarım; adamın evinin 
üzerinde ağaçlar gider. O adam nasıl kıpırdaya
cak, nereye gidecek? O adamı olmanda da çıka
ramıyorsunuz. Çıkaramadığınıza göre de, orman 
içerisinde ona katlanmaya mecbursunuz. Bu da 
ne ile olur? Devletin imkânları ile olur. Devletin 
imkânları vatandaşa karşı orada zayıf kalmış. Bu
gün toplu sözleşmelerin olduğu, işçi haklarının, 
vatandaş halklarının korunduğu 'bir yerde, orman 
içerisinde gezen bir vatandaşa, hududu tâyin ede
meden, her adımını attığı yerde ceza diye korku
tursanız, o 'vatandaşın sosyal hakları, sosyal gü

venliği, onun yaşama hakkı ve hürriyeti ne ola
cak? İşte bu kanun bunları gidermek için getiril
miş 'bir kanundur. 

Arkadaşımız diyor ki, «Yanan sahaları vere
ceksiniz...» Hayır. Bu kanun ne diyor? İkinci 
•maddenin son fıkrasını dikkatle okursak gayet sa
rih, niçin endişe ediyorsunuz? 

«Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir suretle uygulanamaz.» kesin hükmü
nü koymuş, niye endişe ediyorsunuz arkadaşla
rım? Bunu verecek olan partiler değil, şu değil, 
bu değil. Devletin koskoca Orman Bakanlığı 
var, muazzam teşkilâtları var; onlar tatbik ede
cekler, hudutlarını koyacaklar. Ormanın neresi 
ormandır, neresi değildir tâyin edecek. Vatanda
şa diyecek ki, artık 'burası ormandır, ben burayı 
tespit ettim. Buraya hak iddia edemezsin ve bu
radan içeri giremezsin diyecek; bunları getiri
yor. 

Büyük (bir isosyal dâvayı ve büyük bir yarayı, 
şimdiye kadar geçmiş ihtilâfları, vatandaşla Dev
let ilişkilerini, vatandaş memur münasebetlerin i 
tanzim edecek, büyük noksanlıkları giderecek bir 
kanundur. Anayasanın her yönü ile ruhuna es-
pirisine, sosyal devlet yapısına ve sosyal devlet 
fikrine uygun olarak getirilmiş bir kanundur. 
Memleketimize, 'bu kabul edilen şekli ile hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder, saygılar sunanın. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu kanun tasarısının memleketimize, vatan

daşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Yüce Senatonun huzurunda tatbikat vermiş 
ve uygulayıcı bir arkadaşınız olarak, 1950 senesin
deki ve 1972 senesindeki kanunla ilgili vukubulan 
hâdiseleri gerçek olarak Yüce Heyetinize arz ede
ceğim. İnşallah değerli arkadaşımın buyurduk
ları gibi olmasın, çok muhterem Rendeci'nin söy
ledikleri sosyal dâvalar ve Türk köylüsünün dâ
vaları bu kanunla halledilsin. 

Arkadaşlar, 'gerçekleri söylersek birbirimizi 
çok iyi anlarız, vatanın ve vatandaşın dertlerine 
çare buluruz, güçlükleri beraberce giderebiliriz. 

Değerli arkadaşım Özgüneş konuşmaları ara
sında, Orman Genel Müdürlüğü ile vatandaşlar 
arasındaki münasebetlerin çok daha iyiye gitme-
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sini arzu ve ifade ettiler. Ben de kendileriyle 'be
raberim ye oımanda gözyaşı dökmüş, ormanda va
zife görmüş, 'ormanın içinde yaşamış bir arkada
şınız olarak hâdiseleri ve gerçekleri size söylemek 
istiyorum. 

Sene 1950 idi. Önüme gelen bir zabıt varaka
sında Artvin ilimize bağlı Yusufeli (Öğdem) ilçe
sinin ıbir köyünde bir vatandaşımızın 27 tane yaş 
ağaç kestiği yazılıdır. Kanun gereğince 'maznu
na davetiye çıkarıyoruz. Mahkeme başlıyor. Sor
guya çektiğimiz zaman; «Hâkim Bey, onman mu
hafaza memuru...» ki o zaman, çok iyi hatırlarım 
bakım memuru idi, «... orman bakım memuru or
manda beni yakaladı, eşeğimin ipini kesti beni 
bağladı, yere yatırdı, bu zabıt varakasını tuttu, 
benim de parmağımı bastı ve gitti,» diyor. Sor
gu böyle. Aynı gün bakım memurunu çağırıp, 
soruyorsunuz, Hayır efendim, maznunun iddiası 
yerinde değildir. Ben kendisini 27 tane yaş ağa
cı kesmiş, yere sermiş 'halde yakaladım. Kendisi
ni dövmedim ve iddia ettiği gibi bağlamadım. 
Parmağını (bastı, kabul etti. Hattâ benden de af 
diledi, (Bir daha gitmeyeceğim.) dedi.» şeklin
de ifade veriyor. 

Arkadaşlarım, iftihar ediyorum ve seviniyo
rum; iktidarlar gelip 'geçtikçe çok büyük eserler 
veriyorlar. Memleketin her tarafına büyük eser
ler bırakıyorlar. Ben .bunları görüyorum, 'görme
yen bir arkadaşınız 'değilim ve hiçbir zaman kim
seyi de itham etmiyorum. O 'devirde benim bu 
maznunu sorguya çektiğim Ahut köyüne gitmek 
için yol yok. Memlekette ne jeep var, ne at ara
bası... Ben bir hâkim olarak, 27 tane yaş ağacı 
kesen bu köylüye nasıl ceza vereceğim, vicdanını 
sızlıyor. Bunu gömlekliğim lâzım. Katırdan baş
ka bir şey yok. Mübaşire emrettim, «Katırcıyı 
bana çağır.» dedim. Bu keşfi Cumartesi günü ya
pacağız, Arkadaşlarım, bunu dinlemek lütfunda 
'bulunursanız 'Sizlere minnettarım. Vaktinizi aldı
ğım için özür dilerim; ama hakikati söylemeye 
medburum. Çünkü içim yanıyor. 

Yol olmadığından dolayı katıra binmek sure
tiyle yavaş yavaş üç. saatte köye varabildik. O 
köyleri hepiniz 'hatırlayacaksınız, kiremitle veya 
kireçle ya da topraktan kerpiç yapmak suretiyle 
yapılmış evler yek değerli arkadaşlarım. Cam 
ağaçları kesilmiş ve 'binalar öyle kurulmuş. Kati
yen ne taş bıılaibilirsiniz, ne kerpiç, ne de başka 
-bir sev... 

Vardık oraya, ağacı kesen adam, bir de ihtİ3Tar 
babası Halil Ağa, hiç unutmam. Acı hâtıralar in
sanın vicdanında yer ediyor. Ayrıca bir anne ve 
babadan olma 11 tane de çocuk var. Yalnız, açık 
söyleyeyim size, kadının hareketleri beni çok kuş
kulandırdı ve ben içeride yaş ağacın olduğuna ka
nat getiıdim. Çünkü kadın mütemadiyen çırpmı
yor; «Aman hâkim hey biz böyle bir şey yapma
dık » falan diyordu. 

Arkadaşlar, manzara nedir, ne gördüm bili
yor musunuz?... O günden beri bu memleketin 
dertleriyle uğraşmaya karar verdim. Manzara şu: 

Kadın veyahut kocası yaş ağaç kestiğinden do
layı telâşlanmıyorlar. Ambarda yaşıyorlar, evleri 
yok. O ağaçlardan meydana getirdikleri ambarda 
yaşıyorlar. Ambarın içerisindeki 11 tane çocu
ğun yatağını bana göstermemek için çırpmıyor
lar. Çünkü yatağı yok. Ben ambarın kapısından 
bir adımımı attım, içeriye baktığım zaman, za
vallı Ibir kadın ve 11 tane de küçük küçük çocuk
lar vardı. Beni affedin, sizden özür dilerim, beni 
tekrar tekrar affetmenizi rica ediyorum; yani ya
takları eşeğin çulundan daha kötü idi. Aşağıya 
indim, başka yerlerde bir şey var mı diye tekrar 
gezdim, zaptımı tanzim ettim, dedesinin, çocukla
rın hepsinin isimlerini de aldım, merkeze geldim. 

Çok iyi hatırlıyorum, o zaman değerli hocam, 
kendisine son derece minnettar olduğum, bizi ye
tiştiren, buralara kadar getiren Nihat Erim Bey 
Başvekil Yardımcısıydı. Kendisine, bize öğretti
ği şekilde bir mektup yazdım bu aileyi anlattım: 
«Bunları alın, ne lazımsa yapın. Eğer ağaç kes
mek icabederse bunlar her gün keserler.» dedim 
ve yardım edildi. Kızılay yardımı ve başka yar
dımlar yapıldı, çocuklarını mekteplere yerleştir
diler. 

Arkadaşlar, benim hâkim olarak gördüğüm 
şey, 27 tane yaş ağaç dursun, iki tane kuru ağaç 
kesilmemlşti. Ben, adamı mahkeme günii tekrar 
çağırdım, bera etine karar verdim ve o memur 
hakkında da muamele yapılması için ilgili yerle
re yazı yazdım. 

Şimdi, 'milliyetçi arkadaşım Özgüneş'in sözle
ri şu: «Orman Genel Müdürlüğü ile vatandaş, in
san ilişkileri» diyor. Çok yerinde arkadaşlar; 
yani katılmamanıza imkân yok. Şimdi arz edece
ğim, değerli arkadaşlarım da tahmin ediyorum 
hâdiseyi biliyorlar, ilgilenmişlerdir, ama ben va
zifemi yapmak için arz etmek mecburiyetinde
yim. 
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Bu sene (biliyorsunuz kış çok ağır geçti. Va
tandaş kömür (bulamadı, odun bulamadı, ıstırap 
çekti. Bunları yakinen gördük, 'halkın her an için
deyiz. Çuhuk kazasının Meki köyünden yedi, se
kiz kişi ormana girmişler, kuru ağaç. toplamışlar, 
Yakındaki Pazar Mahallesi Muhtarı da şikâyet et
miş. Kızılcahamam Orman İşletmesi Müdürlüğü 
bu şikâyete muttali okluğu için Bölge Şefine, bu 
köylüleri toplayın, getirin, kanunî muamele ya
pın diye emir vermiş. Orman Bölge Şefi, kâtibi, 
şoförü, muhtar, iki tane de bakım memuru olmak 
üzere tam altı kişi jipe (biniyorlar, Kızılcahamam' 
m o meşhur dağlarında muayyen 'bir yere kadar 
gidiyorlar. Ondan sonra jip gidemiyor, kendile
ri iniyor, sine sine gidiyorlar, kuru ağacı kesmek
te olan Kemal Kaçak ve Satılmış Karanık ismin
deki iki çocuğu arkadan gelip yakalıyorlar ve iki
sini birden, eşeğin ipini keserek 'birini sağ kolun
dan, diğerini de 'sol kolundan bağlıyorlar ve Ha
lil Elâgöz ismindeki birini de (bunların hasına 
(bekçi koyuyorlar. 

Ondan sonra diğer çocukların yanına gidiyor
lar. Öhür çocukların yanma gidince mücadele 
başlıyor. Bakım 'memurlarından hir tanesi çocuk
ların hlrinin ayağına iki el ateş ediyor, alalbura 
oluyorlar*. Çocuk, (beni vuracak diye korkusundan 
(balkım memurunun silâhını elinden alıyor, doğru
dan 'doğruya evine kaçıyor. Muhtara getiriyor, 
teslim ediyor. Muhtar korkusundan almıyor; fa
kat yaralı olduğu için gelip tedavi ediliyor. İlk 
teda/vi yapıldıktan sonra ertesi günü sabahleyin 
de kendiliğinden götürüp tahancayı Çubuk Sav
cılığına teslim ediyor. Hâdise böyle ve dosya An
kara Birinci Ağır Ceza Mahkemesine intikal et
ti. Mahkeme orada devam ediyor. Aldığım bilgi 
bit. 

Şimdi arkadaşlar, evet gerçekler Eendeci ar
kadaşımın buyurduğu şekilde. Bugün ormanın 
içinde yaşayan köylümüz, ormanın içinde yaşa
yan arkadaşım, vatandaşım, isterseniz dövün, 
isterseniz sövün, isterseniz idam kararını havi 
bir kanun getirin, ormandan hiçbir şey alamaz
sa onun {kozalağını alıp yakacaktır. Yukarda 
çam ağacı varsa, altında yaşıyorsa, kozalak küt 
diye başına düşecektir, onu alıp yakacaktır. İki 
öküzünü tarlada çalıştıracakla, onun zilvesi 
kırılmıştır, ona zilve yapmak için, öküzün boy
nuna takmak için onu kesecektir. Sayın Ren-
deci'nin dediği şekilde, bunu kökünden hallet-

1 medilkçe ne sizlerin, ne bizlerin, ne de oradaki 
köylünün yaşamasına, huzur görmesine, «Sosyal 
devlet» deyiminin inkişafına imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Arkadaşlar, bakınız 1950 tatbikatını Yüce 
Heyetinize arz ettim. 1972 tatbikatı da aynı 
şekilde devam ediyor. Eğer şu kanun bunları 

I giderce ekse, Orman Genel Müdürlüğü ile Or
man Bakanlığı ile vatandaşı rahat konuşmaya, 
serbest iş yapmaya getirecekse teşekkür edece
ğim. 

Bir de şunu ıSaym Bakanımdan ve değerli 
Orman Bakanlığı teşkilâtından tekrar tekrar ri-

I ca edeyim,. Orman bakım memurları, şimdiki is-
I miyle muhafaza memurları arzu ettiğiniz şe

kilde olmadıkça, hiç olmazsa orta mektep mezu
nu, hiç olmazsa lise mezunu olmadıkça bu va
tanın, bu köylünün rahat ve huzuruna imkân 

I olmadığı gibi, heran ve her dakika beş çocu-
ğuyle, altı çocuğuyle 700 lira, 800 lira, 1 000 lira 

I alan o muhafaza memurunun da huzur görme
sine, rahat görmesine imkân yoktur. 

I Demek ki arkadaşlar, hadiseler o kadar ba
sit değil; yani lâfla peynir gemisi yürümüyor. 

I Çık şuraya, çelk nutkunu, in aşağı... Yok böyle 
I şey. O devir bitti arkadaşlar. Ancak, Türk köy

lüsü, T111% işçisi göstereceksin yapacak, o da 
I ormandan kendisini çekecek. O da ormanı ke-
I serken evlâdı gibi acıyor; ama ne yapsın? Ha

ni bir ata sözü vardır, «Bal tutan parmağını 
yalar.» derler. O da aynı şeyi yapıyor; yani 

I gerçekleri böyle söyleyelim, birbirimizi kandır
mayalım. Kandıracak bir devirde değiliz, o de-

I virler geçti artık. «Göreceğim.» diyor. «Bana 
I göster, gideyim» diyor... 

I Arkadaşlar, hen daha fazla konuşmak iste
miyorum, vaktinizi aldım. Hepinize, beni dinle
diğiniz için çok teşekkür eder, derin saygıları-

I mı sunarım. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Komisyon 

I adına söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Alt an. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler; 

Malumunuz olduğu veçhile G8'>1 say^ı Or-
I man Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme-
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sine ve bâzı maddeler eklenmesine- dair kanun 
tasarısını müzakere ediyoruz. 

Evvelâ peşinen şunu arz edeyim ki, şimdi
ye kadar konuşan arkadaşlarımız bu getirilen 
tasarının bir iki noktasına temasla diğer mad
delerinde tenkit edecejk bir şey bulamadılar. 
Bundan dolayı, kanunu sevkeden merci ve bu
gün bunu huzurunuza getiren komisyon namı
na teşekkür ederim. Demek ki, kanun tasarısı 
umumiyetle arkadaşlarımızın tasvibine mazhar 
olmuş. 

Tenkit edilen hususlara gelince: Buna bilâ-
hara cevap vereceğim. Evvelâ, kanunun getir
diği prensiplere temas etmek istiyorum. 

Bu kanun, malumunuz jVlıı^ı ATeçhile, ev
velâ, Anayasamızın 131 nci maddesinde yapı
lan 1970 senesindejki değişiklikle ilgili bir mad
de getirmektedir. Esasen, 6831 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde buna benzer bir hüküm var 
idi. Bu hüküm, şimdiye kadar tatbik edileme
miştir. Esasen, 1961 Anayasasından sonra Adli
ye Bakanlığında, kanunların Anayasaya uy
gunluğunu tetkik etmek ve bilâhara bunları 
tedvin etmek üzere kurulan komisyon da, bu 
maddenin 1961 Anayasasına aykırı olduğunu 
ileri sürerejk, bunun çıkarılmasını öngörmüş
tü. 

Bu madde, Bakanlar Kuruluna Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine, şimdi getirdiğimiz 
kamun metninin 1 nci maddesindeki metne uy
gun bir salâhiyet veriyordu. 

Talbiî, geçmiş Anayasamızda ormanla ilgili 
hükümler mevcut bulunmadığından, kanunlar
la orman durumu tedvin ediliyordu. 1961 Ana
yasası yemi bir yenilik getirdi ve Anayasaya 
orman mevzuunu emredici bir hüküm olarak 
vazetti. Binaenaleyh, ormanla ilgili mevzuat 
ayarlanırken elbette bu anaprensiplere uymak 
mecburiyeti vardır. 

Bu kanunun bu maddesiyle getirilen husus, 
bilhassa Orman Kanununun 1 nci maddesinde 
«TaJbiî olarak yetişen ve emekle yetiştirilen 
ağaç ve ağaççıklar toplulukları yerler orman 
sayılır.'» anaprensibinin dışında, «Nereler or
man sayılmaz» hükmü vardır. 

Şimdi bir de, ormanın dışına çıkması lâzım 
gelen hususlar buraya konmuştur. Bu, 2 nci 
maddede, demin de arz ettiğim gibi, Anayasa

ya uydurmak için yapılmıştır. Zira Amayasaya-
da buna göre hüküm konmuştur. 

İlk evvelâ 1965 senesinde 663 sayılı Ka
nunla bu hükme paralel bir hüküm getirilmiş; 
fakat sayın Halik Partisi sözcüsünün de işaret 
ettikleri gibi, Anayasa Mahkemesi bunu, Ana
yasada meisnedi olmadığından ve 131 nci mad
denin hükümlerine uymadığımdan dolayı boz
muştur. Yoksa, tarihi noktasından bozması ba
his mevzuu değildir. 

Esas prensip, Anayasada mesnedi olmama-
sımdandır. 

Şimdi, Anayasaya bir mesnet getirildiğine, 
bu bozma tarihi 1966 olduğuna ve Anayasaanı-

; zm 131 nci maddesinin 5 ne i fıkrası da 1970 ta
rihinde değiştiğine göre, elbette Anayasa Mah
kemesinin hükmü, Anayasanın değişikliğe uğ
ramasından sonrası için yürütülemez ve oraya 
tatbik edilemez. Bu itibarla Anayasa Mahke
mesinin hükmü ancak 1970 tarihinden evvelki 

I 

j Anayasa hükümlerine göre, ayarlanmıştır. 
| Binaenaleyh, bu hüküm geldikten sonra 

böyle bir kanun getirdiğimiz takdirde Anaya
saya aykırı olamaz. Çünkü, Anayasa Mahkeme
si kanunların Anayasaya uygunluğumu denet
ler. Anayasada hüküm mevcut bulunduğu müd
detçe bunda Anayasaya aykırılık bahis mevzuu 
alamaz ve Anayasa Mahjkemesinin vermiş ol
duğu o hüküm de ancak, o zamanki 663 sayılı 
Kanunun şartlarına göredir; yeni getirilen ka
munla ilgisi yoktur. 

Bu kanun ayın zamanda eski kanunda mev
cut tek dereceli bir sistemle bilâhara mahkeme
ye gidilebilen Orman tahdit komisyonlarını kal
dırmakta, bir kadastro jkomisyonu kurmakta, 
bunun üye adetlerini genişletmekte ve son sözü 
yine bu komisyona söyletmemektedir. Bunun 
emrimde bir tahdit ekipleri kurmaktadır. Bu 
ekipler evvelâ orman sınırlanan tayin etmek
tedir. Bu sınırları tayin edilen yerlerde hak id-

• dia edenler varsa, evvelâ orman kadastrosuna 
itiraz edecektir. Kadastro, gereken jkararı ver
dikten sonra, bilâhara mahkemeye itiraz etme 
hakkı bakidir. Nihaî sözü yine hukukun pren-

- sipleri içinde adalet mekanizmasına bırakmış 
oluyoruz. Çünkü, bir tarafta Devlet, bir taraf
ta fert hakları varken elbette bunu yine adlî 
organlar halledecejktir. 
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Bu prensibi getirirken, bunun işleyiş tarzı
nı da getirmiştir. En âdil sistem getirilmek is
tenmiştir. Her kanunda olduğu gibi, bu kanun
da da boşluklar olalbilir. Bu boşluklar ancak 
•tatbikatla meydana çıkar. Boşlukların da bir 
kısmı yine bu kanunda eıkarılm'ası emredilen 
yönetmelikle doldurulacak olduğuma göre, bu
rada arkadaşlarımdan benim beklediğim hu
sus bu maddelerde bir noksan var mı, tatbikat
ta neler aksayabilir veyahut da çıkarılması ön
görülen yönetmelikte neleri isterler? Bunları 
söylemeleri iktiza ederdi. 

Sonra, bir kanun çıkarken mutlajka tenkit 
etmek, mutlaka bir tarafından tutup onu pa
ramparça etmek gayretinden ziyade, en olgun 
hale getirme gayretinde olunmalı idi. Meselâ, 
bu kanunda halka hizmet yönünden yeni bir 
madde getirilmiştir, bir fon tesis ediliyor; ya
ni Sayın Özgüneş'in burada ifade ettikleri, hal
ka, orman içi köylüsüne yardım ve onların kal
kınmasını temin edici birçok düşünülen husus
lardan birini tatbijk safhasına koyuyoruz. On
lara bir yardım hususunu temin ediyoruz; bu
nu da Devlete yükleyen bir hüküm olarak geti
riyoruz. 

Kanun, bu üç noktadan tedvin edilmiştir. 
Kanunun bütün bir orman dâvasıyle ilgili bir 
iddiası yoktur. Doğrudan doğruya Auayasa-
ıım bütün hükümleri çerçevesinde, Sayın Ben-
deed'nin de beyan ettiği gibi 53 ncü madde, 37 
nci madde ve diğer maddeler çerçevesinde tev-
vin edilecek bir orman kanunu getirilmiş olsa 
yine kâfi gelmez. Bu, aynı zamanda bir teşki
lât kanunu mevzuudur. Bu, Orman İdaresinin 
teşkilât kanunu çıkarılırken onda düşünülecek 
hususlardır. Bunun yanında Bankalar Kanu
nu ile ilgili hükümler getirmek lâzımdır. Köy 
İşleri Bakanlığına ait orman içi köyleriyle il
gili kanunlarda da değişiklik yapılması lâzım
dır; yani buna benzer birçok mevzuatta deği
şiklik yapılması lâzımdır, ama bugün şu getir
diğimiz 'kanunla bunun alâkası yoktur. Bu ka
nunla ancak, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 
nci fıkrasında ve tahdit komisyonlarının şimdi
ye kadar tatbikatta görülen aksaklıkları gide
rici hükümler, bir de, bir nebze fazla iddialı ol
mamakla beraber, bir kalkınma fonu getiril
mektedir. 

Tenkitler ba'kımmdan ele alacak olursak: 
Malûmunuz olduğu üzere, bir nebzecik temas 

ettim, Anayasamızın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrası 1970 tarihinde değişmiştir, ama bura
da getirilen hüküm, Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önce denmektedir. 

Şimdi, neden 15. 10. 1961 tarihi konmuştur 
da, 11 . 4 . 1970 tarihi konmamış? Hepinizce 
malûmdur, bâzı tarihlere çok dikkat etmek lâ
zımdır. Meselâ, bugün bile üzerinde durulan 
bir af kanunu vardır. Af kanununun tarihi ne 
olmalıdır? Şimdi, kanunun meriyete girdiği 
tarihi 'koyduğunuz takdirde şimdiden, bu af 
kanununun çıkacağını düşünen adamlar, Tür
kiye'deki içtimaî seviyeyi de düşünürsek, nasıl 
olsa affedilecektir diye suç işler. Bu, bir suça 
teşviktir. 

Ormanda da aynı mevzuu ele alacak olursak, 
1961 tarihinden evvelki Anayasada orman hak
kında hüküm mevcut olmadığı için, ilmen, fen-
nen, iklim rejimi ba'kımmdan, su rejimi bakı
mından hiçJbir kötü niyete dayanmadan ve or
manların o zaman tam manasiyle tahdidi ve 
komisyonlar tarafından sınırlarının tespiti ya
pılmamışken dedesinden kalma zeytinlikleri 
vesairesi bulunan şahısların hüsnüniyeti esas
tır. Halbuki, 1961 Anayasasından sonra her 
türlü orman içi arazilerde vaki tasarruf, Ana
yasadaki hükmü bilerek yapılan tasarruftur 
ki, suiniyettir. Suiniyet hiçibir zaman hukukta 
[korunamaz. Buradaki tarihin esas prensibi bu
dur. 

Yine bu tarihten evvel getirilen kanunun 
şümulüne girecek husus da bilhassa bu (ıb) fık-
rasıdır. Arkadaşlarımız bir orman dağıtımın
dan bahsediyor. Burada 2 nci maddenin (!b) 
fıkrasının tatbikatından bir misâl verirsem, or
man dağıtımı değil, zaruretin bir ifadesi belirir. 
Bugün birçoğumuz bilir ki, Karabük'ün bütün 
belediye hudutları dahilinde kalan kısımları
nın hemen hepsi Orman Kanununa göre, bu
günkü ormanı mevzuatına göre ve orman ame-
najman plânlarına göre orman sahasının içeri
sindedir. Eğer bugün orman idaresi hak iddia 
edecek olursa, bütün Karabük halikını Kara
bük'ten dışarıya çıkarmak lâzımdır; hatta sa
nayi tesislerini de çıkaracaksınız. 

Halbuki biz burada ne diyoruz? «Şehir, ka
saba ve köy yapılarının toplu olarak bulundu
ğu yerleşim sahaları orman sınırları dışına çı-
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karılır.» Bu orman dağıtımı mıdır beyler?, 
Maalesef orman dağıtımı değildir. 

Şimdi, kanunlar getirilirken suiniyet ile ge
tirildiği fikrinden hareket etmek lâzımdır. 
Hüsnüniyetle getirildiği fikrinden hareket edil
diği takdirde evvelâ bunun aksayan tarafları, 
aksaması ihtimali olan tarafları, veyahutta tat
bikatçı yanlış anlarsa, bu neresinden yanlış an
laşılır, bunu düzeltmek (-'abasına girmemiz lâ
zımdır. 

Burada yine ne demişiz? «Su ve toprak: re
jimine zarar 'vermeyen, onman bütünlüğünü 
bozmayan....» diyoruz. Orman bütünlüğünü 
bozduğu takdirde, zaten ormandan sayılmaya
cak. 

Şimdi Sayın Özgiineş Almanya'yı gezdikle
rinden ve ormanın Almanya'daki durumundan 
bahsettiler. 

Bunun bir eğitim ve kültür meselesi oldu
ğuna işaret buyurdular. Ben de aynı kanaate 
iştirak ediyorum. Aynı zamanda bu iktisadî bir 
mevzuudur. Aimanya'daki orman mevzuatı bi
zimki gibi dar bir çerçeve içindeki mutaassıp 
hir görüşün eseri değildir. Orada öyle yerler 
vardır ki, ormanın içinde şahsın hayvanını ot
lattığı meralar, şahsına ait yerler vardır. Eğer 
hiz bugünkü Orman Kanunumuzun 1 nei mad
desini oraya tatbik edersek, orası hep ormanın 
içine girer, ama orada halk aynı anlayışın için
de olduğu gibi, orman idaresinin işleyişi de, 
kanunlar da ona göre tedvin edilmiştir. Bugün 
«•"3 hektardan fazla yerler» veyahutta «Orman 
bütünlüğünü» demişiz, hüküm koymuşuz, ama 
hugün adamın tapulu, dedesinden kalma zey
tinlik yerleri ormanın içinde 'kalmıştır: bugün
kü bâzı orman tahdit komisyonlarının karaıia-
rıyle. Tapulu, yerleri bu anlayış ile ormana da
hil ediyoruz. Çünkü, orası orman bütünlüğüne 
giriyor. Almanya'da olsa girmez. 

Şimdi, burada bunları telif edici hükümler 
getirmek lâzımdır. Tenkit ederken de daha zi
yade bunları ayırmak ve hangisinin en âdil ol
duğumu araştırmak, halkın hakikim vermek ve 
bir taraftan da ormandan memleketi mahrum 
etmemek için bir kıstas bulmak lâzımdır. Bu
nun kıstasını bulmak; şahısların müktesebatı-
na, zihniyetine ve peşin hükümlü olup olmadık
larına, nıutatssıp bir zihniyetle hareket edip et
mediklerine de bağlıdır ve bunlara dikkat ct-
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I mek lâzımdır. Bu arada bâzı zihniyet içinde bu
lunanlar varsa, bu da, bir siyasî propaganda 
mevzuu yapılıp yapılmama sına göre değişir. 
Ormanın siyasî propaganda mevzuu yapılmama
sı Anayasa hükmü olmasına rağmen, igizii de 

ı olsa propagandasının yapıldığım görmek insanı 
üzmektedir. 

Bugün Türkiye'de orman içinde 15 bin köy 
j 'Vardır; 10 .milyona yakın nüfus bu orman için

de fakir bir .şekilde yaşar. Bu köylerin etrafı 
ormanlarla kaplanmış oknasıua rağmen, bugün
kü mevzuat dahilinde gerek idarenin kırtasiye
ciliği diyelim, gerek (demin bir arkadaşımızın 
ifade buyurduğu gibi) aşağı kademelerdeki 
kimselerin mutaassıp bir görüşle hareket etme
leri suretiyle korkusundan; kendisinin mesul 
olacağı koı ku-/u ile serbestisini tam kullanama-
•masından orman içi köylüleri bu kanunda veri
len haklarını bile tanı alamamaktadırlar? Bun
da hemfikirim ; ama bu kanım bunları ayarla
mıyor-. Burada biz, eğer bütün orman kanunun
da gördüğümüz noksanları ifade etmeye kalka
cak ulursak, saatlerce konuşmamız ieabedeeek-
tir. Biz burada, demin arz ettiğim gibi. üç mad
de üzerinde konuşuyoruz. Bu üç maddeye göre 
'tenkitlerimizi yaparsak zamanı da harcamamış 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanundan ya
rarlanacak kimseler, bu kanun gereğince ma-

j halline onaran kadastro komisyonu geldiği ve 
i ekipler kurulduğu zaman (maddelere geçildi

ğinde de müşahade buyuracağınız gibi) her 
türlü haklanın savunacaklar ve bu hakların 
sı vurulduğunda zannedildiği gibi orman daral
tılmayacak, bilâkis mevcut ohııı miktar tespit 
edi:'cçektir. Günkü, kadastro olanı tespit eder. 
Buradaki orman kadastro .komisyonu mevcut 
orman sahalarının sınırlarını tespit edecektir, 
orman sahalarının dışında olan yerler kiminse 
onu gösteı"ecektir. Buna göne, evvelâ İni İşe ait 
itiraz hakkı ferdindir. Aynı zamanda orman 
idaresinin de itiraz hakkı vardır. Çünkü, orman 
idaresi de bir taraf olmaktadır. Bu şekilde ol
mak üzere, iki tarafın hakkı evvelâ orman ka
dastro komi-;yonlan tarafından ve bil âhara da 

ı hâkimler trafindan tescil ettirilecektir. 
j Esasen, orman kadastro komisyonunun teş

kil tarzı da idareden ziyade, objektif kıstasla-
j ra göre hareket edecek bir şekilde kurulmuştur, 
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Çünkü bu komisyonlar Ziraat Odasından bir 
temsilci, meclisi umumî azalarından bir kişi, 
köy ihtiyar heyetinden rmuhtar veya başlka bir 
arkadaş, birde, bir ziraat teknisyeni; yani dört 
elemanı orman idaresi ile alâkası bulunmayan 
şahıslardan; geriye 'kalan üç kişiden birisi hu
kukçu, ikisi de orman mühendisi olmak üzere 
yedi elemandan teşekkül edeceğine göre, bura
da objektif bir kıstasla hareket edileceği hÜk-

premsıp ola In-olV vazedilmiştir. 

Bu şartlar altmda kanun verilidedir, fa.ydn-
h •olacaktır ve «ormanı daraltma» diye bir hü
küm getirmeyecektir. Esasen. Anayasanın anla
dığı «Orman daraltılması»' hükmü bu şekildeki 
maddelerle bertaraf edilmez. Ormanların korun-
ımıası ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
•bu ımıaddelere lüzum yoktur. Bu kanun madd'os; 

ile hiçbir zaman Anayasanın lol nci maddenin 
1 nci fıkrasına aykırı bir hüküm de getirilmiş 
deıilldir. Devlet, orman yapacak: çok sahalara 
sahiptir. 

Esasen Türkiye'de yanlış bir anlayış ve yan
lış bir .tatbikat daha vardır. O da. birçok erımfan 
sahalarının, hüdaînabit yetişen orman sahalar1 -
nın bulunduğu yerlerde ziraat arazisine naza
ran orman arazisi r-nk fazladır. Bâzı yenlerde 
de bu miktar cr ~rv belki yüzde sıfıra 'kadar 
da, müncer olur. Orada da erozyon vardır. Or
man idaresinin çalışmasını daha ziyade orman 
nispeti itibariyle \\z veya hiç olmayan yerlere 
teksif .etmesi temenniye sayandır". Bu. ancak bn 
'kanunla değ!1, demüı de arz •ettiğim gibi, diğer 
.mevzuatlarla halledilecek bir meseledir. 

Yalnız bu kanunun bir hususiyetini daha 
arz edeyim: mutaassıp bir zihniyetle, ormanı 
koruma zihniyeti i!e hareket edildiğini göster
mesi ba'kımrndan. Hepinizce malûm olduğu ü/e
re, son Koalisyon Hükümetinde Orman Bakanı 
elan 'arkadaşımız Sayın Selâh«ttin Bey bu or
man mevzuunda en mutaassıp zihniyetle hareket" 
'eden ve bu işin takipçisi olan bir arkadaşıımız 
idi. Onun zamanında, onun tarafından hazırla
tılmış bir 'kanun ile ormanın köylüye dağıtılıp 
ormıan sahasının daraltıldığı iddiasına kendisi
nin muhatap olması bilmem ne dereceye kadar 
doğru olur!.. 

;Saygıilarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, söz isteyen başka 

sayın üye?.. Yak. 

Sayın Bakan görüşecek imisiniz? 
ORMAN BAKANI İSA BİNGÖL (Muş) — 

Evet 'efendim. 
BAŞKAN — O halde, çalışma müddetimizle 

ilgili bir meselemiz var; evvelâ onu hallede
lim. 

Arkadaşlaı mı, sayın üyeler tarafından veril
miş iki teklif var. 

Birincisi. Sayın Öztürkçine'nin teklifidir. 
Aynen okuyayım : 

«6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu 'kanuna iki elk 
madde ile 'bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı İle; binlerce yetim kızı ilgilen
diren Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici 
nı«adda eklenmesi hakkında üç maddelik kanun 
teklif inin müzakereleri ikmal edilinceye kadar 
oturumun devamını arz ederim.» 

Şimdi bu teklif kabul edildiği takdirde, 
demek ki, O iman. Kanununun .-müzakeresini bi
tireceğiz. Onun ar;kasmdan da. Sosyal Sigorta
lar kanun tasarısının müzakeresini bitireceğiz, 
fardık ne zaman biter, bilmem) sonra ayrılaca
ğız. 

Şimdi, ikinci teklif Sayın Pırıitı'nın. Aynen 
okuyorum : 

'«Müzakeresini yapmakta okluğumuz kanun 
tasarısının maddelerine geçilmesine değin, ımü-
zakerelere devam edilmesini arz ve teklif ede
rim.»' 

Bu teklif kabul edildiği takdirde Sayın Ba
kana söz vereceğim. Talep varsa, Bakandan 
sonra, bir sayın üyeye söz vereceğim ve madde-

iin.eseleyi kesece-, ] o tere geçnrmesını oynayıp, oraü 
ğim. 

Esasen kanun ilgi görmüştür. Gerek; Cum
huriyet Senatosunda, geıekse kamuoyunda hay
li ilgi ile takibedik'iı bir kanundur. Üzerinde 
görüşülmeye ihtiyaç da vardır, 'düşünülmeye 
ihtiyaç da vardır. Ben bu şekilde takdirinize 
sunuyorum. 

Şimdi, birincisini reddederseniz ikincisi oy
lanacaktır. 

Sayın Öztünkçine'nin teklifini oylarınıza su
nacağım. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) _ Geri 
alıyorum. 
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[BAŞKAN — Sayın Oztürikeine önergesini I 
ıg-eri almıştır efendim. 

Şimdi Sayın Pırıffltı'nın, maddelere geçillinee-
ye '.kadar müddetin uzatılması hakkındaki tek
lifini oyluyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eclil-
ımiştir. 

.'Sayın Baikan buyurunuz efendim, 
ORMAN BAKANI İSA Hİ'SAN BİNGÖL 

(Muş) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Engin saygı duyduğum yüce huzurunuzda 

mesuliyet tekabbül ettiğim günden sonra, ilk 
defa huzurunuzu işgal etmem -vesilesiyle kalbi 
saygılarımı sunuyor ve öylece sözlerime başla
mak istiyor ve takririmle iltifat buyurarak ön
celik, ivedilikle ve her işe takdknen bu kanu
nun müzakeresi vesilesiyle de şükranımı sunu
yorum. 

Değerli senatörler, huzurunuzda .müzakere 
edilmekte bulunan 'kanun, ormancılık tatbika
tının anakanunu olan 6831 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren ve bu kanuna 2 ek 
(madde ekleyen kanun tasarısıdır. Bunlar, bil-
Ihas'sa 1970 yılında değiştirilmiş Anayasanın 
131 nci /maddesini değerlendiren 2 nci madde. 
tahdit 'komisyonları yerine oımaıı kadastro ko-
mıisy onlarının çal ışın alarmı nizama bağlayan 
hükümler, illâ ve olarak orman müstahsiliyle. 
orman idaresinin istihsal ettiği emvalin satışını 
ııizaıiııa bağlayan 34 ncü madde ile orman içi 
{köylüsünü yaşantılarını, yaşama seviyesini yük
seltmeye gayret eden bir fon tesisine ait bir 
madde ve geçici 2 maddeden ibaret bulunmak-
tadır. 

Türkiye'nin en önemli dâvalarından birisi 
olan onman ile bünyesinde yaşayan insanın mü-
ııaısebetlerini tanzim eden kanunlar, ilk tatbi
katını 1937 ylımda bulmuştur. Malûmunuz, 
(bundan evvel «Cibaıli mubaha» sistemi bir ni-
zamraam'e ile değerlendirilmeye çalışılmış, ilmî 
görüşler içinde şimalî Avrupa, ormancılığını 
esas alan bir fikriyat ile 1937 yılında 3116 sa
yılı Kanun ile hükmie bağlanmıştır. Burada çe
şitli halklar, orman işletme sistemleri ve bu ara
da ormanın tarifi .bilhassa belirtilmiştir. 

Ancak, getirilen sistemin vatandaş ile müna
sebetlerde yarattığı değişik huzursuzluklar ne
deniyle 1950 yılında 5653 sayılı Kanunla tarif 
maddesi ve buna mümasil birçok maddeler de

ğiştirilmiş ve nihayet 1956 yıımda 6831 sayı ile 
yine ormancılığın temel kanunu yeni bir niza
ma getirilmiştir. 

Ormanların tahdidi ve mülkiyet konusuna 
değinen maddelerin tatbikatıııdaki büyük güç
lükler, vatandaş ile vâki olan ihtilâflar, orma
na taarruz ederek ormanı açmalar ve mevcut 
mevzuat hükümlerine göre ormanları koruma 
bilhassa önem kazandığı için, 1961 yılında meri
yete konmuş «lan 334 sayılı Anayasaya 37 nci 
ve 131 nci maddelerle kesin ve mutlak hüküm
ler konarak, ormanın mutlaka korunması hük
me bağlanmıştır. Bu tarihe kadar Anayasada 
kesin ve sarih bir hüküm mevcut değil; fakat 
çeşitli kanunlar ile arz ettiğim kanunlar ile or
manların korunması, orman ile halkın münase
betleri tanzime gayret edilmiş idi. 

1961 yılında, meriyete giren Anayasadan 
sonra, vatandaş ile orman idaresinin arasındaki 
mülkiyet konularından doğan tarla, kültür ara
zisi ve orman münasebetleri vesilesiyle âmir 
hükümler ile vazife görmekte bulunan -orman 
teşkilâtıyle orman içinde bulunan, hattâ birçok 
meskûn yerler ihtilaflı konular haline gelmiş 
ve orman idaresiyle vatandaşın ilıtiilâfîı bulun
duğu konuların dâva adedi 30ü bini aşmış idi. 
Bu durum karşısında hem vatandaş mustarip, 
hem idare huzursuz; netice alamamanın azabı
nı yaşamakta. Bu şartlar içinde yüksek heyeti
nizce de kabul ve tasvip görmüş 663 sayılı Ka
nun 1965'te meriyete girmiş idi. Kanun ihtilâf
ları bertaraf etme kastına makrun idi: hemen 
hemen bu kamınım benzeri hükümleri ihtiva 
etmekteydi. Ancak, ormancılık müesseselerinin 
itirazları, değerlendirmeleri neticesinde Anaya
sa Mahkemesi bu kanunu iptal etmiş oldu. İp
talde anaprensip. Anayasanın 37 nci ve 131 nci 
maddelerindeki kesin hükümler idi; «D-a^altıla-
maz» Başka bir husus ile «tasarrufa geçilemez» 
hususu idi. 

Yine yüksek takdirleriniz ile 1970 yılında 
Anayasamızın 131 nci maddesi değiştirilmiş, bu 
ihtilâfların bertaraf edilebilmesi ve ormanların 
işletilmesi konusunda kooperatiflerin işletmeye 
iştiraki fikri işlenmiş ve Anayasanın 131 nci 
ımaddesi bu fikriyat ile değiştirilerek, vatandaş 
lilte idarenin insan ve orman münasebetlerini 
daha ılımlı, daha müsait ve daha insanî bir hü
viyet içinde tanzimi imkânı hazırlanmış bulu-. 
nuvordu. 
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663 sayılı Kanun iptal edildikten sonra par
lâmentolarda, partilerde 6831 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi lolan tarif maddesinin değiştiril-
tmesi suretiyle, Anayasanın kesin hükmü kar
şısında halk ile orman münase-betlerinin tanzimi
ne gayret edilmiş, ama Anayasanın kesin hük
mü karşısında 4 - 5 senelik emeklere mukabil 
bir netice elde edilememişti. 

Şimdi, huzurunuzda değiştirilen Anayasanın 
hükmü karşısında, çok değerli Gaziantep üyesi 
(Salih Tanyeri ve arkadaşlarının bir teklifi ile 
Sayın İhsan Ataöv ve arkadaşının teklifi yanın
da Hükümetin bir tasarısı yer almış, IVtillct Mec
lisi komisyonlarında meczedilmiş ve huzurunuz
daki kanun taslağı Cumhuriyet Senatosunun Ge
çici Komisyonunda da tasvip görerek huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. 

Kanunun muhtevasında Hükümetin tasarının 
dışında değerlendirilmiş maddeler vardır. Tü
mü ile Hükümetin getirdiği tasarı değildir. An
cak, tetkik buyurulduğu zaman daha rahat hük
me varmak gerekecektir ki, ilâve edilen husus
lar orman içi köylüsü ile orman münasebetlerini 
tanzim etmede faydalı neticeler getirmektedir. 

[Bu umumî izahımdan sonra konunun asgarî 
hadler içinde tahdit işlemlerinin, Bakanlığımın 
(mümkün olabilecek âzami gayretleriyle tahdit 
komisyonlarının teşkili suretiyle kanun hükmü 
olarak 10 senede bitirilmesi âmir hükmü ile bu 
ihtilâfların halline gayret edileceğini ve netice 
alınma umudunda bulunduğumuzu arz etmek 
istiyorum. 

Bu arada, umumî tasvip gördüğünü konu
şan değerli hatiplerin ifadelerinden müşahede 
etmiş bulunmam dolayısıyle değerlendirilen ko
nulara kısaca temas ederek, kanunun tümü üze
rindeki konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Sayın Bilgen, «Niçin Anayasanın meriyet 
tarihi olan 1961 tarihi başlangıç alınmıştır da, 
1970 ıtarihi alınmamıştır?» buyurdular ve bu su
retle de halka eziyet edildiği kanaatini beyan et
tiler. Kelimeyi belki yanlış kullanmış olabilirim. 
beni mazur görsünler. Ben bu mânada hıfzede
bildim. Arkadaşımız bu mânada bir ifadede bu
lundular. Ancak, Anayasamızın değiştirilen 131 
nci maddesi «Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten önce bilim ve fen bakımından orman ni
teliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ. 
meyvelik, zeytinlik..» diyor ve devam ediyor. 

I Bu kesin hüküm karşısında Anayasanın meriye
te girmiş olduğu tarihten daha sonra bir baş
langıç tarihi getirmenin mümkün olamayacağı 
fikriyatı ve esprisiyle bu tarihin esas alındığını 
arz etmek istiyorum. 

İkinci konu olarak da şunu işaret buyurdu
lar: «On senelik müddet çoktur, bunu beş se
neye indirsinler.» 

(Millet Meclisi komisyonunda ve Genel Ku
ruldaki müzakerelerde bu müddet beş seneye in-

I dirildi; fakat yine takdirkâr olan değerli mü
messillerin kanaatleriyle bu müddet on seneye 

I çıkarıldı. Bizim de en samimî temennimiz bunu 
mümkün olabilen kısa bir müddette bitirmek
tir. Mümkün olabildiği kadar geniş bir kadro 
ile tahdit komisyonları kurmak ve vatandaş 
ile idareyi çok samimî münasebetler temin eder 
hale getirmektir. İnşallah çok daha kısa zaman
da bunu bitirmek imkânını buluruz. Fakat, bi
zim için maksimum gaye on senedir. Bu da ta
biî kanunun bize verdiği talimat ve yetki nede
niyle. 

Sayın Pırıltı, «Tahdit komisyonları orman 
I olmayan yerleri orman saymıştır.» diye işaret 

buyurdular ve 6831 sayılı Kanunun makiliklere 
ait 1 nci maddesinin son fıkrasına işaret buyur
dular. 

Konuşmama başlarken de arz etmiştim; ka
nun, 1937, 1950 ve 1956 tarihlerindeki değişklik-
ler nedeniyle tariflerde de bâzı değişiklikler ge-

I t irmiş ve tahdit komisyonları da kanunların ta-
I liflerine göre hükümler tesis etmişlerdir. Arka

daşımızın da haklı tarafları vardır, ama fiilî 
hal de budur. 

ıÇok değerli senatörler, müsamahanıza sığı-
I narak burada bir konuyu tekrar etmek ve bu 
I vesileyle bu konuyla ilgilenmiş olanlara bir ce-
I vap arz etmek istiyorum. 

I Türkiye'de akademik tahsil görmüş her in-
I san iyi niyetlidir, ihtisası dâhilinde kabiliyet-
I lidir ve tesis ettiği hüküm sarihtir. Bir doktorun 
I teşhisine hürmetkarız, bir hâkimin kararma bo-
I yun eğiyoruz, bir inşaat mühendisinin projesini 
I kemalli sadakatle kabul ediyoruz, ama niçin bir 
I orman mühendisinin kararını hissî kabul ediyo-
I ruz? Orman mühendisinin de en az her Türk 
I vatandaşı kadar inançlarına bağlı ve memleket-
I sever okluğunu kabul buyurmalarını, müsamaha-
I niza sığınarak, bu beyanda bulunan arkadaşlara, 
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bu beyanda bulunan kimselere arz etmek istiyo
rum. 

Yine Sayın Pırıltı işaret buyurdular, «Şikâ
yetçi ve tetkik meroii aynı insandır.» dediler. 

Dikkatlerine arz etmek istiyorum ki, bu geti
rilen kanunla da değiştirilen hükümler ile mut
laka karar mercii orman kadastro komisyonla
rıdır, Orman Bakanlığı değildir, Orman Bakan
lığının idarî otoriteleri, idarî mensupları orman 
kadastro komisyonlarının karşısında taraftır. 
Hak sahibi, mülk sahibi bir taraf, orman kadast
ro komisyonları karşısında Orman Bakanlığının 
mümessili bir taraftır. 

Binaenaleyh, hem şikâyetti, hem de tetkik 
mercii değildir. Ancak, belki vuzuh ile ifadesi 
mümkün olamıyor, şüpheleri calip bulunuyor. 

Muvakkat 1 nci maddede, «Orman Bakan
lığı bir yerin orman olup olmadığını belirtir.» 
deniyor. 

Muhterem senatörler, orman tahdit komis
yonları yerine görev yepmak üzere Orman Ba
kanlığına «Bir yerin orman olup olmadığını be
lirtir.» hükmü muvakkat, madde ile verilmek
tedir. Bu bir belirtmedir ve bu, tahdit komis
yonları orada vazifeye başlayıncaya kadar Ba
kanlığa tahmil edilmiş bir görevdir. İmkân ol
sa da tahdit komisyonlarım bir çırpıda kurup, 
bir senede bunları bitirebilsek. Giremediğimiz, 

.bitiremediğimiz yerlerde merkezde mümkün 
olabildiği kadar mahkemelerin hizmetlerini ak
satmamak. onlara en kısa zamanda kesin neti
celer getirebilmek için bu tip ihtilaflı olan yer
lerde Bakanlık olarak tahdit komisyonlarını 
görevlendirmek arzusundayız. Ancak, buna im
kân bulamadığımız takdirde, asgarî orman ka
dastro komisyonlarında görev alabilecek kabili
yette orman mühendislerine ve mutlaka bunla
rın yanına bir de ziraat mühendisi tefrik ederek. 
bir yerin orman olup olmadığı konusunu bunla
ra tetkik ettirecek ve son tasdik mercii olan Ba
kanlığın da tasvibini aldıktan sonra mahkeme
lere intikal ettireceğiz ve isi kısa zamanda bi
tirmek gayretinde olacağız. 

Bu takdirde kabul buyururlar ki, hem şikâ
yetçi, hem de tetkik mercii olan aynı insan ol
mayacaktır. Belki aynı idarenin mensupları, 
mümessilleri olacajktır, ama hiçbir zaman aynı 
insana ve aynı seviyedeki idarecilere bu konu 
bir a kılm ay a çaktır, 
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Sayın Özgüneş arkadaşımız hakikaten duy
gulu konuşmasında bizlere ışık tuttular. Biz de 
Türkiye ormanlarının en kısa zamanda verimli, 
üretken bir unsur olmasını istiyor ve erozyonun 
yapacağı tahripleri en kısa zamanda önleycek 
seviyeye getirmeyi istiyoruz. Ancak, bu kanun 
ile bir yenin orman rejimi dışına çıkabilmesi ko
nusu esasen 6831 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin içinde olacak; yani mevcut 1 nci mad
deyi değiştirmiyoruz. Bir yerin orman olabil
me konusunu tadadediıyoruz, o hükümler içinde 
olacak. Ancak Tahdit Komisyonu böyle say
mış, geçmişte de bunu hükümlendirmiş, ama 
bugün toprak ve su rejimi baklanından mah
zur görmeyeceğiz. 

Türk orman mühendisi, Türk orman teknis
yeni bir sahanın erozyona muhatap olmayacağı 
kesin kanaatine varacak, su havazalarmın ko
runması, toprak aşınması, hava erozyonu gibi 
tedbirlere mâruz olmadığına kesin kanaat geti
recek ve ikincisi de orman bütünlüğünü bozma
yacak... Bu iki unsur hakkında teknik otorite
lerin tasvibi alınacak, (ki bunlar da orman ka
dastro komisyonlarında üyedirler) bu fikir ve 
kanaat belirtilecek, hukukçu üye bu kanaate 
iştirak edecek, ziraatçi üye bu kanaate iştirak 
edecek, diğer üyeler bunu tasvip edecek ondan 
sonra bu yer orman rejimi dışına çıkacak. Yok
sa, erozyonun mevzuubahis olduğu bir yerde, ken
dilerini temin etmek isterim, hiçbir orman mü
hendisinin imzasını bulamaya caklardır. 

Büyük bir içtenlikle Almanya'nın yeşil or
manlarından bahsedildi. Çok doğrudur ve biz, 
bugünkü mesul ormancıların, orman teknisyen
lerinin hepsi teknik bilgilerini yeşil Almanya ve
ya Şimalî Avrupa ormancılığını etüt etmiş, il
hamını oradan almış hocaların yetiştirdiği in
sanlarız. Yalnız, bir hakikati değerlendirmemiz 
lâzımdır; Türkiye Şimalî Almanya veya Şima
lî Avrupa rejiminde değildir. Türkiye Akdemiz 
sonundadır. Türkiye'nin kendisine has özellik
leri vardır. Türkiye ormanları Şimalî Avrupa 
onmandan gibi değildir, Pasifik nııntakasmın 
tesirinde değildir; her gün yağmur yağan yer 
de değildir. Türkiye'nin kendisine has rejimi 
vardır. Oranın tekniğini, İspanya'nın tekniğini, 
İtalya'mın ve Fransa'nın tekniğini tetkik eden 
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bugünkü orman mühendisi artık Türkiye'nin | 
kendine has rejimini tesis eder duruma gelmiş- j 
tir. A.mmıajman heyetlerimizde çalıdan ciddî \ 
otoriteler her vönü ile mümkün olabilen diğer 

i Avrupa elevi'dleriyle münakaşa edebilir seviye- } 
dedirler; itimat buyurmalarını istirham öderim, i 

Orman Genel Müdürlüğü. - insan ilişkilerine 
temas buyurdular. 

Değerli senatörler, şu kısa zaman içindeki ı 
birkaç seyahatimde vatandaşa hitabe derken de 
arz ettim; kesin kararımız ormanı Anayasanın 
kanunların ve yemin ederek tekabülü etmiş ol
duğumuz ilmî gerçeklerin ışığında., ama onma
nın içindeki insanı asla ihmal otmıeden değer
lendirme kararındayız. Bizim için şu anda or
man ne kadar değerli ise, onun •içindeki insan 
en az onun kadar azizdir. Onun haklarım, onun 
menfaatlerini, onun insan hakkı teminatım her 
şeyin üstünde mütalâa etmekteyiz. Tatbikat da 
inşallah beni teykledcr, yanıltmamış olur ve 
Sayın Özgüneşk de rnahenbotmamış olurum. 

Ancak; rahatlıkla, ifade ediyor ve şunu te
min etmek itişiyorum ki, polisiye tedbir insanı 
ıslah etmemiştir inancındayız ve bunu tarih | 
malı olarak mütalâa ediyoruz. Ormancılık ted- J 
birlerini ormanın içindeki insanı inandırarak, 
onu hizmetlerimize iştirak, ettirerek netice al
mak kararındayız. Dâvamız zor, kararımız çok 
güç ve çetin: fakat inancımıza da itimat bu- I 
vursunlar. 

.Saym Özımeniin çizdiği tablo ve mahkemeler
de duruşmalara girmiş birçok orman mensubu 
mevcuttur. Hayatında «orman konusunda istis
mar etmiştir» iddiasından kurtulabilmiş hiçbir 
orman teknisyeni maalesef yoktur. Her orman j 
teknisyeninin sicilinde bir iddia vardır ama \ 
birçoğu teyiderlememriştir. Fakat onu azaptan 
azaka, sürüklemiştir, günlerce aylarca uykusu
nu kaçırmıştır. Bunların karşısında ölen bakım i 
memurunu, sakatlanan bakım memurlarını da j 

ot* 
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nazarı itibare alırsanız yalnız orman bakını me
murunun hatalı hareket ettiğini kabul etme im
kânımız kalmaz. Taraflar haşindir, haşin hare
ket etmiştir. Biz bu huşuneti ortadan kaldırma
ya, mümkün olabildiği kadar tatlı dil ile malî 
imkânlarla aradaki anlaşmazlığı bertaraf etme
ye gayret ediyoruz. Kabul buyurmakta olduğu
nuz bu kanunun bir maddesi de 150 milyona ya
kın bir fon ile artan bir değer ile uzak olmayan 
bir istikbalde milyara varan bir fon ile bu te
şebbüs kaimiz", bu gayretlerimizi gerçekleştir
me inıkâmnı bize verecekti?-. Bu gayretin içeri
sindeyiz. 

«Davayı kökünden halletmedikçe huzur bu
lunamaz» kanaatlerine aynen iştirak ediyor ve 
bunun çırpıntısında bulunuyoruz. 

Tanrıdan hem bize, hem de Türk köylüsü
ne bu konuda, başarılar diliyor, hepinizi saygı 
de selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Genel Kurulun temayülü de 
dikkate alınacak olursa, bu tasarının bu aksanı 
intaredilmesi mümkün değil. Geleeoik birleşiniıe 
kaldığına göre, gelecek birleşimi başından so
nuna kajdar işgal edebilecek bir görünüştedir. 

Bu itibarla, münasip görürseniz maddelere 
geçilmesini oylan ayayım. Gelecek birleşimde 
daha geniş daha rahat görüşerek zannediyo
rum o birleşimde bunu bitirmiş oluruz. (Oyla
yalım, oylayalım sesleri) 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Oylayalım, 
oylayalım Sayın Başkan; maddelere geçmeyi 
oylayalım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
••Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oturumu 22 . 5 . 1973 Salı günü saat 15,00de 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Ka,p-aaı<ma ı?aaiü : 19,30 

•*-o-
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Türkiyıe Oumalhııriyeitli Öflle Freunısa Cumhuriyeti aırajsıuıdia (Sosyal ^rüveraMk konustunidia (Genel 
Sözleşmeye tek Protokolün OMiylaama.sıııııı uygun bulunduğıma dair (kanun tasarısına vedü/en açık 

oylanıl ISOMUÜU (S. Sıapsı : 257) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkaııat 

ADİYAMAN 
Möhmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckath. 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
tekender Cenap Ege 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 124 

Kabul edenler 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
NTejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit. Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

IL^KKÂRI 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

| Necip MİT-kelâmoğlu 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etom Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosnıanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

| Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner i 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüncş 
M. Şükran Özkaya 
(t. A.)! 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaklı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDTN 
Halil Goral 

defet Rendeci 
Fethi Tovotoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım tnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Eriürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
.îeşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasarı Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
TOKAT j Sadık Artukmaç 

Ali Altuntaş | ismail Yeşilyurt 

[Çekinser] 
IZMlR 

Beliğ Beler 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR j Orhan Kor 

Mehmet Güler (İ.) j KARS 
Cemalettin Inkaya | Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

BURSA i Mehmet Hazer 
Saffet Ural KIRŞEHİR 

DENİZLİ j Halil Özmen ( 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) KOCAELİ 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

I Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

j ELAZIĞ 
j Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
i Sabahattin Orhon 

ihsan Topaloğlu 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 

Hikmet Işmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Hamdi. özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (t.) 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık Üyelikleri 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

ZONGULDAK. 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğhı 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler1 

Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 

Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen . 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüee 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.)< 
Özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (1.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin öafoek (B.) 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 

Yekûn 
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Yargıtay Ikanum tasarısına verileni açık oylann. sonucu (S. (Sayısı :260) 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 

Oy verenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekinserier : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

185 

110 
109 

0 
1 

72 
3 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Mueip Ataklı 
Suphi Güraoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Hayda L Tunçkanat 
Ahine i, Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını KaraağacU-
oğiu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoc-ak 

AĞIM 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeii Zer en 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Unısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Y^tiş 

ANTAFYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Ceiâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D e mir el 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gfülez 
Alâeddin Yılmaztiirk 

ö. Faruk Kuıay: ürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Oıaaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaieuk 

DENİZLİ 
Aii Kemal Turgm 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Tlazerdağiı 

ERZİNCAN 
Fehrni Baysoy 

ERZURUM 
O s m an Al ih o e a gil 
Sakıp Hatomoglr 
Edip Somunoğlu 

l ESKİŞEHİR 
>: ümer Uouzal 
^ GAZİANTEP 
': İbrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 

l GÜMÜŞANE 
İ Abbas Cilâra 
l HAKKÂRİ 
I Necip Seyhan 
l HATAY 
I MiibtaJla Deiiveli I 
I İSPARTA 
\ Mustafa Gülcügil 
i iCEL 

mlip öz( 

I İSTANBUL 
| E;dc4an Addı 
jj Mcbrure Aksoley 
l Şevket Akyürek 
: Halıik Berkol 
j O. Zeki Gümügüğlu 
h Ehrem Özden 
;" Rifst Öztürheine 
l Cemal Yıldırım 
l İZMİR 
; Mustafa Bozoklar 
•• Orhan Kor 
\ KARS 
İ Y. Ziya Ayrım 

\ KASTAMONU 
1 Mehmet Çamlıca 
": Ahmet Nusrot Tuna 
\ KAYSERİ 
\: Hüsnü Dikeclisii 

Hüseyin Kalpaklıoğiu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

\ KIRŞEHİR 
l Halil Özmen 
[ KONYA 

Fevzi Halıcı 
\ Fakih Özlen 
\ Mehmet Varışlı 

l KÜTAHYA 
\ A. Orhan Akça 
î İ. Etem Erdinç 
l MALATYA 
l Nurettin Akyurt 
' MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
r Oral Karaosmanoğlu 
l Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
i, Adnan Karaküçük ( 
i MARDİN 
?; Abdurrahman Bayar 
İ; Abdülkerim Saraçoğlu 

• MUĞLA 
' İlyas Karaöz 
l Haldun Menteşeoğlu 
\ NEVŞEHİR 
\ î. Şevki Atasağun 
I NİĞDE 
'-. Hüseyin Avni Göktürk 
X ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİÎ ÜYELER. 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 
(î. Â.) 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler (İ.) 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu (B.) 

BURSA 
Saffet Ural 

Refet Rendeei 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumcuoğlu 

1 TOKAT 
| Ali Altuntaş 
l TRABZON 
| Ali Şakir Ağanoğhı 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

[Çekinser] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

[Oya katılmayanlar'] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Balkan 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

M AR A ĵ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Pusan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Şevket. Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab du r r ah m an Ka v ak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

| TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Perid Meleın 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat ^rim 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzm en (t.) 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda aç ilk bulunan üyeliklere 

seçim. 
B - İKİNDİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

(SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Türkiye Cumhuriyetti ile Fransa 

Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusun
da Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir .kanuni tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senaito.su Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi: 1/681; C. Senatosu: 
1/192) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususumda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limiıtıed Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevüik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. _ Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıylc senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbuMa vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yollara Anonim Ortaklığı 
ile Uçalk Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyon!arından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi: 1/626; Cumhuriyet Senatosu : 1/190) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1973) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 
ek madde ile bir g<eçici maıdde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulara. Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu : 1/88) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi: 
12 . 5 . 1973) 

http://Senaito.su


3. — 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşi er ve 
Bütçe ve Plân koaniisyonlarıudaaı 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapora 
(M. Meclisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sa
yısı : 259) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1973) 

X 4. — Yargıtay kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunanı metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan geçici komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/615; C. Senatosu : 1/199) (S. Sayısı : 260) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1973) 



Toplantı: 12 I I ? O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : lOO 

6831 sayılı Orman Kanununun bizi maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna 2 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko

misyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Senatosu : 1/188) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek> 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 3 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4958 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 .3 .1973 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 6831 sayılı Orman Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na 2 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 29 .12.1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2.10; 27,29.11; 22,25.12. - 1972, 3,4.1; 7,9,12,21, 22.3.1973 tarihli 140, 10, 11, 25, 27, 32, 33, 73, 
74, 75, 79 ve 80 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet Mecli
si S. Saıjıst : 584, 584 ve 695'e 2 nci ek.) 
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Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 8 . 5 . 1973 
Esas No : 1/188 

Karar No : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 22 Mart 1973 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna 2 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 26 Mart 1973 tarihli ve 4958 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Cumhuriyet Senatosunun 3 Nisan 1973 tarihli 51 nci Birleşiminde - Anayasa ve Adalet - , 
- Tarım - ile - Bütçe ve Plân - komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuzun 4, 10, 12, 18 Nisan 1973 tarihli birleşimlerinde Orman Bakanlığı 
temsilcileri ve 7 ve 8 Mayıs 1973 tarihli birleşimlerinde de Orman Bakanı İsa Bingöl ile Orman ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve Devlet Personel Dairesi Uzmanı da hazır bulundukları hakle 
tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 ııcü maddeleri ile Mu
vakkat 1 nci maddesinin değiştirilmesini ve işbu kanuna Ek Madde 2 ve Ek Madde 3 olmak üzere 
iki Ek Madde ile Geçici 6 nci madde olmak üzere yeni bir geçici madde eklenmesini ve böylece: 

a) xVnayasanın 131 nci maddesinin 17 Nisan 1970 tarihli ve 1255 sayılı Kanunla değişik be
şinci fıkrası hükmünü ti Orman Kanununda uygulama yeterliği kazandırılmasını, 

b) Orman Kadastro Komisyonlarının tesisi ile orman sınırlarının ve bu sınırlar içindeki taşınır 
ve taşınmaz mallarının, hukukî statüsünün bu Komisyonlar marifetiyle tespitini, 

c) Devlet ormanları ile müşterek sınırlara sahip diğer ormanlara ait sınır ilişkilerinin düzen
lenmesini, 

d) Orman yöresinde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesini ve kendi
lerine daha geniş imkânları sağlayacak tedbirlerin getirilmesini. 

öngörmektedir. 
Anayasanın 131 nci maddesinin beşinci fıkrası, 17 Nisan 1970 tarihli ve 1255 sayılı Kanunla 

değiştirilerek, «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tanı olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiç bir daraltma yapılamaz. Yanan ormanla
rın yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.» esa
sı kabul edilmiştir. 

Gerek tasarının gerekçesinde belirtildiği ve gerek Komisyonumuzda verilen izahatta açıklandığı 
üzere, uygulamada sınırlaması tamamlanmış orman sahaları ile sınırlaması önümüzdeki yıllarda 
ele alınacak orman sahaları içinde. Anayasamızın metni aynen verilen bu hükmü kapsamına giren 
yerler mevcut bulunmaktadır. 

Uygulama gerçekleri gözetilerek yasama meclislerimizce 17 Nisan 1970 tarihli ve 1255 sayılı 
Anayasa değişikliği ile yapılan düzenlemenin, uygulama kanunu olan Orman Kanununda yer alma
sı zorunlu bir mahiyet kazanmıştır. 

Orman sınırlarının değiştirilmesi ve bu gibi mahallerin arazide tayin ve tespiti ve muntazam 
haritalarının yapılması, ormanların kadastrosunu gerçekleştirmekle yükümlü, Orman Kadastro Ko
misyonlarının faaliyetleri sonucunda imkân dahiline girebilecektir. Zira, istikrarlı bir ormancılık 
politikasının gerçekleştirilebilmesi her şeyden önce hizmetlerin görüleceği, ormancılık faaliyetleri-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 258) 
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nin cereyan edeceği; bir başka deyişle orman rejiminin topyekûn uygulanacağı sahaların kesinlikle 
belli edilmesi, niteliklerinin bilinmesi ve belirli sınır işaretleri ile ayrılması ve nihayet sahiplerinin 
tespiti halinde mümkün ve söz konusu bir keyfiyettir. 

Hiç şüphe edilemez ki, ormanların korunmasında ve ormancılığın geliştirilip yaygınlaştırılma
sında en önemli unsur «orman ve halk ilişkileri» olup, devlet ormanları ile özel mülkiyete konu 
ormanların sınırlarının açık, seçik ve kesin bir biçimde tespitinde zorunluluk vardır. Yine aynı 
unsur, orman yöresinde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını gerçeklere uygun bir dü
zeye getirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Arz edilen gerekçeler ile getirilen ve özetle değinilen esasları ihtiva eden tasarı, bir Anayasa ge
reği ve yurt ekonomisinin önemli bir sorununun çözümünde büyük bir rol ifa edebilecek ve yararlı 
sonuçlar meydana getirebilecek mahiyeti gözetilmek suretiyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci madde olarak anılan mad
deler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 1 nci madde olarak anılan madde metninde yer alan 
7 nci, 8 nci ve 34 ncü madde değişiklikleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 1 nci madde olarak anılan madde metninde yer alan 
2 nci madde değişikliği, bir Anayasa gereği mii+alâa edilerek Komisyonumuzca da esas ve metin 
itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin dördüncü fıkrasını teşkil edip geçici 1 nci maddeye atıf
ta bulunan hüküm, kanun tekniği yönünden takışılmış Ve daimî bir maddede kendisinden sonra 
gelen bir geçici maddeye atıfta bulunmanın kamın tekniğine uygun düşmeyeceği ve nihayet bu 
fıkraya esas düzenletmenin olağan olması nedenleri ile madde metninden çıkartılması uygun gö-
rülmüş'tür. 

Aynı madde metninde yer alan 9 ucu madde değişikliği esas ve metin itibarı ile Komisyonu
muzca da benimsenmiş ancak, maddenin üçüncü fıkrası metnindeki - maddî hata - düzeltilmiş ve 
yanlış olaraik «gösterenler» şeklinde yazılan ibare «gösterilen» şeklinde değiştirilmiş ve cümle
nin ifadesi de bu yolda düzenlenmiştir. 

Aynı madde metninde yer alan 11 nci madde değişikliği Komisyonumuzca geniş tartışmalara 
konu kılınmış ve gerek kaclostro işlerinin ve işlemlerinin zamanında ve güvenli bir biçimde ya
pılması için gerekli işlem düzeninin gerçekleştirilebilmesi ve gerek hak sahiplerinin haklarının 
güvenlik altında bulundurulabilmesini temin edici bir denge zorunlu görülerek madde bu görüş
ler altında yeniden kaleme alınmıştır. 

Aynı madde metninde yer alan 12 nci madde değişikliği ise esas ve metin itibarı ile Komisyo
numuzca da benimsenmiş ancak, yine bir maddî hatanın eksikliğini giderebilmek maksadı ile 
ikinci fıkra metnine, «ile kadastro ekipleri» ifadesi eklenerek fıkra hükmü, birinci fıkra hükmüne 
uygun hale getirilmiştir. 

Aynı madde metninde yer alan 19 ncu madde değişikliği ise, ormanların korunması, geliştiril
mesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin esas ve prensipler ile hedeflere uygun düşmediği mülâhazası 
ile tasarı metninden çıkartılmıştır. 

Aynı madde metninde yer alan Muvakkat Madde 1 değişikliği, Komisyonumuzca geniş görüş
melere konu kılınmış ve uzun görüşmeler sonucunda, işbu maddenin uygulamasına açıklık ve ke
sinlik getirebilmek ve madde metninde sözü edilen gerekçeli mütalâanın nitelik ve mahiyetini 
belli esaslara bağlayabilmek amacı ile, madde metnine «belirtilmesi» kelimesi eklenmiş ve madde 
böylece kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 2 nci madde olarak anılan madde metninde yer alan 
Ek 2 nci madde Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Aynı madde metninde yer alan Ek madde 3, Komisyonumuzca esas ve metin itibarı ile benim
senmiş ancak, maddenin (P) fıkrasının sonundaki «hesabına» kelimesinin maddî bir hata sonucu 
olduğu tespit edilmiş ve sözü edilen kelime «hesabından» şeklinde değiştirilerek ifade doğrulan
mıştır. 
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III) Tasarının bir Anayasa gereği olduğunu ve ormanlarımızın korunmasının, ormancılığımı
zın geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının yurt ekonomisinde önemli sonuçlar sağlayacağuıı gö
zeten Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak Ü2ere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 
N. Altan 

Eskişehir 
Ö. UcAizal 

Antalya 
M. Pırıltı 

Sözcü 
Gümüşane 
A. Cilâra 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

İmzada bulunamadı 
Muhalefetini bildirdi, 

Siirt 
A, Kavak 

Kâtip 
Urfa 

H. Oral 

İstanbul 
E. Özden 

Toplantıda bulunanıadı. 

Ankara 
/. Yetiş 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
Muhalifim. 
M. Ataklı 

C. Seç. Üye 
Söz hakkım saklı 
S. Babüroğlu 

Manisa Tabiî Üye Ordu 
Muhalifim Karşıyım B. S. Baykal 

Söz hakkım mahfuz Söz hakkım saklı imzada bulunamadı. 
D. Barutçuoğlu M. Özgün eş 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde ile bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2,7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 mcü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik, fındıklık fıstıklık (Antepfıstığı) giibi çeşitli taran alanlarında veya hayvancılıkta, 
kullanılmasında yarar bulunan yerler üs otlak, kuşlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 
Orman sınırlan dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yuıkardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlı

ğınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilme'si, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzelt
me sonucu orman sınırları dışıma çıkarıllacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi1 ise 
mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu. madde hükümleri uygulanır. 
Geçici 1 nci maddeye göre biOidirilîecek gerekçeli mütalâalarda, bu maddede yazılı hükümleri 

uygulamaya Onman Bakanlığı yetkilidir. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir surette uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle ibellü edilir. 

İKİNCİ FASIL 

î 

Devlet Ormanları 

Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tayin 
ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış 
ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş 'bir orman yüksek 
mühendisinin başkanlığımda; hâkim veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu 
bir hukuikçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya en az on yıl 
hizmet görmüş orman tekniker üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş zi
raat teknisyen üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimî encümenince il genel meclisi üyeleri 
arasından seçilecek bir üye mahallî ziraat odası başkanı veya kurulundan bir üye, beldelerde be
lediye encümenince köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon 'başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve mamur verilir. 
Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin veya 

orman mühendis muavininin veya en az beş yıl h'zmet görmüş bir orman teknikerinim başkanlığın
da, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ve mahallî 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 258) 



GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kamununıun 2, 7< 8, 9, 10, l l r 12 ve 34 ncü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — 15 .10.1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık( Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlannda veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 
Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlı

ğınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu dü
zeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi 
ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

Madde 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ı Mil]et Meclisinin kabul ettiği metin) 

ziraat teşkilâtınca görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile belde
lerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek -bir üyeden ku
rulur. 

Koanisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgi
sinden de faydalanırlar. 

Bunların günlünde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci 
bulundurulabilir, 

Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur, 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Radyo ve Resmî G-azettede, ilgili, 
il, varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mıutad va
sıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilân olunur, 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan 
bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve tespit edüte-
rak çalışılacak belde ve köylerde bunlara bitişik köy ve beldelerde en az bir ay önce bu belde ve 
köylerin uygun yerlerine asılacak ilân kâğıdı ile duyurulur. 

ilân kâğıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir. 
Bu ilâmda; ©kiplerin hangi köy veya beldeler de çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğinde

ki taşınmaz malların saihiplsrinin veya kanunî mümessillerinin veya veküîerinin sınırlama sırasın
da hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında de
vam edileceği açıklanır. 

ilân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bil: dğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınır

larının tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessiılbri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal 
ve faydalandıkları taşınmaz malların sıaurlarnrı vs her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulur ma maları sınırlama ve kadastro işini durdur
maz, 

Madde 9. — ilân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro koalisyonlarının gözetimi ve denetimi altında ko
misyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılur. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaret
lenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletim şeklini, ihtiva ettikJari ağaç türlerini, mülki
yet ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınması malların cinsini, maliklerinin ve işgal eden
lerin ad ve soyadını, gösterenler veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, 
ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekildcf düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imz2î edilir. 

Orman kadastro «kipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldı
ğı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman 
Bakanlığımcai yapıkrf veya/ yaptırılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — ilân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında 
komisyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yaplıacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaretle
nir veya ölçüler ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet 
ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin 
ad ve soyadını, gösterilen; veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer 
tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldı
ğı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman Ba
kanlığınca yapılır veya yaptırılır. 
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(Milıleıt Meclisiniiin kabul .ettiği ııı'etin) 

Fotoğrametrik ve yersel ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte bel
li edilir. 

Bu ormanlarım. sınar noktaları sabit tas veya beton kazıklarla tespit edilir. 

Madde 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri fotoğ
raf ve (diğer belgeler bekletilmeden komisyon başkanlığına verilir. 

Komisyon başkanı, yapılan işleri {derhal kon'rol eder veya komisyon üyelerine kontrol ettirir. 
Noksan ve yanlışlıklar görürse tilgiM (ekibe taman lattırır. 

Tamam olduğu (anlaşılan •tutamak suretleri komisyon baskanlığunoa hemen aidolduğu belde (ve
ya köylerin önünıasip yerlerine asılır. Ayrıca ügi l orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma (tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, (köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecek
leri (belgelerle tevsdk olunur. İBu (belgeler komisyon (dosyasında saklanır. 

Bu ilânda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yerlerde (mülkiyet id
diasında bulunanların 've tutacak ımünderecatma razı olmayanların iaskı tarihinden itibaren 30 
gün içinde sahip bulundukları (her nevi belgelerle birlikte komisyon başkanlığına başvurmaları 
açıklanır. 

Komisyonlar bu (itirazları belgeler ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadastro komisyonları, 
başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak gartıyle çoğunluk lile toplanıp karar verebilir. Oyla
rın eşitliği halimde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet teşkil (etmiş sayılır. 

Bu kararlar ilgili tutanak defterlerine yazılar ve altı imza edilir. Arazide vde (gerekli düzeltme 
yapılır. 'Komisyonca itirazh işler &çin lalınan feararlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafifca 
içinde bu maddenin 3 ııoü fıkrası uyarınca ilan olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde düzenlendikten ıson-
ra kadastro »ekip başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon 'başkanlı
ğınca teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. 

Madde 11. — lOrman kadastro »ekiplerince düzenlenen itutanaklar ve orman kadastro komisyo
nunca verilen kararlar Tebligat Kanununda belir bilen es aslar (dahilinde ilgililere tebliğ olunur, il
gililer tebliğ tarihinden bir yıl içinde görevi ve yetkili adliye (mahkemelerine imüracaatla itiraz 
edebilirler. 

Tebliğ varakasında bu kararlara karşı ne suretle itirazda bulunulacağı veya dava açılacağı 
açıkça gösterilir. 

Bu itirazlar her 'türlü harç ve resimden (muaftır. 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve 

resim (alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 

ve gereken (sahalar »dikenli tel (içine 'alınır. 

Madde 12. — (Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro (ekiplerinde bilfiil «ahşan Başkan, (üye 
ve teknik elemanlarına 'verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit (edilen (miktarların âza
mileri üzerinden ödeme yapılır. 
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(Geçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

Potoğrametriik ve yersel ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli 
edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir. 

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve orman kadastro komis
yonunca verilen kararların askı suretiyle ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. An
cak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sırasında, sahibi, kanunî mümessili veya vekili hazır bulunma
yan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında orman sınırları içinde gösterilmiş ve Komisyon Başkan
lığına da 30 günlük süre içinde itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi beyanına 
göre tutanağa adı yazılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz davası açabilecekleri, Komisyon 
Başkanlığınca tebligat kanununda belirtilen esaslar dahilinde tebliğ olunur. 

Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgililer ile, ekiplerce düzenlenen tutanaklara Komis
yon Başkanlığı nezdmde itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ikinci 
askı tarihinden, Tebligat Kanununa göre kendilerine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren 
bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. Bu itirazlar her 
türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vuku bulmaz ise komisyon kararı kati-
leşir. 

İlân tutanaklarında ve tebliğ varakasında bu tutanak veya kararlara karşı ne suretle dava açı
lacağı açıkça gösterilir. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve re
sim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve 
gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman Kadastro Komilsyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, üye 
ve teknik lelamanlarcna verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit edilen miktarların 
âzamileri üzerinden lödeme yapıllr. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Orman Kadastro IKoaniisyonilan için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerim kanunî yollukları ile 
her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin 'öddür. 

Orman Kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin üş ve işlemler 'Orman Bakanlığınca Kamunun 
yayımımdan itibaren 3 'ay içinde hazırlanıp 'Balkanlar Kurulunoa onaylanacak bir yönetmelükte be
lirtilir. 

Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinim 
imkân verdiği ve hayvanlarım otlatma suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği 'tespit olunan sa
halarda, Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılmasınla Mn verileıbilir. 

Madde 34. — Sınırlan üöimıde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba (halkının vahidi fiyat usu
lü ile : 

Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik feomıruklaran. 10 metrekübü geçmemek üzere % 25 
(yüzde yirmibeş) imıe raslayam kesine ve taşıma istihkak tutarları % 30 {yüzde otuz) fazlası üe, 

Kesip satış datif yerlerine taşıdıkları kerestelik t cırnaklarım 10 (on) metrekübü geçmemek 
üzere % 25 (yüzde yirmi beş) ine ikadan için, ilgili orman işletmesinin isaitış üstif yerlerinin fee-
restelk tomruklara ait bir yıl önceki genel ortalama (maliyet bedeli ile yine ibdr yıl önceki artır-
malı »satışlar genel ortalaması larasımdaki fark Orman idaresince yılı thesabındam. nakden : 

istihkak sahiplerine ödenir. 
Birinci fıkrada yazılı köy ve (kasaba halkının vahidi fiyat »usulü ile kesip satış iiısitiif yerlerine 

taşıdıkları odun ve (kömür üle ziraat 'alet ve laralba imalinlde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, |seb-
ze lamıbalâjhğında kullanılabilen sanayi odunlarının % 60 (yüzde (altmış) ına kadân siıdarece ıtayin 
edilecek müddet içinde istedikleri takdirde (kendilerine maliyet (bedelleri ile artırmasız olarak ve
rilebilir. 

Bu ısureıtîe bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin (köylülere© imal edilemeyeceği anlaşı
lan yerlerde ve zaımanlafda bu gibi aletleri taslak halinde 'Orman idaresi imal edebilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Ormanların kadastrosunun Akıma! ve kesinleşmesine ikadar fon 
kanunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin 'orman sayıilıp sayılmaya
cağı hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak mahkeme bu mütalâa ile bağlı değildir. 

MADDE 2. — 6831 »sayılı Orman Kanunuma aşağıdaki ilki ek (madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — 6831 sayılı 'Kanunda geçen Ziraat -Vekâleti Ideyimi, Orman Bakanlığı olarak 
ve aynı kanunun 45 nci maddesinde geçen «Tahdit Konıisyonlan» deyimi, «Orman Kadastro Ko-
müsyonlan» olarak değiştirilmiştir. 

EK [MADDE 3. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kallkındınîtmasına 
kaıttkıda bulunmak •amacıyle Orman Bakanlığı emrinde (bir ıfon teşkil e'dilmiiştir. 

A) Bu tfonun igeürleri : 

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve (35 anoi (maddeleri gereğince verilenlerle (dış 
memleketlere tihracedilenler ve Devlot Orman işletmelerince Devlet keraste fabrikalarına satılan 
tomrulklar hariç olmak üzere Devlet orman i§letm!eleri ve kereste fabrikalarından tomruk, yarı 
mamul kereste ve ikincil ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak 
hisseden; 

b) Orman Oenıel Müdürlüğü döner sermayesinden (kurulmuş olan foradaki paradan; 

c) 6831 (sayılı Kanunun 17 ve 115 nci maddeleri uyarmcıa verilecek li&im ve irtliifak haklarına 
dayanılarak yapılacak: her türlü tesislerden, proje bedeli /tutarının % o oramamda ahnacalk Msse-
den; 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 258) 
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Orman Kadastro komisyonları ile kadastro ekipleri için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin 
kanunî yollukları ile Ober türlü ıgiderlar Orman Genel Müdürlüğünce Itemtin edilir. 

Orman IKadastro üslerini! uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler îOrman Bakanlığınca Kanunun 
yayımından itibaren 3 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir. 

Madde 34. .— Millet Meclisi (metninin 34 ncü maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Ormanların kadastrosunun ikmal ve kesinleşmıesine tkadar bu 
kanunun Ibirincd maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayıOıp sayılmayaca
ğının fbelirtümesi hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi (bağlamaz. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ikil ıek ımadde eMenmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Ek 2 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK [MADDE 3. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halikın kalkındırılmasına 
katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı dmırinde biı* fonı teşkiîS edilmiştir. 

A) Bu fonun gelirleri : 

a) 6831 ısayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 85 nci maddeleri gereğince verilenlerle diş 
memleiketlere ihraoedlienler ve Devlet Orman tşletmelerlinoe Devlet kereste fabrikalarına satılan 
tomruklar (hariç olmıak üzere Devlet orman âşüıetmeleri ve kereste fabrikalarından (tomruk, yarı 
mamul (kereste ve ikincil ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak 
hisseden; 

b) Orman G-enel Müdürlüğü döner sermayesuMİen kurulmuş olan fondaki paradan; 

c) 6831 sayıflı Kanunun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak îhakilarına 
dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 5 oranında alınacak hisse
den; 
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d) Her yıl ıgemıel bütçemin binde birinden laız olmamak üzere jgemeıl fbütçeden (yapılacak yar
dımdan ; 

e) Orman tişleitimeleri ve Devlet kereste fabrikaları (genellik isafı kârlarımdan almıacak % 10 his
seden; 

f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; 
Tetşjekkül »eder. Bu (gelirlerim tahsili için düzenlemem IkâğıMar Damga Vergisinden ve tahsil iş

lemleri tharçftam üıutaf tır. 
B) (A) fiknasının (a) bendi gereğince alınacak Misse, fcataş bedelinin müşteriden fiilen tahsil 

eidtiJdiği ayı takibaden ay içinde satışı yapan Devlet Orman îşliötmeleri ve kereste fabrikaları tara
fından fon Shesabınıa yatırılır. 

C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilimiışjtir. Bu fonda mevcut para, bu kanunla (kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe gür-
düğd tarihten itibaren en geç üç ay içinde -ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de ısözleş-
mslarindeiki (koşular dahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olmnur. Buna tiıliişfcin dava ve icra takip
leri Orman 'Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Ç) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, en geç malî yıl sonuna kadar (fon hesabına aktarılır. 
D) (A) fıkrasının (e) bendi (gereğince olmasak Jhdlsıse, izin veya irtifak hakkı tesisini anütea-

kıp ilgililer tarafından en geç tadır lay içinde fon hesabına yaJtınlır. Yatırılmadığı takdirde veriil-
mliş olan izin veya irtifak hakkı tesisi işlemi hükümsüzdür. 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, Orman işletmeleri (ve kereste fabrikalarının yıllık 
genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ve iki tesit taksitle fon hesabına yatı
rılır. 

F) iade : 
Dış mıamjlek&tl&re ihrac'edilem ürünler için evvelce (ödenmiş ıbulunan fon hisseleri, Orman ve 

Gümrük ıJdaneflerimıden lalımacak vesikalar ibras edilmek şartıyle ürünün ühracedildiği tarihten iti
baren altı ay içlinde satıcının Onman Bakanlığına müracaatı (halinde, müracaat tarihini /taMbaden 
ay içinde 'fon hesabına iade olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 
Bu kanunla Itleşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Bakan

lığı enirinde (açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bu hesabın kullanılima şart ve esasları Maliye ve 
Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tes
pit edilir. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fonun kulllanılmaisı (bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhasebe, artırma, ek

siltme ve (ihale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun (kullanılmasına ve borçlandırılma
larda hangi haillerde faiz alınacağına ve bu faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç üç ay 
içinde Maliye, Orman, Köy İşleri ve İçişleri bakambklarmea hazırlanacak ve (Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak yönetmelikte belli edilir. 

I) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Orman Bakanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu ba

kanlık lemrinle bir fon saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesinbeisap, ertesi yılın Temmuz ayı içinde 
Sayıştıaya verilir. (Sayıştayca denetim, yönetmelikteki (özelik ve esaslara göre yapılır. 

i) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) 
bendimde yazılı hisse alınmaz. 
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d) Her yıl genel bütçenin binde birinden az oimaimk üzere genel bütçemden yapılacak yar
dımdan; 

e) Orman dişletmeleri ve Devlet kereste fabrikalar! senelik isâfi kârlarından alınacak % 10 
hisseden; 

f) Faiz, ikramiye ve her -çeşit bağışlardan; 
Teşekkül ©der. Bu [gelinlerin tahsili için düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden ve tansü 

işlemleri harçtan muaftır. 
B) <A) fıkrasım (a) bendi gereğince almaoak ihisse, satış bedelinin müşteriden Hüllen tah

sil ledildiği ayı takibeden ay içinde ısatışı yapan Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları 
tarafından fon hesabına yatırılır. 

C) (A) fıkrasınln (b) bendinde yazılı fon, bütün Ihak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu (kanunla kurulan ıfon hesabına (kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren ıen |geç üç ay içinde ödenil' ve verilmiş »olan kredilerin taksitleri ve sözleş
melerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve d'cra takip
leri lOrman Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Ç) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, len geç imalı yıl sonuna kadar fon hesabına aktarılır. 
D) (A) fıkrasınln (c) Ibendi (gereğince alınacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini müte

akip ilgililer tarafından len geç ibir ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde veril
miş olan izin veya irtifak hakkı (tesisi işlemi hükümsüzdür. 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının yıllık 
genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ve iki leşit taksitle fon hesabına ya
tırılır. 

F) iade : 
Dış memleketlere ihracedilen ürünler için levvelce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman ve 

Gümrük 'idarelerinden alınacak vesikalar ibraz edilmek şartıyle ürünün ihracedildiği (tarihten 
itibaren altı ay içinde satıcının Orman Bakanlığına müracaatı halinde, müracaat tarihini takibe
den ay içinde fon hesabından iade olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 
Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Ba

kanlığı (emrinde açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bu (hesabın kullanılma ışart ve esasları Maliye 
ve Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası Genel [Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte 
tespit edilMr. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fonun kullanılması bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhasebe, Artırma, 

Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandırıl-
malarda hangi haîlerde faiz alanıacağına ve bul faizin (hadlerine ilişkin sekili ve esaslar 'en geç 
üç ay içinde Maliye, Orman, Köy işleri ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak 've Bakanlar Ku
rulunca onaylanacak yönetmelikte belli edilir. 

I) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Orman Bakanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu 

bakanlık emrine bir fon saymanı tayin lediür. Bilanço ve kesinhesap, ertesi yılın Temumuz ayı İçin
de Sayıştaya verilir. ıSayışitayca denetim, yönetmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. 

i) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) 
bendimde yazllı hisse alınmaz. 

Cumhuriyeti Senatosu (S. Sayısı :: 258) 



— 16 — 

(Milieıt Meelismiin kaıbııl >et!tiği metin) 

MADDE S. — ıG831 ısayılı Orman Kanununa aşağııdakü geçidi mıaldde ekl̂ ınmaşıtk" : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun 64 ncü maddesindeki (kuruluş kredisi için 15 yıl müddeit-
le Tarsm, Bakanlığı bütçesine (miktarı 2 500 000 liradan iaışağı almamak şartıyle Türkiye Cumilıu-
riyeıd Ziraat Bankası sermayesine maihsubeın ayrıca konulan tahsisatın, 1974 malî yılından itiba
ren 15 yıl müddetle Orman Bakanlığı bütçesine miktarı Ihıer yıl 5 000 000 liradan iaşağı olmamak 
şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesiimie mahsuben konulmasına devam olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe igürer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 3. — (Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milfleit Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi (metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 12 O f M l 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İ D U 

Yargıtay kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ile Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko

misyon raporu (M. Meclisi : 1/615; C. Senatosu : 1/199) 

(Nöt : M. Meclisi İS. dayısı : 774) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 5 .1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5375 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MlHet Meclilslnffin. 9 . 5 . 1973 fcariîMi 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Yargıtay kanunu tasarısı, dosyasıyle birlikte sunulmuştur. 

'Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30. 4; 2, 3, 7, 9, 5. 1973 tarihli 101, 102, 103, 104 ve 106 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 774) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu < 10 . 5 . 1973 
Esas No. : 1/199 

Karar Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Mecisiııiıı 9 Mayıs 1978 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık 03da kabul edilen, Yargıtay kanunu tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 10 Mayıs 1973 ta
rihli ve 5376 sayılı yazılenyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet -Se
natosunun 10 Mayıs 1973 tarihli 64 ııcü Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile Bütçe ve Plân ko
misyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 
10 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileriyle Yargıtay temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı: Yargıtay'ın, Anayasanın koyduğu esaslara ve günümüzün gelişen ve değişen şart
larına uygun biçimde teşkilâtlanması ve işleyişi ile ilgili düzenlemenin gerçekleştirilmesini öngör
mektedir. 

Tasarı, münhasıran teşkilâtlanmaya ilişkin olmayıp; değinildiği gibi. Anayasanın gerek bün
yeye ve gerek işleyişe ilişkin olarak koyduğu esasları gerçekleştirici bir mahiyet taşımakta ve bu 
mahiyeti sonucu da, Yargıtaj7 Kanunu olarak t mımlanmaktadır. 

Bilindiği üzere, Yargıtay, Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 14 Nisan 1928 neşir tarihli ve 
1221 sayılı Kanun ile teşkilâtlanmış olup; anılan kanunun konulmasından günümüze kadar geçen 
40 yılı aşkın süre içinde; çeşitli tarihlerde çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli değişiklikle
re tabi tutulmak zorunluğu ile karşılaşılmıştır. Özellikle, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının konulmasından sonra, işbu Anayasa tarafından benimsenen 
esaslar üzerine kurulu bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi Anayasal bir zorunluk mahiyetini kazanmış, 
ancak, aradan geçen 10 yılı aşkın süre içinde banun gerçekleştirilebilmesi imkânı elde edileme
miş ve bu arada bizzat Anayasa da çeşitli tarihlerde çeşitli değişikliklere tabi tutulmuş ve yargı 
organına ilişkin olarak getirilen yeni Anayasa hükümleri muvacehesinde Yargıtay'ın bünyesinin 
ve işleyişinin, bu esaslar dahilinde yeniden ele alınması zorunluluğu - ivedi - bir hal olarak orta
ya çıkmıştı]1. 

İşbu tasarı da, bu zorunluluklar sonucu olup: yukarıda değinildiği gibi Yargıtay teşkilâtının 
ve işleyişinin. Anayasanın koyduğu esaslara ve günümüzün değişen ve gelişen şartlarına uygun 
bir düzenlemeyi gerçekleştirici niteliktedir. 

Tasarı, 11 bölüm üzerine kurulu olup, 60 daimî madde ile 11 geçici madde ihtiva etmekte
dir. 

Birinci bölümde; kuruluş ve organlar ile organların görevleri düzenlenmektedir. 
Tasarı, bu bölümde biri Başkanlık Divanı ve diğeri de Yönetim Kurulu olmak üzere iki yeni 

organın teşkilini öngörmektedir ki, Birinci Başkanlık Divanı, Yargıtay'ın işleyişiyle Başkan ve 
üyeleri ve tetkik hâkimleri hakkında önemli kararların alınacağı kurul olarak; Yönetim Kuru
lu ise. Başkan ve üyeler ile tetkik hâkimleri dışında kalan Yargıtay mensuplarının özlük işle
rinde karar mercii olarak tanımlanmaktadır. 

Yine bu bölümde daire sayısı, günümüzün gelişen ve değişen şartlarına uygun biçimde dü
zenlenmektedir. Halen iş hacminin ziyadesiyle yoğun oluşu sonucu fiilen yapıiagelmekte olan bö
lümler halindeki çalışma düzeni böylece kanunî bir hüviyete kavuşturulmakta ve daire sayısı 
artırılmaktadır. 

Yine bu bölümde, Hukuk ve Ceza Genel Kurulları ile Büyük Genel Kurulun bünyeleri, Ana
yasanın verdiği görevlere uygun biçimde değiştirilmekte ve anılan kurulların süratle işleyebile
cek bir düzene kavuşturulması öngörülmektedir. 
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Tasarının ikinci bölümü. görevlerin yapılması ve yc-tkilerin kullanıimasıyie ilgili, lt)j)laııtı ve 
karar yeter sayılarım düzenlemektedir. 

Tasarın m üçüncü bölümü, Yarcntay hâkimlerinin niteliklerine ilişkin esasları tespit etmek
tedir. 

TasaiT'!m. dördüncü bolümü. Anayasanın Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Başsavcısı ve 
Daire başkanlarının, görevlerine ilişkin olarak koyduğu -devri sistem- uyarınca gerekli secini 
düzeninin esaslarını ve seçim, düzeninin işleyişini tanzim etmektedir. 

Tasarının beşinci bölümü, Yargıtay dairelerindi' ve kurullarında yardımcı olarak çalıştırılacak 
tetkik hâkimlerine ve- raportörlere ait hükümler yer almaktadır ki, tasarı. - üye yardımcılığı -
müessesesi yerine. - tetkik hakimliği - müessesesini öngörmüş bulunmaktadır. 

Tasarının altınm bölümü. * hımharivet Bassav'-dm;ı leskilâtıyle bu teşkilâtın görevleri ve men-
suplarıyle ilgili hususları düzmdenmktedir. 

Tasarının, yedinci, bölümü. Yargıtay hâkimlerinin kişisel ve görev ile ilgili .suçlarına ilişkin soruş
turma, ve kovuşturma esaslarım düzenlemekle ve disiplin işlemlerinin uygulanma şeklini 
belirtmektedir. 

Tasarının sekizinci bölümü, Yargıtay'ın yayın işleriyle ilgili faaliyetlerini düzenlemektedir. 
Tasarının dokuzuncu bölümü çeşitli hükümleri, onuncu bölümü geçici hükümleri ve onbirinei bö

lümü de son hükümleri düzenleiuekb'dii'. 
Arz edilen gerekçe ile getirilen, ve belirtik"]! esasları ihtiva, eden tasarı, bir Anayasa, gereği ola

rak ve günümüzün şartlarına uygunluğu tespit edilerek komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2, 8, 4. 5. 0, 7, S, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 28, 24. 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31. 82. 33, 31, 35. 86, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 58, 54, 55, 56, 57, Geçici madde 1. ::, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 1.0. 11. 58. 59 ve 60 ncı madde
leri komisyonumuzcada aynen kabul edilmiştir. 

HI' - Tasarının bir Anayasa gereği olarak getirilmiş bulunması ve Anayasa taralından en kısa 
zamanda çıkartılmasının emreddıYş olması keyfiyetini gözeten komisyonumuz, Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözmi. Kâlip 
Samsun Ağrı Ankara, 

./»'. Rcırlid .8. Tiır/;m<ıı f Yıliş 

Kskişehir Kursa, ('. Bkş. Seç. (""ye 
Ö. Vcvzı.ıl Ş. Kayalar A. Erim 

Toolanl ila bulunamadı. 

Kocaeli ı;aziantep Tabii Cye 
L, Tokofjhı S. Tanyeri 7ı. Karavclinfjlu 

Toplantıda, bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Toplantıda bulundu. Başkanlık Di
vanı seçimine katıldı. İmzada bu

lunamadı. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yargıtay kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç, kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hü
kümlerine göre kurulup görev ifa eden yüksek mahkemelerden biridir. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Dai
reler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kalemlerinden meydana gelir. 

Yargıtayın görevleri: 

MADDE 3. — Yargıtayın görevleri şunlardır : 
1. — Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara bağ

lamak, 
2. — Yargıtay Daire Başkanı ve üyeler^ Cumhuriyet Başsavcısı ile kanunlara göre onlar duru

munda bulunan kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel 
suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarla gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakmak, 

3. — Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

Birinci Başkanlık : 

MADDE 4. — Birinci Başkanlık, Birinci Başkan ve İM Birinci Başkanvekili ile Birinci Başka
nın Yargıtay üyeleri arasından seçeceği genel sekreterden kurulur. 

Birinci Başkanın görevleri : 

MADDE 5. — Birinci Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Yargıtayı temsil etmek, 
2. Kurullara Başkanlık etmek, 
3. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri 

almak, 
4. Dairelerin çalışma durumları üzerinde gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek ve kurul

larca verilen yönetim kararlarını yerine getirmek, 
5. Zaruret halinde Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya 

takrir etmek üzere Yargıtay Başkan ve üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendirmek, 
6. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre için 

başka bir daire üyesini', o dairede görevlendirmek, 
7. Yargıtay memurlarını denetlemek veya denetletmek, 
8. Bu kanun ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 

B aşk anvekilelr inin görevi: 

MADDE 6. — Başkanvekillerinin görevleri şunlardır : 
1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci Başkan tarafından verilenleri yapmak, 
2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yargıtay kanunu tasarısı 

MADDE 1. — MMet Meclîsi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MüHlet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edillmiştir. 

MADDE 3. — (MUM Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninim1 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi mietminin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mii/k-i kedisinin kabul ettiği iri etin ] 

Birinci Başkanvekillerinin de yokluğunda Birinci Başkana en kıdemli İkinci Başkan, kıdemler
de eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik eder. 

(nnd Sel; re Itrin yörcvh-ri : 
MADDE 7, — Genel Sekreter yönetim işlemde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başka

nın vereceği yönetim ve yası işlerini yürütür. 
Genel Sekretere Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda tetkik hâkimlerinden yeteri kadar yar

dımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir, 

Bilinci liaşutnıJık Divfi'm : 

MADDE 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın Başkanlığında ikisi İkinci Başkan 
olan dört asıl ve iki yedek üyeden kurulur. 

Bunlardan : 
Bir Başkan, bir asıl ve bir yedek üye hukuk dairelerinden: bir başkan, bir asıl, bir yedek üye 

de ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. 
Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. 
Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli ba.şkanveküi, kıdemli başkanvekiîine diğer başkan-

vekili vekillik eder. Birinci başkanla vekillerini?! bulunmaması halinde divan üyesi elan ikinci baş
kanlardan kıdemli olanı divanın Başkanlık görevini ifa eder. Bu takdirde kurul noksanı yedeklerle 
tamamlanır. 

Birinci Baskanlu; Divanornı görevleri : -

MADDE 9. — Birinci Başkanlık Divanının görevleri şunlardır : 
İ. — Yeni gelen üyelerin, dairelerin iş durumu ve ihtiyaçları gözöııünde tutularak yerlerini 

belli etmek, 
2. — Zorunluluk halinde İkinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek, 
3. — Yargıtay tetkik hâkimleri ile raportörlerin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri 

işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek, 
4. — Yargıtay Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin hâkimlik vakar ve 

şerefine ve kişisel haysiyetlerine dokunan ya da vazife icaplarına uymayan ihtiyarî eylem ve 
davranışlarından ve kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı ihzarı soruşturmanın bir Yargı
tay üyesi veya başkanı tarafından yapılması gerektiği takdirde, bu kimseyi tespit etmek, 

5. — Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya 
yapmak, 

6. — Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek, 
Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili konularda Birinci Başkanlık Divanına ka

tılamazlar. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 10. — Yargıtay Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, Cum
huriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Birinci Başkanlık Divanınca başka kurullarda görev alma
mış olanlar arasından iki yıl için ad çekmek suretiyle belli edilsn iki aslî ve iki yedek Yargıtay 
üyesinden meydana gelir. 

Birinci Başkanın görevi başında bulunmadığı ZR".n?/rıIarda yönetim kurulu birinci baskanve-
killeriîi den birinin başkanlığında toplanır, 
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(Cvooici Komisyonun fcaibul ettiği imletin) 

MADDE 7. — Millet (Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabu] edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (-S. Sayısı : 260) 



_ 8 — 
(Milat Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yönetim Kurulunu?! görevleri : 

MADDE 11. — Yönetim Kurulumun görevleri şunlardır : 
1. — Yargıtay Başkan ve üyeleri ile tetiklik hâkimleri dışımda kalan Yargıtay personelinin 

atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sadır özlük işlerimi fifa ötmek ve 'banlarla ügiıli karar ve ted-
birleri almak ve yönetmelikleri yapmak, 

2. — Bu ve T>aşka kanunlarla verilen diğer işleri yapmak, 
Yönettim ıKurulu üye (tamsayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunihıikla alır. 

Daireler : 

MADDE 12. — Yargitayda 15 Hukuk ve 9 öeza Dairesi vardır. 
Her dairede Yargıtay Büyük Genel Kurulunca saçken ıbir olkincii takan (daire başkamı) ile 

Birimci Başkanlık Divanınca görevlendirilen yeteri ikadar üye bulunur. 

Dairelerin görevleri : 

MADDE 13. — özel kanunlarda başkaca hüküm Ibulunımadığı takdirde Ihukuk dairelerinden, 
Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına ailt asliye ve suülh mahkemelerinden ve

rilen, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onilkinci ve onJdörıdüncü hukuk dairelerinin gö
revleri dışımda kalan hüküm ve (kararları, 

ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait asiye ve sulh mahkemelerinden. verilip de altıncı 
ve sekiizinci hukuk dairelerimin görevleri dışımda kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : ıSulh mahkemelerinden verilip de ikinci, foeşıimci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu, 
onfoirimci ve omifkimci hukuk dairelerinim görevleri ıdışımda (kalan müküm ve kararları, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerimden verilen haksız fiil ve haksız mal edinmeden genel 
ve özel kanunlardan (doğan tazminat ve alacak davaları ile s özleşmeler dem meydana gelen tıyuş-
mazbklara ilişkim hüküm ve kararları, davanın nakli, hâkim reddi, taşınmaz mallar hukuku Ule 
ilgili davalar ayrık olmak üzere hukuk, ticaret ve icra işlerine ait yargı yeri 'belirtilmesi ve as
liye mahkemelerinden verilip de diğer hukuk dairelerimin görevleri dışında kalan hüküm ve karar
ları, 

Beşincisi : 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 5613 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi uyarımca iskân işlerinden dolayı toprak mahkemesi sıfatıyle verilen hükümlerle, kamulaştır
ma ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkim uyuşmazlıklara dair hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de kaynak
lara, 'özel ve genel sulara, şüf'a, iştira ve vefa haklanma, paydaşlar veya mirasçılar arasımda 
taşınır ve taşınmaz mallarım taksim ve şüyuumum giderilmesi davalarıma asliye ve sulh ve ticaret 
mahkemelerimden verilip de kira bağıtından doğan (tahliye davalarıma, tahliye ile (birlikte görü
len ıkira karşılığı ve tazminat davalarına, nişan bozmadan doğan hediyelerim geri alınması ve 
tazminat davalarına; nüfus (kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi öz ve ve soyadının değiştiril
mesine ilişkim hüküm ve kararları, 

Yedincisi : 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı maddesi uyarımca kurulan tapulama mahke
meleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Ziliyedlıiğe dayanılarak taşınmaz ımaBiarım aynî hakkımda açılan davalara 
ilişkim asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz mallarım iktisa
bı, zamamaşımıyle tesciline ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : 1475 sayılı İş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş (Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğimde ıçalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki ilişkileri düzenleyen Kanunla, Deniz iş Kanunundan doğan «uyuşmazlıklara değinen, 
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(Geçici Komisyooıuflo. fcaîbul ettiği imletin) 

MADDE 11. — MülM Meclisi mıeıtninin 11 nci maJddesi aynen fcaJbuil edilmiştir. 

AMDDE 1&. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen feaibul edilmiştir. 

MADDE 13. — Müeıt Meclisi metninin 13 ncıii maddesi aynen k a M «dillmıiştir. 
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onuncu hukuk daiıreısinin görevi dışında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve 
kararları, 

Onuncusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız (çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 'Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin 
olaraik is mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 

Onbiiırinciısi : Türk 'Ticaret Kanununun uygulanmasından ve onun diğer ikanunlarda yer al
masına rağmen ticarî hüküm saydığı kurallara göre asliye ve sulh mahkelmselerinden verilen ve 15 
nıci hulkuk dairesinin görevi dışında ıkalan hüküm ve kararları, 

Oniikinciısli : icra ve iiflâs Kanununun uygulanmasından doğan dava, itiraz ve şikâyetler 
dolayısıyle icra tetikiık mercilerimden verilen ve 13 ve 15 nci (hukuk dairelerinin görevleri dışında 
kalan hüküm vs kararları, 

Onüçüncüsü : Borçlar Kanununun özel sözleşme türlerinden .satış ve trampa, 'bağışlama, ariyet 
ve karz, vekâlet, veskâletsiz tasarruf, kefalet, ölünceye kadar bakıp gözetme, âdi -ortaklık, alacağın 
temliki, borcun nakli, sözleşmeleriyle ilgili bütün alacak ve tazminat davaları, klira parasının 'tah
sili, ıkira parasının tahsiliyle birlikte kira parasının beli edilmesi davalarına ilişkin asliye mahke
melerinden verilen hüküm ve kararlarla, icra tetkik mercalerinden umumî hükümler «çaroevesiflude 
verilen istihkak ve icra ve iflâs Kanununun 277 - 280 nci madde hükümlerine değinen iipfcal dava
larına ilişkin hüküm ve ıkararîarı, 

Ondördüncüsü : Mülkiyetin gayriaynî haklara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerin
den verilen, İkinci, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, ve onûkinci hukuk dairelerinin g'örevleri dı
şında kalan hüküm ve (kararlarla, kamu mallarından 'mera, yaylak, kışlak davailan ve şahsî hakla
ra dayanan taşınmazın tapuya (tescili ve müdahalenin önlenmesi davailan ve 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayi.li Kanuna dayanılarak görev
lendirilen asliye 'mahkemelerince verilen hüküm ve kararları ve taşınmaz mallar hukukuna iliş'kin 
davalarda yargı yerinin belli edilmesi işlerini, 

Onbeşincisi : Ticarî nitelik taşıyan ya da taşımayan bütün İstisna sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar hakkında asliye mahkemelerinden verilen kararlarla, 6183 sayih Âmme Ala-
caklannın .'tahsili usulü Kanununa dayanan istihkak davalarına ilişkin hüküm ve kararları, 

inceler ve karara bağlarlar. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararlar aynk olmak üzere, ceza dairelerinden : 
Birincisi : Türk Ceza (Kanununun 2 nci kitabının 9 ncu babında yer alan ölüm, ağır hapis ye 5 

seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimî olarak yasaldık cezalannı gerektiren ve diğer 
dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait hüküm ve kararları, 

ikincisi : Sulh ceza mahkemelerinden ceza kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevle
rine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararlan, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve karar
lan ve âmmenin emniyeti iein [dava nakli ve caza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 
kanunun 36 nci maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı verilen 
hüküm ve {kararlarla, diğer ceza dairelerinin dışında kalan hüküm ve kararlan, 

Beşincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 3 ncü babının, 'birinci, ikinci ve üçüncü fa
sıllarında ve aynı kanunun 403 ilâ 410 ncu maddelerinde ve 8 nci babında yazılı suçlara ilişkin 
hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 nci babının 3 ncü ve 4 ncü fasıllannda ve 
10 nen babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları, 
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Yedincisi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçla
rına ilişkin hüküm ve kararları öle, özel kanunlarda yazalı olup da, diğer dairelerin görevlerine gir
meyen suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 5 ve 6 ncı haplarında vazıh olup da, 5 
ve 6 ncı ©eza dairelerinin görevlerine giren suçlar aynk olmak üzere aynı kitabın 1, 2, 3, 4, 5, 
6 ve 7 nci baplarında yer alan ağır cezalı cürümler ile 9 ncu babında belirtilen Türk Ceza Kanu
nunun 468, 470 ve 473/2 nci maddelerinde yazılı suçlarla Türk öeza Kanununun taksiri suçlara 
ilişkin 383 ve 389 ncu maddelerime giren ağır cezalı cürümlere ve aynı kanunun 455 nci maddesi
ne uyan ölüme sebebiyet suçlarına ait hüküm ve kararları; 6136 sayılı ateşli silâh ve bıçaklar hak
kındaki kanun ile, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Hürriyeti ve 6187 sayılı Vicdan ve 
Toplantı Hürriyetinin korunması ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri, 1475 (sayılı iş ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi ve -Grev ve Lokavt hakkındaki kanunlara ilişkin hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : Devlet Güvenlik mahkemelerinden verilen kararları, 
inceler ve karara bağlarlar. 
466 sayılı Kanun ıdışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki ka

nuna g'öre verilen kararlar, esas kanunlar itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza 
dairesince incelenir ve karara bağlanır. 

Yargılanmaları Yargııtaya aidolan hâkim, savcı ve mlemurların davaları fiilin niteliğine göre 
benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak 
kararların iteniyiz yolu ile incelenmesi de ceza genel kuruluna aittir. Şu kadar M, asıl davayı gören 
daire kurulu mensupları ceza genel kuruluna katılamaz. 

Hüküm veren daire, ceza genel kurulu kararına uymayarak kendi kararında ısrar etmesi ha
linde ceza genel kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

Yukardaki bentde gösterilen hâkim, savcı ve memurlara ait davalarda ceza dairelerinin gö
revlerimin tayininde mahkemeye sevk maddeleri esas alınır, muhtelif suçlara ait davalarda en ağı
rını incelemeye yeıtkili daire görevlidir. Temyiz halinde bunlardan, sadece temyiz isteğine konu 
olanlar nazara alınır. 

İkinci Başkanların görevleri : 

MADDE 14. —- İkinci Başkanların görevleri şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün 

olan süratle incelenip karara bağlanmaJsını, dairenin kendi kararlan arasında meydana gelen uyuş
mazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli göreceği bütün tedbirleri 'almak ve özelikle dos
yalan takrir edecekleri, bu esaslar uyarınca tespit etmek ve kendi yazmayacağı kararların hangi 
üye tarafından yazılacağını beli etmek, 

2. Birinci Başkanlığın yetkisi saklı kalmak üzere kalem görevMerini denetlemek, 
3. Kalem personel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve kısa süreli durdur

ma disiplin cezalarım uygulamak, 
4. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlaanak, 
5. Bu ve düğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
Daire başkanına, gerektiğinde kıdemi üye vekillik eder. 

Yargıtay üyelerinin görevleri : 

MADDE 15. —- Yargıtay ürelerinin görevleri şunlardır : 
1. Kendilerine verilecek dosyalan gerekli şekiüide ve zamanında inceleyip kurula takrir etmek 

ve kararları yazmak, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği inletin.) 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kalbuü edilmiştir. 

MADDE 15. — MMet Meclisi metnimin 15 nci maddesi aynen fea'bul editeiıstir. 
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2. Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oylarım vermek, 
3. Dalirenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanması ve islerin çabuklukla incele

nip karara bağlanmalında başkana yardım etmek, 

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları : 

MADDE 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurallın,, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az iki 
katı üye ile toplanır. Genel kurullara daire ba•]> arları:: m en as yarısından bir fazlasının ve baş
kanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin iştiraki zorunludur. 

Yargıtay Birinci Başkanının başkanbk etmediği, ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel 
Kuruluna hukuk daiır'dlerinden, "Ceza Genel Kuruluna iss ceza dairelerinden seçilmiş olan birinci baş
kan vekili. başkanlık eder, 

Hukuk re (Uza Genel Kurullarram görevleri : 

MADDE 17. — Huku ve Ceza Genel Kurullarımı!, görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına kars?. direnmeye dair verilen mahkeme kararları

nı inceleyip kesin olarak karar vermek, 

2. Yargıtay dairelerinden biri, 
al) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, 
b) Benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, 
c) Hukuk Genel Kuruluna bağlı hukuk daireleri arasında yâ da Ceza Genel Kuruluna dahil 

ceza daireleri arasında içtühad uyuşmazlıkları bulunursa, 
Bunları kesin olarak karara bağlamak, 

3. Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar duramıırda bulunan klirns^lare ait davaları ilk mahke
me olarak görmek ve kesin hükme bağlamak ve ilk mahkem:; 'olarak özel dairelerce verilecek hü
küm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyîe incelenmesini yapmak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu : 

MADDE 18. — Yargıtay Büyük Genel Kumlu. Birinci Başkanın; başkanlığında başkanvekil-
deri, ikinci başkanlarla Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerden meydana gelir. 

Birinci Başkanın ^bulunmadığı hallerde Büyük C-snel Errula başkanvekillerinden kıdemli olanı; 
o da yoksa diğer başkanvekili başkanlık eder. Baıkanvökitekim de bulunmaması 'halinde başkan
lık gör evini, toplantıda bulunan en kıdemli ikinci Başkan yapa;:, 

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tn':aca!"-; olan başkanvekillerinin bulunmamaisı halin
de, o toplantıya katılmış olan daire başkanların-?:'1 en kıcbmîi-si, başkanlık görevimi yapar. 

icra ve İflâs'Kanunundaki ceza'hükümlerinin uygıı'a^rırtasma ilişkin daire kararlarının Ceza 
Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairanin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Ku
ruluna katılır. 

Yargıtey Büyük Genel Kurul unun görevleri : 

MADDE 19. — Yarg'itay Büyük Genel Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Birimci Başkanı, başkanvekilierini, daire başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulla

rın üyelerini seçmek, 
2. Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna, kanunlarında belli edilen sayıda asıl 

ve yedek üye seçmek, 
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(CJeij.ici Kuınüsıyoiiıım kaıbul ettiği inletin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilnıiştir. 

MADDE 17. — MiCIet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiıstir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 19 nci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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(Milileit Meclisinin kabul ettiği metin) 

3. OuarJhurLjyıet 'Başsavcısını seçmek, 
4. özel kanunların Yargıtay üyesinin katılmasının öngördüğü kurullara üye seçmek, 
5. Yargıtayın varlık ve görevlerimi ilgilendiren-alanlarda Anayasanın 149 ncu maddesi uya

rınca Anayasa Mahkemesine Yargıltay Birinci Başkanı 'tarafından iptal davası açıSbnasına ka
rar vermek, 

6. Yargıtay iç yöneltoeliğiini yapmak Ve gerektiğinde değiştirmek, 
7. Hukuk Genel Kurulunun, benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararliarı ile 

Cem Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak veridiği kararları ya da Hu
kuk Genel 'Kurulu ile Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu ile bir Hulkuk Dairesi, Hukuk Ge
nel Kurulu üe bir Ceza Dairesi, ya da Ceza Genel Kurulu ile bir öeza Dairesi, Ceza Genıeî Kurulu 
iiUe bir Hukuk Daireli ya da bir Hukuk Dairesi ile bir Ceza Dairesi arasındaki içtihat uyuşmaz
lıklarını gidetrmıek ve içitiihattları bMeştirmek, 

8. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Yargıtay Büyük Genel Kuruılu görevlerinin yapıllmalsımıda içinden seçeceği bir komisyona ha

zırlık çalışması yaptırabilir. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek yetkisi : 

MADDE 20. — İçtihatların fbirleştiriilmeısini Birinci Başkan doğrudan doğruya veya Yargı-
taydaM dairelerin ya da Genel Kuruların verdiklieri karar sonucunda gerekçeli yazı Üe başvurma
ları ya da Cumhuriyet Başsavcısının bizzat baş yunması halinde, ilgili kuruldan ister. 

Diğer merci veya kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları halinde, içtihadı bir
leştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine Birinci Başkanlık Divanı karar verir. Bu ka
rar kesindir. 

içtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi ya da kaldırılmasının istenmesi de yukar-
daki usule bağlıdır. 

içtihadı birleştirme konusu cezaya ilişkin ise Cumhuriyet Başsavcısı bu kurullara üye ola
rak katılma ve oy verme yetkisine sahiptir. 

Altmış olan ilke kararları çerçevesinde içtihadı birleştirme görüşmeleri yürütülür ve ka
rarları yazılır. 

İçtihadı birleştirme kararları benzer hukukî konularda Yargıtay dairelerini ve Adalet mahke
melerini bağlar. 

içtihadı birleştirme kararlarının niteliğini aşıkça belirten özeti kararın verilmesini izleyen 
en kısa zamanda Yüksek Hâkimler Kuruluna ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Yüksek Hâ
kimler Kurulu ve Adalet Bakanlığı bütün Adalet mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılıklarına 
bu kararları en kısa zaman içinde duyururlar. 

Başkanlar Kurulu : 

MADDE 21. — Başkanlar Kurulu Birinci Başkan ile birinci başkanvekilleri ve daire baş* 
kanları tarafından kurulur. 

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, birinci baş-* 
kanvekillerinden kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması halinde diğer başkanvekili tarafın
dan ifa edilir. 

Başkanlar Kurulunun görevleri : 

MADDE 22. — Başkanlar Kurulunun görev leri şunladır : 
1. Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana geleri görev uyuşmazlıklarını kesin karara 

ibağ-lamak; şu kadar ki, ceza daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri Başkan-
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(Geçici Komisyonun Içabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Mecüsi metninin 20 nci niöddesi aynen ikaibuO. edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabuil edilmiştir. 
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lar Kurulu ve hukuk daireleriı arasındaki görev uyusmazlıklan ise Hukuk Daireleri Başkan
lar Kurulu tarafından karara bağlanır, 

2. Dairelerden birinin yıl içimde ĝ elen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 
artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, takvim yılı ba
şında toplanıp bir kısım işleri başka daireye vermek, 

3. içtihadı birleştirme görüşmelerine ve kararlarının yazılmasına ilişkin olarak ilke ka
rarları almak, 

4. Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek. 
Başkanlar Kurulunda oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyları üstün tu

tulur. 
Kanunî mazeretleri olmadıkça başkanlar, Başkanlar Kuruluna katılmak zorundadırlar. 
Başkanların kanunî mazeretleri halinde o dairenin e|i kıdemli üyesi Başkanlar Kuruluna ka

tılır. 

Yargıtay Birinci Başkan, Birinci BaşkanvcMlleri, İkinci Başkanları ve üyelikleri ile, Cumhu
riyet Başsavcısının disiplin işlemleri : 

MADDE 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, İkinci Başkan ve üye
leri ile Cumhuriyet Başsavcısı hakkında disiplin cezası uygulama yetkisi Haysiyet Divanına 
aittir. 

Haysiyet Divanı, Birinci Başkan?gı Başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı ile her daireden 
bir üyenin katılması ile teşkil edilir. 

Haysiyt Divanının toplanması gerektiğinde, kurula katılacak üyeler Birinci Başkanlık 
Divanınca her daireden o dairedeki Başkan ve üyeler arasından ad çekme suretiyle bir asıl ve 
bir yedek üye olarak belli edilir. 

Haysiyet Divanı üye tamsayısı ile toplanır ve 2/3 çoğunlukla karar veriir. 
Birinci Başkanın yokluğunda kıdemli Birinci Başkanvekili Haysiyet Divanına başkanlık 

eder. Haysiyet Divanı, Yargıtay üyeliğinin vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve iti
barını kıran ya da görev icaplarına uymayan davranışlarından dolayı haklarında disiplin ko
vuşturulmasını gerektiren eylemin ağırlığına göre «uyarma, görevden çekilmeye davet» işlemle
rinden birini uygular. 

Yakardaki fıkrada yazılı eylem ve davranışları her ne biçimde olursa olsun haber alan Bi
rinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yapmak üzere durumu Bdrinci Başkanlık Divanına bildi
rir. 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hâkimler Kurulundan gelen ihbar ve şikâyetlerin sonucu 
Adalet Bakanlığına veya Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Şu kadar ki, şikâyet ve ihbar, soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu ihtiva etmezse, işleme 
konmaz. 

Birinci Başkanlık Divanı yapacağı ya da yaptıracağı soruşturma sonunda toplanan delilleri 
yeterli görürse; soruşturma dosyasının bir raporla Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmesine, 
aksi takdirde bir işleme yer olmadığına kesin ol arak karar verir. 

Haysiyet Divanı Başkanı ilgilinin savunmasını ister, ilgili dilerse kendi ya da göndereceği 
vekil aracılığı ile savunmasını yapabilir. 

Haysiyet Divanı, delilleri serbestçe takdir eder. 
Bu kararlar aleyhine ilgili tebliğ tarihinden ibtiaren 15 gün içinde konunun bir defa daha 

incelenmesini Haysiyet Divanından isteyebilir, itiraz üzerine inceleme evrak üzerinde ya
pılır. itiraz yerinde görülürse ceza tümü ile kaldırılır ya da değiştirilir, itiraz üzerene verilen 
kararlar kesindir. 
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(Geçici Komisyonun fcabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ndi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(MiMöt Meclisinin kabul ettiği •metin) 

Kesinieşnııiş olan görevden çeMmeye davet kararının tebliğinden itübaren ilgili mezun sa
yılır ve bir ay içinde görevden çekilmediği ya da emekliliğini istemediği takdirde görevden 
çekilmiş sayılır. 

Kalemler : 

MADDE 24, — Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer 
kalem bulunur. 

Kalemlerde bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar kalem şefi, memur, kâtip, mübaşir ve odacı 
bulunur. 

Yası işleri Müdürlüğüne atanmada hukuk mezunları tercih edilir. Hukuk mezunu talip bu
lunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesi mezunu olmak veya en az beş yıl süre ile kalem şefliği, 
ilk dereceli mahkemelerde aynı süre ile başkâti plik yapmış olmak zorunludur. 

Kalem şefliğine atanabilmek için lise ya da ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtay'da 
ya da i3k dareseli mahkemelerde be^ yıl ve daha fasla süre ile ıkâtiplik yapmış olmak gerekir. 

Kalem kadrolarına yapılacak atamalarda vs atanacaklarım 'bütün özlük hakları ile sair işlem
lerinde bu kanunda y&ssh istisnalar dışında 657 sayılı Devimi îliomurları Kanunu ile Hâkimler Ka
nununun ilgili hükümleri yönetim kurulunca uygulanır. 

Açılısın kadrolara ilk kez atanacaklar yönetim İnaTUİmıoa yapılacak açık yanşama sınavı ile bel-
M edillir. Naklen atanacaklar için daire başkanı ya da âanirinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı kalem
leri içıi'n. Cunıhuriyet Başsavcısının inhaları gözonünde tutulur. 

Açılan, kaidrolara atama âçüm sınav yapılacağı uygun görülecek araçlarla ilân edilir, ilân
da 657 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki yönler acalkea baSirtdlr. 

Yarışma sınavımda kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst dıare-
cade başarı kazananlardan başlamak üzere sırası ile atama yapılır. Hukuk fakültesi mczunlam 
için sınav şartı aranmaz. 

Yazı isleri müdürlerinin görevleri : 

MADDE 25. — Yazı işleri müdürü, kalemip. birinci derecede sorumlu görevlisidir. Kalem 
işlerinin düzenle yürütülmesini sağlar ve Yargı tay iç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

G-örsvlerin yapılması ve yetkilerin kulla'nüması 

Toplantı ve kararlar : 

MADDE 26. — Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bu
lunması ya da bu kanunla belli edilopı çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanırlar. 

G-örüşmeler gizli olur. Daire ve kurallarda kararlar çoğunlukla verilir, özel hükümler saklıdır. 
Daireler ve genel kurulların toplu olarak r eddi caiz değildir. 

Dairenin çalışması : 

MADDE 27. — Daireler bir ikinci başkan ve dört (üyemin katılması ile toplanır, işi müzakere 
eder ve salt çoğunluk ile karar verirler. 

Grörüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gcnderilecelk karar örneklerine de 
yazılır. Karar çoğunluk (ile verilmişse karşı oy yazısı, kararın asıl ve ömeiklerinde gösterilir. Mü
zakereler gizi cereyan eder. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet (Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25, — Mi'illet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Milüet Meclisi metilinin 27 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(iMiMeıt Meclisimin kaibul 'ettiği mietin) 

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışması : 

MADDE 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Top
lantıda bulunanların üçte iiki çoğunluğu ille karar verir, ancak birinci toplantıda üçte M çoğunluk 
sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlası ile karar verilir. 

Bir özel dairenin ilk mahkeme olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenmesin
de özöl dairelerde duruşmaya veya karara (katılmış olanlar, Genel Kurullarda bulunamazlar. 

Tarafların sözlü açıMamıalarının dimlenımiiş olduğu işlerde o gün dosya incelenip karara vanla-
madığı takdirde, sonraki oturum la tarafların yeniden dinlenmesine ihtiyaç olmaksızın, kâğıtların 
okunması ile yetinMr. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun çalışması : 

MADDE 29. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairenin her birinin mevcudu beş itibar edile
rek toplamlımı en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun topla
nabilmesi için Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı kadar oeza dairesi üye
sinin hazır bulunması da şarttır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iiki çoğunluğu ile karar verir, an
cak birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda bulunanların salt ço
ğunluğu ile yetinilir. 

Toplantı nisabı bakımından özel hükümler şakuldir. 

Kurulların gündemi : 

MADDE 30. — Genel Kurullarda görüşülecek işlerin gündemi, bu kurullara başkanlık edecek 
başkan tarafından toplantı gününden bir hafta önce düzenlettirilerek dairelere dağıtılır. Gün
demlerde görüşülecek dosyalardaki maddî olay bozma ve direnme ve temyiz nedenleri özet olanak 
anlaşılır biçimde beli edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler 

Yargıtay Başkan -ve üyelerinin nitelikleri : 

MADDE 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, 
Yargıtay Birinci BaşkanveıMli ve İkinci Başkanı seçilebilmek için de altı yıl süre ile Yargıtay 
üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl geçirmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 

nitelikleri yitirmemis bulunmak, 
2. Hâkimlik vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle ilgili 

herhangi bir suçtan - affa uğramış olsalar bile - kesin olarak hüküm giymemiş olmak, 
3. ikinci bentde yazılı nitelikteki eylemlerden dolayı disiplin cezası almamış olmak, 
4. Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak, 
Gereklidir. 
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(Geçici Koımisyomun kabul ettiği imlettim) 

MADDE 28. — (Millet Meclisi metninin 28 nci maJddesi aynen feaıbuıl edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maJddesi aynen toaibuıl edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metnimin 30 ncu maddesi aynen feaibuö. edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclüsi metninin 31 nci maJddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimler 

Başkanların ve Cumhuriyet Başsavcısının seçimi : 

MADDE 32. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu birinci başkam, Cumhuriyet Başsavcısını, bi
rinci baskanvekilleri ile ikinci başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile ve gizli oyla seçer. 

ilk üç oylamada sonuç almmassa, dördüncü oylama, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday 
arasında yapılır. 

Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçilme katı
lırlar. 

Oylama adaylardan birinin üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlamasına kadar tekrarlanır. 

Birinci BaskanJıl: Divanı Seçimi : 

MADDE 33. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye tamsayısının sai.it çoğunHuğu ile ve gizli oy
la Hukuk ve Ceza dairelerinden olmak üzere birer ikinci Başkanla, birer asıl ve birer yedek üye
yi Başkanlık Divanı için seçer. Seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi sü
ratiyle oy kullanılması mümkündür. Seçimin ikinci turunda da salt çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde çoğunluk oyunu alanlar Başkanlık Divanına seçilmcş sayılırlar. 

Başkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi iki yıl olup tekrar seçilmeleri caizdir. 
Seoîîm bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma genlerinde de sonuç alınıncaya kadar bu 

adaylar arasımda oylamaya devam olunur. Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte ikisinin ha
zır bulunması şarttır. 

Birinci başkanvekiliiğine seçileceklerden biricisi hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkan ya 
da üyelerinden olması zorunludur. 

ikinci başkanlık seçimi her boş daire başkanlığı için ayrı ayrı yapılır. 
Birinci başkamvefeili ya da ikinci başkan seçilmek isteyenler seçtim gününden önce yazı ile bi

rinci başkanlığa başvurabilecekleri gibi ilk seçim günün';!? oylamaya başlamadan önce adaylıkla
rım koyabilirler. 

Birinci başkanlıkça, seçim başlamadan adayların ad ve s 3ya Harı üyelere duyurulur. 
Seçimler birinci başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar se

çime devam olunur. 
Yargıtay birinci başkanı, birinci baskanvekilleri, ikinci başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı

nın. görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yemi seçim yapılıncaya kadar 
eski başkanlar ve Cumhuriyet Başsavcısı görevlerine devam ederler. 

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden bir daire 
kurulup başkanlık ihdası halinde 15 gün içinde yeniden seçim yapılır. 

ikinci başkanların kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır. 
Yargıtay birinci başkanı ve birinci baskanvekilleri ile ikinci başkanları ve Cumhuriyet Baş

savcısının bu görevlerinden herhangi bir nedenle çekilmeleri ya da istifa eıtmeleri halinde Yargı
tay üyeliğinden de çekildiklerini açıkça bildirmedikleri takdirde Yargıtay üyeliği görevleri devam 
eder. 

Propaganda yasağı : 

MADDE 34, — Yargıtayda yapılan bütün seçimlerde, Yargıtayın içinde ve dışında seçimle 
ilgili olarak propaganda anlamına gelebilecek davranışlarda bulunulamaz.. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği mıetiın) 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen 'kaıbuil edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncii maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncii nuajddesi aynen 'kaibuil edilmiştir. 
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(Millet Meclisindin kabul ettiği -metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Daire ve Kurulların Yardımcıları 

Tetkik Hâkimleri : 

MADDE 35. — Yargıtay da yeteri kadar tetkik hâikiımi bulunur. Tetkik hâkimleri birinci sı
nıfa ayrılmış veya ikinci sınıf hâkimlerle, üçüncü sınıfta İM yılını doldurmuş olanlar arasından 
Yüksek Hâkimler Kurulunca atanırlar. 

Atamanın gecükeeeği ve tetkik hâMımânie ihtiyacı zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan 
fcetküik hâkimliği kadrolarma, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hakimlere Yüksek Hâkimler 
Kurulunca geçici yetki verilebilir. 

Tetkik hâMmleoranlin yükseltilmelerinde, Hâkimler Kamununun 39 ncu maddesinde yazılı nite
liklerle birlikte çalıştıkları Kurul veya Daire Başkanlarının düşüncelerini belirten belgeler de göz-
önüııde tutulur. 

Tetkik hâlkimleriniin Yargıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş 
sayılır. 

Tetkik hâkimlerinin görevleri : 

MADDE 36. — Tetkik hâkimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya 
ve evrakı süresinlde incelerler dosya ve evrak hakkında bir rapor düzenlerler. Kararlara ve yapıla
cak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp kurullara bildirmekle yetinirler. 

Raportörler : 

MADDE 37. — Yargıtayda 1250 sayılı Kanuna göre çalışmakta olan raportörler, çalıştıkları 
daire ve kurul başkanının gözetim ve denetimi altında kanunlarında belirtilen görevleri ifa ©der
ler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kuruluş : 

MADDE 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet Başsavcı 
Başyardumcıısı ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcılığı kaleminden mey
dana gelir. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri : 

MADDE 39. — Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır : 
1. Cumhuriyet Başsaveıilığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık görevini yapmak, 
3. Ceza işlerime ilişkin içtihadlann birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kul

lanmak, 
4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından dolayı açılan kamu davasının duruşmalarına katıl

mak, 
5. Cumhurijyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda 

uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 
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(Geçici Koımisyooıuaı kabul ettiği mietkı) 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 ncı maddesi aynen Oteabufl. edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen feaJbul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maiddesi aynen teabul edilmiştir. 

MADDE 38. — M&ılet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen 'kaibuil edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen Isalbuıl edilmiştir. 
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(Milıkit Meclisimin kabul ettiği metin) 

6. Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yarcbmcılarmm yükseltme 
ve ilerleme fişlerimi vermek, 

7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olanları denetim ve gözetim altında bulundurmak ya 
da bu denetim ve gözetimi temsihödeceği yardımcılarımdan birine yaptırmak, 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine naklen atanacak personellim inhalarını yapmak, 
9. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkımda ilgili kanunıda belirtilen uyarma, kı

nama ve kısa süreli durdurma disiplin cezalarını uygularsak, 
10. Bu ve diğ'er kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcılannm görevleri : 

MADDE 40. — Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhurijyet Başsavcısının vereceği görev
lerle birlikte, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile, Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda oma 
vekillik eder. Başyardımcının, da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Cumhuriyet Baş
savcı yardımcısı yapar. 

Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, kendilerine verilen dosyaların tebliğnamsllerini, karar dü
zeltme ve itira-z yoluma başvurma işlemlıerind Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun yerine 
imza ederler. Cumhuriyet Başsavcısının vereceği sair işleri görürler. 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci sınıfa ayrılmış olanlardan; yardımcıları ise Cum
huriyet savcılığınım 7 nci ve daha yukarı derecelerine ulaşmış bulunanlar araısından atanması zo
runludur. 

Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi : 

MADDE 41. — Cumhuriyet Başsavcılığı kaleminde bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar kalem 
şefi, memur, mübaşir ve odacı bulunur. 

Bu Kamunun 24 ve 25 nci maddelerinde yazılı hükümler Cumhuriyet Başsavcılığı kale'mleri ve 
mensupları için de uygulanır, 

YEDİNCİ BöLtM 

Suçlarla ilgiüii inceleme, soruşturma ve kavuşturma 

Kişisel ve görevle ilgili suçlar : 

MADDE 42. — Yargıtay birinci başkanı, başkan vekilleri, ikimed başkanları ve üyeleri ile Cum
huriyet Başsavcısının görevleri ile ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma ya
pılabilmesi birinci başkanlık divanının karanca bağlıdır. Ancak ağırcezayı gerektiren suçüstü 
hallerinin hazırlık ve ilk soruşturması grene! hükümlere tabidir. 

Birinci başkanlık divanı; kendisime intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikâyetleri inceleye
rek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde ilk soruşturma yapılması için ceza 
dairesi başkanlarından birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verir. Bu karar kesindir. 

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, soruşturmayı ikmal öttükten sonra evrakı birinci baş
kanlık divanına gönderir. 

Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı sorgu hâkiminin yetkisdmi haiz olup, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun ilk soruşturmaya aüt hükümlerini uygular. Vereceği tutuklama veya tutuklamanın 
kaldırılması veya kefaletle salıvermeye ait kararları birinci başkamtok divanının onaması ile te
kemmül ©der. 
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(Geçici Komisyonun kabul e.tıtiği inletin) 

MADDE 40. — MiHet MecUısi mıetninin 40 ncı maddesi aynen kabul edüimıiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kafbul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi meitninin 42 nıci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul 'ettiği -nnetin) 

Birinıoi başkanlık divanı; incelediği evrakı noksan bulursa tamamlar veya soruşturmayı ya
pan başkama tamamlattırır. 

Son soruşturmanın açılmasına mahal görmediği takdirde evrakım işlemden kaldırılmasına kesim 
olarak karar verir. Son soruşturmanın açılması gerektiği sonucuma varırsa evrakı görevle ilgili 
suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığıma gönderir. 

Sanık Ceza Genel Kurulunca verilen kararı tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün idmde ye
niden tetkikini Ceza Genel Kurulundan isteyefofir. Bu sureitde verilen karar kesimdir. 

Haklarımda inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayi
ninde son görev ve sıfatları esas alınır. 1402 sayıh Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesinde sö
zü edilen yetkili izin merci Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, başkanveMleri, 
ikinci başkanlar ve üyeler için Yargıtay Genel Kuruludur. 

Disiplin işlemlerinin uygulanması : 

MADDE 43. — Cezaî yönden yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin ay
rıca yapılmasına ve uygulanmasına engel teşkil etmez. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yargıtay Yayım işleri 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü : 

MADDE 44. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü Yargıitay kuruluşu içerisinde birinci başkan
lığa bağlı olmak üzere hukuk fakültesi mezunu veya yüksek tahsil yapmış bir müdürün yöneti
minde bir şefle memurlardan kurulur. 

45 nci madde gereğince kararların özetlenip tasnifi işleri Yargıtay Başkanı tarafından görev
lendirilecek bir Yargıtay üyesi veya tetkik hâMmimin başkanlığımda üçtem az olmamak üzere tet
kik hâkimleri tarafımdan yapılır. 

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün görevim : 

MADDE 45. — Yayın Müdürlüğü, Yargıtay daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme kararla
rımı kart usulüne göre ilgili oldukları kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre özetleyerek 
tasmıif öttükten sonra kararları ve özetini fihristleri ile yayımlamak ve Türk hukukunun gelişıme-
simıe faydalı olacak nitelikteki telif ve çeviri eserleri ve yabancı mahkeme içtihatlarınım çevirileri
ni yayımlamak ve bu amaçla yabancı dilde yayımlanan eser ve kararları Türkçeye çevirtmek, Yar
gıtay Kitaplığını korumak ve yönetmek, Yargıtay içtihatları arasımda göreceği aykırılıkları bir 
raporla ve ilgili kararların örneklerini de eklemek suretiyle Yargıtay Başkanlık Divanına bildir
mek, Yargıtay kararlarının önemli olanlarını bastırıp mahkemelere ve abone olan avukatlara da
ğıtımını sağlamak. 

Karar örneklerinin verilmesi : 

MADDE 46. — Yargıtay kalemlerimin âmiri olan yazı işleri müdürleri, kalemlerinde yazılan 
kararlardan, daireleri kurullarınca belli edilenlerin birer örneğini kararların verildiği tarihten 
başlayarak en geç bir ay içinde Yayın Müdürlüğüne vermekle ödevlidirler. Yazı İşleri Müdür
leri bu ödevlerinden dolayı da Yargıtayın yetkili organlarınca denetlenirler. 

Cumhuriyet Senatosu >(S. Sayısı : 260) 



— a — 
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MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilsniştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kıaibui edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metilinin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinim kabul 'ettiği metin) 

Bütçe : 

MADDE 47. — Yargıtay genel bütçe içinde kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita âmiri Birinci Başkandır. Masraf tahakuk memurluğu görevi, 

Başkanın tensibedeceği memurlar tarafından yerine getirilir. 
Yasama Meclisleri komisyon ve genel kurullarında, bütçe ile ilgili görüşmeler sırasında Adalet 

Bakanı, lüzumu halinde Yargıtay Genel Sekreteri hazır bulunur. 

Döner sermaye : 

MADDE 48. — Yargıtay Yayın Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile genel 
bütçede «Yargıtay yayımlan döner sermayesi» adı altında konulacak ödeneklerden lüzumu kadar 
döner sermaye verilir. Döner sermaye miktarı, bir milyon liraya ulaşıncaya kadar kârlar döner 
sermayeye eklenebilir. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir misli artırılabilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Urnunıİ3'e Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununa bağlı değildir. 

Döner sermaye ile yapılacak yayımların fiyatlarının hesaplanması, maliyete eklenecek kâr ora
nı veya miktarı; döner sermayenin işletilmesine, sarf usullerine ilişkin kurallar, Yargıtay Birinci 
Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Döner sermayenin yıllık bilançoları güder belgeleri ile birlikte malî yılın bitiminden itibaren 
4 ay içinde Saj/ıştaya ve bilançonun bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Adlî araverme isleri : 

MADDE 49. — Yargıtayda adlî araverme sıracında, dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri 
ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur, 

Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hâkimleri Bi
rinci Başkanlık Divanınca belli edilir. Ancak tetkik hâkimlsrinin tespitinde ilgili daire başkanı
nın görüşü önceden tespit olunur. 

İkinci başkanlarla, üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde, kendilerinden sonrakiler nöbet tut
madıkça tekrar nöbetçi bırakmamak ve mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru nöbeti 
sıraya koymak kuralı ve mümkün oldukça ilgililerin istekleri ve adlî aravermede görülecek dava 
ve işlerin niteliğine göre daire başkanlarının da düşünceleri gösönünde bulundurulur, 

Adlî aravermeden yararlanmayanların yıllık izinleri 3̂ 0! süresi dahil 45 gündür. 
Adlî aravermeden faydalananlar, kısmen veya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın yıllık 

iznini adlî aravermeden önce kısmen veya tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması zorunlu
dur, 

Adlî aravermede nöbetçi kalacaklara durum, adlî aravermeden en as 2 ay önce duyurulur. 

Yargıtay İç Yönetmeliği : 

MADDE 50. — Yargıtaydaki kurulların ve üyelerin, tetkik hâkimlerinin raportörler ile diğer 
personelin bu kanunda gösterilmeyen ve bu kanuna aykırı düşmeyen ödev ve yetkileri ile çalış
ma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, kanun hükümleri 
çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir. Yargıtayın iç düzenini ve bu kanunun uygu
lanmasını iç Yönetmelik sağlar. 
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(Gceici Komisyonun kabul ettiği nnetin) 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen ka'bııl edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu ııtadcfel aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 260) 



- 34 — 

(3Ii;]r;!:. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Resmî Gazete ile yajiıınlanrıut : 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerine göre alınacak ilke kararları ve yapılacak yönetmelik
ler ve içtihadı birleştirme kararları Resmî Gazetede yayımlanır. 

. \<lah. t ıjıl'iDıt açılışı : 

MADDE 52, — Her adlî yıl, Ankara'da Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. 
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev Yargıtay Birinci başkanvekillerinin en kıdemlisi tara 

fından yerine getirilir. 
Açılıp söylevinin metni üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır, 

//;'.•"'":.'/';' ıhım do^-jaJnrmıiı Yarep!~a}fa f/oıuh rihne*') : 

riMHiE 53. — Adliye mahkemelerinden Yargıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapıl
mak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismi ile bağlı kalın
ın r/smn o mahkeme hâkimi tarafından Yargıtay Kanununda belirtilen görevli daireye gönderil
me.\l sa<fhzî>r. 

/ ; •:•».!' r : 

HADDE 54, — Birinci Bankan ve Cumhuriyet Başsavcısının izin istekleri Birinci Başkanlık Di-
v.-ı-̂ ro", yerine getirilir. 

B?.*.kanvekilleri ile ikinci başkanların yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, üyelerin izin istek
leri daire başkanlarının düşüncesi alındıktan sonra Hâkimler Kanunundaki esaslara göre Birinci 
p.•;'-.!•:pnhk Divanınca karara bağlanır. 

Ttbkik hâkimlerine yıllık isin verilmesinde, görev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının dü-
5;.ir,c?3İ alınır, 

foin hususundaki tasarruflar ilgilinin siciline işlenmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna bildi-

P • .;/,'•.• ',.,-/, ?;?7;V.. ••..•/ nrathrma re iıv:<-le>v : 

M ADI»-] 55, — Yargıtay üyeleri, bilimsel ara-j tırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde bulun-
t-ı;ı.--". iç.in aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek 
v.zere Birinci Başkanlık Divanı kararı ile dış ülkelere gönderilebilirler. 

Bu maksatla yurt dışına gönderileceklerin nitelikleri yapılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl en çok beş üye için ödenek konulabilir. 
Yargıtay üyeleri ulusal ve uluslararası kongre ve konferans ve bilimsel toplantılara davet edil

diklerinde gereken izin verilebilir. 

FAPDE 58. —- Yargıtay başkanları ile üyelerin ve tetkik hâkimlerinin bu kanunda gösterilen 
••• '-.-ıl'v dışında bütün özlük isleri ve hakları Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından yerine geti

rilir, 

D'fliyn i dr,Vır : 

MADDE 57. — Hâkimler Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı Yargıtay üye yardımcılığı 
unvanı (Tetkik hâkimi) olarak değiştirilmiştir. 
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((.uHjici IvoMiisyonuıı kabul ettiği mietin) 

MADDE 51. — 'Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meolisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(MİLİet 3Ieelisi-nd.il kabul ettiği -metin) 

ONUNCU BÖLÜM 

G-eçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay İkinci Başkanlığında 
dört yılını doldurmuş olanlarla bu kanunla yeniden kurulan daireler başkanlıkları için, yürürlük 
tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır. 

(HlÇiiÖi MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda mevcut dairelerde 
görevli üyelerin yerlerinin yeniden tespiti zorunlu değildir. 

Ancak yeni kurulan daireler ve bu dairelere verilen görevler dolayısıyle eski üyelerden gere
kenlerin ^yerlerinin değiştirilmesi: 1488 sayılı Kanunla Anayasaya eklenmiş olan geçici 15 nci mad
de gereğince Yargıtay üyesi olmuş bulunanların yerlerinin tespiti bu kanun hükümleri dairesinde 
yapılır. 

Yııkarıki fıkra gereğince yerleri belli olanlar, görev ifa edecekleri dairelerin filen göreve baş-
1 ama cm?, kadar geçici olarak ihtiyaç bulunan dairelerde çalıştırılırlar. 

G-UytOî MADDE 3. — Bu kanım gereğince yeniden teşkil olunan kurul ve dairelerle ilgili se-
ç'.mler, cu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

GfEÇİOî MADDE 4. — Bu kanun gereğince yani kurulan dairelerin fiilen çalışmaya başlamasına 
kadar eski dairelere gelmiş olan isler eski dairelerce incelenip karara bağlanır. Bu işlere ait tav
zih ve karar düzeltme istekleri de eski dairelerce incelenip karara bağlanır. 

Yeui kurulan kurullara verilen görevler kurulların göreve başlamasına kadar bu görevlerin 
ef'ki ^''''"İlleri ve organları tarafından yapılır, 

O-ürlİCi MADDE 5. — Unvanları tetkik hâkimi olarak değişmiş bulunan üye yardımcılarının, 
k i değişiklik sebebiyle yeniden atanmaları gerekmem 

GTllöiOİ MADDE 6 — Bu kanımda yapılması öngörülen yönetmelikler, en geç üç ay içinde 
hasırlanarak yürürlüğe konur. 

CeET^Öİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan baş-
kâtmlerm unvanı «Yası işleri Müdürü» başkâtip yardımcılarının unvanları -v.Kalem şefi» olarak de
ğiştirilmiştir. 

J5u değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez. 

G'3'liOl MADDE 8. — Başkanlar Kurulu; bu kanunun yürürlüğe girmesi ve yeni dairelerin 
fiile":, çalışmaya başlamasından itibaren bir yıl içinde dairelere gelen iş miktar ve niteliklerini 
tespit eder. iş durumunda miktar ve nitelik yönünden bir dengesizlik meydana gelmişse bu yılın 
bitiminden en gsç 15 gün içinde toplanır ve dairelerin iş durumlarında adet ve nitelik itibariyle 
denge seğlayaeak ve ayarlayıeı kararları alır. 

&EÇÎCÎ MADDE 9. — 1250 sayılı Kanun hükümlerine gere raportör 'unvanı verilen hukuk 
mezurf.-arından Yargıtay'da dört yıl ve daha fazla hizmet etmiş ve bu kanunun yjirürlüğe girdiği 
tarihte hizmette olanlardan daire başkanlarınca müspet tezkiye almış bulunanların Yüksek Hâ-
kleder Kuru-ımeo, Mkimlik mesleğine kabuFeriue karar verilebilir. 

Meleğe kabullerine karar verilenlerin hâkimliğe atanmalarında müktesep hakları gözönünde 
tutulur ve atama yapılıncaya kadar Yargıtay'daki gek evlerine devam ederler. 

Yuk.avd.aki 'fıkralar -h'ikümlerlııden faydalanmak isteyenler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten, dert 37iliîiı ikmal etmeyenler ise bu serer*İn bitiminden itibaren bir ay içinde Yüksek Hâ
kimler Kurul una yazılı olarak başvurmadıkları- takdirde daha sonra yapacakları talepleri nazara 
akam aiz, 
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(Geçici Komjsyoaruıı kabul ettiği metim) 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet MeclM metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G-EÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 mcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet MecHîsi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclîsi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisi metninin ıgeçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Milfet Meclisinim kabul ettiği mietin) 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1250 sayılı Kanun gereğince Yargıtayda raportör olarak çalışmakta 
olanların görevlerimden layrîlmaları halinde; açılan kadrolara 1250 sayılı Kanun gereğince yeni
den atama yapılmaz. Bu kadrolar Yargılayın genel idare hizmetleri kadroları meyanına intikal 
©der. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Yargıtay ve Cumhuriyet Başsavcılığı kalem kadrolarında çalışmakta 
olan personelden, bu kanun ile unvanları değişenlerin, yeni unvanları yan ödeme kararnamele
rinde değiştirilinceye kadar, almakta oldukları yan ödemeleri almaya devam ederler. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son[ hükümler' 

Kaldırılan hülümler : 

MADDE 58. — Temyiz Mahkemesi Teştküâtma dair 1221 ısayılı Kanun ile tadil ve ekleri, Yargı
tay üye yardımcıları hakkındaki 18 . 7 . 1960 gün ve 28 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük : . • 

MADDE 59. — Bu Kanun yayımı tarihini takibsden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 60. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 10. — 'Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi ayn'en kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» « ı. «a«nfe»ı » ı 
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