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rikaların n resmî küşadma katılacak üyele
rin seçimi ile, 

Bâzı yazışmalarda «T. B. M. Meclisi 
Başkanlığ » ibare inin kullanıldığı tesbit 
edildiğinden bu yanlışlığın önlenmesi iç'n 

I T. B. M. Meclisinin Cumhuriyet Senatosu 
I ve Mill.t Mec'is'nden teşskkül ettiği hu-
| pusunun bütün müesseselere bir yaziyle 
] bildirilmesi, 
| 378 sayılı kanunun tatbikatında usu'.i 
İ hatalara düşüldüğü görüldüğünden, Grup 



Sayfn 
Başkanlarınca gözden geçirilip bir 
teklifinin hazırlanması, 

tadil 

Anayasanın 94 ncü maddesine tevfikan, 
1965 yılı Bütçe Kanun tasarısının 10 gün 
içinde karara bağlanması gerektiğinden 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
tesbit edilen gün ve saatlerde görüşülme
sine dair, 

4 numaralı kararı hakkında Başkan
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Üyesi Ekrem özden; Hazineye ait 
toprakların satışı ve toprak reformu kanun 
tasarısı; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; Ermenilerin Türikye aleyhine açtık
ları kampanya ve Türkiye'nin buna karşı tu
tumu konusunda beyanlarda bulundular. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; gündemin su
reti tanzimi hakkında konuştu. 

Üyelerden Ali Altuntaş ve Mehmet Zeki 
Tulunay'a izin verilmesi hakkında Başkanlık 
tezkeresi okundu ve izinler kabul edildi. 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Mehmet Zeki Tulunay'm tahsisatının vörilebil-
mjesi hakkında Başkanlık tezkeresi okundu ve 
kabul olundu. 

Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metnin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım ko
misyonları raporları kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1960; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1961; 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1960; 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961; 
Petrol Dairesi Başkanığı 1961; 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1962; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

nün 1960; 
Ege Üniversitesinin 1960; 
Ege Üniversitesi 1961; 
Ege Üniversitesi 1962; 
İstanbul Üniversitesi 1961 ve 
istanbul Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kc-

sinhesap kanun tasarısı görüşüldü ve tasarı
ların kanunlaşmaları kabul edildi. 

29 Nisan 1965 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 16.28 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sim Uzunhasanoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. —- Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 

Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 

parası karşılıklarının Türkiye içinde kulla
nılmasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/324) 
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B Î R I N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN —- Başkanvekili İhsan Hâmit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde;, Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

• 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 74 noü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün; 
müfrit bâzı ermeni teşekküllerinin Türkiye aley
hine açtıkları kampanya hakkında üyelerden 
Sadi Koçaş'm gösterdiği hassasiyeti takdirle kar
şıladığını, bu hareketin Hükümetçe bilindiğine 
ve zamanında gerekli tedbirlerin alındığına dair 
demeci. 

BAŞKAN —• Sayın Başbakan, Sayın Sadi 
Koçaş'ın geçen gün yaptığı konuşmaya karşı 
gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sayın 
Başbakan. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
sayın arkadaşımız Koçaş evvelki birleşimde son 
Ermeni hareketlerine haklı olarak ve hassasiyetle 
temas etmişlerdir. Bu konuda kısaca maruzatta 
bulunmama müsaadelerinizi rica ederim. 

1964 yılı Aralık ayından itibaren bâzı dış 
temsilcililerimizden alman bilgiler müfrit Er
meni teşekküllerinin iddia ettikleri bâzı olayları 
bahane ederek yabancı memleketlerde memleke
timiz aleyhinde bir kampanya hazırlamakta ol
duğunu göstermiş ve Ocak 1965 ayı zarfında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşul
muş olan Kıbrıs Dışişleri Bakanının bu hazırlık
lara atıfta bulunmuş olması da bu tahrikatın 
menşei hakkında bir fikir vermiştir. 

İlgili Bakanlık ve Daireler zamanında haber 
alman bu tertipler karşısında gerekli çalışmaları 
müştereken yaparak tutumumuzu tesbit ve tâ-

BAŞKAN — Nisap vardır. Oturumu açıyo
rum. 

yin eylemişler ve tedbirlerini almışlardır. Dış
işleri Bakanlığı da zamanında bu konu hakkın
da ilgili devletleri aydınlatmış ve tertiplenen 
kampanyanın bâzı yabancı devletlerin siyasi 
emellerine Ermenilerin' âlet edilmek istenmesin
den neşed eylediği hususuna nazarı dikkati çe
kilmiştir. Diğer taraftan dış temsilciliklerimiz 
icabı hale göre kullanılmak üzere lüzumlu bilgi 
ve malzeme ile de teçhiz edilmişlerdir. 

Nitekim bu çalışmalarımızın semere verdiği 
ve yapılan törenlerin tertipçilerin arzuladıkları 
mahiyet ve vüsati kazanamadığı ve tahmin et
tikleri etMyi uyandırmadığı alman son haberler
den de anlaşılmıştır. Tarihî hakikatlerin tahrif 
edilmesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ile hiç
bir ilgisi olmıyan bâzı olaylarım yarım asır son
ra muayyen siyasi maksat ve gayelere uygun 
bir şekilde ortaya atılmak istenmesi bu kampan
yanın tertiplendiği bâzı yabancı memleketler 
basınının da gözünden 'kaçmamış ve bilhassa mu
tedil ve hakikatleri gören Ermenilerden birço
ğu bu tertiplere alet olmaktan kaçınmışlardır. 

Nitekim Ermeni asıllı vatandaşlarımız da 
bir müddetten beri yaptıkları neşriyat ve ver
dikleri beyanatlarla hazırlanan tertiplerin ger
çek maksatlarını ortaya çıkarmışlar ve 24 Nisan 
günü Taksim Cumhuriyet Âbidesine topluca gi
derek çelenk koymak suretiyle bu tertipleri şa
yanı takdir bîr harekette takbih etmişlerdir. 

Bu hususta dış temsilciliklerimize merkezden 
hazırlanarak gönderilen ve on binlerce nüsha 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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C. Senatosu B : 74 
taib edilerek tevzi edilen dokümanlar ve broşür
lerin suretleri buradadır. Her zaman Sayın ar
kadaşlarımızın tetkiklerine amadedir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
2. — Samsun Üyesi Fethi Tev&toğlu'nun da

vetli olarak iştirak ettiği Suudi Arabistan'da 
toplanan Dünya İslâm Kongresi ve bu kongre
de Kıbrıs konusunda alınan müspet karar hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyenler . 
vardır, tik söz istiyem Sayın Doktor Fethi Te- . 
vetoğlu yarınki Cumhuriyet Senatosu oturu
munda «Suudi Arabistan'ı ziyaretimde katıldı
ğım Dünya İslâm Kongresi ve bu kongrenin ! 
Kıbrıs dâvamız içim. aldığı karar üzerine» gün- . 
dem dışı söz istiyor. Efendim, gayri resmî bir 
surette yani oraya giden bir heyete kendileri 
de davet edilmişlerdir, gitmişlerdir. Davetli
dir veya değildir, bu ayrı bir mesele. Bilhasca 
bize vereceği malûmatın bizim için faydalı ola
cağını mülâhaza ederek kendilerine söz veri
yorum. 

Buyurun Sayın Te vetoğlu. 
F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, dost ve j 
•kardeş İslâm ülked Suudi Arabistan Hüküme- ; 
tinin hac mevsimi dolay: siyle ve Mekke'de dü- j 
gemledikleri Dünya İslâm Birliğinin 6 ncı yıl- j 
lık kongresi vesilesiyle davet ettikleri muhte- j 
lif memleketlerin Parlâmento üyeleri meyamn- j 
da bendeniz de bulunuyordum. Ziyaret ettiğim \ 
bu dost ve kardeş memleket ve katıldığ m Dün- j 
ya İslâm Kongresi hakkında Yüce Senatonuza ] 
kısaca malûmat arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, iki ay kadar ence dış 
politikamız üzerinde huzurunuzda yaptığımız 
bir konuşmada 'bilhacsa Mâm âlemi ile müna
sebetlerimizi en ideal bir seviyeye ulaştırarak 
'bu iktisabedebilcceğimiz büyük ehemmiyet ve 
kudreti Yüce di'katlerinize sunmuştum. Bugün 
Suudi Arabistan'ı ziyaretten, bu kardeş ülke
nin büyük bir idealizm ile mukaddes toprak
larını imar edip kalkındıran değerli Kiralımı 
şahsan ve yakinen düşünce ve e&erleri ile ta
nıdıktan ve bilhassa hac sırasında İslâm Kong
resinde milletimize karşı besledikleri ve taşı
dıkları samimî his ve fikirlerini öğrendiğim, 
içlerinde ünlü ilim adamı, profesörler, din ulema
sı, başvekiller, senatör ve milletvekilleri de bu-
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kınan islâm ülkeleri temsicilerini de müşterek 
mcucle ve dâvalarımızı müzakere fırsatına eriş
tikten ve hele doıt bildiklcrim'zden yüzbin kere 
bize yakın ve gerçek do.3t iju din kardeşlerimizin 
Kıbrıs dâvamızı paylaşrşlarına şahidolduktan 
üonra hata ve noksanlarımızı düzeltip tamamla
manın şiddetli lüzumuna bir kere daha kaani ol
dum. Yüce Huzurunuzda bunun ifade ve tesbiti-
ni bir vasife saymaktayım. 

Milletimizin, 'bilhassa politika, diplomasi, 
ekonomi, kültür, eğitim ve turizm alanlarında 
en yakm, en güvenilir, en faydalı münasebetle
rimi ihya ve idame ettireceği A?ya, Orta - Do
ğu ve Afrika İılâm ülkelerinden, Birleşmiş 
Milletler Üyesi 36 millet temsilcisinin ve diğer 
islâm teşekkülleri ile esir Mâm ilkelerinin de 
toplamı 60 ı bulan milet ve cemaatinin 300 don 

. fazla delegesi ile akdedilen Dünya İslâm Kong
resinde davet olunmuş Türk Delegasyonu adı
ma kaleme alıp Kongre Başkanlığına sunduğu
muz Kıbrıs dâvamızla ilgili şu karar teklifimiz 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Karar şudur: «Uzun müddetten beri Kıbrıs'
ta ayrı bir İslâm camiası olan Türk din kardeş
lerimizin Hıristiyan Rumlarca uğratıldıkları 
katil, eza, cefa ve tehcir faciaları cümlenin ma
lûmudur. Bütün islâmlarım kalplerini yaralı-
yan ve hiçbir dinin taevibetmiyeceği bu faciala
rın .süratle durdurulması ve bertaraf edilmesi 
yolunda âlemi islâm kingresine katılan mem
leket temsilcileri ittifakla şu kararı almışlar
dır. 

A) Kongre Hiristiyanlarm Kıbrıs'taki Müs
lüman kardeşlerimize reva görülen caniyane 
muamelelerini şiddetle protesto eder. 

B) Kıbrıs belâsının derhal durdurulması1 

ve bertaraf edilmeli için gerekli ve mümkün 
her çeşit yardım ve müzaheretim yerine getiril
mesinde Hükümetlere halkların ve bütün islâm 
âleminin müşterek mücadelesini diler. 

C) Bu cihet ve mücadeleye karşı olan her 
davranışı şiddetle takbih ve telin eder. 

Ç) Bu dâvanın üye memleketlerde ve Bir
leşmiş Milletlerde savunulmasında müslüman 
kardeşlerin hak ve hukukunun teslimime yar
dımı dinî ve insani bir vecibe kabul eder. 

Muhterem arkadaşlarım, kongreden aylar-. 
ca önce kurucunu Kıral Faysal Hazretleri ve 
Genel Sekreteri eski Bakanlardan Sayın Muham-

— S48 — 



C. Senatosu B ••: 74 
med S.urur Elsafoban olan Rabıtatüi âlemi islâ- ı 
mi yani islâm Âlemi B.rliğmin Medine Iilâm 
Üniversitesinde burs ile okuyan iki öğrenciyi 
Kıbrıs, Yunanistan ve adalardaki müslüman 
Türkler arasında incelemeler yapmak üzere 
vazifelcndirişlermi bu gençlerin verdikleri bil
giler üzerine birlik kurucuları ile kongre üye
lerine sunulan, Kıbrıs'taki müslümanlarm du
rumu hakkında takrir, başlığını taşıyan biri 
6, diğeri 5 büyük sayfalık iki raporun vücuda 
gelmesini sağlıyan din ve ideal kardeşlerimize 
huzurlarınızda arzı şükran ederim. 

Kongre cine esi yapılan toplantılarda ve kong
rede Kıbrıs dâvamız üzerinde en tesirli konuş
maları yapan başta 1 nci üünya Savaşında kah
raman Türk Ordusunda yedek subaylık yaptı
ğını ifCiharla söyliyen çok Muhterem Filistin 
Başmüftüsü Hacı Emin El Hüseyni Irak ule
masından Muhammed Mahmud El Savvaf ve 
Fas İstiklâl Partisi Lideri Muhterem Ali El 
FasinJn ve yine kongreye takaddüm eden gün
lerde yayınlanan makaleleri ile Kıbrıs dâvamı
zı candan savunan Büyük Türk dostu Hasan 
Kudbi ile Tarih Profecörü Muhammed Hüse
yin Zeyda'nm ve Suudi Arabistan'ın Anti Ko
münist liderlerinden Şekibul Amavi'nin yük
sek alâkalarını şükranla huzurunuzda anmayı 
bir borç biliyorum. | 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi tamamlarken 
bir gerçeğ.n belirtilmesine Yüksek Müsaadele
rinizi istirham edeceğim. Henüz vahametini 
bertaraf edemediğimiz Kıbrıs buhranı millet
lerarası münasebetleri derinliğine kavramak 
gücünden yoksun olanları şaşırtan bir gerçe
ğin gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. 

Birbirinin can düşmanı Kapitalist Batı ile 
Komünist Doğu Türklüğün karşısına menşe bir- , 
İlklerine inerek bir ve beraber dikilmişlerdir. 
Anlaşmaların bahşettiği müdahale hakkımızı kul
lanmak istemiş Türk Hükümetleri, hem Ameri
ka'nın ve hemde Rusya'nın aleyhimizdeki tutum
larını hesaba katmak zorunda kalmışlardır. Kıb
rıs', n bir silâh deposu haline getirilişine Ameri
ka'nın da, Iluoyanm da sorumluluğu vardır. Ve 
aynı derecede büyüktür. Türklerin haklı dav
ranışlarını aman NATO parçalanmasın diye 
köstekliyen'er Yunanlıların adaya asker ve 
NATO silâhlarını doldurmalarına ses çıkarma
mışlardır. Türkiye Sovyet dostluğu edebiyatı- | 
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mn en parlak devrini yaşayıp komünizm pro-
paganlasınm Meclis kürsüsüne kadar gelişine 
dahi münamaha ederken Kıbrıs'ta Türklere kar
şı Rus yapısı füzeler yerleştirilmiştir. Halbuki 
biz e on yalarda dost, müttefik ve komşularımı
zın hatırı için neler yapmış, ne fedakârlıklara 
katlanmış, cndlaşmalarımıza sadakatim, mütte
fiklerimizi desteklemenin ne asil örneklerini ver
mişizdir. tarihi âdeta unuturcasma din ve kül
tür ayrılığının çağımız için artık bir değer ta
şımadığına âdeta inanmışcasma Batılılarla müs
lüman ülkelerin anlaşmazlıklarında hep Batılı
lardan yana olmuşuzdur. Fakat şimdi Plâza 
Enosb'i., Uthant, Plâza'yı, IııgUtere Uthant'ı, 
Amerika îngiltereyi beğenip Rucya da manza
raya gülünce bize de uyanmak ve düşünmek ge
rekiyor. Komşularımızla, müttefiklerimizle iyi 
dostluk kurmak, sürdürmek gayretlerimiz de
vam ede dursun, Batı dünyasının Hiriötiyanlık 
gayretlerinden, komünlct âleminin de Slâvellık-
tan sıyrılamadıklarını, sıyrılamıyacaklarmı an
lamalıyız, dikkate almalıyız. Bu vesile ile son 
olarak şunu belirtmek istiyorum: islâm Kong
resinde bir kısmı henüz çeşitli tesirlerden kur-
tulannyan Hükümetlerini temsil ctme.eler bi
le mensuboldukları 3G islâm milletinin müşte
rek istek ve duygularına aldıkları lıaıaria ter
cüman olmuş din kardeşlerimizin asil davranış
larına şükranla değer vermeliyiz. 

Beni dinlemek lûtfunuza saygılarımla teşek
kürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

3. — Tcbiî Üye Vehbi Ersü'nûn 23/29 Nisan 
olaylarının 5 nci senei devriyesi dolayısiyle 
demeci. 

BAŞKAN — ikinci olarak gündem dışı söz 
ist'yen Sayın Vehbi Ersü'dür. Rejimimizin ve 
devrimlerimizin ve onların asil (bekçisi Türk 
Gençliğinin 28/29 Nisan 1960 da şehit düşen 
gençlerimizin ruhlarını taziz etmek için gün
dem dışı söz verilmesini istemektedir. Buyurun 
Cayın Vehbi Ersü. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Senatör) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; demokrasimizi soy
suzlaştıran ve Anayasayı ihlâl ederek gayrimeş-
ru duruma düşen bir iktidara karşı Atatürk 
gençliğinin giriştiği asil mücadelenin beşinci yıl 
dönümünü idrak etmiş bulunuyoruz. O asil mü
cadelelerdir ki, 27 Mayıs Devrimini yaratmış 
ve milletimizin asırlardır özlemini çektiği de-
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mokratik düzene ,bütün müesseseleriyle sahibol-
mak imkânını vermiştir. Bıı aziz şehitlerimizin 
ruhları önünde saygiyle eğilirken yine bu şe
refli mücadelelerin sonunda vücut bulan Yüce 
Parlâmentomuzun hürriyet şehitlerimizin aziz 
ruhları önünde de saygı duruşunda bulunmala-
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rmı bir borç saymaktayım. Bu kutsal görevin 
yerine getirilmesi için Sayın Başkanlığa takdim 
ettiğimiz bir önergenin kabul edileceğinden 
emin olarak huzurlarınızdan ayrılırken hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GNEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — 28/29 Nisan şehitlerinin ruhlarım tâzi-
zen Cumhuriyet Senatosunun bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunması hakkındaki önerge ve saygı 
duruşu. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Bu hususta bir önerge geldi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
27 Mayıs'm öncüsü, rejimin ve devrimlerin 

vefalı bekçisi, «asil Türk gençliğinin 28 ve 29 
Nisan şehitlerinin, aziz ruhlarını taziz için 
Yüce Senatonun, bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Emanullah Çeleibi Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
M. Şükran özkaya Mehmet özgüneş 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sezai O'Kan Vehbi Ersü 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Haydar Tunçkanat Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Suphi Karaman Fahri özdilek 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz mü isti
yorsunuz ? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Takrir haıkkmda söz vermeden 
evvel, 'bir hususu arz edeyim, ıttılâlarmıza. 
28 ve 29 Nisan şehitlerini anmak için saygı du
ruşu yapılması hususunda gerek Millet Meclisi 
Başkanlığına ve gerekse Senato Başkanlığına 
«ayrı ayrı talebe federasyonu tarafından müra
caat vâki olmuştur. Bu mesele bugün görüşül
mek istendi, fakat maalesef netice alınamadı, 
yarınki müşterek Divan toplantısında görüşül
mesi takarrür etmişti. Bunu ıttılaınıza arz et
tikten sonra buyurunuz Sayın Orhon.... 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Böyle lâuba
lilik olmaz isimler.... 

BAŞKAN — Evvelâ ayağa kalkınız efendim. 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Önergedeki 

isimler tam okunmamıştır, kâtipler tarafından. 
Böyle lâubalilik olmaz. Açık isimler vardır 
orada. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ kâtip arka
daşın herhalde bir kastı olmadığını kabul et
mek lâzımdır. Binaenaleyh, bir arkadaşı lâuba
lilikle itham etmeyi ben yerinde bulmuyorum. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî Üye) — önergeler 
tam olarak okunmadıkça bu devam eder. 

BAŞKAN — Mesele önergenin okunması mı, 
ismin okunması mı? 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Önerge de, 
isimde. 

BAŞKAN — Mühim olan önergedir. Maama-
fih isimleri de tekrar okutacağım. 

(Emanullah Çelebi, Şükran özkaya, Muzaf
fer Yurdakuler, Mehmet özgüneş, Sezai O'Kan, 
Haydar Tnçkanat, Ahmet Yıldız, Suphi Kara
man, Fahri özdilek'in önergeleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhon (C. H. P. 
Sıralarından «müzakere mevzuu yapılacak bir 
takrir değil ki» sesi) Müzakere mevzuudur. 
Saygı duruşu yapılmalı mı, yapılmamalı mıdır? 
Arkadaş söz istemişlerdir bu takrir hakkında 
Buyurun Sayın Orhon. 

Niyazi AĞIRNASLI (Ankara.) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkanım, (C. H. P. sırala
rından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Her önerge üzerinde mutlaka 
feonuşulafbilir efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri, Cumhuriyet tarihimizde ve Türk 
tarihinde yerini bulmuş olan 27 Mayıs'm ve 
onun vücuda getirmiş bulunduğu Parlâmento-
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hun 27 Mayıs'a hürmeten ve onu tazizen bir 
bayram 27 Mayıs Bayramı kanunu da kabul et
tiği Yüksek malûmlarıdır. Geçenlerde Senatoda 
bir vaka dlolayısiyle rujhlarmi tozken mz al
mış bulunan bir sayın üye arkadaşımıza karşı 
Senatoya Başkanlık eden zatın verdiği cevapda 
göz Önünde bulundurulursa şu gerçeğe eğilme
miz lâzımdır arkadaşlarım kanaatimce. Filhaki
ka 28 Nisanda başlıyan olaylar 27 Mayıs'm zu
huruna vesile olmuştur ve orda hayatlarını kay
beden kimselerde şüphesiz İnkılâp tarihimizde 
yerlerini alacaktır. Yalnız (bundan çok kısa bir I 
zaman önce Çanakkale'de, 50 nci yılını idrak et
tiğimiz Çanakkale şehitlerinin daha nice, nice 
tarihimizde mümtaz ve şerefli hâdiseleri geçiş
tirdiğimiz günlerin şehitlerinin ruhlarını taziz 
etmeyi ihmal etmiş bir duruma düşmemek ve 
onların ruhlarını bu taziz dolayısiyle tazip 
eder bir duruma düşmemek için Senato Başka 
nmın da şimdi verdiği izahatı dikkate alarak 
Meclis müşterek Başkanlık Divanının varacağı 
karar üzerine her iki Mecliste birden bu vazife
nin yapılmasını teminen takririn o zamana ta
lik edilmesini takrir sahipleri arkadaşlarım
dan istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn lehinde Sayın Ağır-
naslı buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben de söz is
tedim. 

HASAN EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, ben de söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay sizden evvel söz t 
istedi efendim. Ancak iki kişiye bu hususta söz 
verebilirim. 

HASAN EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sa
yın Başkanım olmaz bu ? 

BAŞKAN — 58 nci maddeye bakınız, hu
kukçusunuz Sayın Ekrem özden. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, 27 Mayıs şehitlerini sık sık an
mamız, 27 Mayıs'm taşıdığı büyük mânayı ha
tırdan çıkarmamamıza ve onu her zaman da
ha ileriye doğru değerlendirme imkânını bul
mamıza vesile olur. Bu itibarla ben takriri teb
rik ederim ve gerçekten böyle bir saygı duru
şunu memnuniyetle karşılamak yerinde olur 
derim. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Senato buna 
katılır mı bilmem ama ben şahsan 27 Mayıs şe- J 
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bitlerinin ruhuna saygı duruşuna kalktığımız 
zaman Zonguldak'ta basiretsiz idarecilerin.... 

BAŞKAN —• Sayın Ağırnaslı, suiistimal et* 
miyelim rica ederim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ben 
bu iki şehit ruhuna da saygı duruşunda bulu
nacağımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim içtüzüğün 58 nci 
maddesi gereğince bir takririn leh ve aleyhin
de birer kişi konuştuktan sonra oya konulur, 
28 - 29 Nisan tarihindeki şehitlerimizin aziz 
ruhlarına saygı duruşu yapılması hususundaki 
takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

28 - 29 Nisan şehitlerinin aziz ruhlarını taziz 
etmek üzere bir dakikalık ihtiram sükûtuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı iki söz 

daha istenmiştir. Biri Kızılay Umumi Kongre
si hakkında; biri de matbuata intikal eden aç
lık grevi hakkında. Bu ikisini de müstacel ve 
mühim mesele addetmiyorum. Bu itibarla, gün
demde de yapılacak acele işler vardır, kendile
rine söz veremiyeceğim maalesef, direnirlerse 
oyunuza sunacağım. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Milli Eği
tim Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Faruk Sükan'-
ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/419) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar ken
disine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı Hasan Işık'a dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman 
D emir eVin vekillik edeceklerine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/422) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hasan Işık'ın dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süley
man DeınireFin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun; Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının res
mî küşadına katılacak üyelerin seçimi ile, 

Bâzı yazışmalarda, «T. B. M. Meclisi Baş
kanlığı» ibaresinin kullanıldığı, tesbit edildiğin
den bu yanlışlığın önlenmesi için T. B. M. Mec
lisinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
den teşekkül ettiği hususunun bütün müessese
lere bir yazıyla bildirilmesi, 

378 sayılı Kanunun tatbikatında [usulî hata
lara düşüldüğü görüldüğünden, Gurup Başkan
larınca gözden geçirilip bir tâdil teklifinin ha
zırlanması, 

Anayasanın 94 ncü maddesine tevfikan, 1965 
yılı bütçe kanun tasarısının 10 gün içinde karara 
bağlanması gerektiğinden Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca tesbit edilen gün ve saatlerde 
görüşülmesine dair, 

4 numaralı karar hakkında Başkanlık tes
keresi. 

BAŞKAN — 26 Nisan tarihinde toplanmış 
olan Danışma Kurulunun kararları vardır. Oku
tuyorum efendim. 

Genel Kurula 
(Danışma Kurulu kararı) 

No. 4 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 26 Ni

san 1965 tarihinde toplanarak, ilişik hususları 
'karara bağlamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aika 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararı 

Karar No. : 4 
Karar tarihi : 26 . 4 . 1965 
Toplantı No. : 7 
Toplantı yeri : Divan toplantı odası. 
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1. 15 Mayıs 1965 tarihinde Ereğli Demir ve 

Çelik Fabrikalarının resmî küşadma Cumhuriyet 
Senatosundan A. P. den 1, C. H. P. den 1, Millî 
Birlik Grupundan 1 ve Kontenjan Senato Gru-
pundan 1 olmak üzere 4 üyenin iştirak etme
si, (1 kişi de Divandan) 

2. Bâzı yazışmalarda T. B. M. Meclisi Baş
kanlığı ibaresinin kullanıldığı tesbit edildiğin
den, bu gibi yanlışlıkları önlemek maksadiylo 
T. B. M. Meclisinin Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinden teşekkül ettiği hususunun bü
tün müesseselere bir yazı ile tamim edilmesi, 

3. 378 sayılı Kamunun tatbikatında usulî 
hatalara düşüldüğü görüldüğünden, bu kanunun 
grup başkanları tarafından birlikte gözden geçi
rilmesi ve değiştirilmesi için bir tadil teklifinin 
hazırlanması, 

4. Anayasa'nrn 94 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan 10 gün içinde karara bağlanması gere
ken 1965 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda tesbit edilen gün 
ve saatlerde görüşülmesi, Ba'kanlıiklara bağlı Büt
çelerin üzerinde görüşülmesinin Bakanlık bütçe
si ile birlikte yapılması, bu görüşmeler tahmin 
edilen saatlerden önce biterce bir oonraki bütçe
nin görüşülmesine başlanması ile günlük prog
ramın akşam saat 19,00 da bitirilmesi, Köy îşleri 
Bakanının Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının da Sanayi 
Baikanlığı bütçesinde konuşması, 

Kara:* altına alınmıştır. 

Başkan 
Envci* Aka 

Başkanvekili 
Aydın 

Fikret Turhangil 
Kâtip 

Afvon Karahisar 

Başkanvekili 
Konya 

Muhittin Kılıç 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

idareci Üye 
Hakkâri 

Mustafa Yılmaz Inceoğlu Necip Seyhan 
İdareci Üye idareci Üye 

izmir Tabiî Üye 
Hilmi Onat 

C. H. P. 
Karı 

Mehmet Hazer 
Kontenjan Grupu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

Kâmil Karavelioğlu 

Millî Birlik 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

Y. T. P. 
Sabri Topçuoğlu 
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BAŞKAN — Kararları tekrar okutuyorum. 

Sıra ile oyunuza sunacağım. 
(Danışma Kurulu kararı tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu tezkere, bu husustaki yazı 

Millet Meclisine gitmiştir. Millet Meclisi ayır
mıştır 10 üye istemişlerdir. 10 üyeden 6 sı ken
dilerine ayrılmıştır. 4 ü bize ayrılmış oldu. Son
ra bize ayrı bir tezkere de geldi. Müstakillen biz
den ben kişi istiyorlar. O 10 Millet Meclisine ait
miş. Bu beş de bizim A. P. den bir, C. H. P. 
den 1, Millî Birlik Grupundan bir, bir de Kon
tenjan Grupundan. Gruplar bunlar. Bir de İç
tüzüğün 17G ncı maddesince idare heyetinden 
birisinin iştirak edeceği zaruri görüldüğünden 
bugünkü Divan kapariyle bir kâtibin iştiraki mu
vafık görülmüştür. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, malûmuâliniz Senatoda bir de bağımsızlar 
var. Bağımsızların bu gibi temsillere katılmaları 
lâzımdır. Katılmamaları hatalı bir harekettir, 
protesto ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarlan, 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Yalnız ba

ğımsız değil, efendim. Millet Partisi, Yeni 
Türkiye Partisi, C. K. M. Partisine bağlı grupu 
olmıyan arkadaşlar vardır. Bu partilere men
sup arkadaşlarımız'n da temsil edilmeleri lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, izah ede
yim. Devlete göre 5 kişi olacaktır. Bunlar
dan 4 tanesi A. P., C. H. P. Millî Birlik ve 
Kontenjan gruplarından mı, hangisini ekarte 
edelim, de, hukukî hüviyeti olmıyan şahsan 
hepsi muhteremdir, fakat hukukî hüviyeti olmı
yan ve aralarında anlaşarak bir idare heyeti 
teşkil etmiyen müstakillere nasıl verelim? Bu 
mesele Divanda görüşüldü. Çünkü İçtüzüğü
müzün 14 ncü ve 15 nci maddesi; müstakiller 
aralarında böyle bir şey teşkil ederlerse mute
berdir der, maalesef etmemişlerdir. Bunda Di
vanın bir kabahati yok ki. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, İçtüzüğümüzün 
15 nci maddesi tetkik buyuru]ursa başka çıkar 
yol yok efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, mesele şüphesiz ki böyle bir 
toplulukta, açılış merasiminde filânın veya fa-
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lan zatın veya falan partinin bir temsilcisinin 
bulunması veya bulunmaması keyfiyeti değil
dir. Ben Mehmet özgüneş arkadaşımın pren
sibe taallûk eden sözüne katılıyorum, iştirak 
ediyorum. Bizim C. K. M. P. nin, Y. T. P. nin, 
M. P. nin, grup teşkil etmiyen siyasi topluluklar 
olarak mevcudiyetleri tanınan temsilci arka
daşlarımız var. Bir de bunun dışında müsta
kil olanlar, tam bağımsız olanlar var. Bağım
sız olanlarla grupu olmıyan partileri temsil 
eden Senatör arkadaşlarımız arasından bir üye 
seçilmesi isabetli olur. Buna karşılık Muhre-
rem Başkan ifade buyurdular ki, beş davet 
vâki olduğuna göre hangisinden vazgeçelim. 
Hiç şüphesiz ki, A. P. nin, O. H. P. nin ve Kon
tenjan Grupunun temsil edilmeleri lüzumlu ve 
buna bir diyeceğimiz yok. Başkanlık Divanın
dan bir arkadaşımızın da katılması gerekiyor
sa, Cumhuriyet Senatosundan seç^ccek 5 kişi 
dışında, 6 ncı olarak onun temsil edilmesi sağ
lanır. Böyle yapınca da Ereğli Demir - Çe7ik 
tesisleri veya Genel Müdürlüğü veya Etibank, 
bunu ancak memnuniyetle karşılayacaktır. Çı
kar yol budur. Her hangi bir kırgmbğa mey
dan vermeden mesele halledilecektir, kanaatin
deyim. Bu arz ettiğim siyasi partilere mensup 
arkadaşlarımızla, bağımsızlar bir araya gelirler, 
bir şahıs ismi üzerinde ittifaka varırlar. Böy
lece 5 isim bildirilir, Başkanlık Divanından da 
bir sekreter arkadaşımızın bulunması idari bir 
lüzum olarak derpiş buyuruluyorsa Etibank]a 
görüşülerek böyle yaptık, denir. Bu teklifi 
memnuniyetle Etibankm kabul edeceğine emin 
olabiliriz. Böyle kabul buyurmanızı ve çok 
Muhterem Başkanımızın da meseleyi böyle em
poze ederek işi halletmesini rica ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim davet şöyledir. Yu
karda yazıyor: Bu törene Senatoyu temsil ede
cek beş kişilik bir heyetin... Davet beş kişi için
dir. Yapılacak bir muamele yoktur. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Doğru, 
doğru. 

BAŞKAN — Biz şahsan arzu ederiz, birçok 
arkadaşlar gitsinler ama beş kişi olduğuna gö
re bir şey yapamıyoruz. 

Buyurun Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim, Baş

kanlık Divanı Senatoda grupu olmıyan diğer 
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partilere ehemmiyet vermediğini söyledi. Ben
deniz aksi fikirdeyim. Başkanlık Divanı seçi
lirken müstakiller olarak diğer partilerin ye
kûnu hepsinden fazla idi. Bunu nazarı itibara 
almamışlar. Bir defa buna dikkatlerini eelbede-
rim. 

ikincisi, Millet Meclisi aynı hâdiseyi şöyle 
yapmıştır. Başkanlık Divanınca seçilen arka
daş hangi partiden ise o partiye kontenjan ta
nınmamıştır. Binaenaleh, o partiyi temsil etti
ği için oradan açılacak yeri de diğerlerine ve
relim. 

Başkanlık Divanına bu hususta yol gösteri
yorum. Kâtip hangi partiden ise o partinin 
kontenjanını müstakillere ayırsınlar. Bu suret
le mesele hallolsun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş. 
MEHMET ftZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım. Mesele bir prensip 
meselesi olmasaydı huzurunuzu işgal etmiye-
cektim. Sayın Başkanın konuşmasına iki nok
tada temas etmek istiyorum. Birisi, Sayın Baş
kan diyorlar ki, tüzüğün 14 ve 15 nci maddele
ri sarihtir. 14 ve 15 nci maddeerin meselemizle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bu memlekette bir Par
lâmento temsili mevzuubahsolduğu zaman Av
rupa integrasyonuna bağımsız bir üye gönde-
rilebilmiştir. Şu halde mutlaka bağımsızların 
burada mevcudiyeti kabul edilmelidir. Bir tem
sil meselesi mevzuubahsolunca, bağımsızlar he
saba katılmalıdır. Bağımsızların sayısı, gru-
pu olmıyan partilerin sayısı yine hesaba katıla
cak kadar çoktur. 

İkincisi; Sayın Başkan dediler ki «hukukî 
hüviyetleri olmıyan..» dediler, bağımsızlar için. 
Gariptir ki Saym Başkan burada bağımsızları 
temsilen Başkanvekilliği yapmaktadırlar. De
mek ki bağımsızların bir hukukî hüviyeti var
dır ve bu hüviyete dayanarak bir Başkanvekil
liği almışlardır ve Sayın Başkan büyük bir şe
refle dirayetle burada bağımsızları temsilen 
Başkanvekilliği yapmaktadır! ar. 

Ayrıca daha evvel de arz ettiğim gibi şim
diye kadar çeşitli görevlerde daima bağımsızlar 
temsil edilmişlerdir. Bu olmuştur, buna iti
raz edecek değilim zaten bir mesele de değil. 
Ama, şurada hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir, derken altında «fakat (hak partilerindir» 
diye yazılı değildir. Bu Senatoda bağımsızlar 
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vardır ve bağımsızlar hesaba katılmalıdır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim; bir noktayı arz edeyim. 
Ben bu kararın mesnedini izah ettim. Esasen 
ben şahsan bu kararda bulunmuş değilim. Ben 
de bağımsızların arasmdayım. Yani sayın di
ğer partiler, 10 dan aşağı düşen partiler de ba
ğımsız durumuna düşmüşlerdir, arz ederim. 

Buyurun, Sayın Kendeci. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; işe bir hal şekli bu
lunması için bir teklifte bulunacağım. Başkan
lık Divanında bağımsızları temsil eden bir ar
kadaşımız vardır. Başkanlık Divanı bu ayır
mayı yaparken Divandan gidecek üyeyi ayırır
ken bu bağımsızları temsil eden arkadaşlardan 
birini tefrik ederse, bu suretle mesele halledi
lecektir, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararı de
ğildir. Bu parti! erarasmdan müteşekkil Da
nışma Heyetinin raporudur. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Danış
ma Kurulundan bağımsızlardan da üye var mı? 
Bir üye var mı ? 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu vardı, Divan 
azaları vardı. 

KÂMİL KARAVELIOÖLU (Tabiî Üye) — 
Bir noktayı tavzih edeyim. Benim bu husus
ta teklifim de vardı. Onu arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde bir tüzük 
vardır. Tüzüğümüzü tatbik ettiğimiz takdirde, 
şu ihtilâfların hiçbirisinin doğmasına imkân 
yoktur. Şimdi Başkanlık Divanı elimizde mer'i 
tüzüğe uymakla mükellef. Ben müsaade buyu
rursanız bu davetlerle ilgili tuğumuzun 176 nci 
maddesini okuyacağım. «Cumhuriyet Senato
sunun Genel Kurulu ile katılamayacağı tören
lerde Başkanlık Divanı Cumhuriyet Senatosu 
adına hazır bulunur. Cumhuriyet Senatosu adı
na bir heyet gönderilmesi halinde katılacak 
üyelerin sayısı Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan belirtilir ve Iheyet ad çekme ile seçilir. Baş-
kanvekillerinden, Divan Kâtiplerinden ve İda
re Âmirlerinden birer zat behemehal bu heyete 
girer.»' 
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Demek istiyorum ki elimizde bulunan ve 

meri olan tüzük bir heyet teşkil edileceği za
man bu heyete katılacak kimselerin ad çekmek 
suretiyle seçileceğini açıkça gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bu ikinci fıkra 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir, arz 
ederim. 

NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, bu 
gibi ahvalde bunun iptalini dahi düşünsek ma
dem ki, arkadaşlar arasında bir anlaşmazlık 
vardır. Falan partinin temsili gibi teşriî bir hiz
met ifa edecek değildir, partilerin kendi kuv
veti oranında iştirak etmesi için teşriî bir vazi
fede görecek değildir. Binaenaleyh, ad çekmek 
suretiyle bu işin halledilmesi ve ihtilâfın gide
rilmesi mümkündür. Bu teşriî fonksiyonu ifa 
edeceği zamandaki ikincisi; Efendim, bâzı ya
zışmalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı ibaresinin kullanıldığı tesbit edildiğin
den bu gibi yanlışlıkları önlemek maksadiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinden teşekkül ettiği 
hususunun bir yazı ile bütün müesseselere ta
mim edilmesine karar verilmiştir. Ve bu yazı 
da Başbakanlığa ve muhtar müesseselere ya
zılacaktır. 

1. — Baraj inşaatı dolay isiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskân, İçişleri, Anayasa ve 
Adalet, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/402; 
Cumhuriyet Senatosu 1/490) (S. Sayısı : 602 
ye ek) (i) 

(1) 602 ye ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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Ittılaınıza arz ederim. 
378 sayılı Kanunun tatbikatında usulî hata

lara düşüldüğü görüldüğünden, bu kanunun 
grup başkanları tarafından birlikte gözden ge
çirilmesi ve değiştirilmesi için bir tadil teklifi
nin hazırlanması rica edilmiştir. 

Ittılaınıza arz ederim. 

Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne tev
fikan 10 gün içinde karara bağlanması gere
ken 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda tesbit edilen 
gün ve saatlerde görüşülmesi, bakanlıklara 
bağlı bütçelerin üzerinde görüşülmesinin ba
kanlık bütçesi ile birlikte yapılması, bu görüş
meler tahmin edilen saatlerden önce biterse bir 
sonraki bütçenin görüşülmesine başlanması ile 
günlük programın akşam saat 19 da bitiril
mesi, Köy İşleri Bakanının Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinde ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar .Bakanının da Sanayi Bakanlığı bütçesinde 
konuşması karar altına alınmıştır. 

Bu kararı da oyunuza sunuyoum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(602 ye ek) S. Sayılı kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif edrim. 

.Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Osman Gümüşoğlu 
Kanun tasarısının ismi : 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kala

cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi, 11 nci turunun yapılacağım dikkatinize arz 
ederim. 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se- . . . . . . . , . 
Ikı seçimin birden yapılmasını oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
BAŞKAN — Birincisinin 28, ikincisinin de bul edilmiştir. Zarf ve kâğıtlar dağıtılacaktır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Bu tasarının, teklif veçhile, ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Efendim, seçim başlayıncaya kadar bir iki 
kanun vardır. Kısadır ve müddeti bitmek üze
redir. Bütçe Komisyonu yok. Hükümet yok. 
Kanunlar kalıyor. Fakat Sayın Mehmet Tur
gut buradalar. (Komisyon geldi, komisyon da 
geldi sesleri) 

Hükümet buradadır. Komisyon da yerini 
alsın. 

Kanım tasansmm tümü hakkında söz isti-
yen?. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. İvedilikle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Barai in-aatı dolayısiyle sular altm^a kalacak 
kaıava. k"y ve arasi hakkındaki Kanunun yü

rürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Baraj inşaatı dolayısiyle su
lar a1 tmda kalacak kasaba, köy ve arazi hak
kındaki 6541 sayılı Kanun yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunim yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 6541 savdı Kanıma göre yapıl
mış bulunan bilûmum işlemler muteberdir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu baraj inşaatı dola
yısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve ara
zi hakkındaki inşaatı dolayısiyle sular altında ka
lacak kalaba, köv ve arazi hakkındaki 6541 sayılı 
Kanrın Anayasaya uv.^un görülmediği için kanun 
yeni bir kanımla hükümden kaldırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun çeşitli komis
yonlarda mütalâa edildikten sonra bizim komisyo
na geldi. Biz, Bütçe ve Plân Komisyonu, kanu
nun ikinci maddesinde tasrih edilen bir fıkranın 
muhafazasını istedik. Burada 6830 sayılı İstim
lâk Kanununun hükümlerinin bundan sonraki dâ
valarda da cari olacağı hakkında bir fıkra ilâve 
ettik ve bu fıkra Yüksek Huzurunuza geldi. Fa-
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kat her nedense bu kanunun müzakeresi sonunda 
kanunun komisyona iadesi derpiş edildi, ikinci 
defa Plân ve Bütçe Komisyonu toplandı, eski 
vermiş olduğu kararı tebdil ederek yeniden bir 
karar aldı ve o mazbatası şimdi Yüksek Huzuru
nuzda' okundu. O mazbata mucibince bidayeten 
konmuş olan fıkra ihraçcdilmek suretiyle bu ka
nunun çıkması derpiş ediliyor. İdare diyor ki, 
kanun kalksın. Fakat mahkemelerde derdesti rü-
yet olan istimlâk' dâvalarına taallûk eden usuller 
kalkan kanunlara göre mer'i olsun. Bu mümkün 
değildir arkadaşlar. Niçin mümkün değildir. Bir 
kere Anayasa bakımından mümkün değildir. Ana
yasamızın 38 nci maddesi vardır. 38 nci madde 
kamulaştırmadan bahsediyor. «Devlet ve kamu 
tüzel kişileri kanım yararına gerektirdiği haller
de gerçek karşılıkları peşin ödenmek şartı ile özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz mallar kanunda gös
terilen esas ve usullere göre kamulaştırılır.» der. 
«Kanunda gösterilen esas ve usullere göre» diyor. 
Nedir bu kanun arkadaşlar? İstimlâk Kanunu. 
«Kanunun gösterdiği esas ve usule göre» tâbirin
den murat esas İstimlâk Kanunudur. Bu kanu
nu da arz ettiğim gibi 6830 sayılı Kanundur. 
6830 sayılı İstimlâk Kanunu Anayasanın murad-
ettiği istimlâk usullerini ve esaslarını derpiş et
miştir. Bunun haricinde bir kanun mütalâa edi
lemez. Bu esas ve usullere uymak mecburiyeti 
vardır. İstimlâk Kanununun derpiş ettiği esas ve 

usuller haricinde yapılacak bir kanun veya uy
gulanacak bir usul ve esas Anayasaya muhalif 
düşer. Esasen 6541 savıl ı Kanım Anavasava uy
gun olmadığından bu kanunla ortadan kaldırıl
maktadır. Kanunu şimdi kabul ederseniz 6541 sa
yılı Kanım tamamen ortadan kalkıyor. Şu halde 
en.as kanım 6830 sayılı Kanunun derdesti rüyet 
olan dâvalara usul noktasından, esas noktasından 
derpiş edilmesi ve o kanunun tatbik edilmesi za
rureti vardır. 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
tatbikatını yapmışızdır, tatbikatım görmüşüzdür. 
Muvakkat 2 nci maddesinle; «Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte henüz karara bağlanmamış olan 
bedel dâvaları 15 nci maddedeki mer'i esaslar 
dairesinde tetkik edilerek karara bağlanır.» de
mektedir. Bundan evvel biliyorsunuz bu kanunun 
35 nci maddesi mucibince İstimlâk Kanununun 
bilhassa 1295 tarihli Umumi İstimlâk Kararna
mesini de ortadan kaldırmıştır. İstanbul'da ve 
memleketin muhtelif yerlerinde 1295 tarihli İs
timlâk Kararnamesi tatbik edilirdi. Bu karama-
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me usullerinne göre, mahkemelerde dâvalar açıl- I 
mıştı. Bu 6830 sayılı Kanun meriyete girdiği za- I 
man istimlâk Kanununun hükümleri dairesinde I 
15 nei maddeye göre yeniden keşif yapmak, teb
ligat yapmak icabederdi. Şu halde bu kanun kalk- I 
tıktan sonra da kalkmış olan kanunun esaslarını 
nazarı dikkate alarak hâkimleri ilga edilmiş olan I 
kanunun esaslarım tatbike icbar etmek yersiz ve I 
kanunsuz olur. I 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, Anayasa bakı- I 
mmdan dâva böyle değil. Her iki kanunu karşı
laştıracak olursak 6541 sayılı Kanunun beşinci 
maddesi, 6830 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
takdiri kıymet esasları arasında gayet açık fark
lar göstermektedir. Bu farkları uzun, uzun an
latacak değilim. Dâvanın desti niyetinde takdiri 
kıymet esaslarını eskiye irca etmek mümkündür. 

Mahkemedeki usulü derpiş etmek ve bu usu
lün 6830 sayılı Kanunun esaslarına 15 nci mad
desine bağlamak zarureti vardır. Arkadaşlar, 
takdiri kıymet esasları arasında Ibu iki kanun 
arasında en mühim fark bilhassa yemin mesele
sidir. Yani kıymet takdiri yapacak olan bilirki
şiler 'toplanırlar sulh hâkimi huzuruna giderler, 
yemin ederler, ilga cdi'miş o1 an, şimdi lâğvede
ceğimiz kanunda bu esas yok. istintak Kanunun
da bu esas var, toplanır sulh hâkimine gider. 
Mahkemeye gelince 6511 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi, 6830 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
ehlivukuflara yemini ihtivari bırakmamıştır. 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda hâkim 
isterse ehlivukuflara yemin ettirebilir, istemez
se ettirmez. Yemin1! ehlivukuflar ayrı. Ama bu
rada 6830 sayılı Kanunda sarahaten hâkime bu 
vazife ve vecibe tahmil edilmiştir. Edilebilir de
miyor, edilir diyor, yemin edilir diyor. 

Muhterem arkadaşlar, lâğvedeceğiniz 6541 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi mahkemede ehli
vukufların üç kişiden ibaret olacağını ve bunla
rın inşaat ve Ziraat Mühendisleri Oda1 arı nam
zet listesinden birer, m-ntakaya bağlı bulunduğu 
vilâyet ziraat odasının göstereceği namzet liste
sinden bir olmak üzere üç kişilik ehlivukuf se
çer diyor. Burada listelerde şu 'kadar adedi lis
telerin içerisinden hâkim seçer diye bir şey ! 
yoktur. Listeler demiştir. Tatbikatta duvuyoruz 
ki, bu listc'er bir kişi olarak bazan da iki kişi 
olarak mahkemeye verilmektedir. Bilmeeburiye | 
hâkim kanunun haricinde bir ehlivukuf tâyinine 
yetkisi olmadığı için o ehlivukufu seçmek mec-
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buriyetinde kalır. Şimdi tatibik edilmekte olan 
ve Anayasaya tamamen uygun bulunan 6830 sa
yılı Kanun hükümlerine gelince; burada denili-
vor ki; Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları 
Birliğine bağlı ihtisas odalarının üyelerinin ika
met mahallini nazara alarak her vilâyet için 
5-15. Listenin adedini tasrih etmiş, 5-15 demiş. 
öibür tarafta listenin adedini tasrih etmemiş. 
ikinci fıkrada, (B) fıkrasında vilâyet merkez
leri için. vilâyet ve kazalar için, kaza idare he
yetlerini bu bölgelerin mülk sahipleri arasından 
15 ehlivukuf seçilerek isim ve adlarını havi lis
teleri valiliğe verilir. Valilikler ne yapar? Bun
ları tasdik eder. Lâğvedeceğiniz kanunda bu 
yok. Valiye vermek, tasdik etmek, kontrol etmek 
usulü yok. Liste aded^ri muayyen değildir. Bu 
Ibteler do valiliğe verildikten sonra Asliye Hu
kuk Mahkemesine tevdi edilir. 

Bir üçüncü fark da seçilecek ehlivukuflar 
aracında mülk sahiplerinin bu1 unm aması dır. 
Arkadaş1 ar, bu gibi arazi ve müsakkafat ve mük-
teıobat için mülk sahiplerinin reyleri mühimdir. 
Bitaraf, 'rantiye, kendi mülkü ile kendi serveti 
ile kendi arazisinde geçinen ve mülk alıp sat
makta şimdiye kadar kıvmoti mevdanda olan in
sanları mahkemeler itibarda telâkki ederler ve 
kendilerinin fikirlerine kı.vmet verirler. Bu gibi 
ehlivukuflar da lâğvedeceğiniz kanunda gösteril
memiştir. Bunlar yoktur arkadaşlar. 

Bir dördüncü nokta; bu mevkii meriyette 
olan ve Anavasaya uygun o1 arak çıkarılmış olan 
6830 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 6 nci 
fıkrası, eğer hâkim ehlivukuf heyetinin verdiği 
raporda takdir odilen kıvmeti isabetsiz görürse 
ve komisvonun vermiş olduğu bu kararın yeni
den tetkik ettirilmesi kanaatine varırsa, o zaman 
ikinci defa ehlivukufa havale eder, diyor. Kaç 
kişi? Beş kişi. Şu halde bu kanunda ikinci defa 
tetkik ettirme usulü halka 'geniş takdir, hâkime 
hakkı takdir veren bu 15 nci maddenin 6 nci fık
racı, lâğvedeceğiniz 6541 savılı Kanunun 8 nci 
madden ve mütaakıp maddelerinde yoktur. 

Yani hâkim kanunun ıtlakı üzerinden hare
ket ederek bu fıkra üzerinde hiçbir sev yapa
maz. Üç kişinin vermiş olduğu ehlivukuf rapo
ru üzerine kanaatini bina eder ve mahkeme ka
rar verir. Simdi muhterem arkadaşlarım, çok 
kıymetli Bütçe ve Plân Komisvonu arkadaşları
mın hangi sebebe istinaddettiklerini pek anlıya-
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inadım. Ancak mazbatalarını bir iki defa göz
den geçirdim. Esasına nüfuz edeyim diye uğraş
tım, edemedim. 6830 sayılı Kanun diyorlar uy
gun 'Olarak yeniden başlaması gerekeceği, bu
lmuşa faydadan çok masrafın yeniden yapılması 
icabeder diyorlar. Hayır arkadaşlar, masrafa ve 
yeniden dâvaya hacet yok. Yapılan ve ikame edi
len ve derdesti niyet olan dâvanın esasında eh
livukuf meselesini dar bir çerçeve içerisinden 
çıkarıp, daha geniş bir çerçevenin içerisine sok
maya çalışıyoruz. 

Burada 'hiçbir surette halka, memlekete za
rarlı faydasız (bir iş yapmıyoruz. İki noktaya is
ti nadediyor, vatandaş istimlâk bedellerini al
makta da güçlük çeker diyor. Niçin güçlük çek
sin Zaten mahkemeye müracaat etmiş ve mah
kemede dâva rüyet ediliyor, müstaceldir denili
yor. Bu .gibi duyalar esasen müstaceldir. Tatil
den müstesna, tatilin içine girmiyor, çabucak bi
tirilmesi lâzım geliyor. On gün evvel alması lâ-
zımgelirken Jİ5-20 gün sonrası alacak diyor. Bu 
gecikmede hiçbir mahzur görmüyorum. Bu iti
barla kanun kalktıktan sonra derdesti rüyet 
olan dâvalarda bu kanunun tatbik edilmesinin 
zaruretine işaret eden /bir fıkranın ilâvesi ve bu 
mazbatanın reddiyle eski mazbatanın, bu Sena
toya mal olmuş eski mazbatanın getirdiği tasarı
nın kabulünü istirham edeceğim. 

VASFİ GERGER (Urfa) - Usul bakımın
dan bir eksi ki ile görüyorum. Komisyon yerinde 
yok. 

BAŞKAN — Var, işte. Efendim, orada. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Orada mı otu

ruyor? 
BAŞKAN •-• İsterse orada oturur. Buyurun 

Sayın Bakan. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) - Ben de 

söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Efendim, sizden önce istiyenler 

var. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BA-

KANT MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Muhterem senatör arkadaşlarını, 
evvelâ Anayasa ve Adalet Komisyonu mensubu 
arkadaşlarımın şu hususları dikkatlerine arz 
ederim. 

Bu kanunun Anayasaya aykırı olan maddesi 
barajlarda su altında kalan arazinin yerine arazi 
verilebilir maddesidir. Ve ıbu madde Devlet Su 
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İşlerinin tatbikatında kullanılmamıştır. Yani 
Anayasaya aykırı maddesi budur ve bu Devlet 
Su İşleri tatbikatında kullanılmamıştır. Şimdi 
buradaki durum şudur; istimlâklerde üç baraja 
tatbik edilmiştir. Bu maddenin dışındaki madde
leri. Bayındır, Almus, Altmova barajlarına tat
bik edilmiştir. Bu barajların istimlâklerinde bü
tün teknik muameleler bitmiştir. Ve bunların 
% 80 ine yakın hukukî muameleleri de bitirilmiş 
ve parası ödenmiştir. 

Şimdi burada Millet Meclisinin kabul ettiği 
şekil olmazsa şu mahzur doğmaktadır. Geriye 
kalan bir kısım arazinin bir kısmı şu veya bu 
şekilde henüz hukukî muamelesi bitmemiş olan
ların hepsinin istimlâk muamelelerine yeniden 
başlanması icabetmektedir. Onun en büyük 
mahzura, bizim anlayışımıza göre muayyen bir 
bölgede, muayyen arazi eski kanuna göre, mu
ayyen arazi ise yeni kanuna göre istimlâk edil
miş olacak. Ve bu da büyük haksızlıklara 
sebebolaeaktır. Zaten bunlar tasfiye sınırına 
gelmiştir. °/c 80i - '% 90 ı tasfiye edilmiştir. 
Bunun Millet Meclisinde kabul edilen şekilde 
olmasında gerek işleri çabucak bitirmek, ge
rek vatandaşlar arasında adalet duygusunun 
rencide olmaması, gerekse Devlet Su İşlerinin 
muamelelerinin bir an evvel bitmesi bakımın
dan faydn mülâhaza etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, sayın Bakandan bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun; Sayın Balkan bir 

dakika. 
KÂMtL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

Adalet ve Anayasa Komisyonunun bu kanu
nun ikinci maddesini tadil etmesinin sebebi, ke
sinleşmiş, bedeli alınmamış istimlâk muame
leleri 6830 sayılı Kanunun 38 nci maddesi Ana
yasaya aykırılığı dolayısiyle kalkmasiyle husu
le gelen bir boşluğun doldurulmasını hedef 
tutmuştu. Şimdi bir sorum var. Kesinleşmemiş 
bir bedeli var. Bu istimlâkler karşılığında ken
dileri ne ödeyeceklerdir, arazi mi vereceklerdir? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) Para ödi-
yeceğiz efendim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Şu hal
de batkınız bizim bunu getirmekteki maksadımız 
bu idi. Araziyi nasıl verirsiniz1? Anayasanın 
38 nci maddesi gayet sarih. Bu kanunun kal-
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dırılmasılıa rağmen devam ettiriyoruz. Ben- ı 
deniz bunun hakkında konuşacağım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; sözlerime başlarken evvelâ 
bunu izah ettim ve dedim ki, Devlet Su İşleri 
arazi ah]) yam su altında kalan arazi yerine 
arazi vermek maddesini tatbik etmemiştir. Ve 
Devlet Su İşleri bütün istimlâklerini para kar
şılığı almıştır. Bu bakımdan zaten bu madde 
tatbik edilmemiştir. I 

BAŞKAN — Güzel, Sayın Bakan. "Buyurun 
Bozcalı. I 

KÂMİL OÖŞKUNOĞLU (Uşak) — Saym 
Başkanım, Sayın Bozcalı benim yanıma geldi, 
bâzı mevzuları konuştuk, ondan sonra söz is
tedi, siz bana daha sonra sırada olduğumu söy- j 
İtiyorsunuz. Buna imkân yok. 

BAŞKAN —- Yani, Sayın Çoşkunoğlu, size 
kasıtlı muamele ettiğimi mi söylemek istiyor
sunuz? I 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Hayır 
öyle bir şey demek istemedim. Görmemiş ola- I 
c aksınız. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Baraj 

inşaatlan dolayısiyle sular altında kalacak ka
saba, .köy ve araziler hakkındaki 6541 sayılı I 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
tasarı üzerinde kısaca malûmat arz etmek ve 1 
açıklama yapmak zorunda kaldım. Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul ettiği son metin, 
ikinci madde, Millet Meclisi metninin aynen 
kabulü mahiyetindedir, tamamen yerindedir. 
Tatbikatına başlanılan muameleler, o kanun 
hükümleri dairesinde intacı iktiza eder. Aksi 
halde eşitlikten uzaklaşmış oluruz. 

Kaldı ki 6541 sayılı Kanunun pek çok kişi
leri ilgilendiren hükmünün itiraz etmiş olan ve 
bu sebeple on seneden beri neticelenmemiş olan 
muameleleri yeni bir hükme, tabi tutmaya im
kân yoktur. Zira bu kanun yani kaldırılması is
tenilen .6541 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
okunduğu zaman görüleceği üzere tamamen hu
susi bir kanundur. Yani Seyhan, Sanyar, De-
mirköprü, Kemer ve Hirfanla gibi büyük baraj 
ve bunlara müteferrt tesislerin inşaatı dola
yısiyle arazi ve evleri, köye ait orta malı ve te
sislerin tamamen veya kısmen su altında ka- I 
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lacak kasaba ve köylerin başka yerlere nakil 
ve iskânları ve terk ettikleri araziye mukabil -
bilhassa şurayı işaret etmek isterim - mülk sa
hiplerine arazi tahsisi temlik ve tevsii bu kanuna 
tabidir,» denilmektedir. 

Bu itibarla bu kanunun kül halinde ve bir 
çok kimselere tatbiki ciheti nazara alınınca 
bunlar arasında bâzı kimselerin itiraz etmesi 
ve bu yüzden de muamelenin geri kalmış olmasa 
yeni bir kanuna tabi tutulmasını iktiza et
tirmez. Bu yerlerin, mülkü sahiplerinin su al
tında kalan emvalinin arazi, bina vesair tesis
lerinin su altında kalan kısımları istimlâk olu
nurken böyle senin yerine şu yeri verdim den
miş değildir. Kanunun 2 - 3 - 4 ve müteakip 
maddelerinde buna ait etraflıca hükümler var
dır, istimlâke tabi tutulan gayrimenkuller de
ğerlendirilmiş, I buna mukabil de verilecek yer
ler değerlendirilmiş ve verildikten sonra fazla 
hangi tarafta ise ödemeler yapılmıştır. Bu gibi 
muamelelerin yarıda bırakılmasına imkân ol
maz. Bu kanun mer'i bulunduğu zaman, bu ka
nun uyarınca istimlâk olunan arazi ve binalar 
hakkımda, yine bu kanunun hükümleri dairesin
de düşünülmesi iktiza edileceği, oradan sonra 
çıkan, ki arkadaşlarımın tatbikini istedikleri, 
27 . 5 . 1955 tarihinde meriyete giren su şu ka
nuna göre 10 i sene geçtikten sonra bu muame
lelerin tekemnlül etirilmiş olması iktiza eder. 
Bundan başka; arz etmek istediğim 8 Eylül 1956 
tarihinde neşrolunup ve bir ay sonra meriyete 
giren 6830 sayılı Umumî İstimlâk Kanununun 
35 nci maddesinde 6541 sayılı Kanunun mahfuz 
tutulduğu ve 34 ncü maddesinde bâzı maddele
rin bu kanunla birlikte tatbik edileceği de hü
küm altına almış bulunuyor. Mücerret bu mad
denin böyle 6|531 sayılı Kanunun bâzı haller
de tatbiki yolundaki daha önceki komisyonun 
hazırlamış olduğu metin şu hükümlerin karşı
sında tatbik olmasına imkân yoktur. 

Bu itibarla her kamunun tatbiki sırasında bir 
çok muamelelerin yapılmasını da iktiza ettire
ceği aşikâr bulunduğuna ve bu kanunun tatbi
katına başlryalı da 10 sene olup muayyen ve 
müşahhas ve kanunda tasrih edilen yerlerden 
gayrisi içinde tatbikine imkân bulunmıyan ba
rajlar ve barajlar dolayısiyle »su altında kalacak 
yerler hakkında tatbik edildiğine göre bu kanu
num geri kalan, ki cüzi mahiyette geri kalan 
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yerler hakkında da gsri kalan, muameleler 
hakkında da yi-e aynen 6541 sayılı Kanunuı 
ta'biki iktiza eder. Bu bak'mdan Bütçe V3 
Plân Komisyonunun kabul ettiğ' ve Mille' Mec
lisince kabul edilen m-tiniı mevzuata, hakka
niyete tamamen uygun bulunduğu kanaatinde-
yim Yüksek H yetin takdirlerine bu cihe i arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Komisyon? Komisyon vazgeçti 
buyurun Saym Coşkunoğlu. (Vazgeçmedi, sesle
ri.) Ben çağırdım gelmediniz, buyurun Coşku-
noğlu. Sonra söz alırsınız artık ne yapalım. Ça
ğırdım gelmediniz. (Sonra söz alabilir, sesleri.) 
istediği zaman konuşur ama, çağırdım, rica ettim, 
baktım iltifat etmediler. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) Muhterem 
arkadaşlarım, mevzuu bendenizce pek karıştır
maya lüzum yok. Elimizdeki tasarı 6541 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerini kaldırıyor. Kaldırdı
ğı hüküm yalnız şu: İstimlâk, bu barajlar dola-
yısiylc yapılan istimlâklerde arazi verilebiliyor, 
arazi istenebiliyor, arazi verilebiliyor. Arazisi is
timlâk edilen, su altında kalan şahıslara, Anaya
sanın 38 nci maddesi aynen şöyle: 

«Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararı
na gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını pe-
.•sin ödemek şartiylc özel mülkiyette bulunan ta
şınmaz malların kanunda gösterilen esas ve usul
lere göre tamamını veya bir kısmını kamulaştır
maya veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kur
maya yetkilidir,» Aşağısı devam ediyor... 

Ve ayrıca kamulaştırılan topraklardan bu tak
dirde bedelleri peşin ödenir... Devam ediyor... 

Şimdi, Anayasanın bu hükmüne göre istimlâk 
edilen gayrimenkulun bedeli peşin ödenir; hük
mü karşısında baraj inşaası sebebiyle su altında 
kalan yerlere arazi verilmesi keyfiyeti, Anayasa
ya aykırıdır diye bu hükmünün kaldırılması ge
tiriliyor. Yalnız gelen tasarı bundan ibarettir. 
Bu arada birinci madde ile bu kaldırıldıktan 
sonra ikinci bir madde getirdi hükümet ve Millet 
Meclisinden gelen metinde. Orada deniyor ki, 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6541 
sayılı Kanuna göre yapılmış bulunan bilûmum 
işlemler muteberdir.» Biz bunu şu şekilde değiş
tirdik: Dedik ki, muteber olanlar, zaten kesinleş
miş olanlardır, muteberdir, itiraz edilemez. Ama 
muamele kesinleşmemişse, bedeli alınmamış ise, 
istimlâk muamelesi kesinleşmemiş ise, ne yapıla-
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cak? Bu hususta maddede sarahat yok. Buna bir 
sarahat verelim, diyelim ki; müphem kalmasın 
diye kesinleşmemiş, bedeli alınmak suretiyle ke
sinleşmemiş olan hallerde, yalnız bedele taallûk 
etmek üzere istimlâk caizdi, değildi ve saire ba
kımından değil bedele taallûk etmesi bakımından 
kesinleşmemiş ise 6830 sayılı İstimlâk Kanunu 
hükümleri tatbik edilir dedik. Böyle bir metin 
getirdik. Anayasa ve Adalet Komisyonundan son
ra tasarının gitmiş olduğu komisyonlar Malî ve 
iktisadi işler Komisyonu, Bütçe ve Plân Komis
yonu, Anayasa ve Adalet Komisyonu, bizim ko
misyonun bu metnini kabullenmiş olduğu halde 
geçehki oturumda Komisyon bu kabullenmeden 
vazgeçti maddeyi geri alıyoruz, dedi. Geri aldı, 
bu sefer eski, Hükümetin ve Millet Meclisinden 
ebelen metni aynen getirdi. Bu metin kabul edil
diği takdirde Anayasaya aykırılık devam edecek
tir. Anayasaya aykırı olarak kaldırdığımız kanun 
devam edecek demektir. Burada yüksek huzu
runuzda Saym Bakandan sordum, dedim ki, «Bu 
metin kabul edildiği takdirde su altında kalan 
yerlere karşılık bedeli yerine arazi verebilecek 
misiniz?» Bu sualime «Tatbik etmedik ama veri
lebilir, vereceğiz.» cevabını aldım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Parasını veri
riz.» dediler. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Pekâ
lâ, şimdi bu tatbik edilebilir. Madem ki, tatbik 
edilebilir, tatbik edilebilecek olan bir metnin bu
rada muhafazasına lüzum yoktur. Efendim, söy
le bir şey söylediler: ikilik husule golirm:ş. iki
lik husule gelir. Eğer adalet, bu metnin kalkına
nında ise ki, kendileri do bunu böyle kabul ediyor
lar, adaletin kabulü ikilik değildir arkadaşlar. 
Bâzı vatandaşların daha evvel istimlâk edilmiş 
olan gayrimenkul!eri kesinleşmiş ve bedelini al
mış ise, haklı veya hf\hnz o artık kesinleşmiştir, 
ama bu adaletsizlik, eski kanunun koymuş oldu
ğu usullere göre devam et demek adaletsizliği ar
tırmak demektir. Vatandaşları müşkül yollara 
sevk etmek, ve yahut da dâvalarla uğraşmak 
mevzuuna gelince hakkı varsa öyle gider. Vatan
daşı mecbur eden .yoktur. Eğer vatandaş mec
bur olmamışsa hakkını alır, parasını alır gider. 
Ama, bir hak iddia ediyorsa ona o kanuni yolun 
açık bulundurulması vatandasın lehinedir. Bu iti
barla Adalet ve Anayasa Komisyonunun metni 
adalete daha uygundur. Bunun kabulü muvafık 
olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. Sayın 

Komisyon bir dakika müsaade eder misiniz, Ba
kan konuşmak istiyor? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Peki efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu
nu arz etmek isterim ki, arkadaşımız yeni bir 
tatbikattan bahsetti. Yeni bir tatbikat mevzuu-
bahis değildir. Arazi yerine arazi verilmesi mev-
zuubahis değildir. İstimlâklerin iki kademesi 
vardır. 

Burada badıis konusu olan istimlâklerin^hepi-
sinin teknik kademesi bitmiştir.. Hukukî ka
demesi başlamıştır muayyen bir kısmın. Mev
zuu bundan ibarettir ve arazi verilmesi bahis ko
nusu değildir. Türkiyede Devlet Su İşlerinde 
böyle bir tatbikat yapılmaımış'tır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; bi
rinci madde üzerinde ihtilâf yoktur. İlga edil
mek istenen 6541 sayılı Kanunun baraj sebebiy
le sular altında kalacak araziye mukabil Devle
tin hüküm ve tasarrufunda olan arazilerin bir 
kısmı ile trampası edilmesini âmirdir. Bu hü
küm Anayasaya aykırıdır. Birinci maddeyle ilga 
edilmiştir. İkinci maddede..... 

Kalımın metnini almamışım Sayın Başkan mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun.' 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 

— Millet Meclisinin metni, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar 6541 sayılı Kanuna 
göre yapılmış bulunan bilumum işlemlerin mu
teber olduğunu âmirdir. Malûm olduğu üzere, il
ga edilmesi istenen kanunun istimlâke dair hü
kümleri çeşitlidir. 6830 sayılı Kanunun getirdiği 
hükümlerden ayrı olarak istimlâkin idari saf
hasına ait muameleler değişik şekillere tabidir. 
İstimlâk bedeline itiraz vaki olduğu ahvalde mah
kemenin uygulayacağı hükümler de bu kanun
da ayrı olarak yer almıştır. Bilirkişinin nasıl 
seçileceği, kimlerden terekkübedeceği ve nasıl 
rapor alınacağı hükme bağlanmıştır. Şimdi Ana-
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yasa Komisyonu 6541 sayılı Kanuna göre, yapıl
mış bulunan ve işbu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte garimenkul bedelleri henüz kesinleş
memiş olan işlemler hakkında 6830 sayılı İstim
lâk Kanunu hükümleri uygulanır demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; vatandaş tesbit edi
len bedeli uygun karşılamamıştır. Mahkemeye di
lekçe vermiştir. Dilekçesinin hukukî sebepleri ve 
mesnetlerini belirtmiştir. Hâkim istimlâk anında 
cari olan ve mer'i olan kamun hükümlerine göre 
bir karar vermek mecburiyetindedir. Dâva açıl
dıktan sonra kanunda değişiklik, müktesep hak
ları bertaraf etmeye yeter değildir. Bu hukukî bir 
kaidedir. Şimdi bu kanunda yürürlükten kaldı
rıldığına göre hâkim ne yapacaktır? 

Hâkim evleviyetle usul bakımından vatan
daşın lehinde olan usul yollarına başvurmak 
suretiyle dâvayı haledecektir. Ayrıca Anayasa 
Komisyonunun değiştirmesiyle her ne kadar 
Coşkunoğlu izah etmişse de bu maddenin anla
mı istimlâkin idari safhasında yapılmış olan 
bilcümle muamelenin de yeni baştan intacını 
gerektirecektir. Ne olacaktır? Su altında vatan
daşa ait arazi parçalarının yeniden krokileri 
yapılacaktır, yeniden kıymet takdirleri yapıla
caktır, yeniden cetvelleri çıkarılacaktır, bunlar 
yeniden ilâna tabi tutulacaktır. Bu mümkün de
ğildir. Muazzam masrafları icabettirmektedir. 
Aslında vatandaşın kaybolması muhtemel olan 
bir hakkın üzerinde titizlikle durulmak suretiy
le Anayasa Komisyonu bu maddeyi tadil etmiş
tir. Ama 6830 sayılı İstimlâk Kanununa göre 
muamele yapılır şeklindeki hükmü ile hâkimi, 
mahkemeyi bir kanunla amel etmiye mecbur 
tutmuştur. Bu hüküm konmadığı takdirde hâ
kimin yapacağı iş, dayandığı kanunda ilga edil
miş bulunduğuna göre evleviyetle kıymet tak
dirine taallûk eden meselelerde vatandaşın hak
kını temin eden usulî hükümleri bakımından 
hangisinde kolaylık varsa onu uygulamak muh
tarlığını da bu madde bertaraf etmektedir. Bu» 
itibarla maddenin son tadil şekli ile kabulünü 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu tasarının ilk mazbatası Bütçe 
ve Plân Komisyonunda görüşülürken bu mad
de üzerinde Adalet Komisyonunun görüşünü 
benimsedi komisyon. Uzun tartışmalar oldu. 
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Kıymetli arkadaşlarımız kıymetli fikirlerini iz
har buyurdular, tdare her nedense direndi, bu 
mevzu üzerinde. Bir avukat arkadaşımız bu ol
mazsa dâvalar sürüncemede kalır, haklar yeti
ni bulmaz vesaire dedi. Buna rağmen komisyon 
zannederim, büyük bir ekseriyetle veya ittifak
la bu kararı ittihaz etti. İkinci defa komisyon 
toplandığı zaman bir komisyon üyesi olarak 
bendenizi haberdar- etmediler. Hattâ bundan 
sonraki komisyon görüşmelerinde de, bâzı tasa
rılarda da komisyon üyesi olarak bana haber 
vermedikleri için hususi olarak şu şikâyeti yap
mış bulundum. Arkadaşlar, komisyondan bir-
iki arkadaşımız burada vardır. Kıymetli Sözcü
sü Osman bey de var. Osman bey lütfettiler, 
kıymetli fikirlerini ifade buyurdular. Bu kanu
nu kaldırıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki kanun 
kalksın fakat kanunun arazi verme, para ver
me vesair hususları hakkında İstimlâk Kanu
nunu tatbik etmiyelim, bu eski kanun hüküm
leri gibi yürürlükte kalsın. Maddeye böyle bir 
fıkra eklemeyiniz. Teşevvüşü mucibolur. Niçin 
korkuyorsunuz, idare neden korkuyor? Pekâlâ 
bu maddenin sonuna, İstimlâk Kanunu tatbik 
edilir, diye bir madde koydunuz mu, alıp bu 
kanunu okuyan hâkim ne yapacak derdesti ni
yet olan bir dâvada? İstimlâk Kanununun hü
kümlerini tatbik edecek, lâğvedilmiş bulunan 
kanun hükümlerini tatbik etmiyecek. Lâğvedi
len kanunun hükmünü tatbik edip ehlivukufa 
havale etmişse o kanunun ikinci maddesinin 
hükmüne sarahaten yeniden ehlivukuf o usulle
re göre, o esaslara göre ehlivukuf tesbit-ettire
cektir, ehlivukuf heyetine havale edecektir. 
Binlerce tatbikatını yaptık bunun arkadaşlar' 
ve böyle olmuştur. Kanun çıktığı zaman ehlivu
kufa havale edilmiştir. Yeni ehlivukuf tetkikat 
yapmıştır, razı olmuşsam olmuşum, olmamışsam 
olmamışımdır. Üç ehlivukufun, tahdidi bir şe-

. kilde tâyin edilmiş olan üç ehlivukufun, bildir
diği kıymetle ki onların içinde davacı, muteriz 
tarafından kimse yoktur. Yalnız Hükümetin 
adamları vardır. Onun bildirdiği mazbata ile, 
tanzim ettiği mazbata ile beş kişinin tanzim et
tiği mazbata geniş bir ehlivukuf listesi içinden 
hâkimin takdir- hakkına istinaden seçtiği ehli
vukuflar elbette ki hakkı daha ziyade tesbit 
eder. Bu haktan niye çekmelim? Bu hakkı on
dan niçin alalım? Geldi mahkemeye mazbatası-
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nı verdi, hâkim tetki ketti. Meriyetten kaldır
dığınız kanun İni kime hakkı hıyar vermiyor. 
Yeniden ehlivukufa havale imkânı yoktur. Tes
bit etmiş, üç, kişilik ehlivukufa havale edilir, 
diyor. Şimdi buradaki müzakereleri takibede-
cek bir hâkim bu maddeyi, bu fıkrayı reddeder
seniz yapacağı iş odur işte. Ben ehlivukuf tet-
kikatı yaptım', kararını veriyorum der. Kıymet 
azlığı üzerinden ehlivukufun verdiği mazbata 
kabul edilir, mahkemeye mazbatayı karara bağ
lamaktan başka iş kalmaz. Fakat, eğer usul ve 
esas noktasından meriyette bulunan 6830 sayılı 
kanunun 15 nci maddesini tatbik ederse ehli
vukufun getirdiği mazbatayı hâkim kabul et-
miyebilir. 'Yeniden bir ehlivukufa havale eder. 
Hakkın tezahürü için, itirazların tesbiti için ye
ni bir ehlivukufa havale edebilir ve bu suretle 
de hakkı izhar vdvv. Muhterem meslektaşım 
Osman bey der ki, kanunu böylece koyarsanız 
yeniden muameleye başlıyaeağız. Hayır arka
daşlar, yeniden muameleye başlamıyacağız. Ye
niden takdirî kıymete gitmiyeeek. Ehlivukuf 
tetkikatmı yaptırmakla mükellef bulunan hâ
kim bıı kanunun 15 nci maddesini tatbik ede
cek. Bundan ibaret. Kime gideceğiz? Yeniden 
dâva açılmamış mı addedilecek? Hayır. Dâva 
yok mu addedilecek? Hayır. Müddeti muhafaza 
etmemiş mi diyecek? Hayır, hiçbir şey yok. Eh
livukuf tetkikatı üzerinde bir mütalâa beyan 
edilecek ve muhterem arkadaşımın bir noktada 
aflarma sığınarak ifade edeyim; usul kanunu
dur bu. Başka bir şey değildir. Bi.r usul kanu
nunu ortadan kaldırıyorsunuz, ne yapacaksınız 
simdi? Kanunun yerine hangi hükümleri getire
ceksiniz? Meriyette bulunan kanunun hükümle
rini getireceksiniz arkadaşlar. '"Meriyette bulu
nan kanunun hükümlerini yerine getirmek için 
oraya fıkra ilâve ediyorsunuz. Bu kanun hü
kümleri tatbik edilir, diyorsunuz, bundan iba
rettir. Bu itibarla ben kanaat getirmedin) ne 
Sayın Bakanın ifadelerinden, ne de kıymetli ar
kadaşımız Osman beyin beyanlarından. Bu me
selenin halkın yararına istimlâk suretiyle ara
zisi elinden alınmış vatandaşın yararına bir me
sele ortaya getireceğine inanmıyorum. Azap çe
kiyorum, vicdani kanaatlarımı arz ettim. Tak
dir Yüce Hevetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın (TÜmüşoğlıı. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
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OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa- I 
yi ti Başkan, muhterem arkadaşlarım, huzurunu
za tekrar çıkmak mecburiyetinde kaldığım için 
özür dilerim. Şimdi 6541 sayılı Kanunun ilga-
siyle bedeli henüz kesinleşmemiş gayrimenkul-
ler hakkında 6830 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanacağı fıkrası zannımca kesin olmamak
la beraber bu kanunun bilirkişilere taallûk eden 
bâzı hükümlerinin bilâhara değiştirilmiş bulun
duğu ve bunun halen komisyonlarda mevcudol-
duğunu tahmin eylemekteyiz. Şimdi kaldı ki 
maddi bir zorluk vardır. İşin en mühim tarafı 
budur. Buna işaret etmek istiyorum, 6541 sayılı 
kanun hükümlerine göre tezyidi bedel taleple
rini tetkik eden mahkemeler bu arazilerin su 
altına girişinden evvel kıymet takdirlerine, va-

. sıf tesbitlerine ait bâzı muameleler yapmışlar
dır. Şimdi bedeli kesinleşmemiş dâvalarda ara
ziler hakkındaki muameleyi bu fıkra keenlem-
yekûn addettiğine göre sular altına bilirkişile
rin girmesi ve yeniden kıymet takdir etmesi gi- I 
bi maddi imkânsızlıklar da ortaya çıkmaktadır. 
Bu itibarla hâkimin hüküm vermesine bağlı bu
lunan ve usulü dairesinde tesbit edilmiş bulu
nan delillerin bu fıkra ile iptal etmesi ile, keen-
lemyekûn addetmesi ile vatandaşın aleyhinde 
neticeler doğuracak bir yola da gidilmiş bulun- I 
maktadır. 

Yine Sayın Özden arkadaşımız bundan ev
velki mütalâasında vatandaş istimlâk bedelle
rini vaktinden evvel alamıyacağı fikrinin ge
rekçesinin doğru olmayacağını belirtmişlerdi ki 
biz bu fikrin karşısındayız. Zira işin idari saf
hasına ait bütün istimlâk muameleleri keenlem-
yekûn olduktan sonra yeniden başlıyacak mua
melelerle, yeniden başlıyacak ihtilâfın tetkik şe
killeri ile elbette iş sürüncemede kalacaktır. Ve 
istimlâk bedelleri de vaktinde almamıyaeaktır. 
Bu sebeple bir emrivaki halinde olan ve sular 
altında kalmış bulunan arazinin evsafının tetki
ki güçlükleri de mütalâa edilerek dava evvel 
vasıf ve kıymet tesbitine dair olan muamelele
rin keenlemyekûn addini gerektirecek olan bu 
mütalâalara iltifat buyurulmaması ve komisyo- j 
nun getirdiği son raporun tasvibedilm esini is
tirham etmekteyim. I 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger, buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu meselenin esası tetkike tabi tu- | 
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tulmuyor. Şimdi ben arz edeyim. 6830 sayılı 
Kanun tedvin edilirken bu kanunun hükümle
rini mahfuz tutmuştur. Ve 36 ncı maddesiyle de 
demiştir ki : Mahsus kanunlarında bu kanunla 
kaldırılan kanunlara atfedilen istimlâk muame
leleri bu kanun hükümlerine tabidir. Birçok is
timlâk kanunları vardı. Zaten 6830 sayılı Kanu
nun asıl maksadı bütün bu istimlâk kanunlarını 
bir araya getirip tek bir prosedüre tabi tutmak. 
Ama bunlardan bâzılarının hükümlerini de mah
fuz tutmuştur ki bu arada 6541 sayılı Kanunun 
hükümlerini de mahfuz tutmuştur. Şimdi bu 
barajlar için hüküm ihtiva eden bu kanunun 
bir tek cihetinin Anayasaya aykırılığı mevzuu-
bahsolmaktadır. O da arazisine mukabil, arazi 
vermek meselesi.. Anayasa bunu derpiş etme
miştir. Bedel ile, para ile bu istimlâki değerlen
dirmiştir. Yani istimlâk edildiği zamandaki de
ğerini peşin para ile vermek esasına bağladığı 
için. bir. mübadele esası Anayasanın bu hükmü
ne aykırı düşüyor. Şimdi gelecek hüküm yalnız 
bu hükmün ilgasını istihdaf etmesi lâzımdır. 
tisas meseleye girilemedi, hiç. 6830 sayılı Ka
nun bu kanunun hükümlerini mahfuz tutmuş
tur. Şimdi mübadeleyi kaldırdıktan sonra bu 
kanunu niçin ilga ediyoruz? Bir. Bu kanunun 
hükümlerinin tatbikinin bu şekilde ihtilâfa mâ
ruz tutulmasından maksat nedir? Ben bunu an-
lıyamadım. Hüküm arazi mübadelesinin Anaya
saya aykırılığı değil mi? Bu hükmü iptal ederiz, 
geçer gider. Ve bu mahfuz tutulan hüküm Ana
yasaya bir başka tarafından aykırılığı yoktur. 
O halde o kanun hükümleri eskisi gibi kemakân 
devam eder. Niçin bütün kanunu ilga-ediyoruz? 
Bunu ne Komisyon Sözcüsü, ne Sayın Bakan 
izah etmediler ve hattâ konuşan hatip arkadaş
larım da değinmediler. Düşünüyorum, dinledim, 
tetkik ettim. Bu kanunun heyeti unıumiyesini 
ortadan kaldırmak için hukukî ve zaruri bir 
sebep yoktur. îzah buyurdular. İstimlâk mua
melesi tekemmül etmiş bedel bakımından, arazi 
mübadelesi değil dikkatlerinize arz ederim, be
del meselesi mahkemeye gitmiş fakat idare is
timlâk edilen bu gayrimenkullere el koymuş. 
Peki 6830 sayılı "Kanunun yeniden tatbikine 
girişirsek bu sular altındaki gayrimenkulun de
ğerlerini tâyin için bilirkişi ilâmı nereden ala
cak? Yok ki, tatbik kabiliyeti yok. İcradan bir 
ilâm alırsınız şu evin teslimine dair, gidersiniz 
o eve ev ortada yok, zelzele olmuş, yıkılmış. 

— 863 — 
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İcra memuru neyi teslim edecek size? İnfazı I 
gayrikabil bir ilâm. Binaenaleyh, benim şahsi 
görüşüm, bu kanunun heyeti umumjyesini ve 
hükümlerini ortadan kaldırmaya lüzum yoktur. 

Usul meselesine gelince; bir defa bu gelen, 
müzakere mevzuu olan maddenin hiçbir hukukî 
değeri yoktur. Vaktinde yapılmış olan muame
leler muteberdir. Gayet tabiî. Hüküm niçin ko
nuyor? Bunun gayrimuteber olduğunu iddiaya 
hukukan imkân yok. Usule mütaallik belki hü
küm konulur. Nitekim 36 ncı madde 6830 sayılı 
Kanun hüküm vaz'etmiş bâzı kanunları kaldır
mış ve demiş ki, bu kaldırılan kanunların yeri
ne 6830 sayılı Kanun tatbik edilir. Şimdi biz 
neyi tatbik edeceğiz ? 6830 un bedele mütaallik 
itirazlarının mahkemede intacı meselesi. Şimdi j 
usulde de şu bir kaideyi hukukiyedir ki, vatan
daşın lehine olan hüküm ne ise o tatbik edilir, 
bir defa. Lehine olan hüküm tatbik edilir. 
Eğer mesele 6830 un reddi ise ve bir usul kanu
nu da vaz'etmek istiyorsak usuller daima ma
kable şâmildir ve bu bir hakikattir. Usule mü-
tallik hükümler Hukuk Usulü Muhakemelerin
de, hukuk dâvalarında makable şâmildir. Usul 
kanunlarında bu asıl olan kaidedir-. Binaen
aleyh; benim bir istirhamım olacak, Sayın Ko
misyondan. Sayın Komisyon bu kanunu geri al
sın; yalnız arazi mübadelesine aidolan kısmı 
iptal etsin, mesele hallolur ve ne bu ihtilâflara 
meydan verilir ve ne de mahkemelerin dâvaları 
niyetle tatbikatta her hangi bir ihtilâf ve teda
hüllere maraz bırakma imkânı da ortadan kalk- I 
mış olur. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Gerger; yalnız komisyon 
istese de biz geri vermeyiz. Çünkü, bugün müd
deti bitiyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKİ GÜMÜŞOGLU (İstanbul) - Za
ten haşiv bir hüküm. 

VASFİ GERGER (Urla) — Efendim, şu 
halde arz edeyim. Şimdi bu hüküm nedir? Hü
küm diyor ki, bu yapılan muameleler muteber- I 
dir. Bunun aksini iddia etmeye hukukan imkân 
yoktur. Neden bu hükme lüzum var? Kim di- I 
yor gayrimuteber diye? Bir usul kaidesi koyma
ya da mecburuz. Sayın Başkanın ikazı üzerine I 
bir önerge ile şahsi kanaatim yalnız arazi mü
badelesine ait hükmün ilgasını kapsıyan bir 
önerge vermek lâzımdır. Lütfetsinler bu öner- I 
geyi hazırlamak için bize bir zaman versinler. | 
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BAŞKAN - - Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Efendim, Sayın Vasfi Gerger 
Beyefendi bu kanunun kaldırılmasının sebebini 
sordulaf. Bu kaldırılmış olan kanunun getirdiği 
yenilik sadece arazi yerine arazi vermektir. Bu
nun dışındaki bütün usuller ufak tefek fark
larla sonradan çıkarılmış olan kanunda mevcut
tur. Getirmiş olduğu yenilik de Anayasaya ay
kırı bulunduğundan kanun toptan kaldırılmış
tır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bir 
takrir vardır, okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddenin Anayasa Komisyonu tadil ve 

Bütçe Plân Komisyonunun ilk kabulü veçhile 
maddenin kabulünü saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Hasan Ekrem Özden 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim, Sayın Özden'in teklifine? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Verilen takriri Hükümet ve 
Komisyon kabul etmemektedir. Takriri oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 11 e karşı 14 oy ile kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okuyun, efendim. 

i Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum; ka

bul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum; kabul eden

ler... Eti rıiy enler... Kabul edilmiştir. 
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2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Seçime geçeceğiz. Müsaadenizle 
arkadaşlarımızı çağırmak üzere bir yoklama 
yapalım, efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, seçimi 

yapmaya yeter derecede nisabımız olmadığı için 

bütçe müzakeresi daha evvel toplanmayı gerek
tirmediği takdirde ve Yüksek Heyetinize malû
mat verilmediği takdirde önümüzdeki Salı günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 17.10 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemelerine asıl üye 

seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞMK 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/683; Cum
huriyet Senatosu 1/507) (S. Sayısı : 617) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1965] 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarsıınm Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/164; Cumhuriyet Senatosu 1/510) 
(S. Sayısı : 620) [Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1965] 

3. — istanbul Teknik Üniversitesi 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kainim tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/645; Cumhuriyet Senatosu 1/511) 
(S. Sayısı : 621) [Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1965] 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/415; Cum
huriyet Senatosu 1/515) (S. Sayısı 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1965] 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Keninhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu rapornı (Millet Meclisi 1/711; Cumhuriyet 
Senatosu 1/516) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 4 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLHR 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 
1. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 

kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve îmar ve îskân, İçişleri, Anayasa ve Ada
let, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/402; 
Cumhuriyet Senatosu 1/490) (S. Sayısı : 602 
ye ek) [Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 1 . 5 . 1965) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı: 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular alt ında kalacak kasaba, köy ve arazi 
hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, İçişleri, Anayasa ve Adalet 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve P lân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/402; Cumhuriyet Senatosu 1/490) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 293) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun ikinci raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 21 . 4 . 1965 
Esas No. : 1/490 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosunun 20 Nisan 1965 tarihli 71 nei Birleşimindeki görüşmeleri sırasında ge
ri alınan Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair tasarısı ve tasarıya ait Komisyonumuzun 2 Nisan 1965 ta
rihli ve Esas No. 1/490 - Karar No. 17 sayılı raporu Komisyonumuzun 21 Nisan 1965 tarihli bir
leşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

MADDE 1. —• Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Genel Kuruldaki görüşmelerin ışığında yapılan müzakereler neticesinde, 6541 

sayılı Kanuna göre Almus, Altmapa ve Bayındır gibi barajlar için yapılan kamulaştırma işlem
leri hakkında açılmış ve henüz neticelenmemiş bulunan dâvaların, 2 nci madde yukarda işaret et
tiğimiz raporla Komisyonumuzca da benimsenen Anayasa ve Adalet Komsiyonu metninde olduğu 
gibi tadil edildiği takdirde kesinleşemiyeceği gibi işlemlere 6830 sayılı Kanuna uygun olarak 
yeniden başlanmak gerekeceği bunun ise faydadan çok masrafların yeniden yapılması, vatanda
şın istimlâk bedellerini almasını geciktireceği gibi mahzurlar yaratacağı kanaati Komisyonumuz
da hâkim olmuş ve tasarının Millet Meclisince kabul olunan 2 nci maddesinin benimsenerek mu
hafazası kararlaştırılmıştır. 

Bu arada, bahse konu 6541 sayılı Kanunun Anayasanın .38 nci maddesine aykırı olan ve kamu
laştırmada arazi temlikini mümkün kılan 2 nci maddesinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
bu yana tatbik imkânı bulunamadığına da işareti de Komisyonumuz uygun görmüştür. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
tcel İstanbul Tunceli S. Küçük 

C. T. Okyayuz O. Z. Gümüşoğlu Söz hakkım bakidir 
M. A. Demir 

Afyon Karahisar Çorum Denizli Kayseri 
U. Hancıoğlu A. Çetin C. Akyar H. Bikeçligil 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

602 ye ek 



— 2 — 
BÜTÇH VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak, kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE .1. — Millet Meclisi • metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayjsı : 602 ye eli) 


