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1. — GEÇEN TÜT, 

Malatya Üyesi Hamdi özer; haşhaş ekimi
nin yasaklanması ile ilgili olarak; bunun mem
leket zararına olduğundan tatbik edilmemesi; 
uygulanacaksa tazminat ödenmesinde evvelce 
ekime kapatılan haşhaş sahalarının da nazara 
alınması gerektiğini ifade etti. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı; 

Kâmil Akman hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 

'Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 
Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm cezası

nın yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 
Mahmut Yel hakkındaki ölüm cezasının yeri

ne getirilmesine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
üzerinde bir süre görüşüldü ve komisyonca 
geri. alındı. 

Faik Vartekli ve Kadriye Partici hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi; 

Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 

Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 

Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı haklarında
ki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi; 

2 . - G E L E N 

Tasan 
1. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu

nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni (Millet Meclisi 1/366; Cumhu
riyet Senatosu 1/1247) (Malî ve İktisadi işler, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman 

lığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları inceleme Komisyonu raporu (5/41) 
(S. Sayısı : 1615) 

TAK ÖZETİ 

Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi; 

Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun teklifi; 

Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun teklifi; 

Mehmet Karabaş (Karataş) hakkındaki 
I ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka

nun teklifi; 
24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8.6.1959 

I tarih ve 7334 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı; 

i istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı; 

İstanbul Teknik Üniversitesin 3 bağlı bir 
i teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 ta-
| rihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına 

ve istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli vâ 5246 

! sayılı Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi başlığı altında yeni kadro-

{ 1ar eklenmesine dair kanun tasarısı görüşüldü 
I ve tasarıların kanunlaşmaları kabul edildi. 
I 13 Temmuz 1971 Salı günü saat 15,00 te 
J toplanmak üzere birleşime saat 16,55 te son 
| verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

I Mehmet T naldı Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

j Hüseyin Öztürk 

K Â Ğ I T L A R 

I 3, — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 1/437; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. Sayısı : 1616) 

4. — Makbule 'kızı Ferdiye Demiroğlu'na va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

j nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve Ik-
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tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/212; Cunıhuri-
yet Senatosu 1/1238) (S. Sayısı : 1617) 

5. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasc;a-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. i 

Gündem dışı söz istiyen sayın arkadaşlar var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1327 sayılı Personel Kanunda yapılması dü 

şünülen değişikliklerle ilgili basında çıkan ha
berlerle ve teknik personelin yan ödemeleriyle 
ilgili konularda gündem dışı söz verilmesini 
arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
A. Karahisar 

Kâzım Karaağaclıoğiu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, biliyorsu
nuz M, daha evvel alınmış olan bir karar gere
ğince gündem dışı söz vermemekteyiz. Günde
mimiz müsait olduğu zaman ve konuşulacak ko
nular çok önemli ise ve gündem dışı söz istiyen 
arkadaşımız da ısrar ediyorsa o takdirde iste
ği heyet-i umumiyenin oylarına arz etme so^ 
runluğunu duymaktayız. 

Bugün de aynı durumda bulunduğumuz ci 
hetle sayın Karaağaclıoğiu direniyor musunuz? 

KÂZIM KARAAĞÂÇLIOĞLU (A. Karahi. 
hisar) — Direniyorum efendim, 

sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/204; Cumhuriyet Senatosu 
1/1239) (S. Sayısı : 1618) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaclıoğiu diren
mektedir. Kendilerinin gündem dışı söz talebini 
okuttum. Kendilerine söz verilmesi hususunu 

i oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. 

Sayın arkadaşlarım, kabul edenleri bir kere 
daha soracağım. Kabul edenler lütfen bir kere 
daha ellerini kaldırsınlar. Kabul etmiyenler. 
efendim. Kabul edilmemiştir, efendim. 

Bir gündem dışı daha söz isteği var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öğretmenler ve okul müdürleri ders ücreti, 

terfi farkları, yolluk ve 1971 Bütçe Kanunun
da sağlanan iş güçlüğü zammını alamadıkla
rından bu hal öğretmenleri maddi ve mânevi 
durumda mağdur etttiği gibi, güz döneminde de 
imtihanların yapılmasını sağlayacak müdür ve 
idareci öğretmenler bulmak zorluğu doğacaktır. 

İlgilileri uyarmak amacıyle gündem dışı kı
sa bir konuşma yapılmasını arz ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, ısrar 
ediyor musunuz efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 
güz döneminde imtihanları yapacak yönetici bul-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Tekin Arıburun 
KÂTİPLER — Kudret Bayhan (Niğde), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

• 

BAŞKAN — 87 nci Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 
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mak zorluğu var. Elimizde imkânlar var. Fakat 
bunları yerine getiremiyoruz. Konuşmamı uyar
ma maksadı ile yapacağım. Bu imkânların bir 
an evvel kullanılmasını ve bu zorluğun gideril
mesini istiyorum. Onun için direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, ısrar etmektedir, 
efendim. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

Bir gündem dışı söz daha var efendim, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündem dışı söz verilmesine müsaadelerini

zi saygı ile arz ederim. 
îzmir 

Orhan Kor 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Üyesi Cemal Ydchrım'a izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1040) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet 'Senatosu istanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'm, hastalığına binaen, 20 gün müddet
le izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 12 . 7 . 1971 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Sayın Cemal Yıldırım'a hastalığına bina
en, 20 gün izin verilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

2. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
edan İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın tahsisa
tının verilebilmesi için Genel Kurulca karar ü 
tihazına dair Başkanlık tezkeresi (3/1041) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ce
mal Yıldırım'ın tahsisatının verilebilmesi, içtü
züğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 

Konu : 
Emekli Kanunu müzakerelerinin bâzı basın

daki yanlış tefsiri hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, ısrar ediyor 
musunuz efendim. 

ORHAN KOR (izmir) — Ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor ısrar etmekte • 
dir. Söz verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir, efendim. 

Gündeme geçiyorum. 

CİENEL KURULA SUNUŞLARI 

kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce ten
siplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
ıC. iSenatosu Başkanı 

İBAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Sayın Cemal Yıldırım'ın ödeneğinin veri
lebilmesi için Heyeti Umumiyettin kararına ik
tiran etmesi lâzım geliyor. 

ödeneğinin verilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile uçak Servisi Anonim Ortaklığının faaliyet
leri konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, sürenin iki ay daha uzatılmasına 
dair tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, arz ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

THYolları Anonim Ortaklığı ile Uçak 
'Servisi A. O. nın faaliyetleri konusunda araştır
ma yapmakta olan Komisyonumuzun çalışma 
süresi 14 Temmuz 1971 tarihinde sona ermekte
dir. 

Araştırmamızın tamamlanması için mezkûr 
tarihten itibaren muteber olmak üzere iki ay 
daha zaman verilmesine tavassutlarınızı arz 
ederim. Saygılarımla. 

THY Araştırma 
Komisyon Başkanı 

Çorum 
iSafa Yalçuk 
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BAŞKAN* — THY Araştırma Komisyo
nuna iki aylık daha müddet verilmesini oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler'. 
Kabul edilmiştir efendim. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na va
tani hizmet tertibinde aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/212; C. Senatosu 1/1238) (S. 
Sayısı : 1617) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek İBaşkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik 1617 sıra sayılı kanun 
tasarısının, müstaceliyeti sebebiyle, bütün işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Trabzon 

İAH Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — 1617 sıra sayılı tasarının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Komisyon?.. Hükümet?.. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 

arz edeceğim. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bir 
yanlışlık var. «Makbule kızı Ferdiye» denili
yor. Efendim, bizim kanunlarımız ve tatbikatı
mızda erkek olsun kadın olsun baba adiyle anı
lır. 

BAŞKAN — Acaba Komisyonun bu hususta 
bir diyeceği var mı? «Makbule kızı Ferdiye» di
ye yazılı. Kanunlarımız veyahut âdetlerimize 
ıgöre baiba adiyle yadedilir. Bir husus var mı 
efendini? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
hükümet tasarısıdır. Kayıtlara böyle geçmiştir, 

(1) 1617 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
mundadır. 

Unvan böyledir. «Makbule kızı Ferdiye» diye 
geçmiştir, kayıtlara. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, gelen tasanda da aynı 
tarzda «Makbule kızı Ferdiye» olarak gelmek
tedir. Zannediyorum görüşmeye mâni her hangi 
bir hal yoktur, efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

Madde 1. — İstiklâl Harbi sırasında üstün 
hizmetler ifa eden ve halen ileri yaşta olup 
yardıma muhtaç durumda bulunan Makbule 
kızı Ferdiye Demiroğlu'na hayatta bulunduğu 
sürece vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Madeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Madeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde sö2 istiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır efendim. 

2. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu'Malî ve İktisadi İsler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarında 5 er üye alın-
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•raak suretiyle kundan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/204; C. Senatosu 1/1239) (S. 8a-
ym : 1618) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik 1618 sıra sayılı kanun 
tasarısının, müstaceliyeti sebebiyle, bütnin işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — 1018 sıra sayılı tasarının ön
celik ve ivedilikle görüşülimes'i hususu önerge 
ile istenmektedir. 

öncelikle müzakere edilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçimeslni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O3man Salmankurt'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Kanun 

Ma elde 1. — istiklâl (Savaşma milis olarak 
katılan, üstün hizmet ve yararlık gösteren Re-
cepoğlu 1313 doğumlu Osman Salmankurt'a ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
den 400 lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. -'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun, yayımı tarihini takib-
e&en ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

"*M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
bir sorum var, müsaade ederseniz arz edeyim. 

(1) 1618 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nu adadır. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) _ Efendim, 

bundan evvel kaibul etmiş olduğumuz vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasını tazammun 
eden kanun tasarısında 300 lira kabul edildi. 
Şimdi ise, 400 lira denilmektedir. Bundan evvel 
kaibul etmiş olduğumuz Emekli Kanununda bun
lara % 100 zam yapılmış. Bendeniz, acaba bu 
iki kanunda bahis konusu edilen bu vatani hiz-

j met tertibinden bağlanacak maaşların % 100 
zamma tabi olup olmıyacağı hususunun Komis
yon tarafından sarjaihatle açıklanmasını ve bu
rada zabıtlara geçirilmesini arz ve istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ ŞAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
I yeni Emekli Kanunu bütün taban emekli maaş

larını yükseltmiştir, bunlar da aym şekilde yük
selecektir. 

Şimdi Yüce Senatoca kabul buyurulan bu ka
nunlarla bağlanan vatani hizmet tertibinden 
emekli maaşları da yükseltilecektir. Bu umumi 
hükümler meyanında yeni Emekli Sandığı Ka
nununda yükseltilmiştir. 

Hükümet tarafından getirilen kanun taşan
larında şahısların durumuna göre bu rakamlar 
tesbit edilmiştir. Komisyonumuz bunlar üzerin
de bir değişiklik yapmamıştır, aynen Yüce He
yete sunulmuştur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 

bunlar arasında büyük bir değişiklik olduğu gö
rülmektedir. İstiklâl Harbine iştirak etmiş, bü
yük kaihramanlılklar gösterenlere 300 lira, bun
lara 400 lira, 500 litfa maaş bağlanmaktadır. Ay
nı hizmeti ifa edenler arasında bir ayrılık say
rılık husule gelmektedir, bunun sebebini lütfet
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
&EGÎGÎ KOMİSYON BAŞKANI ALİ ŞAKİR 

I AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
şimdiye kadar ayrı iayrı kanunlarla bağlanmış 
olan vatani hizmet tertibinden aylıklar ihtiyaç 
sahibinin şalisi durumuna göre tesbit edilmiştir. 

I Fakat Emekli Kanunu bunların hepsini yükselt
mekte, hepsini muayyen bir miktarın üstüne çı-

I karmaktadır. Komisyon olarak başka bir mâru-
I zatımız yolktur, efendim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Fehmi Alpaslan. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, Emekli Kanunu daha iki gün evvel 
yürürlüğe girdi. Orada bütün alınacak hakla
rın bir muayyen seviyeye getirilmesine dair hü
küm .vardır. Fakat o kanundan sonra bir ka
nun çıkarılıyor ve burada sarahatle 300 lira, 400 
lira diye tesbit ediyoruz. Şimdi bu kimselere, o 
kanunun hükmünden istifade etmek suretiyle 
aynı miktarda bir para vermek veya artırmak 
gibi bir durum olamaz. Bir anormallik husule 
geliyor. O itibarla, eğer böyle düşünüyorsa Ko
misyon, evvelce o kanun çıkmazdan evvel sevk 
etmiş olsaydı bu tasarıyı belki olurdu. Şimdi bu 
tasarıya göre ne alabilecekler? Onları mağdur 
etmemek lâzım. Alacaklar mı, alamayacaklar mı? 
300 lira, 400 lira deniyor. Asgari had 300 lira ol
duğuna göre bu ciheti düşünmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu hususta 
Ibir diyeceği var mı, efendim 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklik
ler, tabanı yükselttiği için, daha önce hazırlan
mış olan bu tas arılardaki rakamların da yüksel
tileceği kanısında bulunuyor Komisyon, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
de zaten oylanmıştır. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Efcmiyenler... Kabul edil
miştir. Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Suyunun Sayın Atayurt. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; şimdi müzakere 
ve kabul edilmiş olan iki kanunla fevkalâde 
hizmetleri sebketmiş bulunan iki vatandaşımı
za, birisine 300 lira, diğerine 400 lira olmak 
üzere Vatani hizmet tertibinden bir aylık bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Birkaç gün önce burada müzakere ve kabul 
edilmiş buludan Emekli Kanunun yapılan bâzı 
değişilMiikleri mutazamnıım kanun tasarısında 
da emis'al vatani hizmet tertibinden maaş alan
ların bu statüde aylıkları % 100 oranında bir 

zam görmüşlerdir. Hukukî bir problem olarak 
şu meydana çıkmaktadır ki, o kanunun kabu
lümden sonra, yeniden tedvin edilmiş kanun
larla, miktarı da tâyin edilmek suretiyle 300 
ve 400 rakamlariyle sınırlandırılnuş bulunan 
bu aylıkların, o kanun muvacehesinde % 100 
zam görüp görmiyeceği meselesi hukukî /bir 
meseledir. Ancak, burada sorduğumuz bir so
ruya cevaben sayım komisyon tarafımdan ve
rilen cevapta, sarahaten bunların da o kanu
nun dairei şümulü içerisinde mütalâa edilece
ği tasrih edilmiş bulnnnmaktadır. Bu böyle 
anlaşılryorsa, ben de şahsan bu miktarlar üze
rinden % 100 zam görmek kaydına mutabıkım. 
Yalnız, çeşitli vatani hizmet tertiplerimde, muh
telif derecelerde ve miktarlarda maaş bağlana-
bilmJekitedir. Bendeniz bu kanunların müzake
resi vesilesiyle (bir tem'ennimi sayın Hükümet
ten su şekilde istirham etmekteyim ki, hangi 
vasıf ve durumdaki görevlilere ne miktar maaş 
bağlanması lâzımgel'diğinin alt ve üstt sınırla
rınım muhtelif varyantları içerisinle alacak şe
kilde Ibir araştırma yapılarak tesbit edilmesi 
ve bunların miktarlarımın mahdut olduğu da 
nazarı itibara alınarak hepsi üzerinde genel 
bir miktar tâyininin daha isabetli ve yerinde 
olacağı kanaat ve düşüncesini taşımaktayım. 
Şüphesiz birbirinden farklı miktarlarda maaş 
bağlanması, bu vatandaşlanmuzm hizmetle-
riylle tam mânasiyle kabili telif olmasa bile, 
onlara mütenazır ve müşabih miktarların geti
rilmesinde muadelet ve adalet ölçüleri bakı-
mundan yarar olduğu düşüncesinde olduğum 
içimdir ki, bu hüsuisu Yüksek Huzurlarınızda 
Hükümetten bir temenni olarak arz ediyorum, 
teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
yurt. Başka söz istiyen sayın Üye Buyurun 
Sayın Ergeneli. 

NAFİZ ERGHENELİ (Edime) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu tasan bu şekil
de kanunlaştığı takdirde hiçbir muhasip bura
da tâyin olunan, tesbit edilen miktardan bir 
kuruş fazla veremez. Veremez, çünkü 5434 sa
yılı Kanuna ek Kanun neşrolunmuştur. Bu
nun yegâne çaresi bunu böyle kabul ederiz. 
Eğer tashihalt yaparak tekrar Meclise gitmesi 
bahis konusu olursa, Igecikir ve bunlar maaş'tan 
da mahrum kalırlar. Bu itibarla Hükümetten 
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şu ricada bulunuyorum. Ayrı bir kanunla tek
rar Büyük Millet Meclisine gelsinler ve bu işi 
tashih etsinler. Arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge-
meli. 

Tümü üzerinde söz istiyen başka üye? Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi hakkındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu İle Malî ve 
İktisadi İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/385; Cumhu
riyet Senatosu 2/323) (S. Sayısı : 1610) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik 1610 sıra sayılı ka
mun tasarısının, müstaceliyeti seıbelbiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Osman Salihoğlu 
Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — 1610 sıra sayılı Kanun teklifi
nin öncelikle müzakereye alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum, öncelikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. Sayın Dikeçligil, Sayın 
Fikret Gündoğan, Sayın Fatma ismen, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet Hazer. 

Hüsnü Dikeçligil, buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 1610 sayılı Ka-

(1) 1610 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I nun teklifi hakkında fikirlerimi dermeyan ede-
I ceğim. 
I Bu kanun, elbette ki, Boğaz köprüsünün yü-
I rümesi için gereklidir. Fakat Boğaz köprüsüne 

karar verildiği zaman bâzı iMilâtları önlemek 
için Hükümetin vaktiyle uyanık davranması 

I gerekirdi, benim kanaatimce. Bir boğaz köprü
sü yapacaksınız ve bunu Hükümet plânına ala
caksınız, Hükümet plânına aldıktan sonra çev
re yollarına ait arsaları daha önce kamulaştır-
mıyacaksınız. Kamulaştırmadığmız vakit elbet
te arsa alım, satımına fırsat vereceksiniz. Bâzı 
insanlar arsayı alacaklar arsa istimlâki yapılır
ken onları zengin edeceksiniz. Gecekondu önle
me kanunları var, elimizde. Gecekonduları Hü
kümet bu çevrede önliyeceği yerde, elbette bo
ğaz köprüsünün inşa edilmesi duyulduktan 
sonra buralarda gecekondular kurulacak ve on
dan sonra bu gecekonduları istimlâk etmek için 
Hazineden birçok para vereceksiniz ve bu su
retle Hazineyi külfete sokacaksınız. Bu, Devlet 
ve Hükümet anlayışıyla, benim kanaatimce, 
kabili telif bir durum değil. 

Sayın Bakanın geçenlerde radyo konuşma
sını dinledim. Bu konuşmalarımın Sayın Bakan-

I la ilgisi yoktur. Fakat, Hükümet, daha doğru-
I su Devlet adamı odur M, böyle bir şeye karar 

verdiği vakit daha etrafa yayılmadan önce pro
jesi, plânı yapıldıktan sonra lüzumlu arsaların 
Hükümet tarafından istimlâk edilmesi keyfiye
tidir. Dolayısiyle bu şekilde Hazine mutazarrır 
olmaz, kazanır. Ama, siz köprü yapımını ilân 
edersiniz, duyurursunuz, işte ben geliyorum, 
çevre yolları yapılacak dersiniz ve bu suretle 
bir kısım para sahibi olanlar buradaki arsaları, 
ucuz yeri alır, kendine mal eder; çevre yolu 
yapılmaya başlandığı takdirde Devlet, bunun 
istimlâkine gittiği vakit karşıdaki insanlara 
çok miktarda para öder ve bu suretle bu para 
Hazmeden çıkar, yolsuzluklara sebebiyet verir. 
Arkadaşlarım bilirler M, gazetelerde ve birçok 
yerlerde bu civarda arsa alım, satımı meselesiy
le birçok yolsuzlukların rivayeti olmuştur ve 
söylenmiştir ve bu dilden dile dolaşmıştır. Za
ten, Türkiyen'in bâzı meselelerde huzursuzlu
ğunun sebebi böyle içtimai noksanlıklara yer 
vermektir. Daha doğrusu Hükümetlerin bu gibi 
meselelerde uyanık olmaması keyfiyetidir. Uya
nık olmadığı için mütemadiyen Devlet Hazinesi 

I ziyana sokuluyor. Birkaç insanın metrekaresi-

862 — 



Ö. Senatosu B : 87 

ni çok ucuz aldığı arsalardan çevre yolu geçe
ceği için, köprü kurulduğu için arsası değer 
kazanıyor, değer kazandığı için Hükünıet bunu 
çok fazla paralarla istimlâk yoluna gidiyor, 
Hazineyi ziyana sokuyor. Şimdi bu gibi mesele
leri önlemek lâzımdır, Sayın Bakan. Bundan 
sonraki hükümetlerin de bu meselelerin üzerin
de ısrarla durması lâzımdır. Böyle mühim çev
re yolları veyahut köprüler inşa edeceği vakit 
derhal daha önceden Hazinenin buraya el koy
ması lâzımdır. Nitekim Arsa Ofisi kurulmuş
tur. Arsa Ofisi Kanununun da sebebi hikmeti 
budur. Maalesef, Arsa Ofisi bu gibi meselelerde 
seferber edilememiştir. Şimdi, bunu söylediğim 
vakit arkadaşlarımız müteessir olur ve derler 
ki, efendim, bunun üzerinde de durulur mu? 
Elbette bunun üzerinde durulması lâzımdır. 
Türkiye'yi yolsuzluklar memleketi olmaktan 
ancak ve ancak basiretli Hükümetler kurtara
bilir. Yoksa, önceden tedbir alınmaz, önceden 
bu meselelerin üzerinde durulmaz, kanunlar çı
kar, kanunlar tatbik edilmezse Devlet fazileti 
mutazarrır olur. Yok yerden muayyen insanlar 
gelişigüzel servet sahibi olur. Bu servet sahibi 
oluşlar da göze batar. Kolaylıkla para kazan
masını bilen sermaye sahipleri başka meselelere 
yatırım yapacağı yerde bu gibi yerler
de arsa alır, kolaylıkla gecekondular in
şa eder, kolaylıkla ve dolayısiyle Devlet 
Hazinesinden istimlâk yoluyla elbette bun
lar kolaylıkla para kazanma yollarını 
bulabilirler. Arkadaşlarımız, bu kanunun bu
nunla ne ilgisi var derler. Bununla ilgisi yok 
ama, vaktiyle yapılmasına karar verilmiş bir 
boğaz köprüsü var. İkinci Beş Yıllık Plân buna 
karar vermiş. Karar vermeden önce Hükümet
lerin buradan geçen çevre yollarını düşünüp, 
ondan sonra bizatihi kendisinin istimlâk etmesi 
lâzımdı. Ondan sonra, dediğim gibi, Arsa Ofi
si Kanunu vardı. Bu suretle başkalarından da
ha ucuza alıp, Hazineye mal edecekti. Dolayı
siyle Hazine mutazarrır olmamış olacaktır. 

Benim Sayın Bakandan, Hükümetten ricam 
şu olacak, bundan sonra bu gibi meseleler orta
ya atıldığı vakit, yapıldığı vakit, hükümetle
rin uyanık olması, Devlet kuvvetlerini diğer 
bakanlıklarla beraber harekete geçmesidir. Me
selâ, İmar ve iskân Bakanlığı bununla ilgilidir, 
Bununla beraber teşriki mesai ederek, proje ve 
keşifler yapıldıktan sonra bizatihi buralar da-
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ha önceden istimlâk edilir ve dolayısiyle Hazi-
'io mııtasarrır olmazdı. 

Sayın Bakanın ve bilhassa bundan sonra
ki hükümetlerin bu gibi yerlerde arsa spekü
lâsyonlarına meydan vermemesi için uyanık ol
masını ve dolayısiyle önceden bizatihi Hükü
metin tedbir almasını, başka insanları yok ye
re seitgiîi etmemesini, hattâ Hazinenin arazi
lerinin dahi gelişigüzel dağıtılma yoluna gidil
memesini, arsa ve arazilerine sahibolması key-
11.;mlln" ben temenni ederim. Hele bu gibi yer
lerde gecekondular yapılmasına hiç aklım er
me;;. Bir Hükümet düşününüz, imar ve İskân 
Bakanlığı var, istanbul'da gecekonduları ön
leme belgesi dügünüiüyor. Bu gibi yerdeki in
sanlar önee enleme bölgesine aktarılabilir, ora
ya yerleştirilebilir ve bu suretle büyük para
lar sarf edilerek istimlâklere doğru gidilmez. 
Ama, dediğim gibi, vaktiyle tedbir alınmamış, 
yapılmamış, Elbette ki, bu işin yürümesi için 
bu kanun çıkacaktır. 

Ben, bu meseleleri dile getirmek için söz al
mış bulunuyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dikeç-
ligil. 

Sayın Fikret Gündoğan, buyurun efendim. 
FÎKEET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Balkan, çok değerli arkadaşlarım; bu kanunun 
müzakeresi sırasında söz almayı arzu etmemim 
sebeplerini, bu konuda bundan evvel neşredil
miş kanunlar dolayısiyle yaptığımız bir çok gö
rüşmelerde ileri sürdüğümüz görüş ve düşünce
lerin bu kanıma gelinceye kadar, ne bundan ön
ceki büküme iler, re de bugünkü Hükümet ta
rafından gereği gibi ele alınmaması sebebiyle 
sik; almı.§ bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede şehirleşme 
diyo bir olay, bir büyük vakıa cereyan ediyor 
ve bunun başlangıç tarihi 1945 lere kadar uzu
yor. O günden bugüne Türkiye'de Türkiye'nin 
gelişme yönleri içinde gelişme kesimleri ara
sında en önemli yeri de şehirleşme hâdisesi teş
kil ediyor. Ama, o günden bugüne çeyrek yüz
yıldan fazla saman geçmesine ramen Türki
ye'nin şehirleşme sorununa en uygun teknikle
ri kapsıyan bir çözüm yolu, özellikle Devlet 
eliyle bir çözüm yolu getirmek mümkün ve na-
sibolmamıstır. işte, şimdi karşınıza çıkan bu 
kanunda, bu ülkede çeyrek yüzyıldan beri olu-



CS. Senatosu B : 87 13 . 7 . 1971 O : 1 

şa,gelen bir olayın verdiği tecrübelere rağmen 
gündelik, acele ve haklılık yaratıcı birtakım 
usûllerle kısmî çözümlere gitme yolu ihtiyar edi
liyor. Bu kanun, bu ülkede şehirleşme olayının 
lâyikiyle ele alınmadığını göstermesi bakımın
dan dikkati çeker bir kanundur. Denecektir ki, 
efendim, istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yol
larının yapımı bir olağanüstü olaydır., böyle el
ması hasebiyle meseleyi genel şehirleşmeye gi
derek, konut plânı içinde düşünmek mümkün 
olmadı da köprü olayının getirdiği özellikler yü
zünden bu kanunu çıkarmak zorunda kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, bu aslında öyle değil. 
Çünkü, bu köprü meselesi yeni bir mesele de
ğil, pek. Yeni dâhi olsa, sorarım; bu konuda 
özellikle bir yerde gecekondu bahis konusu ol
duğunda Türkiye'de nasıl haroket edileceği hu
susu bu yolda çıkarılmış bir özel kanun ile dü
zenlenmiştir. Kanunun adı da bildiğiniz gibi 
Gecekondu Kanunudur. Demek ki, 1966 da çıka
rılan Gecekondu Kanununa ve iki defa yapılmış 
plâna rağmen Türkiye'de, sözlerimin başında 
değindiğim gibi, şehirleşme meselesi ciddî şe
kilde plânlanamamış, hiç değilse ele alınma
mış veya gerekli tekniklerle çözüme bağlanma
mış olduğu için böyle bir olay karşısında çö
zümüne memur olan merci bir tarafa itilmiş ye
ni bir merci, bir Bakanlık o olayın icabettirdiği 
işleri yapmaya memur edilmiştir. Aslını sorar
sanız Bayındırlık Bakanlığının imar ve iskân 
Bakanlığı yerine geçerek istanbul Boğaz Köprü
sü çevre yolları sahası üstünde mevcut gece
konduların tasfiyesi için meımur edilmiş olma
sı ve hale bu gecekonduların bedellerinin bu 
kanun teklifinde yazılı olduğu üzere, gecekon
du kanunun men ettiği tarihten sonralara uza
tılması, bizim için memnuniyeti mucip bir hal
dir. Asla, ortodoks bir düşünceyle, Gecekondu 
Kanununun emirlerini bu hususta da tatbik et
miyorsunuz, bu nasıl olur, diyenlerden değilim, 
şahsan. Türkiye'de şehirleşme vakıası varsa ve 
bu vakıanın içinde konut ihtiyacını gidermek 
için şehirleşen köysel nüfus bir yere başını so
kacak bir delik yapmaya mecbur ise, ızdırar 
hali gibi bir zorunlulukla yapılan bir yerleşme 
birimi ise bu gecekondu, siz bunu bir sosyal 
vakıa olarak, ekonomik vakıa olarak kabule 
mecbursunuz ve bu ekonomik vakıayı sahibi 
ya da istifade eden aleyhine çevirmeye yönel
diğiniz zaman onun bundan dolayı uğradığı 

kaybı telâfiye mecbursunuz. Başka türlü pür 
hukuk düşüncesiyle, nizamkeşlikle bir ekono
mik vakıayı bir kenara itmek modern Devlet 
anlayışiyle bağdaşır bir anlayış değildir, ola
maz. Onun için «23 . 7 . 1970 tarihine kadar in
şa edilmiş olan gecekonduların tasfiyesi için» 
denmiş. Bâzı muhalif arkadaşlarımız, buna da 
diğer gecekondular ile bunun arasında ayrım 
yaratıldığı söylemiş. Münakaşa etmiyeceğim, on
ların fikri de muhteremdir ama, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bir ekonomik varlığı Devlet, 
şu veya bu sebeple onun sahibi aleyhine çevir
diği zaman mutlaka karşılamaya mecburdur; 
iyi olmuştur. Ancak, eğer bu kanunda yazılı ol
duğu üzere o gecekonduların tasfiyesini ve 
hatta - pek iyi anlaşılmıyor, maddeler çoktan 
beri Türkçe yazılmak şansına malik değil, ne 
oldu Türkiye'de bir olay o da, bu kanunları 
iyice anlamak, Türkçe yazmak bir mesele ol
du; bilmiyorum, ben mi mahrumum bunu anla
maktan yoksa hakikaten şikâyet ettiğimiz bun
ların yazısı mı böyle, - öyle anlaşılıyor ki, bu 
yıkılan gecekondular için, gecekonduların sa
hipleri için yeniden gecekondu yapmak gibi 
bir yola da girecek Hükümet, öyle anlaşılıyor. 
Yanlış anlamıyayım, çünkü ifadeler bir tuhaf. 
Hakikaten bir tuhaf. Meselâ, bir tuhaf ifade 
size söyliyeyim burada, Türkçe mi, değil mi? 
Bakınız ne diyor, «istanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı 
Kanunun kapsamına giren veya girmiyen ve 
23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen kanu
nun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir.» 775 sayılı Kanunun kapsa
mına girmiyen gecekondu; bilmiyorum belki 
vardır. Bu, niteliği arz etmiyen deniz demek 
gibi bir şey. Efendim, bir mesken gecekondu 
olduğu zaman, 775 sayılı Kanunda müspet ve
ya menfi, önleme, tasfiye. Ama hangisi olursa 
olsun zaten bunlardan birine tabi. Nasıl gece
kondu bu ki, 775 sayılı Kanun dışında kalıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Tapusuz, tapusu 
verilmemiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ha... 
sayın arkadaşım çok affedersiniz. Elbette ki, 
bir gecekondu, kanununda da tarif edildiği üze
re kanunun müsaadesi içinde yapılmıştır, o 
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takdirde kanunun himayesine tabidir. Arsa be
lediyenindir, kendisine intikal edecektir. 0 Hü
kümetin veya belediyelerin ihmalinden hâlâ 
durur ve bir siyasi baskı unsuru olarak kulla
nılır. Çok geçerli bir oy toplama aracı olarak 
kullanılır. Bu demek midir ki, belediye arsası 
üzerine ıslah bölgesinde kanunların emirlerine 
uyularak yapılmış bir gecekondunun hâlâ siya
si iktidarlarca veya mahallî makamlarca tapu
su verilmemiştir diye o kanun kapsamına gir
mez. Siz de bilirsiniz ki, böyle şey olur mu? 
Açıkçası şunu demek istiyorum: Gecekondu de
nilen nesne her halde Gecekondu Kanunu ile 
ilgilidir. Müspet olarak ilgilidir, menfi olarak 
ilgilidir ama ilgilidir. Onun için hani bu Türk
çe konusu ile meşgul olmuşken bunu belirtmek 
istedim. 

Şimdi şartları biliyorum ve takdir de etme
ye çalışıyorum. Ama Türkiye'de, ülke içinde 
oturanların ihtiyaçlarını gidermek maksadı ile 
iktidarı elinde bulunduran Hükümetin elbette-
ki getireceği kanunlar, şartlar ne kadar hususi 
olursa olsun, biz Parlâmento üyesi olarak vazi
feye devam ettiğimiz müddetçe bizim gözümüz
de bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Şimdi Hükümetin bu kanunun, tasfiye mak
sadı ile Bayındırlık -Bakanlığı marifetiyle yü
rütülmesi ve icrasını öngören bir yeni düşünce
sine mi şahidolmaktayız? Demek istiyorlar ki, 
Türkiye'de kamu konutları, hattâ plânın emret
tiği gibi konut ihtiyacını gidermede, giderek 
böyle hususi hallerde yapı işleriyle meşgul ol
maya en yetkili, yetenekli bakanlık Bayındır
lık Bakanlığıdır. Araçları, gereçleri, yetişmiş 
insan kadrosu bakımından bu bakanlık en seri, 
en ekonomik ve plâna en uygun inşaat yapan 
bir bakanlıktır. Bunu anlamak isteriz. Bunu 
niye söylüyorsunuz? Bu kürsüden değerli arka
daşlarım bütçe münasebetiyle yaptıkları beyan
larda, çoğu kez meselâ Millî Eğitimin ihtiyacı 
olan ve diğer bakanlıkların ihtiyacı olan konut
ların Bayındırlık Bakanlığınca yapılmasını 
önerdikleri zaman, bundan evvelki hükümetler 
buna şiddetle karşı çıktı. Halbuki burada gör
düğünüz gibi Bayındırlık Bakanlığı hakikaten 
bu yapım işlerinde, tasfiye işlerinde çok daha 
özel bir güce sahip bakanlık olarak tanıtılıyor. 
Bunu hususi bir anlayış olarak nitelemek istiyo
rum ve üzerinde Sayın Bakanı dinlemek istiyo
rum. 

Bu kanunun 3 ncü maddesinde, «Bayındır
lık Bakanlığı bu kanuna göre yaptığı konut ve 
alt yapı tesislerini, maliyet bedelleri ile birlik
te, tevzi ve tahsis edilmek üzere, tmar ve İskân 
Bakanlığına devreder» diyor. Bu kanuna göre 
yaptığı konut ve altyapı tesisleri denmekten 
murat nedir? Bu kanuna göre konut yapımı bir 
usule, bir şekle bağlanmış değil. Acaba 775 sa
yılı Kanuna göre mi demek isteniyor? Eğer öy
le ise onu da anlamak lâzım. 

Şimdi bu kanun, meselâ şöyle bir ikilem de 
getirmiyor. Bayındırlık Bakanlığı, çevre yolları 
üzerindeki gecekonduları tasfiye edecek ve tes-
fiye ettiği gecekondu miktarınca gecekonduyu 
aynı fonlardan istifade ederek belli zaman sü
resi içinde ve belli plânlara, programlara göre 
yapacak mıdır Doğrusu bunu anlamak istiyo
rum. Ciddî olarak bunu öğrenmek istiyorum. 
Eğer öyle ise, yalnız Boğaz köprüsü ve çevre 
yolları üzerindeki gecekonduları tasfiye ettiği
niz zaman onların hemen yerine yenilerini yap
mak devletin görevi oluyorsa, o takdirde başka 
yerlerde yine böyle ulaştırmalar yüzünden veya 
her hangi bir sebeple gecekondu tasfiyesine gi
dildiğinde, onların da derhal gecekondularının 
bugün nasıl yapılacaksa öyle yapılması adalet 
iktizasıdır. Böylesine bir denkleştirmeyi tah
min ediyorum her halde düşünmüş olmak ge
rek, yoksa bu bir ayrıcalık olur; doğru olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânda, Gecekondu Kanununa ve ondan sonra 
çıkarılan Arsa Ofisi Kanununa rağmen Türki
ye'de genellikle konut probleminin, özellikle 
gecekondu probleminin çözümlenmemiş bulun
duğu resmî belgede yazılıdır. 

Bu kanunla pek özel bir durumu halletmeye 
çalışan Hükümete acaba ikinci Beş Yıllık Plâ
nın belli yerinde ifadesini bulduğu üzere, Gece
kondu Kanununa ve ondan sonra çıkarılan Ar
sa Ofisi Kanununa rağmen Türkiye'de şehirleşme, 
konut ve gecekondu problemlerinin çözümlen
mesi yolunda nasıl teknikler getirmeyi düşün
düğünü öğrenmek ve meselâ bir Parlâmento 
üyesi olarak bundan sonraki halkla temasları
mızda yeni teknikleri, yeni politikaları önermek 
isteriz. Bu vesile ile Sayın Bakanı dinlemek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul Boğaz köp
rüsü ve çevre yolları üzerinde mevcut gecekon-
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dularin tasfiyesi için ve anlaşılan yeniden inşa
ları için, çıkanlmakta olan bu kanunda, biraz 
evvel arz ettiğim, kısmilik, acelecilik, palyatif-
lik bir tarafa, bir hakkın teslimi, belli bir ada-
let anlayışının uygulaması ve giderek süratle 
bir kalkınma projesini ya da hareketinin kolay
laştırılması isteniyor. Bunu olumlu karşılama
mak mümkün değildir. Ama biraz evvel arz et
tiğim gibi, bu kanun dolayısiyle Türkiye'de şe
hirleşme, konut ve gecekondu problemlerinin 
çözümü için yeni tekniklere yeni siyasetlere 
ihtiyaç olduğu bir vakıadır. Bu hususta ay
dınlanmak arzusunda bulunduğumu söyle
miştim. Bu arzumu tekrsar ediyorum. Saygılar 
sunanın. 

BAŞKAN — Saynı Gündoğan teşekkür ede
riz. Sayın Fatma İsmen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; görüşmekte oldu
ğunuz kanun tasarımını incelediğimizde, işin 
'başlangıcında sakat olduğunu görebiliriz. Ge
rekçede, cMemileketimiz için her bakımdan ve 
özellikle ekonomik yanarlar baTkımından haya
ti önem taşıyan İstanbul Boğazı çevre yolları
nın biran evvel yapılması» diye devam »eden, 
bir gerekçe var. Burada biran evvel yapılma
sı istenen İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre 
yollan konusu üzerinde Mimarlar Odası tara
fından Danıştaya dâva açılmış ve İstanbul Be
lediyesince hazırlanan İstanbul Köprüsüne ait 
çevre yollan mevzi plânını ve bu plânın onay-
lannuasınja tajallûk ©den İmar ve 3skân Bakan
lığının 17 . 9 . 1968 tarih ve 340-131/7259 sa
yılı işlemin iptali ve dâva sonuna kaçlar yürü
tülmenin durdurulması talebedimıiştir. Konu 
henüz sonuçlanmtamış ve Danıştay incelemele
rini sürdürmekte olduğğ*unu söylediler. Bilim 
'adamlarımız, şehircilik alanında yetkili şehir
cilik uzmanlarımız değerli gerekçeler göstere
rek bu konunun İstanbul gibi nüfusu 2 milyo
nu aşmış tabiî güzellikleri ve tarihî baha biçil
mez özellikleri bulunan metropoliten bir şehrin 
durumunu göz önünde tutarak gereği gibi uy
gulama yapılması için çabalamakta ve plânın 
yapacağı derin etkiler halamından sadece İs
tanbul'un bölgesel çerçevesinde değil, Türkiye 
şartlan halamından geniş çerçeve içinde mü
talâa edilmesi gerektiğini öne sürmektedirler. 
Bu münasebetle ulaşım yatırımlarının, ancak 
sanayi gelişmesini kamçılaması, şehir ulaşım 

masraflarından önemli bir azalma bağlıyacak 
veya şehrin arzulanan arazi loıllanma durumu
nun gerçekleşmesinde bir plânlama aleti olduğu 
zaman yapılabileceğini ifade etmektedirler. Oy
an ki, Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede ile
ride İhraç mallarının üretilebileceği, hiç değil
se ithalâtın .azaltılacağı projelere yatırım yapa-
:.I:J"-: dış ödeme dengelerindeki isürekli açığı 
kapatmaya çalışmak gerekirken, tam tersine 
dış ülkelere sürekli döviz transferine yol ağa
cık çalışmalara gidilmesi yerilmektedir. 

Böyle bir çalışmanın, Türkiye'de yüzde yüz 
millî sanayii gelişmesinde veya bu amaca yö
nelmede karayolu, taşıtlarına yarar sağlıyaoağı; 
Türkiye'nin kendi taşıt ve petrol endüstrisi
nin kurulmasını geciktirmek, ekonomimizi sü
rekli döviz açıklarına mahkûm etmek demek 
olacağı söylenmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ETHEM ERDİNÇ (Kütahya) — Bunların bu 
kanunla ne alâkası var? Dıs ticaret dengesi 
ile. Petrol Kanunu ile bunlann ne salâİkası 
ya-? 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Sis, Komisyon Başkanısınız çok kolay gelip 
konuş-abdJirsiııiz, onun için rica ediyorum, sü
kûnetle dinleyin biz herkesi sulrftnetle dinleriz. 
Bu benim kendi görüşlerim, bunları beğenmi-
yebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, lütfen devam 
edin efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Bundan»'başka Marmara Bölgesi Plânlama Dai
resinin, İstanbul şehrinin Trakya'da mı yok
sa Anadolu yakasında mı genişlemesi hususun
da yaptığı çalışmalar da, Türkiye bütünü 
içinde, şehircilik halamından Anadolu yakası
na kaydırılması, Kocaeli körfezinin liman ha
line getirilmesi gibi sonuçlarla ya.yuılanmış ve 
birçok gerekçeler gcisterereîk en az 15 - 20 sene 
İstanbul Boğaz köprüsünün ertelenmesi gereği
ni ortaya koymuşlardır. Bu İstanbul Boğaz 
köprüsü ile ilgili bir konu olduğu için, bu esas
lı gerekçeleri burada bildiğim kadarı ile, inan
dığım kadarı ile belirtmeli?; mecburiyetindeyim. 

OSMAH 5ALİHOĞLU (Sakarya) — Köp-
'.". r .->'' ^yz*. bitiyor. 

_""A :*.*"":T^T ÎŞMEH (Devamla) — 
Eu İstanbul Boğazı köprüsünün ertelenmesinin 
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gereğine, görüşüne, bu meseleyi ortaya koyan 
uzmanların sözlerime, fikirlerine, gösterdikleri 
değerli gerekçelere hiç kulak asmadan bu köp
rü na|3iî olacak ben ianlıyamıyorum. Bu sayın 
uzmanlar, diğer memleketlerde hayranlıkla 
karşıladığımız uzmanlardır, Yani yaptıkları 
üslere hayran olduğumuz bu kişiler, kendi mem
leketimize belki de hayran olacağımız işler 
için bâzı gerekçeler sarf ediyorlar. Fakat hiç 
Ü!tüba,r görmüyorlar. 

Sayın senatörler, tasfiyesi veya kamulaştı
rılması düşünülen gecekonduların 3850 kadar 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakam Komisyonda 

görüşmeler sırasında söylenmiştir. Bunlardan 
1280 kadarının 775 sayılı Gecekondu Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden önce ve geri kala
nını da bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ya
pılmış olduğu anlaşılıyor. Bu 2370 kadar gece
kondu yapılırken İstanbul Belediyesi ne işler 
yapmış, gecekondu yapılmasını önlemeye çık
mış mı, bunlara yol yöntem göstermiş mi, ka
nunun hükümlerini işletmiş midir, işletmediyse 
bu ne zamana rastlamıştır? Seçim kampanyası
na mı rastladı da işletmedi? Gerekçede İmar ve 
İskân Bakanlığının çeşitli işlerle fazla yüklü ol
duğu ve esas görevine eğilme imkânı olmadığı 
için bunun özel bir kanuna konu yapılarak böy
le bir zaruretin hâsıl olduğu söyleniyor. Ba
yındırlık Bakanlığı bu işi yürütmek için güç
lüdür, deniyor. Demekki gerçekten çok güçlü
dür. 

ÖMElR UCUZ AL (Eskişehir) — Evet, ger
çekten çok güçlü... 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — Sa
yın senatörler, imar hukukumuzda şehirlerin 
plânlaması ile ilgili kararların alınmasında şeh
rin bir bütün sistem halinde düşünülmesi esas 
sistem olarak kabul edilmiştir. 6785 sayılı İmar 
Kanununun yerini aldığı 2390 sayılı Belediye 
Yapı ve Yollar Kanununun hükümleri şehrin 
hir bütün olarak planlanmasını öngörmektedir. 
İmar Kanununun 27 nci maddesinde de imar 
plânı, nâzım plân ve tatbikat plânı olarak iki 
safhada gösterilmektedir. Ayrıca 6785 sayılı Ka
nunun tatbikatı ile ilgili nizamnamesinin hüküm
leri de - madde 21 olduğunu zannediyorum -
nâzım plânda gösterilen arazi kullanma şekil
leri ve yol ağlarının ilişkilerini bir raporla açık
lamayı şart koşan ve bu raporun olmaması ha
linde nâzım plânın varlığını kabul etmemek du-
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rumunda olduğunu söyliyen bir hüküm vardır. 
Oysa ki, İstanbul'un Nâzım Plânı yoktur, imar 
hukukumuzda millî plân kavramının da yeri 
yoktur. Ve çok yakında, zannediyorum Sayın 
Bakanın İstanbul Nâzım Plânının da 1974 te 
tamamlanacağını söylediğini radyolardan duy
muştum. Bu da çok büyük bir gerçeğe dayanı
yor. 

Bizim elimizdeki kanunun gerekçesinde bu 
konuları aydınlatacak hiçbir şey yoktur. «Tas
fiyesi düşünülen gecekonduların yerine süratle 
yenileri inşa edilecek.» denmektedir. Nereye in
şa edilecektir? Bu yerler istimlâkten sonra han
gi işe tahsis edilecektir? Yolun üstü mü yoksa 
kullanma sahaları mı olacaktır? Yol sahası ne
dir, genişliği nedir? Bir kroki bile yoktur. Bir 
kullanış plânı yoktur, imar hukukumuza göre 
bir plânın yapılması, şartları, neye tahsis edile
cektir, belli değildir, kapalıdır, iskân yerleri 
yapılacaksa bu çok yanlış bir tutumdur. Bu 
yollar hız yolları olacaktır. İskân, bu yolları şe
hir içi haline getirecektir. Kimler yerleşecek
tir? Hız duracaktır, gecekondu sahiplerinin gü
cü, yani eski gecekondu sahiplerinin gücü bu
gün yapılan yerleri almaya yetecek midir? 

Anlaşıldığına göre bir anket yapılmış ve 
verilen nota göre yalnız 350 gecekondu sahibi 
mesken istemiş. Geri kalanları da bedellerini 
istemişlerdir. Bunlar her halde çok kısa bir 
zamanda içinde yaşıyacaklan başka bir barınak 
yapmakta acele edeceklerdir. 775 sayılı Kanu
nu çalıştırmadan kanunlarımızın gereğini ye
rine getirmiyenlere hiçbir sorumluluk yükleme
den palyatif tedbirlerle bir bütünü parça par
ça mütalâa etmek çok yanlış bir tutumdur. Özel
likle o güzel İstanbul şehrinin böyle kısım kı
sım korkunç görünümlere ve de Devlet eliyle 
korkunç görünümlere doğru itilmesi çok acı
dır, bence. 

Böyle büyük metropol şehirlerin imarların
da yapılan hataları gelecekteki nesiller ancak 
milyarlar harcıyarak düzeltebileceklerdir. An
cak bugün düşünemiyorsak veya bilmek duru
munda olduğumuz halde bilmezlikten geliyor-
sak, yarın bilenler bilime, kanunlara, nizam
lara, tarihe, doğa güzelliğine aşık insanlar geç
mişlere hüzünle bakacaklar ve milyarları har
camaktan, burayı gereği gibi şekle koymaktan 
biran bile sakınmıyacaklardır. İmar Nizamna
melerine göre şehrin bütünü için Nâzım Plân 
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kesinlikle ortada yokken, tatbikat plânı da ya- j 
pılmıyacağı için, önce şehri bütün olarak ve 
Türkiye çapında mütalâa ederek, geleceğini hu-
îkukî belgelerle tâyin etmek ve ona göre şehrin 
kısımları üzerinde çalışmaktan başka bir şey 
yapılamaz kanısındayım, imar hukukumuzun 
mevziî plân kavramına yer vermediği ortada. 
Plânlama tekniği bakımından da imar hukuku 
mevzuatımızda da böyle hükümler olduğu hal
de mevzii imar plânlamaya yönelmek, gelecek
te sakat yollara girmek demek oluyor. Ve en I 
başta kanunun yararım zedeliyecek keyfî alış
kanlıklara da yer vermiş oluyoruz, bu suretle. 
Böylesine geniş kapsamlı bir konuyu ufak çer
çeve içinde görüp bir oldu bittiye getirmek çok 
sakıncalıdır, saym üyeler ve ilende Devlete çok 
büyük zararlar açacağı biline biline kabul edil
miş oluyor. 

Sayın üyeler, kanun tasarısının gerekçesinin I 
tümü gecekondu sakinlerinin yanında yer aldı
ğı, dertleri ile hem dert olduğu intibaını uyan
dırmaya gayret etmektedir. Fakat gecekondu 
bölgelerinde yaşıyanlarm sorununun Türkiye'
nin sosyal ve ekonomik yapısından doğan so
runlar olduğunu da gizlemeye imkân vermemek
tedir. Böyle bir tasarı ile gecekondu sakinle
rini sevindirmek yerine onların tümünün so
runlarına eğilmek, çözümler bulmak, ekonomik 
ve sosyal sorunlarına çareler aramak, mevcut 
yatırım imkânlarını sanayileşmede ve kalkınma I 
ve istihdam gibi esaslı yönlere çekmeyi öngören 
tasarılar getirmek ve bu ilkelere çalışmak gere
kir kanısındayım. Bu aynı zamanda Anayasa- I 
mızın ve kanunlarımızın hükümlerine de bağlı
lığımızın ifadesi olacaktır. Burada şimdi bu 
kanun elbetteki oylarla kabul edilecek, o açık. 
Yalnız şunu akıldan çıkarmıyalım, ileride mil
yarlar harcanarak bu hatayı düzelteceklerdir I 
ve biz bu teklifi, bu hatayı göze alarak çıkarıyo
ruz demek olacaktır. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fatma 
ismen. 

Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; iki değerli arkadaşı
mızın teklif ettiği bir kanun teklifi ile karşı 
karşıyaysa. Teklifin gerekçesini tetkik etliği
mizde görüyoruz İd, istanbul Boğazına yapıla
cak köprü ile birlikte çevre yollarını da içerisi- | 

I ne alan projenin yollar sahasında muhtelif yer
lerde gecekondu bölgesinden geçmesi sebebiy
le, senatör ve milletvekili iki arkadaşımız bu 
gecekonduda yaşıyan vatandaşların, ileride yol 
geçmesi sebebiyle yapılacak istihlâklerin so
nunda mağdur olmamalarını, dolayısiyle İmar ve 
İskam Bakanlığının yetkisi dâhilinde bulunan 
gecekondu belgesini önleme, ıslâh ve tasfiye yö
nündeki vazifeleri nazarı itibara alındığında işin 
daha süratle götürülmesi gayreti ile istimlâk 
yapacak ve istimlâk bedelini ödiyecek bakanlı
ğın da Bayındırlık Bakanlığı olması yönünden, 
bu işin istimlaki ile beraber altyapı yatırımları 
ile birlikte yapılacak işlerin, Bayındırlık Ba
kanlığının da imar ve iskân Bakanlığı kadar 
teknik yönü de düşünülerek, bu görevi, teklifi 
getiren arkadaşlarımız, Bayındırlık Bakanlığına 
verme yolunu açmış. 

Şimdi gecekondu Türkiye'de büyük bir 
problemdir, dünyada da öyle. Türkiye'de za
man zaman bunun çareleri araştırılmış, zaman 
zaman kanun dışı yapılmış bu haraketleri ka
nunla meşru hale getirmenin imkânları da sağ
lanmıştır. Şimdi teklifi tetkik ettiğimizde gö
rüyoruz ki, 4000 küsurdan fazla gecekondulu 
sahadan yol geçmektedir. Bu dört bin küsur 
gecekondunun 775 sayılı Kanundan evvel ne 

I kadarının yapıldığı veya 775 sayılı Kanunun 
meriyet tarihinden sonra hangilerinin yapıldığı
nın tesbiti imkânsız bir halde. Bu imkâ-zısîzhk 
karşısında bir gün Devletin 775 sayılı Kanun
da toptan bir değişiklik yapma mecburiyeti ile 
de karşı karsıya geleceği bugünden görünmek
tedir. Şimdi 775 sayılı Kanunun himayesine 
alınmış gecekondularla onun dışında yapılmış 
gecekonduları bir arada mütalâa etmekte bü
yük fayda vardır, kanaatiyle teklif sahibi arka
daşlarımız bir mebde tesbit etmişler; 20 Tem
muz 1970. Bunun sebebi, hepinizin bildiği gibi 
köprünün ve çevre yollarının ihalesinin yapıl
dığı tarihe rasiamasıdır. O tarihten sonra yapı
lanların tesbiti de alman fotoğraflarla mümkün 
olacağı için o tarih son mebde olarak kabul 
edilmiştir. 

I Şimdi önümüzdeki teklifin getirdiği esbabı 
I mucibe budur. Teklifteki vuzuha kavuşması 

gCîS'ken noktalar zaten gerekçede izah edilmiş
tir. Ama benden evvel gelip bu kürsüde konu
şan bir sayın arkadaşımız, istanbul Belediys-

I sinin dolayısiyîe İmar ve iskân Bakanlığının, 
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dolayısiyle hükümetlerin istanbul Şehrinde ne
ler yapması meselesini ele alıp bu teklifi sakat 
buldular. Üstelik de ortada bir ön mesele bu
lunduğunu, Mimarlar Odacının bir dâva açtı
ğını, bu dâvanın neticesi belli olmadan Bayın
dırlık Bakanlığının bu istimlâk muamelelerini 
yapamıyacağı gibi fikirler de ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, köprünün temeli 
atılmış inşaat ilerlemiş. Bununla beraber çevre 
yollanmn açılmaya başlanması artık zaruret ha
line gelmiştir. Türk Milletinin yüz milyonlarca 
serveti yine milletin hayrına bu ise yatırılıp sarf 
edildiğine göre, biran evvel bu işin bir taraftan 
inşaatının, diğer taraftan çevre yollarının istim
lâkinin ve yollarının yapımında büyük fayda 
vardır. Kanaatim odur ki, işin biran evvel bi
tirilmesi için bu teklifin kanunlaşmasında bü
yük fayda vardır. Yatırılan yatırımın biran ev
vel değer kazanıp Devlete ve dolayısiyle milletin 
hizmetinde fayda sağlaması için bu teklifin ka
nunlaşması gerekir. Ve teklif her yönü ile 
müspet mâna tanımaktadır. Gayrihukukî bir 
tarafı yoktur, sakat tarafı yoktur, iyi niyetlerle 
getirilmiştir. Bu iyi niyetler muvacehesinde 
Hükümet de benimsiyerek bu teklifi kabul et
miş ve böylece komisyonlardan geçerek huzuru
nuza gelmiştir. 

Teklifin memlekete ve tekliften istifade ede
cek vatandaşlara hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuza!. 
Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Vaz geçtim, 

efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçmişlerdir efendim. Sa

yın Haydar Tunçkanat buyuran efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler, bir kanun teklifi ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Ben bu kanun teklifini 2 
noktadan incelemek istiyorum. 

Birisi, 775 sayılı G-ecekondu Kanunu bakı
mından; diğeri ise, Boğaz köprüsünün inşaası 
ile ilgili olarak. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu burada görü
şülürken, o zamanlar bu kanunu savunan ve ge
tiren Sayın Haldun Menteşeoğlu - kendisini bu
rada göremiyorum - şu vaitte bulunmuştu: -
Ibunlar tutanaklarda mevcuttur - Dediler M, 
1966 yılından sonra hiöbir gecekondu inşaatına 
müsaade edilmiyecektir. Fotoğraflarını alacağız, 

halihazırda mevcut gecekonduların ve bundan 
sonra yapılan her gecekondu yıktırılacaktır. Ay
rıca büyük gecekondu önleme bölgeleri tesis 
edilecektir ve bu gecekondu önleme bölgeleriyle 
artık 1966 yılından sonra bu kanunla birlikte 
gecekondu yapımı Türkiye'de önlenmiş olacak
tır. 

Çok isterdim kendisinin aradan geçen bu 
4 - 5 seneden sonra burada bulunmasını, aşağı 
yukarı 6 seneye yaklaştı. Burada bu sözleri tek
rar etmesini isterdim, kendisinin. Bugün 775 
sayılı Kanuna muhalif hareket edilerek Tür
kiye'de gecekondu yapımına devam edildiği ve 
hu kanun bâzı yerlerde uygulamakla beraber 
bugün yüzlerce gecekondu, sahipleri tarafından 
rüşvet verilmediği takdirde, yıktırılmaktadır ar
kadaşlar. Ama, bir senatör ve bir milletvekili
nin yaptığı bir teklif üzerine, özel olarak istan-
hul Boğaz Köprüsünün çevre yollarının inşaası 
ile ilgili olarak, 1906 da çıkan bu kanuna rağ
men, bu kanundan sonra yapılmış olan gece
kondulara para ödenecektir. Bugün Ankara'da, 
îstanhul'da, izmir'de yine bu kanunla birçok 
gecekondular yıktırılmaktadır. Bu acayip bir 
uygulamadır ve bu acayip uygulama bu kanun
la tescil edilmektedir. Bunun sorumluları, uy
gulayıcı bakanlardır; bunlardan hesap sorul
malıdır, muhterem arkadaşlarım. Bir kanun 
varsa Vardır, yoksa yoktur. Kanun varsa uy-
gulamıyanlar bundan sorumludurlar. 

ikincisi, yine bu istanbul çevre yollan ve 
Boğaz Köprüsü ile ilgili olarak, o zamanlar yap
mış olduğumuz konuşmalarda, uyarmalarda 
şöyle demiştik. 

Verilen raporlarda, istanlbul Boğaz Köprü
sünün yapılması ile beraber istanlbul şehrinin 
Kuzeye doğru inkişafı, Boğaza doğru inkişa
fı öngörülmektedir. Bu yabancı bir firmanın 
vermiş olduğu ön Rapordur ve buralarda arsa 
fiyatları süratle artacaktır, Anadolu'nun İM 
yakasında. Onun için, Hükümet şimdiden bu 
arsaları, buradaki boş arsaları elden çıkarma
malı ve bu arsaları istimlâk etmelidir, kendi
sinin olmıyanları. 

Bu raporda tavsiye edilmektedir, yabancı fir
manın vermiş olduğu raporda. Yarın, öıbürgün bu 
çevre yolları ve Boğaz Köprüsünün inşaasma 
başlanıldığı zamanda bu arsaların fiyatları 
spekülatörler tarafından yükseltilecek ve bu-
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ralarda şehrin Kuzeye doğru inkişafı önlenmiş 
ve birtakım insanlar zengin edilmiş olacaktır. 
Yazılıdır bunlar raporlarda ve biz bunları dile 
getirdik bu kürsülerden; bir defa değil, bir
kaç defa dile getirdik ve ilgilileri uyardık. 

Bugün ne olmaktadır? Bugün, söyledikleri
miz birer birer tahakkuk etmektedir, arkadaş
lar. Hükümet, o zamanlar bu rapora uygun ola
rak hiçbir işlemde bulunmamış ve Arsa Ofisinin 
kurulması geciktirilmiş ve buradaki arsalar 
spekülatörler eline geçmiş ve bugün şu için
de bulunduğumuz durum meydana gelmiştir. 
ıGecekondularm o bölgedeki inşaatı süratlendi
rilmiş, bir arkadaşımızın da ifade ettiğine göre, 
1966 dan sonra 400 den fazla gecekondu inşa 
edilmiştir. Ondan evvelde kimibilir ne kadar 
gecekondu bu bölgelerde vardı? Gecekondu, ar
kadaşlar artık bir düzenli ticaret haline gelmiş
tir. Gecekonduları yaptıranlar ve bunları sa
tanlar, kiraya verenler, ki bunlar Beş Yıllık 
Kalkınma plânlarında da açıkça zikredilmiştir, 
artık büyük gelir getiren ticarî maksatlarla 
kullanılmakta ve bunlar şehirlere göç ettirilen 
vatandaşlara fahiş fiyatla satılmakta ve bun
ların çoğu da Devlet arsalarına inşa edilmekte 
veyihutta tapulu bâzı kimselerin arsasına inşa 
edilmektedir. Şimdi, bu teklif sahipleri neyi sağ
lamak istiyorlar? 

Bu teklif sahipleri, 775 sayılı Kanun Gece
kondu inşaatı yasaklamış olmasına rağmen İs
tanbul Bjoğaz Köprüsü ve çevre yolları civarın
da bulunan gecekonduların, 775 sayılı Kanuna 
muhalif olarak inşa edilmiş olanlarına dahi Hü
kümet tazminat vermek suretiyle onların tal
tif edilmelerini sağlamaktadırlar. Kanunsuz ha
reket yapanlar, yani kanunsuzluklar itibar gö
rürse ve teşvik edilirse, - zaten şimdiye kadar 
bu bir hayli teşvik edilmekte idi, seçimler mü
nasebetiyle her bakanlık tapu dağıtmakta idi, 
su getirdim, elektrik getirdim deyip gecekondu 
bölgelerini, istanbul'un imar plânının aksine ve 
tavsiyelerine rağmen ne yapıyorlardı, teşvik 
ediyorlardı - bu da bir teşviktir, arkadaşlar. 

Aynı kanun yürürlükte midir? Yürürlükte. 
Yalnız çevre yollarının bulunduğu bölgeye mah
sus olmak üzere bir istisna getirmektedir. Bu 
istisnadan kimler yararlanacak? Onu bilmiyo
ruz. Ne kadar para ödenecek ve kimler yararla-
acak, yine kimler zengin olacak? Bilmiyoruz. 
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I Bu bakımdan, bu kanun sakat bir kanundur. 
Bu kanun, bundan evvel çıkan 775 sayılı Kanu
nunun uygulamasında hatalar olduğunu tescil 
eden bir kanundur. Birtakım gecekondular bu 
kanuna rağmen inşa edilmiştir diyor ve bunlara 
af çıkarıyor, bunları taltif ediyor ve teşvik edi
yor. Şu halde bu kanun mevcut olmasına rağ
men, bu kanunun gereklerini yerine getirmiyen 
bakanlar da sorumludur, bu işten. Bunu da 
burada tescil etmek isterim. 

Bu nedenle, pek iyi niyete dayanmıyan bir 
senatör ve milletvekili tarafından getirilmiş 
olan bu teklifin, Hükümet tarafından da be
nimsenmesini ne yalan söyliyeyim hayretle kar
şıladım. Eğer bu bir af kanunu mahiyetinde 
olacaksa, evet. Bundan evvelki bakanlar vazi-

j felerini yapmamışlardır. Gecekondu önleme 
bölgelerine gerekli yatırım yapılmamıştır, önem 
verilmemiştir ve her sene gene 50 000 den fazla 
gecekondu Türkiye'de inşa edilmiştir. 1966 dan 

ı bu yana yine belki 70 000 civarında gecekondu 
yapılmakla her sene inşa edilen gecekondularla 

| bugün sayıları 600 000 i geçmiştir, gecekondula
rın. Şu halde, hepsine birden tüm bir af geti
recek bir kanun teklif ile gelinmiş olsa idi daha 
âdil bir hareket olmuş olur ve geçen Hüküme
tin de aczini bir kere daha tescil etmiş olur
duk. burada. 

Bu bakımdan, bu kanun teklifinin tarafı
nızdan itibar görmemesini istirham eder, hepi-

j nişe saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hay

dar Tunçkaııat. Sayın Hamdi Özer, buyurun 
| efendim. 
I HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
I sayın senatörler; Boğaz Köprüsü, müteaddit 
j defalar da bu kürsüde arz ettiğim gibi, bir İs-
İ tanbul köprüsü olarak mütalâa edilemez. Bo-
I ğaz Köprüsü Hakkâri'nin köprüsü, Boğaz köp-
| rüsü, Türkiye'nin köprüsü, Boğaz köprüsü Av-
! rupa ve Asya'nın köprüsüdür. 
! Bu kanım teklifi Boğaz köprüsünün yapıl-
r masında yardımcı olmak için getirildi ise, za-
| ten buna, bütün gönlümüzle taraftarız. Ancak 
j bir gecekondu mevzuu vardır. 
| Muhterem arkadaşlar, teklifin 1 nci madde-
\ sinde; 23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş 
l olan gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen 
| kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya Ba-
! yındırlık Bakanı yetkilidir.» denmektedir. 
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Acaba, 23 . 7 . 1970 tarihinden sonra yapıl
mış olan gecekondular yok mudur? Varsa bu 
tarihten evvel alınmış mıdır, alınmamış mıdır? 
Yani alınabilmiş midir, alınamamış mıdır? Ve 
bunların miktarı ne kadardır? Bu tarihten son
ra yapılmış olanlara ne gibi işlem yapılacak
tır? Gecekondu bu sahada, münhasıran bu saha
da bir ticaret konusu haline getirilmiştir. Bil
hassa Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri 
gecekonduların temel atma ve çatı çatma gün
leridir. Bu mıntakada gecekondu, barınma kon-
dusu değil, doğrudan doğruya istimlâk gece
konduları halini almıştır. Bunun da üzerinde 
durmak lâzım. Çeşitli rivayetler vardır ve için
de gerçek payı da pek çok. Birçok kimseler 
burada bir Boğaz Köprüsü yapılacaktır diye 
arsa talanına çıkmışlardır. Acaba, mağdur sa
dece barınma duygusu ile o kırlara çekilmiş, fa
kir fukara mı veyahut da arsa spekülatörleri 
mi? Bunları nasıl ayırdedeceğiz? Bunlar için 
bir inceleme yapılmış mıdır, yapılacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, artık vurgunculuk 
bizde aslî tabiat haline gelmiştir. Bu plân, Bo
ğaz Köprüsü plânı yapılmadan evvel acaba ni
ce ifşaatlar karşısında, nereleri şahıslar tara
fından sınırlandırılmış ve fakir fukara haricen 
satılmak için tapusu alınmıştır, bunları da tes-
bit etmek lâzım. 

Devletin Hazinesi geniş, nasıl olsa verir, n&-
sıl olsa bir kanun oldubittiye getirilir, çıkaı* 
diye talan, kaynaktan itibaren vurgun yapan
lar faaliyete geçmişlerdir. Bunları araştırmak 
lâzım. 

Mal canın ycngasıdır derler, ama, bu mille
tin canında artık yonga alınacak takat kalma
mıştır. Gecekonducular, gerçek gecekonducu
lar köyünün mahrumiyetinden kaçaraktan şe
hir hayatının özentisi içinde veyahut da gün
lük nafaksını temin etmek için oralara gelmiş 
sığınmışlardır. Isıdan, ışıktan yoksun, hiç ol
mazsa çoluk çocuğunun nafakasını veyahut da 
onlara bir tahsil imkânını sağlıyayım diye kös
tebek yuvalarına gelip sinmişlerdir. Ama, bü
tün bunların arkasına sığınaraktan arsa talanı
nı yapan ve oraya birtakım gecekondular kon
duranlar da var. Bunlar hepimizden daha zen
gin, belki de milyonerlerdir arkadaşlar. Bunla
rı da bulmak lâzım. 

Dörtbin küsur gecekondu. Bu ne zamana 
kadardır ve bundan sonra ne kadardır? Bunla

rın hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 
Acaba hiçbir ihbar vâki olmamış mıdır? Kim
ler neleri zapdetmiştir, bir ihbar vâki olmamış 
mıdır? Hükümet bunun üzerinde durmuş mu
dur? 

Muhterem arkadaşlar, konuşmak istemiyor
dum, fakat konuşan arkadaşlarımdan sonra bu 
noktaları arz etmek ihtiyacını duydum. Fakir 
milletimizi şu anda hiçbir şeyden haberi olmı-
yan zavallı, fakir fukara gecekondu sahipleri
ni düşünelim. Bu fakirlerle gecekondu simsar
larının birbirinden ayırdedilmesi lâzımdır. Bo
ğaz Köprüsünü hemen bütün parlömanterler 
kadar ve belki de birçoklarından daha fazla 
arzu etmekteyim. Çünkü, milletim bunu böyle 
arzu etmektedir. Birçok sayısız faydaları var
dır. Ama, bu Boğaz Köprüsünün geçeceği mın-
takaya yapışan birçok hastalıklar getiren, si
nekler vardır, bu sinekler oraya yapışmıştır; bu 
sinekleri kovalamak lâzımdır. Hükümet bu hu
susta neler düşünüyor, neler yapmak itsiyor? 
Bu ihbarlar karşısında bir araştırma yapmış 
mıdır? Fakiri fukarayı buraya musallat olan 
zenginlerden ayırdetmiş midir, ayırdedecek mi
dir? Bunu öğrenmek istiyorum. Temenni ede
rim ki, Hükümetimiz bunun üzerinde duracak
tır. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Sıvın Halil özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Başkanım; bu konuda birkaç 
kelime söylemeyi arzu ettim, fasla konıışamıya-
cağım, vaktinizi alımyacağnıı. 

Değerli arkadaşlarım, evet, 775 sayılı Ka
nunun Türkiye'de, bilhassa büyük vilâyetleri
mizde tatbik edilememesinden dolayı şikâyetçi
yiz. Hem de çok şikâyetçiyiz. Gecekondular bir 
gecede mantarın çıktığı gibi çıkıyor ve herke
sin gözü önünde yapılıyor. Ben bunlara itiraz 
edecek değilim, kanunun tatbik edilmemesinden 
dolayı çok üzüntülüyüm. Diğer arkadaşlarımın 
sözlerine iştirak ediyorum. 

Yalnız değerli arkadaşlar, umumi gecekon
du ile şu medeni eserin, Boğaz Köprümüzün ya
pılması esnasında bize engel olacak, bu medeni 
esere engel olacak gecekonduların tasfiyesi hu
susunda getirilen bu kanuna vicdanımın içinden 
gelen bir sesle hayır diyemiyorum. Yakınımda 
bir komşu arsasını bir mütaahhide 3 - 4 daire 
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karg".I'ğır.da verdi, bir miktar da para yardım j 
etti. iki kişiyi oradan atamadı. Birisi bir ber
ber, bir tanesi de bir un tüccarı. Benim üzüntüm 
buradan geliyor, arkadaşlar. Yanlış bir şey an
lamam? msı bilhassa istirham edeceğini. Millî 
menfaatlerde sislerle har saman beraber oldu
ğumu. hatırlamanızı rica ediyorum. Türkiye'de 
rejimimizin en büyük vasfı özel mülkiyettir. 
Özel mülkiyetin olmadığı yerde hiçbirimiz yo
kuz, Dikkat ederseniz, biraz evvel verdiğim mi
salde , vatandaş geliyor, parasını sayıyor, oraya 
bir ov, bir bina yapmak istiyor, orada bulunan, 
o arsanın hemen kenarında bulunan gecekondu 
şeklinde yapılmış bir berber dükkânı ve bir un
cu dükkânı sahibi bana 10 000 lira, bana 20 000 
lira vermedikçe ben buradan çekilmem, diyor. 
Gözümün Önünde aylarca konu devam etti, için
dekiler çıkmadı. Adamın inşaatı günlerce kal
dı, belediyeye müracaat ettiler, belediye geldi 
maili inhidam raporu verdi, ondan sonra tepe-
SİJ13 ydıddı. Simdi, yıllardan beri çalışıycrsu-
R'ij; bu Br-ğnz Köprüsü inşallah muvaffak oîa-
c-,:7. Hepimiz bunun muvaffak olmasını arzu 
'-d-yv. :z Bunda arzuluyuz, gönülden arzulu
y a . Bunu i&^emiyen, muvaffak olamayacak di
yor. ••'•I-'r'r^Lı.'-Lr da olabilir, onlara da hürmet 
r.diy^u--:. Iloıkosin fikri mukaddestir. Eür-
m^b'rm:. Ama ben, İstanbul'un o hayatını gör
müş. craddo. kamyon şoförlerinin günlerce ıs-
t.-r?'•';•'•?. 'tcKt olmuş bir arkadasınız olarak, ta 
i':'.: g>;?v"ndc7, bs~j bu köprünün yapılmasını ve 
y>vv\~Z;v: ol T/-s m canı gönülden arzu ediyo-
ı -m "-\r.'.'•. b*- hususta çahşanlan tebrik ettim, 
o-al-a-a tc-ek-ür ettim. Medeni bir esere kavu-
^.:a^î;. m;.ılk.h. Yakın bir zamanda köprünün 
üstü-:'on gedmek inşallah hepimize nasibolur. 
Ar:>a a^kadaş'ar, şu kanunu getiren arkadaşla
rımız, rhız evvel verdiğim misali her halde gör-
mih oki'jrd>.:-dır. Zannederim, onlar da benim 
g;i':i bir s eyle kargı karşıya gelmişlerdir, komşu-
îiı-ırin bir utv abına şahit olmuşlardır. Evet 
"i"'^" ' dar, yar'n çevre yolları yapılırken, bu 
e:-v; yo^Iarm-r. iı-Cmde gecekondular varsa, ki 
.' v Cljcr: Ti iz, a'badaslarımız getirmiştir, on-
'.".'• ^'.ıc im c-i'vük engel olur ve çevre yollarının 
} v.rl'2z*r.ı?.zı için elden ne geliyorsa onu yapa
caklardır. O mman siz bu medeni eseri 2 se
nede yapacaksanız 3 seneye çıkacak, 4 seneye çı
kacak, 5 seneye çıkacak. Zararlarla, tehlike
lerle karşı karşıya geleceğiz, işte buradaki ge-
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eskondularm biran evvel temizlenmesinde bu 
kanun lâzım olacak. Kanaatim öyle. Ama ben, 
775 sayılı Kanunun tatbik edilmemesinden dola
yı. şikâyetçiyim arkadaşlar, ıstırap çekiyorum. 
Kaç defa buradan Yüce Heyetinize arz ettim 
bunlar yapılıyor, hem de bir gecede 1 000 tanesi 
birden yapılıyor. Hattâ; geçmiş hükümetlere 
10 defa rica ettim; Yapmayın arkadaşlar, bunu 
durduramayacaksınız, hâkim olamıyorsunuz 
aman bir kolayını bulun, öbek öbek yapılmasın 
bunlar, Ankara'nın, Adana'nm, istanbul'un, şu
rada Kırıkkale'nin o güzelliğini bozmasın, öbek 
öbek olmasın, gelin Devlet olarak, Hükümet 
olarak bunu ele alın, arsalar satmalın, madem
ki yapmak istiyor, iki odalı, üç odalı projeler 
yaptırın, bunu vatandaşın eline verin, vatandaş 
yapsın, içinde medeni insanlar gibi otursun, de
dim arkadaşlar. 10 defa, 20 defa dedim. Her sene 
bütçe müzakerelerinde söylüyoruz; ama muvaf
fak olamadık gitti, her geçen gün de muvaffak 
olamıyoruz ve öbek öbek gecekondular çoğalı
yor, ıstırabımız çoğalıyor. Bana diyeceksiniz 
ki, değerli arkadaşım sisin ıstırabınız ne için ço
ğalıyor? E. Beyefendiler, hepimiz aynı mesuli
yetin altındayız, aynı ıstırabı çekiyoruz, O gece
konduda yaşıyan vatandaş hem senin vatanda
sın, hem benim vatandaşım. Belki de senin ha
lan, benim teyzemin oğlu, öbürünün dayısının 
oğlu... Yorganını sırtına sarıyor, geliyor, orada 
küçücük bir oda yapıyor, üç tane çocuğunu ge-
tiriyor, her türlü medeniyetten mahrum arka
daşlar. Etmeyin, çok rica ediyorum, medeni bir 
milletin evlâtlarıyız, ecdatlarımız hakikaten çok 
medeni bir millet. Avrupa'ya medeniyet götür
müş, şimdi biz Avrupa'yı ah çekip arıyoruz. Şu 
gecekondulardan şu vatandaşları kurtarın da ne 
yaparsanız yapın. Yazıktır bu vatandaşlara. Her 
türlü medeniyetten mahrum bir millet yaşıya-
maz, arkadaşlar. O çocuğun okuduğu okuma de
ğildir, aldığı terbiye terbiye değildir. Istırap 
içinde yaşıyan bir çocuğun yarınından endişe et
mek lâzım. Ben sözlerime son veriyorum. Bu ka
nunu getiren arkadaşlara teşekkür, ederim. Hü
kümet olarak arkadaşlarım bu kanuna katılmış
lar, kendilerine tefekkür ederim. Yarın büyük 
bir engeli yıkacaklar, bu çevre yolu yapılacak 
ve memleketimiz de en büyük medeniyet eserine 
kavuşacak. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halil 
Özmen. 
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-Sçyın Haluk Berkol, -buyurunuz efendini. | 
M. HALÛK BESKOL (İstanbul) — Sayın 

'Başka»., muhterem senatörler; şayet su ana ka-
«âar konuşan arkadaşlarımızdan basılan bu ka-
:nunu Türkc/ö ifadesi bakımından, bu kanım tek
lifini iyi niyetli olmayıp mukabil, karşı mâna-
siyle, -tahtında, "birtakım gizli maksatlarla geti-

••-fflâfiiş gibi göstermek gayreti içine girmese idi 
•Samanınızı işgal etmek arzusunda değildim. 
Çünkü, gerekçesi eok açık. bir kanını teklifi. Bu 
kanun teklifini geçen sene 23 Temmuzda arka
daşım Sayın Orhan Cemal Fersoy'la birlikte Mil
let (Meclisine takdim ettik. Maksadımız ne idi? 
Gerekçesinde var. Fakat, hemen şunu açjkça ifa-
{d'e edeyim ki; Sayın özmen arkadaşım bizden 
(evvel gayet güzel ifade buyurdular; hakikaten 
."yapılmakta olan eser, bu sene bütçe müzakere
lerinde A.P. sözcüsünün Millet Meclisinde ifade 
ettiği gibi, tarihe malolabilecek bir anıt eser ve 
yine biraz evvel Sayın özmen buyurdular, küçük 
ihtilâfların böyle bir eseri önlememe i, böyle bir 
eserin tahakkukunu geciktirmemesi gerekir. 
Falkat, şunu da yine ifade edeyim, 'bir gecekondu 
'problemi var. Bu Türkiye'de bir gerçek. Kürsü
lerde çıkıp gayet rahatlıkla tatbik edilememe
sinden, falanca sorumludur, filânca sorumludur 
demek çok kolay. Ama, bir de ortada mevcut 
şartlar var. Bu şartları kabul etmek lâzım. 1368 
senesinde 775 sayılı Kanun çıkarken, «bundan 
'Âös'ra gecekondu tarihe karışacaktır» denmiş. 

Bu niyet, iyiniyet. Ama, tatbikatçısı sadece 
bir bakan veya bir bakanlık değil. Hele İstan
bul gibi bir şehirde... Bir polemik mevzuu yapıl
masını elbette ki böyle bir kanunun çıkışı sıra
sında arzu etmem; ama İstanbul Belediyesinin 
durumunu ve bu kanunun tatbikçisinin durumu
nu bir parça insafla mütalâa etmek lâzım. Dev
let olarak yapaibiliyor muyuz Şu iktidarı veya 
bu iktidarı bırakalım. Bütçemizde bu imkânı bu
labiliyor muyuz? Vatandaşa icabeden konutunu 
yapabilmek kudretini kendimizde duyabiliyor 
muyuz?.. Gayretini gösteriyoruz. Ama ?ı?kikat-
ler karşısında buna mâni olamamak kadar tabiî 
ıbir hal yok. En basit misalini şimdi vereyim. 
Pazar günkü gazetelerden birinde vardı. Yine 
bugünkü çıkan başka bir gazetede aynı mesele
nin, aynı yerin resmi mevcut. Londra asfaltı, Ba
kırköy Süt Fabrikası, Yenibosna Köyü. Süt fab
rikasının hemen arkasında köye ait araziye mı- ' 
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sır ekilmiş, başka birtakım mahsul ekilmiş. Bir 
hafta kadar evvel sabahleyin kalkıyor. Yenibos
na Köyü sakinleri gidiyor, karşılaştıkları manza
ra şu; 1 000 e yakın gecekondu, tam mân asiyi e 
gecekondu - daha bir hafta kadar evvel cereyan 
etmiş bir hâdise - birikenlerden mamul, mısır 
tarlalarındaki mısırlar sökülmek suretiyle yapı
lıvermiş ve bir haftadan beri bu hâdiseye mü
dahale etmek imkânını mahallî idare bulama
makta. 

Ben bununla o mahallî idareyi de suçlıya-
mıyorum. Ama, bir hakikati tam mânasiyîe be
lirtmesi bakımından bu misali veriyorum. Ama, 
çıkıp, kanun kötü niyetle gelmiş, bunun sorum* 
lusumm hesap vermesi lazımmış gibi sözleri söy
lemek, bilhassa bizim kürsülerimizden çok kolay, 
mesuliyet deruhde edilmediği anlarda. Bu husu
su açıkça belirtmek istedim. Çünkü, getirdiğimiz 
kanunda iyiniyetin dışında hiçbir şey yok. 

1988 elan sonra Tüılkiye'nin diğer şehirlerin
de olduğu giibi İstanbul'da da birçok yeni ge-: 
cekondular, ha'tâ gecekondu mahalleleri haki
katen kurulmuş vaziyette, mevcut. Ve ben şah
sen eminim ki, - bunu Hükümetimizden de şimdi 
sırası geldiği için, alâkalı bakanlıktan bilhassa 
İmar ve İskân Bakanlığından da istirham ediyo
rum - bu bilâhara yapılmış olan gecekonduların 
problemini de çözmek zarureti mevcuttur. Ve 
yine bilebildiğim kadarı ile, Mesken Umum Mü
dürlüğü bu hususta birtakım çalışmalar yap
makta. ve eminim ki, bunun yakın bir gelecekte 
olmasını da temenni ediyorum. Bu mesele çözül
sün ve 1986 dan sonra, bir hakikat olarak yapıl
mış olan bu gecekonduların durumlarının da 
bir hal tarzına 'bağlanmasını cidden temenni edi
yorum. Eğer imkân olursa belki de bâzı ar
kadaşlarımızla birlikte bunun teklif çişi, iyiniyet-
le teklifçisi olmak şerefinden de hiçbir zaman 
kaçınmıyacağımı beyan etmek isterim, muhte
rem arkadaşlarım. 

Şimdi burada en çok üzerinde durulan mev-
suu; bu kanun neyi tescil ettiriyormuş? Gece
kondu yapıldığını. E., bendeniz şahsen bunu in
kâr etmiyorum ki. Bunu hiçbir arkadaşımız za
ten inkâr edemez. Ama deminden beri esbabı 
mucibeji:ıi, neden olduğunu, kısaca ve bilebil
diğim kadarı ile arz etmeye gayret ettim. Bunu 
salahiyetliler ve işin teknisyenleri muhakkak ki, 
benden çok daha iyi izah edebilecek durumdalar. 
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Yalnız şu hususu da ifade edeyim : 
Şimdi, biz ilk yaptığımız teklifimizde, 1 nci 

maddede; İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yo
lu ptfojesi sahasına dâhil ve 775 sayılı Kanunun 
kapsamına giren veya glrmiyen gecekonduların 
tasfiyesi için diye verdik metnimizi. Bu bil:":hara 
Millet Meclisi komisyonlarında ve 'Eîillet Mecli
sinde, belki bu bir nevi yeni gecekondu yapımını 
teşvik ve bilhassa o bölgelerde gecekondu yapı
mını teşvik edebilir diye bunu bir tarifle tah
dide fcmek arzusunu gösterdi ve bu kararı aldılar. 
«23.7.1970 tarihine kadar inşa edilmiş» elemek 
suretiyle buna bir hudut koydu. Bu bizim kamuı 
teklifini verdiğimiz tarihtir, 23.7.1970. 

Ama, yine söylüyorum, bizim maksadımız; 
775 sayılı Kanuna tabi veya değil müzakeresi
ne, münakaşasına girisildiği zaman, bir sürü 
ihtilâfın doğabileceği ve Boğaz Köprüsü çev
re yolumun yapılmasının çok uzun senelere si
rayet edeceği endişesi ile biz bunu böylece ge
tirdik. 

Kaldı ki, bir diğıer husus daha var. Bu ko
misyonlarda konuşulurken, eşitlik ilkesini bo
zuyor gibi iddialarda da bulunuldu, ilk bakış
ta belki böyle. Ama biraz evvel arz ettim, is
tanbul'da sadecıe Boğas çevresi yolu güzergâ
hında gecekondu yapılmadı 1986 dan sonra, 
birçok gecekondular yapıldı. Tıpkı şimdi ya
pılmasına devam edildiği gibi. 

Peki, yol güzergâhına tesadüf etti diye, ora
ya geDmiş bir zaruret içinde, çareaislik içinde 
bu gecekonduyu yapmış olan vatandaşı, gece
kondusunu yılkmak suretiyle zarardide edecek
siniz ve ona hiçbir hak tamîmıyacaksınız, ama 
diğer taraftan mahalle şeklinde teşekkül et
miş ve 1966 dan sonra teşekkül etmiş olan ge
cekondu sahibi vatandaşa, «Hangi yoldan 
elektrik götüreyim, su götür'eyim, buna kanu
ni bir çözüm yolu nasıl bulurum» diye Devlet 
olarak, Hükümet olarak gayret içinde olacak
sınız. 

Mulhterıem arkadaşlar, şu hususu da belirti-
vereyicm; kanunun yazılışı bemim anladığım 
kadarı ille Türkçesi oldukça açık. Sayın Gün-
doğan arkadaşımı cidden çok severim ve çok 
sempatiktir. İstanbul'umuza renk verir de di
yebilirim hattâ. Ama, nedense bu şekildeki 
Türkçeyi yazdığımız zaman, sanki ona Türkçe 
değilmi:iş gibi gelir mi diye bir zehaba kapılı

yorum. Belki yanılıyorum. Ama, bana öyle 
geliyor ki, bunu yine iyi niyetime bahşetsin. 
Kandisl kısır bir döngünün içinde bizim öneri
lerimizi dinlemiyor. Türkçe oldu mu acaba? 

FİKEST GÜNDOĞAN (istanbul) — Oldu. 
şimdi konuşacağım. 

HALÛK BEHbOL Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, şunu darhal arz edeyim; bu ka
nun teklifine iltifat etmemiz, bilhassa bu ese
rin tamamlanması, zamanında tasnamlanması 
bakımından çok mühimdir. Beni dinlediğiniz 
içi çok teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halûk 
Berkol. Sayın Çumralı, buyuran. -

SEBAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben bu günü, bu oturumu Cum-
hurÇyeıt Senatosu için talihsiz bir gün addedi
yorum. Cumhuriyet Senatosu bir süzgeçtir. 
Millet Meelisindem geçen kanunları tasarıları, 
teklifleri burada en ince nokralarına kadar 
tetkik eder, inceler ve ondan sonra gı&çjer. 

Biz biraz emce ne yaptık? Babası belli ol-
mııyan bir kızcağıza maaş tahsis ettik. Birisi
ne 300 lira verdik, birisine 400 lira verdik. 
Gelin de bunun izahını bulun. Talihsizlik der
ken bumu düşünüyorum. 

Şimdi, bu teklifi getiren arkadaşlammız 
öyle bir silâhla çıkıyorlar ki karşıya, sanki 
Boğaz Köprüsünü yapmaya engel olanlar var
mış gibi. Yok efendim. Kabul edilmiştir, tat
bikatına gerilmiştir. Burada bu teklifle getiri-
loıı ve Senato için gerçekten kabulü manevî bir 
vebal olan mesele bir tek noktada toplanır. 
Kanunsuzluklara, kanun hilâfına yapılan bi
nalara, gecekondulara, Arkadaşlarımızın bir 
k<smm:m izah ettiği şekilde bir alay speküla
törlerin yaptığı, binalara prim vereceğiz. Ka 
nunun menettiği bir hususu bu kanunla, tecviz 
edeceğiz. 

Denemez mi içli ki, 775 savı!! Kanunun nes
rinden önce burada yapılmış olan Dina.arm, 
gecekonduların muayyen bedeli ödenir, alınır. 
Hrryır öyle değil, 775 sayılı Kanunun neşrin
den önce ve sonra, Arkadaşlar teşvik ediyoruz. 
Benden evvel konuşan arkadaşım lütfetti ifa
de etti, bir haftada gecekondu yapılıyor, bu 
memlekette. Bunu nasıl önliyeseksiniz, nasıl 
bu isin hakkından geleceksiniz? Şimdi bu civar 
temel atma merasimine kadar tamamen gecekon-
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duya dönecektir. Böylece 775 sayılı Kanunun r 
neşrinden sonra da yapılan gecekondulara' prim 
ödediğimiz müddetçe, bu yolsuzlukların, bu 
kanunsuzlukların önüne geçmeye imkân yok
tur. Ban bu hususu Senatonun lâyıkı ile incele
mesini rica ediyorum. 

Arkadaşım diyor ki, «ihtilâflar çıkar» Ne ı 
ihtilâfı çıkar efendim? Ne ihtilâfı çıkar? Çı
kacak ihtilâf şu; sen bunu 775 sayılı kanunun 
neşrinden sonra mı yaptım, evvel mi yaptım. 
Sonra yaptım diyen bir adamla devletin ne ih
tilâfı olur. Devlet bu kadar za'fa mı düştü? 

Bir taraftan men edersiniz, men ederiz, ka
nun çıkarırız gecekondu yapılmasın diye, öbür 
taraftan da kalkıp 775 sayılı Kanunun neşrin
den sonra da yapılmış olan binalara ihtilâf 
çıkacak diye prim veririz. Ben bunu kabule şa
yan bulmuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıım 
ralı. Sayın Ağanoğlu buyurun efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) —Sa
yın Başkan, sayın senatörler, incelemekte ol
duğumuz kanun teklifi bir yetki devrini, yetki 
naklini istiyen bir tekliftir. Türkiye'nin gece
kondu problemi var. Bu uzun,, uzun görüşüle
cek, tartışılacak bir konudur. 

Bu yıl 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin 
900 ncü yıldönümüdür. Anadolu 900 yıldır Türk 
vatanıdır. Ama, büyük acıdır, Anadolu baştan 
başa gecekondudur. Hangi Türk köyü, istan
bul'un, Ankara'nın yanıbaşmdaki gecekondu- I 
dan daha mamurdur. Bu vatanı, vatan yapama 
mış olmanın acısıdır. Her vesile ile bunu dile 
getiriyoruz. 

Bugün bütün dünyada gecekondu var. Ge
cekondu konusunu kesinlikle halletmiş bir 
memleket yok. Az çok her memlekette, isveç I 
dâhil, isviçre dâhil daima gelişen, tekniğin 
icaplarına göre, bütün vatandaşları en modern 
meskenlere kavuşturamamanın bir problem 
olarak ortaya çıktığını her yerde görüyoruz. 

Türkiye elbette bu meseleyi uzun yıllar mü 
cadele ederek halletmeye çalışacak. Ama, mü
saadenizle bu kanunun konusu, Türkiye'de ge
cekondu probleminin veya istanbul çevresinde 
gecekondu probleminin halli meselesi değil. 
İmar ve iskân Bakanlığının yetkisi içinde olan 
bir işi, bu özel mesele dolayısı ile, Boğaz Köp- | 

[ rüsü ve çevre yollarının halen inşaatı dolayı 
sı ile alıp Bayındırlık Bakanlığı Karayor arına 
veriyor, bu kanun teklifi. Konunun özelliği var. 
İkinci Beş Yıllık Plânda kabul edilmiş, Boğaz 
köprüsü, beynelmilel firmalarla anlaşması ya
pılmış, inşasına geçilmiş, köprü inşaatı devam 
ediyor, çevre yolları inşaatı devam ediyor. Çev
re yolları Rumeli tarafından başlıyor, Edirne-
kapı'dan, Eyüp'ten, Ayvansaray'dan geçiyor, 
karşı tarafta Ok Meydanından Alibeyköy'ün-
den, Kâğıthane'den geçiyor, Çamlıca'ya geçi
yor; Çamlıca tarafında yer yer gecekondular 
var. Çevre yollarının üstüne isabet eden, bir 
kısmı çok eskiden yapılmış, bir kısmı yakın za
manlarda yapılmış yüzlerce gecekondu var. 
Bunların aslında ıslah edilmesi, kaldırılması 
İmar ve İskân Bakanlığının görevi. 775 sayılı 
Kanun bu görevi imar ve İskân Bakanlığına 
vermiş. Ama bu acele yürütülen, biran evvel ik
mali istenen Boğaz köprüsü ve çevre yolları 
işinde îmar ve İskân Bakanlığı bu işi gereken 
süratle yapamıyacağı için, imkânları yeterli ol
madığı için, bu görevi bu kanun teklifi alıyor 
ve Bayındırlık Bakanlığına, Karayollarına ve
riyor. O halde, çok isabetli, işi hızlandıracak, 
kısa zamanda yapacak ve köprünün tamamlan
ması, bu büyük yatırımın biran evvel hizmete 
girmesi için bu yol güzergâhına yani, çevre 
yollan üstüne tesadüf eden gecekonduların bi
ran evvel halledilmesi işi memleket hayrına ve 
yararınadır. Ekonomik bakımdan da isabet var
dır. Nasıl olacağını, nasıl yapılacağını Karayol
larının bütçesindeki ödenek, Bayındırlık Ba-
kanlğının çalışmaları halledecektir. Şimdi bu 
yetki devri vesilesiyle, bu yetki devrini istiyen 
kanun teklifi dolayısiyle, Türkiye'nin gecekon
du problemini ileri geri münakaşa etmenin ye
ri burası olmadığı kanısındayım. 

Kanunun biran evvel çıkmasında isabet gö
rüyorum. Arz eder, saygı ve teşekkürlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ağan
oğlu. 

Efendim, şimdiye kadar konu üzerinde 10 
kişi konuşmuştur. Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Oyunuza arz etmek mecburiyetindeyim. Acaba 

I Hükümet bir şey söyliyecek mi efendim? 

— 875 — 



C. Senatosu B : 87 
B Â Y I F ^ I R L I K B A K A N I CAHİT KARA-

, ^ (Zonguldak Milletvekili) — Bâzı arka
daşlarımıza kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 0 halde, evvelâ yeterlik öner
gesini oya koyalım. Ondan sonra sizin söz hak
kınız bakidir, efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, eğer söz verilmezse benim sualim olacak. 

BAŞKAN — Suallere raci yani, sual sorabi
lirsiniz efen'dim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Geriye kaç 
kişi var, efendim? 

BAŞKAN — Üç kişi daha var efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bendeniz de 

dâhil mi? 
BAŞKAN — Siz dördüncü oluyorsunuz, 

efendim. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Konunun tümü hak

kındaki görüşmenin kifayetini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir, efendim. 

Sayın Bakan buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; konuşulmakta olan ka
nun teklifi vesilesiyle fikirlerini dermeyan eden 
sayın üyelere kısaca cevaplarımı arz ediyorum. 

Benden önce konuşan Sayın Ağanoğlu'nun 
da gayet veciz şekilde belirttiği gibi, mevzuu-
bahsolan kanun teklifi yalnızca bir yetkinin 
Bayındırlık Bakanlığına devrini öngörmekte
dir. Nitekim, burada sırası gelmişken Sayın 
Gündoğan'a sormuş olduğu bir sual vesilesiyle 
cevap vermek istiyorum. Mevzuübahsolan ka
nun, bir kanun teklifidir. Hükümet, muhterem 
senatörlerin getirmiş oldukları bu kanun tekli
fine işlerinin kolaylaşması bakımından katılmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple, Saym Gündoğan'm 
ifade ettiği gibi, Hükümet düşünmeden, gece
kondu problemini ve şehirleşme problemini eni
ne boyuna etüt etmeden bir kanun tasarısı ge
tirmiş sayılamaz. 
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Ayrıca Sayın İşnien'in konuşurları sırasın
da ifade etmek istediği ve ye^i baştan köprüyü 
ve köprü yapımını bir münakaşa konusu yap
mak istemesini de burada pek yersiz buldum. 
Zira, Boğaz köprüsü ve çevre yolu İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yer almış, bu plân 
Büyük Millet Meclisinden ve Yüce Senatodan 
geçip, kanunlaşmıştır. Kanun mahiyetinde olan 
İkinci Beş Yıllık Plân içindeki bu proje bugün 
realize safhasındadır. Artık işin bu noktasında 
köprü lüzumludur, değildir; bunun ekonomik 
etüdü yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır müna
kaşasının, hele böyle bir kanun teklifi vesile
siyle konu yapılması herhalde yerinde olmıya-
eaKrı,\ 

Aziz senatörler, Bayındırlık Bakanlığının ko
nuya ve kanun teklifine uygun mütalâada bulun
masının sebebi; ifade ettiğim gibi İkinci Beş Yıl
lık Plânda yer almış bulunan ve Türkiye için, 
Türkiye'nin ticari, sanayi, turistik ve her türlü 
gelişmesi için büyük bir değer taşıyan Boğaz Köp
rüsü ve çevre yolu projesinin plânlanmış ve prog
ramlanmış müddet içinde bitirilmesini temine 
yardım eder gayesinden gelmektedir. Zira, Ba
yındırlık Bakanlığınca bu projenin reaHzesi 
için mevcut mevzuatlar muvacehesinde istim
lâkler yapabilmekte, ama bu istimlâk muame
leleri hepinizin bildiği gibi muhtelif ihtilâfla
ra sebebolmaktadır, Bu ise, işin sürüncemede 
kalmasını ve binnetice bu rantabl projenin 
1 8G0 OûO 0C0 liraya malolacak bu eserin, belki 
altı ay, belki bir sene gecikmesine sefcebolacak-
tır. Bu takdirde, takdir buyurursunuz ki, böyle 
bir yatırımın meydana getirdiği maddi zarar 
da hiç şüphesiz daha fazla olacaktır. Bu se
beple Bayındırlık Bakanlığı sayın senatörlerin 
yapmış olduğu bu teklifin isleri süratlendirme
sine ve çevre yoluna rastlıyan bâzı kesimlerde
ki gecekonduların tasfiyesine hizmet edeceği
ni düşünmüş ve bu sebeple kanun teklifi hak
kında olumlu fikirlerini beyan etmiştir. 

Konu esasında imar ve iskân Bakanlığının 
konusudur. Gecekonduların tasfiyesi, Devlet 
yapılarına raslıyan yerlerdeki gecekonduların 
önleme bölgelerine nakli doğrudan doğruya 
İmar ve İskân Bakanlığını ilgilendirmektedir. 
Fakat, hepinizin bildiği gibi, İmar ve İskân Ba
kanlığı bütün Türkiye çapında pek çok işle 
yükümlü bulunmaktadır. Bilhassa son seneler-
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de memleketimize büyük acılar veren deprem 
felâketlerinin kısa samanda izalesi bu Bakan
lığımızın omuslarındadır. Bayındırlık Bakan
lığı hem kendi programındaki işinin süratle yü
rümesini temin, hem de diğer bakanlığın yü
künü hafifletmek için bu işi yapmayı üzerine 
almıştır. Nitekim, kanun teklifinde de bu öngö 
almıştır. Nitekim, kanun teklifinde de bu öngö
rülmektedir. Bu Bayındırlık Bakanlığının biza
tihi kurulusunda mevcut olan güçten istifade 
etmeli ve bu işi biraz da süratle yerine getirme
nin görülen ve sizlerce de eminim ki, takdir 
edilen ve Bayındırlık Bakanlığının Yapı ve imar 
İşleri Reisliğinin imkânları içinde mümkün ola
caktır. işte biz, bu sebeple bu işe Bayındırlık 
Bakanlığı olarak daha iyi ve daha süratie çözüm 
getireceğimize kaani olduk ve bu teklifi des
tekledik. 

Netice itibariyle şurasını bu vesile ile ve 
Sayın Gündoğan'ın sormuş olduğu suale cevap 
olarak arz etmek isterim. 

Hiç şüphesiz Bayındırlık Bakanlığı olarak 
Türkiye'deki bilhassa Devlet yapılarının ya
pımını daha iyi, daha rasyonel yapacak güçte 
olduğumuzu bir vesile ile daha ifade etmek is
terim. Ve konut probleminin dışında bugün 
mevcut bütün Devlet yapılarının Bayındırlık 
Bakanlığının kontrol ve denetiminde olmasını 
her zaman ifade ettik ve bu vesile ile de bir kere 
daha ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, bizim Bayındırlık Bakan
lığı olarak, daha doğrusu Hükümet olarak bu 
teklife olumlu gözle bakmamızın sebebi budur. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sual var, Sayın' Bakan. 
Sayın Salih Türkmen ilk suali istemişti. Bu

yurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Sa
yın Bakandan evvel Ağanoğlu söylediler ve 
kendileri de tasdik ettiler, Demek isterler İd, 
bu bir yetki devri kanunudur. Bu itibarla be
nimsedik," Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân 
Bakanlığından daha iyi yapar; kabul. Ama bu
rada öyle değil, sadece yetîd devri değil, daha 
fazlası var. Şimdi burada 775 sayılı Kanunun 
kapsamına girmiyenler de içine alınmak sure
tiyle istisnai bir muamele getirilmiyor mu? Çün
kü, ben 1 ııei maddeyi okudum; «775 sayılı Ka

nun kapsamına giren veya girmiyenler..» diyor. 
Yani, bu kanunda yalnız yetki devri değil, aynı 
zamanda girmiyenlerin de alınması hususu var
dır. O takdirde bunun daha fasla bir şıımülü yok 
mudur? 

BAŞKAN' — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Efendim, hepiniz takdir 
edersiniz M, 775 sayılı Kanunun nesrinden son
ra da Türkiye'mizin her tarafından gecekon
du yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Ama, bi
zim bu kanuna katılırken öngördüğümüz husu
su bir kere daha ifade etmek isterim. Elimizde 
bulunan program ve plân gereğince samanında 
yapmak mecburiyetinde olduğumuz Boğaz Köp
rüsü ve çevre yolunun zamanında bitirilmesi 
hedefidir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için çevre 
yolu üzerinde bulunan bütün gecekonduların 
tasfiye edilmesi lâzımdır. Ama istimlâk yolu 
ilo, ama yıktırılması suretiyle, ama hususi ka
nunlarla tasfiye suretiyle... Biz bu hedeften ha
reket ederek sayın senatörler tarafından tek
lif edilmiş bulunan ve huzurunuza gelmiş bu
lunan bu teklife olumlu nazarla baktık. Hiç şüp
hesiz bizim elimizde, daha doğrusu İmar ve İs
kân Bakanlığının elinde 775 sayılı Kanunun çık. 
tığı andaki dava fotoğrafları ile tesbit edilmiş 
gecekondu durumu mevcuttur. Halen de bu ka

nun teklif olarak gelindiği andaki durumu da biz 
tek tek tesbit ettirmiş bulunuyoruz. Fakat, 775 
sayılı Kanunun nesrinden evvel yapılmış ko
nutları tasfiye edip, öbürkilerini tasfiye ede
mediğimiz müddetçe, bu projenin realizesi yine 
mümkün olmıyacak ve gecikme yine olacaktır. 
İşte zannedersem sayın kanun teklifeilerinin 
yapmış oldukları teklif esasında bizim arzu et
tiğimiz hedefi de esas almıştır. Bu sebeple biz 
buna katıldık. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Çunırah buyurunuz efendim, ikinci soru. 

SEBAT ÇUMRALİ (Konya) — Boğaz Köp
rüsü güzergâhı tesbit edilirken, bu güzergâh 
üzerinde bulunan gecekondular tesbit edilnıiş-
midir? Tesbit edilmişse, bunlardan ne kadarı 
775 sayılı Kanundan öncedir, ne kadarı sonra
dır? Acaba Sayın Bakan bir şey söyliyebilecek-
ler mi? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Takriben hatırımda Kaldı
ğına göre, halen bizim güzergâha raslıyan ve 
behemahal yıkılması, tasfiyesi icabeden 3 500 
küsur gecekondu mevcuttur. Bunlardan 2 200 
civarındakiler 77 5 sayılı Kanundan sonra ya
pılmış olan gecekondulardır. Biz bunları yık
madığımız takdirde, her hangi bir şekilde ^un
l an ortadan kaldırmadığımız takdirde bu pro
jeyi realize etmemiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Fahri Korutürk buyurunuz efendim. 

Soru: 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Boğaz Köprüsü proje
sinin tahakkuk ettirilmesi zarureti şarttır. Bu
na inanıyoruz. Fakat, Devletin ve kanunlarının 
itibarını korumak için 775 sayılı Kanunun ka
bulünden evvel yapılmış olan gecekonduların is
timlâkine para vermek, fakat ondan sonrakile
rini yıktırmak, güzergâhta bulunanların hep
sini birden yıktırmak suretiyle projeyi zama
nında tahakkuk ettirmek mümkün görülmüyor 
mu? Maksadımız Devletin ve kanunlarının iti
barını korumaktır. Senatonun üzerinde dur
duğu bütün endişe budur. 775 sayılı Kanun me
riyette ise biz bu kanunun itibar görmemesi 
endişesi içerisindeyiz. Bütün endişemiz burada-
oır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Efendim, sözlerimin başın
da da ifade ettiğim gibi, konuşulmakta olan ka
nun Hükümet tarafından getirilmiş bir tasarı 
değildir. Yalnızca Hükümet bu teklife katıl
mış durumdadır. Sayın Korutürk'ün ifade etti
ği hususa canı gönülden katılıyoruz. Şüphesiz 
kanunların hâkim olması, kanunların hâkim kı-
lınması esastır. Bir Hükümet üyesi olarak şunu 
da ifade etmek isterim ki, Hükümet halen yap
makta bulunduğu ve bilhassa gecekondular hak
kında yapmakta bulunduğu çalışmalar saye-. 
sinde yalan bir zamanda bu büyük dâvaya hal-
çaresi getirecektir. Fakat, tekrar ifade etmek 
isterim, takdir yine Yüce Senatonundur. Biz 
yalnız kendi işimizin durumunu arz ettik ve bu 
tekîifb güdülen gayenin bizim işimize yarıyasa-
ğmı, bu yönden yanyacağım da ifade etmiş ol
duk, Teşekkür ederim. 
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j BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Efen
dim bir sorumuz daha var. Sayın Dikegligi1 bu
yurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın müşkül durumda oldu
ğuna kaaniim. Bir kanun çıkarıyoruz, sene 1960; 
775 sayılı Kanun. Bunu Parlâmento çıkarıyor. 
Bu kanunu Devlet, yani Hükümet tatbik etmek
le mükellef midir, değil midir? Eğer, mükellef 
değilse Devletin varlığına itimat edilebilir mi? 

ik i ; Hükümet ve Devlet bu kanunu eleman
ları ile tatbik eder. Eğer, istanbul Belediyesi 
1963 yılından sonra 775 sayılı Kanunu tatbik 
etmemiş ise ve buna mukabil gecekondular ya
pılmışsa, bunun külfetini Hazineye yüklemek 
ini doğrudur, yoksa bu kanunu tatbik etmekle 
mükellef olanlara mı yüklemek doğrudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Hiç şüphesiz Hükümetin 
görevi meclislerin çıkarmış oldukları yasala
rı uygulamaktır. Nitekim bu kanun "kilce Se
natodan ve Yüce meclislerden nasıl geçerse öy
lece Hükümet tarafından uygulanacaktır. Arz 
ederim efendim. 

BASSAM — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Sayın Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş 
teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Son söz 
'diye bir şey yok mu efendim. 

BAŞKAN — Daha bitmedi efendim. 
FİKRET GüNDOĞAN (İstanbul) — Son söz 

istiyorum, son söz verirınisiniz, konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçeceğiz 
şimdi. Yeterlik önergesi... (Gürültüler) 

FİKEBT GÜNDOĞAN (İstanbul) —• Son söz 
üyenindir efendim. 

BAŞKAN Hatırlıyorum efendim. Müsaa
de ederseniz. Yeterlik önergesi verildiği zaman 
10 kişi konuşmuş idi. Sayın Bakanın konuşma
sını dâhil olarak yeterlik önergesi verilmiştir. 
Soru da sorulmuş olduğu için... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, öyle de oka İçtüzük son söz üyenindir bu
yurur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurumuz. Son söz 
üyenindir, hiç şüphesiz. Fakat kanun daha bit
medi. Eğer tensip ederseniz, kanun biterken, 
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istediğiniz tümü üzerindeki son söz üyenindir. 
Değil mi efendim? Tensip ederseniz maddele
re geçelim, maddelerde söz istediniz zaten, söz 
vereceğim, o zamanda soracağınız şeyi söyliye-
bilirsinia. 

Sayın arkadaşlarım, 10 kişi konuştu, sualler 
soruldu, Sayın Bakan açıklamasını yapmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza ars ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik vardır, ivedilik hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Emiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çev

re yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı Ka
nunun kapsamına giren veya girmiyen ve 
23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen ka
nunun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındır
lık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efen
dim. Sayın Artukmaç sıradadırlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan evvel bu 
kürsüden beyanda bulunurken şimdi söyliye-
ceklerimi bilerek hıfzetmiş idim ve maksadım da 
şu idi : Bu kanun ile Boğaz Köprüsü ve çevre 
yolları sahaları üzerinde gecekondu şeklinde 
yapılmış binaların sahiplerinin yol geçmesi se
bebiyle ortadan kaldırılmasından mütevellit 
zararlarının ödenmesini kapsıyor iyi düşüncesi 
ile, iyi niyeti ile, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
şimdi söyliyeceklerimi hıfzetmiştim ama, öy'e 
görüyorum ki, çok değerli ve sevgili kendiline 
benim de çok saygım olan sayın teklif sahibi 
Berkol, Saym Hükümet mümessili değerli ba
kan, öyle anlatılıyor ki, kendileri dahi kasdet-
tikleri sonuca varamıyacak bir hale konuşma
ları ile geldiler. Şimdi izah edeceğim, eğer sab
rınızı tüketmezsem. 

Önce Sayın Berkol'a söyliyeyim. Büyük bir 
projenin tahakkuku sekimde ifade buyurduğu 
sözde hem kendi seçim bölgesine, hem de men-
subolduğu partiye elbette pay çıkarmak gibi 
bir eda vardı. Bunun münakaşasına burada gir

memeye özen gösterdik. O büyük bir proje mi
dir? Projelerin hangisinin büyük olduğunun 
münakaşasını burada çok yaptık. Tekrar dön-
miyeceğim. Türkiye'de Boğaz Köprüsü yapma
nın büyük proje olduğu bekemahal belli bir 
gerçek. Fakat, Türkiye'de yapılması gereken 
çok daha büyük projeler vardır, iddiasında bu
lunanlar kolaylıkla bir tarafa itilecek fikir sa
hibi değillerdir. Çünkü, Türkiye'deki büyük 
projelerin büyüklükleri, kapsadıkları malî por
teden gelmez. Türkiye'de öncelikler büyüklüğü 
tâyin eder. Hangi sahada öncelikle yatırım ya
pılman iyi saptanmazsa, projenin maliyeti ne 
kadar büyük olursa olsun, onun Türkiye'de 
plânlama tekniği içinde büyüklüğüne kimse 
inanmaz. Binaenaleyh, büyük projedir, değil
dir münakaşasını hakikaten bugünkü şartlar 
içinde tekrar ele almak- istemiyorum. Ancak, 
şimdi bu kanunla yapılmak istenen nedir? Bir 
kere daha, biraz da teferruata inerek, evvelce 
söylemediklerimi ele söyliyerek ifade etmek isti
yorum. 

Efendiler, bu kanun ile Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolları üzerindeki gecekondular tasfiye 
edilmek istenmektedir. Bu sözden ne anlaşılır 
bilir miisniz? Eğer, ciddî ve kanuni inceleme
lerde bulunmak lüzumunu hissederseniz bu tas
fiye sözünden 775 sayılı Kanunun tasfiyeyi 
içeren 21 nci maddesi anlatılır. Bırakalım, öyle 
değil, bizim tasfiyeden maksadımız bu sahalar 
üzerindeki gecekonduların yıkımından mütevel
lit zararların ödenmesi anlamına geliyor mu di
yorsunuz? Tabiî onu öyle yazmanız lâzımdı. Bu 
•da bir Türkçe, noksanlığı. Öyleyse, bu kanun 
bir istimlak kanunu tâbiri caizse, dikkat ediyo
rum sözüme, tâMr caizce. Neden istimlâk kanu
nu. nasıl istimlâk kanunu? Ha, sundan dolayı : 
G^ekondn biliminde yap^mış bir bina çevre 
volu sahası üzerine rastlıyorsa Bayındırlık Ba
kanı bu binanın kendisine, yani binanın malze
meline veya yerine, para vermek suretiyle o bi
nanın sahiMnm zararını önliyecek, onu mu de
mek istiyorsunuz? Eğer, bu bina gecekondu ise 
775 sayılı Kanuna göre bu binanın yeri beledi
yenin olmak gerekir. 1$edeni Su şartla. ıslah 
bölgesi içinde ise o yer, o yerdeki gecekondu
ların yerlerini belediye aknaya mecbur. Neden? 
775 sayılı Kamınım 5 nci maddesi. 6 nci mad
deci böTrig ya^vor, Ovle ise. daha ileri rrid&Yelz 
burada bir gecekondu varsa bunun yeri, 775 sa-
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yılı Kanuna göre, orada gecekondu yapılanlara 
verilir. Niçin verilir? Islah için verilir. îşte ge
cekondusunu ıslah etsin, orada ev haline getir
sin. Hattâ üstüne para da verilir. Öyle ise, şim
di siz Boğaz Köprüsü ve çevre yolları üzerinde 
gecekonduların tasfiyesi için çıkardığınız ka
nunla neyi öngörüyorsunuz Neyi... İstim
lâki mi? Bedeli vermeyi mi? öyle i~-e bu bede
lin Karayolları yahut Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından binaya aidolanmı, yere aidolanını, 
sahipli ise sahiplisini, değilse "belediyeye ait isa 
belediyeye aidolanmı tefrik etmeye mecbursu
nuz. Yani, açıkça bu kanuna göre öyle olması 
gerekir. Bu gecekondular ıslah bölgesinde ise 
belediyenin malı olan yerlerde yapılmış de
mektir. Belediyenin malı olması gerekir, kanu
na göre. Tasfiye bölgesinde ise tasfiye için 
bu kanunda gösterilen usullere uymak şart
tır. Onlar nasıl şeydir? Başka yerde yer bu
lup da oraya adamı gönderinceye kadar onu 
yıkmıyacaksın, şu olacak, bu olacak. E, böyle 
de değil. Mutlaka yıkacaksın, belli, anlaşılı
yor. Öyle ise. bu kanun : 

1. Yetki devri kanunu değildir. Yani, 
hele imar ve iskân Bakanlığının vazifesini Ba
yındırlık Bakanlığına veren kanun değildir. 
İmar ve İskân Bakanlığının vazifesi değildir. 
Eğer gecekondu tasfiyesi yoliyle giderseniz o 
iş başka şeydir, istimlâk yoliyle giderseniz o 
iş yine başkadır. Belediyelere aittir. Çünkü 
arsa belediyenindir, üstündeki de belediyenin 
olmak gerekir, henüz enkazının tapusunu ver
memişse. Yörüngesine koyalım, bu kanunun 
1 nci maddesinde yazılı olduğu üzere; 

2. ifade Türkçe değildir. Çünkü bu kanu
nun 1 nci maddesinde yazılı olduğu üzere «İs
tanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi 
sahasına dâhil ve - 775 sayılı Kanunun kap
samına giren veya girmiyen ve 23 . 7 . 1970 ta
rihine kadar inşa edilmiş olan gesekonduların 
tasfiyesi için sözü geçen kanunun ilgili hü
kümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı yet
kilidir»,, sözü Türkçe değildir, yanlıştır. Çün
kü, 775 sayılı Kanunun kapsamına girmiyen 
gecekondu olmaz. Neden Çünkü, gecekondu 
denen deyimin ne olduğunu 775 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi yazar. Orada derki, «Bu 
kanunda sözü geçen gecekondu deyimi ile 
imar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve 

genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine 
aidolnııyan arazi veya arsalar üzerinde sahibi
nin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar 
katledilmektedir.» Gecekondu bu demek. Baş
kasının arazisi üzerinde izin alınmadan yapı
lan binaya gecekondu denir. O takdirde ge
cekondular hakkındaki hükümler 775 sayılı 
Kanunda yer almıştır. Bunun dışında başka 
türlü bir gecekondu düşünmeye, onu ba]ka bi
çimde tarife imkân yoktur. Binaenaleyh, «Ge
cekondu Kanunu kapsamına giren, girmiyen» 
dediğiniz zaman, o zaman ne yapmış olursu
nuz? Kendi sahipli arazisi üzerinde yapmış 
olduğu bina sizin ıtlakınıza göre, sizin tarifi
nize göre gecekondu olursa, o takdirde genel 
istimlâk hükümleri dışına çıkacaksınız, bu ka
nuna göre Bayındırlık Bakanlığı yoliyle istim
lâk mi yapacaksınız? Nereden bakarsanız ba
kınız, ne ifadeniz, ne kastınız birbirine uymu
yor. Hele Sayın Bakanın buraya gelip, biz bu 
teklife uyduk demesini, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bütün sakınmama rağmen doğru bulma
dım, 

-Sayın Bakandan şunu öğrenmek için ben 
sual sordum. Bakanlık, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, 775 sayılı Kanunla gecekondu neye denir 
diye tarif edildikten sonra, belli bir saha üze
rindeki gecekodularm tasfiyesine gidilmesi ge
rektiği zaman, gerek Gecekondu Kanununda, 
diğer mevzuatta belli hükümleri uyumlu vs tu
tarlı bir biçimde bir araya toplıyan bir tadarı 
getiremez de, değerli arkadaşlarımın oradaki 
gecekondu sakinlerine yardım olsun diye, işte 
ellerinden geldiği kadar yaptıkları bir hizmeti 
böyle benimserse, burada, bu kürsüde neyi izah 
etmeye kalksalar muvaffak olamazlar. Görecek
siniz ki bu kanun uygulamaya geçtiği zaman, 
belediye, imar ve iskân Bakanlığı, bu kanuna 
göre şimdi Bayındırlık Bakanlığı ve tabiî va
tandaşlar birbirleri ile münasebetlerini düzen 
lenıeye muvaffak olamıyaeaklar. Hangi hüküm
lerin uygulanacağı hususunda ihtilâf çıkacak, 
işler mahkemelere dökülecek ve mahkemeler de 
hangi kanunların uygulanacağını kestiremiye-
cekler. «Gecekondu Kanunu kapsamına giren, 
girmiyen» sözünden büyük iftilâf çıkacak. Gece
kondu ıslah bölgesinde ise, İş başka türlü sürü
necek. Gecekondu tasfiye bölgesinde ise başka 
türlü hallolacak. Eğer gecekondu tasfiyesi bi
çiminde yapılacak ise 21 nci madde mi uygula-
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nacak? Yok. bu kanunda kastedilmek istendiği 
gibi bir nevi istimlâk yapılacaksa iş başka bir 
şekil alacak. Binaenaleyh, sayın hükümetten 
onu istemiştim, ben. Niye uyumlu, tutarlı, ne 
kastediyorsanız onu istihsale matuf bir kanım 
getirmezsiniz de başkasının, yani daha doğrusu 
sevgili .arkadaşlarımızın getirdiği bir kanunu 
tebaiyyet etmekle kendi politikanızı da perişan 
hale getirirsiniz. 

Şimdi tekrar ediyorum, öğrenmek zorunda
yım. Bu kanunla, 1 nci maddesi ile, gecekondu 
denilen varlığın, Boğaz Köprüsü ve çevre yol
lan üzerinde mevcudiyetine rastlandığı zaman 
Bayındırlık Bakanlığı hiçbir kanuna bağlı ol
maksızın sadece bu kanunun 1 nci maddesi ile 
o gecekondunun yerini ve binasını tanzim mi 
edecektir, kastı bu mudur? O takdirde, biraz 
evvel arz ettiğim meseleleri nasıl halledecektir? 
Bunu lütfen asıkça ortaya koymak lâzımdır. 

Şunu söyliyeyim bir politik söz olarak. Biz, 
Önceden beri hep ifade etmişizdir. Toplumsal 
olaylar kendi tabiî süreçleri içinde kimseyi din-
lemeksiz'in ilâhi kanunlarına göre, tâbiri caizse 
gelişirler, büyürler, oluşurlarken, siz arada bir 
müdahale eder, el atar o gelişimi, oluşumu bel
li istikametlere doğru tevcih etmeye çalışırsınız. 
Bu her ülkeye böyle olur. Ama, bu müdahalele
riniz ne zaman toplumsal olayların varması ta
biî olan, doğal olan behemehal olması doğal 
olan şekle uyar, işte o zaman isabetli politika 
takibetmiş olursunuz. Ne zaman siz müdahale
nizi bu kanunda olduğu gibi ve bundan evvel
ki konuşmamda belirttiğim gibi, palyatif ola
rak, nazari olarak ve toplumsal oluşumların ge
lişimine uygun olmıyarak müdahalelerle saptır
maya kalkarsanız, karşınıza o olayın sapmasın
dan meydana çıkmış bir maraz meydana çıkar. 
Türkiye'de gecekondu veyahut daha doğrusu şe
hirleşme olayını saptıra, saptıra, doğal yörünge 
sinden saptıra saptıra önceleri fevkalâde gayri 
tabiî bir oluşum gibi kabul edip ceza kanunları 
ile yok etmeye kalktığınız gecekonduyu en so
nunda kabul edecek duruma gelinceye kadar 
bir sürü tecrübe kazanırsanız, elbette günün 
birinde tenkide mâruz kalırsınız. Şimdi bu ka
nun, şehirleşme olayında, gecekondu konusunda 
ve bir sahada yapılacak ayıklamada hakikaten 
kendi tabiatına aykırı bir düzen içinde tasfiye 
edilmek isteminin bir tezahürü. 

Yardımımız şu olacaktır, kanunun hangi 
kaste makrun çıkarmak istiyorsanız, vatanda
şın da, Devletin de haklarını, yetkilerini, borç
larını, vecibelerini ve ödevlerini tedahül ettir
meksizin, bir sürü mesele çıkarmaksızın, yeni 
marazlar doğurmaksızın yapınız diyoruz. Bizim 
söylemek istediğimiz budur. Ama, göreceksiniz 
ki, bütün bu ikazlarımıza rağmen, sonra mah
kemelerde ve diğer yerlerde çıkacak bir sürü 
ihtilâfa rağmen, kastedilen sürat yerine, bu ka
nunun getirdiği teknik yüzünden daha çok me
seleyi geriye götürücü bir tekniğe bağlı olduğu 

- için, bu kanun maksadı tahakkuk ettirmiyecek-
tir. Binaenaleyh, siz olsanız öyle yapmazdınız 
cevabı ile karşıkarşıya kalacağımı bilerek söy
lüyorum ki, bende cevabı ile karşıkarşıya kala
cağımı bilerek söylüyorum ki, bendeniz Hükü
metin yerinde olsam, bu tasfiyeyi en iyi biçim
de dile getiren yeni bir tasan ile gelirim ve sü
ratle Meclislerden geçirmeye çalışırım. Bunun
la şunu yapmış olurum. Birçok kanunların bu 
konu ile alâkalı maddelerinin tedahülünü, tea
ruzunu, vatandaş - Devlet münasebetlerindeki 
çatışmayı ve Devletin veya vatandaşın zarar
larını önlemiş olurum. Yoksa, kimse, özellikle 
bendeniz o gecekonduların sahiplerine 1966 yı
lında ısdar olunan Gecekondu Kanunundan 
sonra yapılmışlardır diye tazminat verilmesin 
iddiasında değilim, aksine her şeyin karşılığını 
vermek lâzımdır. 

Türkiye'de bu konuda çok bahsi geçiyor, 
çok iddialı olan iktidarlar vardı. Bir arkada
şım güzel söyledi. 1966 yılından sonra tek gece
kondu yaptırmayacağız, düzene alacağız, biz bu
nu plâna bağlıyacağız, dediler, öyle anlaşılıyor 
ki, getirilen tekliften de öyle anlaşılıyor ki, 
1966 dan sonra öyle çok gecekondu yapılmış-
ki, muvaffakiyetsizliği bizzat kanun tescil edi
yor. O yönü bir tarafa bırakalım, ama tekrar 
ediyorum, bu kanunla umulan netice hâsıl ol-
mıyacak, sürat temin edilmiyecek ve o çevre 
yollarındaki istimlâk işlemleri, tâbiri caizse te
mizleme işlemleri tahakkuk etmiyecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fikret 
Gündoğan, Sayın Sadık Artukmaç. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyo
rum efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 
arkadaşlarım, Boğaz Köprüsünün ve çevre yol-
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larınm yapılmasında mutlak bir zaruret oldu
ğu inancındayım ve yine aynı inançla bu Bo
ğaz köprüsünün ve çevre yollarının en kısa za
manda yapılması lâzımgeldiği inancındayım, 
aynı zamanda. Bu düşünce iledir ki, değerli ar
kadaşlarımız teklif olarak huzurlarınıza gelmiş 
bulunmakta ve bu kanun teklifini Senatoya ka
dar getirmiş bulunmaktadırlar. Bu tekliften 
maksat ve gaye, bir yetki devrinden ibarettir; 
teklifin maksat ve gayesi yetki devrini sağla
maktan ibarettir, imar ve iskân Bakanlığına 
aidolan bir görevi, Bayındırlık Bakanlığına in
tikal ettirmekten ve Bayındırlık Bakanlığının 
da bu görevi 775 sayılı Gecekondu Kanunu hü
kümlerine göre yapmasını sağlamaktan ibaret
tir. Buraya kadar teklifle tamamiyle mutabı
kım. Ama, burada teklifte bir noktaya dokun
mak istiyorum. O da şu oluyor, «775 sayılı Ka
nunun kapsamına giren.» Tamam, kanunun 
kapsamına giren muameleleri Bayındırlık Ba
kanlığının yapmasında sayılamıyacak derecede 
fayda vardır; işi süratlendirme bakımından, 
malî kudret bakımından çok faydalıdır. Ama, 
veya girmiyen ve 23 . 7 . 1970 tarihine kadar 
inşa edilmiş olan» ibaresinin de tamamiyle yer
siz olduğu inancındayım. Çünkü, Gecekondu 
Kanununun kapsamına girmiyen hususların 
prosedürünün de ayrı olması lâzım. Bir kısmın
da Gecekondu Kanunu tatbik edilebildiği gibi, 
bir kısmında umumi hükümlerin de uygulanma
sı gerekir. Aynı yetkiyi yine Bayındırlık Ba
kanlığının, tıpkı imar ve iskân Bakanlığı şim
di ne durumda kullanılıyor ise yetkisini, aynı 
kullanması gerekir. Bu bakımdan diğer muh
terem arkadaşlarımın da temas ettikleri gibi 
bu, «Gecekondu Kanununun kapsamına girmi
yen» ibaresinin burada fuzuli olduğu inancın
dayım ve çıkarılmasında da fayda vardır. 

Sedat Çumralı arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, Gecekondu Kanunundan sonra yapılmış 
olan gecekondulara bir nevi prim vermek, on
ların lehine hareket etmek gibi, onların lehine 
imkân yaratmak gibi bir netice doğuracağı 
inancındayım. Bu bakımdan 1 nci maddedeki 
«veya girmiyen ve 23 . 7 . 1970 tarihine kadar 
inşa edilmiş olan» ibaresinin çıkarılması sure
tiyle maddenin tedvin edilmesi lüzumuna inanı
yorum ve maddeyi şu şekilde değişiklikle hu
zurlarınızda okumak istiyorum. 
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«istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasına dâhdl ve 775 sayılı Kanunun kap
samına giren gecekonduların tasfiyesi için sözü 
geçen kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya 
Bayındırlık Bakanı yetkilidir,» şeklinde madde
nin getirilmesinde fayda vardır. Bu konuda 
önergemi sunuyorum; iltifatınıza mazhar olma
sını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Artuk-
mac, Sayın Hüsnü Dikeçligİil, madde üzeninde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem Başkan, sayın arkadaşlarını; bu elimiz
de bulunan kanun -teklifinde, kanunun bir se
natör vs milletvekili arkadaşımız tarafından 
verildiği yok. Tabiî Halûk Berkol arkadaşımı 
dinleduikten sonra, sayın Senatör Halûk Berkol 
arkadaşımüa Orhan Cemal Fersoy tarafından 
bertilmiş olduğuna ait bilgi sahihi oldum, ben 
şahsan. Arkadaşımın konuşraıasnn da dinledim. 
".fiabüi ki İstanbul köprüsünün vıe çevre yoLarı-
nm \ a puması hususundaki bir meseleyi müna
kaşa etmiyoruz, biz burtajda. Köprü ihaüa 
edûlmiş, çevre yoları da, yapılacak, Mı an ön
ce bitecek. Eaas mesele o değil. Esas mesele, 
kanunun ruhudur, kanunun teklif ediliş tar
zıdır. 

Biz bundan önce bir kanun çıkarmışız, 775 
sayılı Kanun. Bu kanun 1966 da meriyete gir
miş. Bundan sonra da gecekondularla dur de
necek, yapılmıyacak denmiş. Ama, bu kanu
nu da yine parlâmento çıkarmış. Parlâmen
todan çıktıktan, sonra eübettsld bunu Hükümet 
uygulayacaktır. Hükümeti de murakabe yetki
si, kontrol yetkisi; senatör ve mjjletvekilerine 
aittir. B'en hayret ©diyarımı. Senatör ve mil
letvekilleri bu kanunu çıkardık ban sonra, eğer 
Hükümet uygulama vazifiJİni yapmamışla, 
yapmıyorsa o zaman Hükümeti sığaya çekmele
ri lâzım. Hükümet makamında oturan insan, 
siz bir kanun çıkardınız ve bu kanunda dediniz 
ki, 1966 yıllından sonra bana bu salâhiyeti ve
rin gecekoııdıiüorıa dur diyeceğim, yaptırmıya-
cağım ve önleme bölgesini çile aldım. Önleme 
bölgeleriyle de bu işd süratlendireceğim. Yeni 
yeni gecekonduların yapılmasını, şehirlerin 
geilişi güzel olarak genişlemesini öniliyeoeğbn. 
Hükümet bunu söylüyor. Biz şimdi, parlöman-
tsrler olarak - İşin üzücü tanafı bu - bu vazi
fe yapmıyaıı bakanı sığaya çekeceğimiz yerde, 
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bakam sığaya çekmiyoruz ondan sonra bu kanu
nu gıetıireutclk taviz veriyoruz. Ne diyoruz? 
Vaiıandaş sen gecekondu yap, ben kanunu çı
kardım ıaana, mıaikamda 'Oturan 'tatbik (etme
miş bunu. B'sn 'kanunu çılka'inm lama, arka
dan tatbiik 'Seiilmesiiis senin lehine tekrar kanun
lar getiririm, "bozarım, yaaanm, 'Çiaerim ve ibu 
surette üzn müsterih ol. Ben kanunların icra
cısı, koniroloi.su değil, senin namına bir mesele 
olduğu vakit onu geltiren, taishlbat yapan paır-
lâmentıerim. 

İ;;ti3 i83as m'-esele burada. Türkiye'de jkamm 
devleti olma meselesi keyfiyetidir. Türkiye'
de Hükümet oOnıa keyfiyatidir. 

Ben Nihat Erim Hükümetinden isterdim ki:, 
kanunlıan tatbik etsin. Bayındırlık Beikını eır-
kaldaşım zor durumda, bu İmar ve fokân Ba
kanının vasiifesi. Reformlardan maksat, kanu
nu getirmek, ondan sonra kitapîarın üzerine 
yasmak değil. Mrvouıt {kanunların tatbikini 
yapmsik ve o kanun iıatbikatı üzerinde titizülikla 
durmak, Hazinenin menfaatini korumaktır, 
yoGisuz gidişlere dur demektir. Efendim, geo3-
İkonduüıar şimdi de yapılıyor. Benim bunu ak
lım çimiyor T;3 brnu kabul edemiyorum ve et
mek de istemiyorum. Nasıl yapılır? Hüküma^m 
ebrrtanı yok mu? Gider hesap sorar belediye 
rtalsiaıden, oranın insanlamıdaıı. 

Eayefendiler, siz bu kanunu kabul eder 
VT> budlvın bedelini ödediğiniz müddetçe gece
konduların yerden biter gibi "bitmesine mâni 
olaTsıyacakısmısı. Adam veriyor yılacıya 500 -
1 000 fliro, gecekondusu yıkılmıyor. Türkiye'de 
ahlâk devletini, fazilet devletini, kanun devle
tini ikaniia edeceksin. Siz hu kanunu getiriyor-
İsunuz, vatandaş 1986 yılından sonra gecekon
du yapıyor, ben buladan çevre yolunu geçire
ceğim diyorsun, iyi etmişsin, güzel etmişsin 
şimdiye kadar da oturmuşsun, al "bakalım ben 
sana şu kadar da Devüıet Hazinesinden para ve
reyim diyeceksin. Benim hatırıma Tevfik Fik
ret'in Hanı Yağma şiiri geldi.. Kanaıaıtim'öe biz 
Devlet Hasinssini Ham Yağma'ya tafbi tutuyo
ruz. Neden Kanunu tatbik edemiyen insan
lara hesap sanacağımız yeıdıe, ondan bunu 
tazmin ettireceğimiz yerde Devletin Hazineım-
den, fakir fukaranın kesesinden onun jkaba-
hatini örtüyoruz ve götürüp Hazineden bu pa
rayı ödüyoruz. 

Şimdi, mesele burada değil. İmar ve İs
kân Bakanlığı vazifesini yapamamış, yapamıa-
lığı için ne olmuş? İmar ve Lkân Bakanlığı 
zaten bu kanun gelmese idi, o kanunu tatbik 
etmekle mükellefti. 1966 yılından itibaren fo-
oğraflarmı alldıracağım, ben gecekondulara 

jnldyeceğim diyen bakanlığın bizatihi bunlara 
jazminat vermemesi lâzımdı. Yıkardı, istimlâk 
3derdi, parıa vermezdi. O halde ne yapmak 
lâzım; bunu, bu kanunla Bayındırlık Bakanlı
ğına devretmek îâsım. Doğru, BayındiTfck Ba-
kanhğı ısüıtatüü. 'iş yapıar, iyi iş yapar. Elinde 
parası da vardır. O da güzel. Ama, bununla 
beraber Bayındırlık Bakanlığını bu mesuliyet© 
sokmaya bizini ne hakkımız var? Darılmasın 
Bakan, yerinde o?jsam böyle bir mesuliyeti (ka
bul etmem. Niçin ben İmar ve İskân Bakan
lığının yapamadığı işi, yürütemediği işi, 1963 
yilmdan bu zamana kadar kendine kanım ve-
rilmiş de gecekonduları önlememiş, belediye
den hclıap sormamış, ondan sormamış, bundan 
sormamış da ben bu mesuliyeti üzerime alayım 
ve Devlet Hazinesinden ben bunlara para ödü-
vey:jm? Bu kanunla biz salâhiyeti Bayındırlık 
Bakanlığına veriyoruz. Doğru. Fakat, Bayın
dırlık Bakanlığının 23 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren yapılan gecekonduların da istimlâk para
sını veraissi keyfiyetini ortadan kaldıralım, 
Arbulkmaç arkadaşımızın dediği gibi. E en şah
san arkadaşımın hüsnüniyetinden eminim. Su
iistimal etmiş falan onu da düşünmüyorum. 
Fakat böyle bir kanunun gelımafîina benim baf-
sailam almıyor. Çünkü, bundan önceki kanu
nu çıkaranlar bizliz. Arz ettiğim gibi, bu ka
nunu tatbik etmiyenlecrden hesap soraoaik biziz. 

Beyefendlei', particilik hislerini bir tarafa 
atmak lâzımı hissi davranışlardan uzak dur
mak lâzım. Eğer biz particilik hissi ile hare
ket eder, her yapılanı hoş görürsek bu mem
lekette ihtilâtları önFiyemeyiz, Burada hssap 
veırtemezsek hıdaüahtıa da mesul olur ve he
sabı veremeyiz. Maalesef Türkiye'de partici
lik hisleri ile her yapılmıyan şeyler örtülmek ve 
ondan (scnrıa lâğvedilmek isteniyor. Ben is
terdim ki, diğer arkadaşlarım da çıksın ko
nuşsun, bu kanun yensizdir, elesin. Ondan 
sonra da tatbiik letnıiiyen dnsaniardan da hesap 
fîorufısun. 

Şimdi, turada Merdiven köy hikâyesi var. 
Benim ona da laldım ermiyor. Beş Yıllık Plâ-
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ııa koymuşsun, bunu ve Boğaz köprüsü için 
çevre yolu lâzım. Nasıl olurda ön tedbirleri 
almayıp da Haskıieyü kaptıkaçtıcıiara kaptııia-
bilirsin. Türjklye'deM yolsuzlukların nedenleri 
üzerine eğilmek lâzım. Zaten Hükümet olma
nın sırrı bunda. Bunun ilgisi yok ama, vak
tiyle yapıllacak iş bu idi. Vaktiyle iş yapıla
madığı ilcin şimdi, müşkül vaziyette kalıyoruz. 
Hattâ o 'andın itibaren oraya gecekondu yapı
lırsa elbette çevre yollarının geçmesi ile bir de
ğer artışı husule gelecelktir, dolayısiy'le va-
tandaşliar kolaylıkla para akacaktır. Sayın Ha
lûk Berkol arkadaşım bilir ki, bu şayia oiduk-
tıan sonra buraya gecekondu yapanların mikta-
rı çok artmıştır', artmakta devam etmiştir. 
Çünkü, ilerde menfaat temini vardır, işin ucun
da. Böyle bir menfaat teminini bu kanun 
kolaylaştırıyor ve çabuklaştınyor, Hazineden 
biz onlara ihsanda bulunuyoruz. Bu bir nevi 
ihsandır. 

Benim kanaatimce Artukmaç arkadaşımızın 
teklifini kabul edelim. Muhalif muvafık 'arka
daşlarımız bunu kabul etsin. Bayındırlık Ba
kanlığına bu salâhiyet verilsin vs 'kıymetli Ba
yındırlık Bakanı arkadaşımız da bundan önce
ki yapılamıyan icraat dolayısiyle külfete sokul
masın. Devlet bunaida icraatını göstersin; ey 
vatandaş bu gecekonduyu |sen niye yaptın de
sin. Kayserl'de bir hâdise olmuş; Hazine ödet
memiş Devlet Şûrası karar vermiş, valiye ödet
meye. Bunu tatbikle mükellef kim? İmar ve 
likan Bakanlığı elamanları, Bunu tatbikle 
mükelef kim, Belediye erkânı. Bunu yapma
dı ise Hazine niye ziyan etsin? Rica ederim 
ne gûna duruyor bunlar? Elbette zabıtalar rüş
vet aliıçaktır, imar müdürleri rüşvet alarak 
göz yumacaktır, bunu !kabul ettiğiniz takdirde. 

Allah aşkına bir ahlâk, fazilet devri, suiis
timallerin önlendiği bir devrin içine girmemiz 
lâzım. Hükümetten de beklediğimiz bu. Benim 
anladığım mânada reform bu. 

Onun için ben Artukmaç arkadaşımın tek
lifine aynen iştirak ediyorum, kabul edilmesi
ni de istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim, Sayın Hüs
nü Dikeçligil. 

Sayın isa Bingöl, madde üzerinde buyuru
nuz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, çok 
değerli Senatör arkadaşlarım; mevzuumuz, 
benden evvel kürsüyü işgal etmiş, istisnasız 
bütün arkadaşlarımızın inşasını zaruri gör
dükleri büyük bir projenin tahakkuku için 
Bayındırlık Bakanlığına bir yetki verilmesi 
konusuidur. Niçin yetki isteniyor? 

Muhterem arkadaşlarım, tesisin kurulabil
mesi için şantiyede evvelâ zeminin temizlenme
si şarttır. Zemini temizliyemediğiniz takdirde 
hiçbir tesise el dahi atamazsınız. Bunu neye 
müsteniden beyan ediyorsun, diye bir sorunun 
muhatabı olabilirim. Bu maksatla konuşmama 
bu beyanımla başladım. 

Bendeniz Karayollarında 7 sene kamulaş
tırma amirliği yaptım ve yine garip bir tesa
düf Bilecik köprüsünün inşası sırasında köprü 
başlarının istimlâki konusunda ve orada inşa 
edilen bir tünelin kamulaştırma, hizmetlerini 
tedvir etmekle vazifeîendiriimiştim. Biz ay
larca hattâ seneyi bulan müddeit içinde bazan 
iki tane ağacı kesemedik, bir mağaraya giden 
ibir merdiveni kaldıramadık, inşaat durdu. Ko
ca iş makinaları çalışamaz duruma geldi, mü-
taahhide prim ödemek mecburiyeti hâsıl oldu. 
Bunları yaşamış bir arkadaşmış olarak, mev
zuu bilebildiğim kadar, kifayetim yettiği ka
dar kıymetlendirmeye gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, Karayolları 6831, 
122 veya 221 sayılı İstimlâk kanunlarına göre 
çevre yolları, köprü tesisinin tümüne kamulaş
tırma sahasına intibak eden, intikal eden gay-
rimenkulleri istimlâk etmek mecburiyetindedir. 
Ancak, istimlâkte, kamulaştırmada malûmuâli-
niz tapuya müseccel veya tapuya tescil edil
mesi mümkün olan gayrirnenkullerin bedelleri 
ödenebilecektir. Eğer, tescil yapmamışsa bu
nun bir bedelinin ödenmesi mümkün değildir. 
Bugün bedelini >öd enlediğiniz bir gayrimenkulu 
de vatandaşın elinden alabilmeniz hali de güç
tür. 

Orman içinde inşa edilmiş bir kulübeyi, 4 
defa icra memurunun gelmiş olması karşısın
da, içindeki şagil değişmek suretiyle, Tem
yizden geçmiş mahkeme hükmünü infaz etmek 
imkânı bulunamamıştır. Bunu da yaşamış bir 
arkadaşınızım. Binaenaleyh, kamulaştırma tat
bikatı Türkiye'de hakikaten fevkalâde çapraşık, 
fevkalâde güç bir problemdir. Hele bunların 
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arasımda, Sayın Fikret Beyefendini/n ifade et
tikleri! gibi, felsefesini yaponıak imkânıma sahip 
değilim ama, şu konuyu kıymeitfendirmek isti-
yorulm, sosyal imkânları vatandaşlarımıza te
insin etmek isliyoruz. Bu maksatla 775 sayılı 
Gecekondu Kanununu çıkardık. Gecekondu Ka
nunumuz bize neyi getirmiştir? Üç esas vaz'et-
mişiti, hatırladığılma göre : 

Birinci'si tasfiye Ibölümü, ik'ncüsd ıslah bölü
mü, üçüncüsü de önleme bölümü. 

Tasfiye bölümlünde, bulunan bütün gayri-
menkulleri temizlemek iktiza ekmekte idi. Hsr 
hangi bir tesis yapılacaktır, imar plânına uy-
malmaiktadır, yol geçecektir, kamu hizmetleri 
yapılacaktır, buradaki gayrimenkullerin tama
mı çıkarılacaktır. Hangi şartla? önleme böl
gesinde götıürüp yeni bir -mesken yapmak ve 
kendisime teslim ctomek şarkiyle. 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun ana espdirisi bu. Bu 
kamulaştırma da değil. Kamulaştırmada bede
lini veriyorsvmuz, git ne yaparsan yap, diyor
sunuz. Ama, 775 sayılı Gecekondu Kanunun
da vatadaşı meskeninden! mahrum etmemek 
şartiyle kendisine bir mesken teöniın ediyorsu
nuz, tasfiye edeceğim diyorsunuz, burayı, çı
karacağım diyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. An
cak îhir yer telmin ediyorsunuz. Veya, ıslah böl
gesinde ise, kendisine ıslah imkânlarını da ve
riyorsunuz, diğer tesislerM de. Kamu tesisle
rini de getiriyorsunuz ve onlara barınma im
kânını. temin ediyorsunuz. 

Simidi, bu hiamelt ve bu görev kamulaştırma
dan çok daha ileride sosyal esprisi mevcudolan, 
vatandaşa imkân Asimin edeci bir husus. Bu 
kamulaştırmadan daha ileri derecede bdr konu 
ve bu görev de İmar ve iskân Bakanlığına tev
di edilmiş. 

Şimdi, daireler arasıodaşki korelâsyon ko
nusu ıda Türkiye'de bilhassa dikkat edilmesi 
gereken bir konudur. Tahmin ederim ki, ida
ri hizmetlerden gellmis bütün arkadaşlar üt'tüfak 
halindedirler ki, Türkiye'de idareler arasında 
işlbirliği yapmak fevkalâde güçtür. Yetki me
selesi fevkalâde güç bir problem yaratmıştır. 
Kimse kimseye yetki'siaıi v&rmez. Ufacık bir 
mesuliyeti konusundan dolayı zamanın çok ra
hatlıkla israfına dmlkân verilmektedir. Bir ta
rafta fbir müessese, bir idare çırpıoıır durur, 
öbür tarafta ikinci foir müessese yetki konu

sundan dolayı istiğna ile hâdisenin inkişafını 
Toökler. Dolayısiyle millî bir zarar meydana 
gelebilir, millî hizmetlerin telesSüs edebilmesi 
sekteye uğramış lolabMr. 

Bu inanış içinde ben kanunun, bilhassa 1 nci 
maddesinde Bayındırlık Bakanlığına, İmar ve 
îskân Bakanlığının bu konudaki yetkilerinin 
verilmiş olmasında bir sosyal yön, faydalı bir 
hizmet mütalâa etmekteyim. Bu inanış içinde 
huzurunuzu işgal ettim, 

Maddede, «775 sayılı Gecekondu Kanununa 
giren ve girmiyen» mevzuu var. Sayın Gündo-
ğan bu konuya temas ettiler. Ben kendilerine 
iştirak etmiyeceğim; maddenin müdafaasını ya
pacağım. Zira, 6831 sayılı Kanuna göre istimlâk 
ediyorsunuz, parasını veriyorsunuz. Zilyedliğin 
mevcudiyeti halinde mahkemeye gidecek, uğr-
şacak didinecek, tapu götürecek, ondan sonra 
al paranı diyeceksiniz. Ama, bunun yanında 
Gecekondu Kanununa göre önleme yahut tasfi
ye hölgesi içindedir, bu bandasın içindeki bulu
nan gayrimenkuller, beri tarafta kendisine ön
leme bölgesinde bir mesken yapacaksınız. Ge
cekondu Kanunu hükümlerine talbi olduğu için, 
kendisine mesken vereceksiniz, ama gecekondu 
evsafına haiz olmadığı için kendisini bu kanun
dan istifade ettiremiyeceksiniz, Daha doğrusu 
Bayındırlık Bakanlığının yetkisinden ve bu in
şaatlarından, bu. hizmetlerinden istifade ettire
miyeceksiniz. Onun için bendeniz bu maddede
ki «775 sayılı Kanunun hükmüne, kapsamına 
giren ve girmiyen» tâbirinin devamında oy kul
lanmanızı istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarımızdan birisi beyan 
buyurdular; dediler ki, «Hükümetler kuvvetli, 
niçin bunlara mâni olmazlar?» 

Hakikaten hâdiseyi beyan etmek, usulî ba
kımdan kürsülerde beyan etmek çok kolay, ama 
mesuliyet tekab'bül etmiş olan arkadaşlardan 
gelin bunu sorunuz, size içleri kan ağlryarak 
«ne yapayım, yapamıyorum, güçlükler vardır, 
zorluklar vardır» diyeceklerdir. Ufacık bir sı
zıltı olacaktır, biraz tahakküm yapacaksınız, o 
zaman sosyal adalet, hak, nasafst meseleleri 
kürsüleri işgal edecektir. 

Şimdi, bu mevzuu 5 senedir hükümetler tat
bik etmedi dendi, insafınıza sığınarak arz edi
yorum; hangi arkadaşımız, ben de dâhil, hangi 
birimiz bu konuyu bir soru müessesesi halinde 
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getirdik de, bir kanun şeklinde getirdik de bu
nu önlemek imkânlarını Hükümetten, kendi 
çevremizde dahi istiycbildik? Yağma yok, va
tandaşın karşısına bu mevzu ile çıkabilmek fev
kalâde güçtür. O enerjisini, bitmiyen enerjisini 
kıymetlendirmiş, çoluk çocuğunu barındırmıs-
tır bir yere, oradan dışarıya çıkarmak fevkalâ
de güçtür. Zabıta memuru çıkaramaz bunu, 
jandarma da çok zor çıkarır. Misallerini Anka
ra civarında da, büyük şehirlerin hepsinde de 
ve gittikçe yaygın halde de hsr yerde görüyo
ruz, Ama, burada bir istisna hali var. Bütün 
Türkiye'deki gecekondulara, 775 sayılı Kanun 
hükümlerine mugayir hareket etmiş olan bütün 
gecekondulara, geliniz bu kanunla sise imkân 
veriyoruz, bir imtiyaz tanıyoruz demiyoruz. Bu
rada yalnız çok istisna hali ile, Türkiye'de bü
yük tesisin yanında, büyük hizmet getiren bir 
inşaatın yanında biraz feragaitkâr, biraz feda
kâr olmak zarureti hâsıl oluyor. Bu bandaj üze
rindeki gayrimenkullere bir istisna tanımak 
yoluna gidiyoruz. 

Bendeniz bu kanunun getirdiği espriyi, ge
tireceği büyük hizmetin, getireceği büyük men
faatin, millî menfaatlerin yanında bir istisna 
şeklinde düşünüyorum, telâkki ediyorum; böy
le telâkkinizi de istirham ediyorum. Bunu bir 
istisna olarak mütalâanızı istirham ediyorum. 
Evet, 23 . 7.1970 tarihi ile 775 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarih arasında tesis edilmiş ge
cekondular, hakikaten hepimizin hukuk anlayı
şını tırmalıyan ve kolay kolay da tasvibedilmi-
yen bir tatbikat. Ama, istisna halinde mütalâa 
etmediğiniz takdirde 775 sayılı Kanunun meri
yete girdiği tarih ile 23 . 7 .1970 tarihleri ara
sında tesis edilmiş olanlarını tefrikiniz fevkalâ
de güçtür. Hava fotoğrafları almışsınız, yanı
na, hemen bitişiğine bir kulübe daha ilâve et
miştir. Siz 775 sayılı Kanun hükümlerine göre 
birisini alacaksınız, öbürüsünün içinde barına
cak çoluk çocuğu ile; dışarıya çıkarabilmsniz 
fevkalâde güç olacaktır. 

Hukukçu arkadaşlarım vatandaşların hakla
rını korumak için birçok hâdiselere şanidolmuş 
ve bunların belki dâvalarını da takibetmiş, ne
ticelendirmişlerdir. Birçok tatbikatlar vardır. 
Birçok huzursuzluklar vardır. Bir neticeyi al
mak istiyoruz, bir neticenin âmme hizmeti ola
rak kısa zamanda meriyete girmesini arzu edi

yoruz. Bu büyük hizmet karşısında bir istisna 
kabul etmek de bazan gerek olabilir. Bu, kanu
nun tümünü değiştirmez inancındayım. 

Birinci madde hakkında kıymetlendirebildi-
ğim, müessir olabileceğini zannettiğim hususlar 
bunlar. Kanaatlere belki ufacık bir fikir ilâve
si olabilir kanaati ile huzurunuzu işgal ettim. 
Şahsi kanaatlerimi arz ettim. Takdir Yüce He
yetinizindir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îsa 
Bingöl. Sayın Fakih Özlen, buyurunuz efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Çok konuşan 
bir arkadaşınız değilim, mâruzâtım gayet kısa 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ne köprü münakaşa
sının içindeyiz, ne gecekondu dâvasını halledi
yoruz. Hattâ ve hattâ köprünün yapımı bakı
mından Hükümeti murakabe edeceksek, kanaa
timce onun. yeri de sözlü soru veya bütçe konuş
malarıdır. Biz burada İstanbul köprüsü ve çev-
yollarınm vakti zamanında, projelenmiş müd
det içinde nasıl bitirilebileceğine dair kolaylık 
getiriyoruz. Maksat budur. 

Şimdi, bu maksadı yaparken, arkadaşlarım 
hukukî tarafını gayet güzel izah ettiler, ben si
ze bir iki teknik malûmat vereyim. Bu iş bu 
3/üzden gecikse - 1,5 milyar dedikleri maliyet 
1 800 000 000 a çıktı daha ikinci sene, inşallah 
sağ olursak onu bittiği zaman konuşacağız -
1 800 000 000 liranın bir sene gecikmeden mü
tevellit faizi 180 milyon liradır. Ayrıca da 
hizmetlerden mahrum kalacağız. Daha başka 
kominikasyonları vardır. Mütaahhide yer tes
limi yapamıyaoaksmız; mütaaihhide yer teslimi 
yaparnaymea ihtilâflar çıkacak. Yani, teknik-
man birtakım meseleler var. Asıl konu, müna
kaşa 775 sayılı Kanunun yetkilerini Bayındır
lık Bakanlığına bu iş için verelim ama, şu «Onun 
kapsamına giren veya girmiyen...» diyorsu
nuz. 

Muhterem arkadaşlar, 775 sayılı Kanun bü
tün Türkiye sathında caridir. Bayındırlık Ba
kanlığı geliyor bunu tatbikle, bütün Türkiye'
de tafbikle mükellef olan İmar ve İskân Bakan
lığının elinden, ben istanbul çevre yolu yapa
cağım ve köprü yapacağım dilimi çıkarın be
nim orada teşkilâtım var, oradaki tatbikatı, yet
kiyi bana devredin diyor. Buna da evet diyor
sunuz, bunda da itiraz yok. Ama, diyorsunuz 
ki, «775 sayılı Kanunun kapsamına giren veya 
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girmiyen..» ifadesinden, «Girmiyeni» çıkarsak... 
Muhterem arkadaşımızın teklif ettiği gibi. Ve 
yolun üzerinde de, «'girmiyen» binalara rastla
dık, gecekondulara. Onlar diyecekler M, Ba
yındırlık Bakanlığı sen çekil buradan, bu işe 
igirsin girmesin, imar ve İskân Bakanlığı karı-
'şır. Yani, meseleyi halletmiş olmıyaeağız. Şunu 
arz etmek istiyorum ki, burada tasfiye tâbiri 
kullanılmıştır; gecekonduların tasfiyesi. Yani, 
hepsine para verin, bol bol para verin, yağına 
edin diye bir kasıt yoktur. Ne icabediyorsa, bu 
yolu geçirmek için ne yapmak lazımsa Bayın
dırlık Bakanlığı lütfen bu işleri sen üzerine al 
diyen bir tekliftir, «girmeyen» lâfını çıkardı
ğınızın da metinden, metnin hiçbir kabili tatbik 
tarafı kalmaz. (A. P. sıralarından, «bravo» ses
leri) Şimdi, farz edin ki, Senato Başkanlığın
dan şu dilimin yetkisini içimizden üç kişiye al
mışız, buradaki geçişi muvakkat bir zaman için 
bana ver, tanzim edeceğim demişim. O da de
miş ki, geçiş şöyle olacak, bir kanunla tanzim 
edilecek, ama arasında o kanunun istisnaları 
var, oraya gelince duracağım. Bana verdiğiniz 
yetkinin hiçbir kıymeti yok. 

Bilhassa bu, «girmiyen» ifadesi çok mühim
dir. «»Girmiyen» lâfını çıkartdığmız anda yeni 
yapılan gecekonduları, Bayındırlık Bakanlığı 
eli kolu bağlı seyredecektir; diğerleriyle meş
gul olması da beyhude olacaktır. 

'Kıymetli arkadaşım Salih Bey, bir hususu 
tasrih etti, «Hükümet uyuyorsa, hepimiz u-
yalım.» Şimdi, arkadaşlarımın çoğu bu «ıgirmi-
yenlere» de mutlaka Bayındırlık Bakanlığı be
del ödiyecek gibi bir kanıya sahiptirler. Benim 
metinden anladığım şudur : 

775 sayüh Kanunun icabım yapacak Bayın
dırlık Bakanlığı. Bedel Ödenirse ödiyecek, yıkı
lırsa yıkacak, ödenmezse ödemiyecek. Ne müm
künse onu yapacak. Onun için tasfiye lâfım 
kullanmış, istimlâk tâbirini kullanmamıştır. 
Hükümet bu çeşit anlayışımızla mutabık ol
duğu kanaatinde ise zannederim pekçok arka
daşımızın tereddütleri zail olacaktır. 

Şimdilik aklıma gelenler bu kadardır. Ben 
kanunun çok yerinde, lâzım olduğu kanaatin
deyim. Arkadaşlar tekrar ediyorum, Hüküme
tin murakabesi yapılacaktır, yani 1973 senesin
de, Cumhuriyetin 50 nei yıl dönümünde, köp
rüyü bitirilmesi gereken zamanda niçin yapma
dın diye Hükümetin yakasına yapışacağız. Bu

rada küçük bir dilimi tmar ve iskân Bakanlı
ğından alıp Bayındırlık Bakanlığına yetki ola
rak vermezsek bunun 1973 senesine yetişmesi 
mümkün değildir. Ve kanun metninin aynen, 
maddenin yazılı olduğu şekilde ancak kabili tat
bik olduğu, madideyi değiştirdiğiniz takdirde 
bu kanunun hiç mânası kalmıyacağı kanaatin
deyim; kanunu getirenlere de teşekkür ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Başkan. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Özlen'-
in ifade ettiği gibi biz de kanundan aynı mânayı 
çıkarıyoruz ve 775 sayılı Gecekondu Kamunu 
neyi icabettiriyorsa onu yapacağız. Burada ge
cekondulara para ödeme diye bir şey bahis ko
nusu değildir. Bunlardan istiyenilerin evlerinin 
yerine tasfiye ve ıslah bölgelerinde veyahut ön
leme bölgelerinde borçlandırma suretiyle ev ya
pılacaktır. Bâzılarına malzemelerinin parası ve
rilecektir. Yani, Gecekondu Kanunu, 775 sayılı 
Kanun tasfiye için neyi öngörüyorsa o yerine 
getirilecektir. Bunu tekrar ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim sırada Sayın Betili var. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan bir husus noksan kaldı. 775 sayılı Kanu
nun yıkmayı emrettiği yerleri yıkacak mı? O 
kanun gereğince yıkılmaya mahkûm yerleri yı
kacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayuı Bakan, bir so
ru. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Kanun, 775 
sayılı Kanun neyi emrediyorsa o yerine getiri
lecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; bu kanun teklifi, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda da görüşüldü. Ben orada 
1 nci maddeye muhalif kaldım. Bu muhalefe
timi huzurunuzda kısaca açıklamak için söz al
mış bulunuyorum. 

Konu, istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yo
lunun yapılması ve yapılmaması meselesi değil-
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dır. Konu, 775 sayılı Kanunun kapsamına gir-
nıiyen gecekonduların İstanbul Boğaz Köprüsü 
ve çevre yolu proje sahasında ise 775 sayılı Ka
nunun kapsamına alınması konusudur. 

775 -sayılı Kanım ne diyor? 775 sayılı Kanun 
diyor İsi, ban yürürlüğe girinceye kadar yapıl
mış olan gecekonduları benim taşıdığım hüküm
lere göre işleme tâbi tutacaksın. Ben yürürlü
ğe girdikten sonra gecekondu yapımını yasakla
dığını için, gecekondu yapılmasına imkân ve 
fırsai; vormiyeseğim. imkan ve fırsat verme-
itti/kliğims rağmen geeakcııdu yapan zuhur eder
se yıkacaksın. 

yıkılması gerekli olan gecekonduları tıpkı 775 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ence ya
pılmış gibi 775 sayılı Kamınım himayesi altına 
almak demektir. Kanunun ifade ettiği mâna bu, 
bilelim, bunu. 

13 . 7 . 1971 0 : 1 

Muhterem arkadaşlar, hâdiseyi Anayasa hu
kuku zaviyesinden ele almak mecburiyetindeyiz. 
Kanunlar, genel olacak; kanunlar, eşitlik pren
sibi üstüne oturtulacak. Eğer, 775 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tüm 
gecekonduları' 775 sayılı Kanunun kaplamına 
alryoma, 775 sayık Kanunun koyduğu himâye-
kâr hükümlerden istifade ettiriyorsak genellik 
ve eşitlik prensibi ihlâl olunmaz. Ama. 775 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ya
pılan tüm gecekonduları değil, istanbul'da ya-
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eden hiçbir gerekçe ileri sürülmedi; ne teklifin 
gerekçesinde buna dair tir açılklama var, 21e 
Komisyonun raporunda, var, ne de şimdiye ka
dar konuşanların konuşmalarında var. 

Şimdi, İstanbul Boğaz Köprülü ve çevre yo
lu projesi •sahasındaki gecekonduların, 775 sa
yılı Kanunun yürürlüğa girmesinden sonra ya
pılmış gecekonduların tümünü de nazara almı
yor. 23 Temmuz 1970 tarikine kadar yapılmış
ları nazara alıyor. Yine eşitlik prensibi ihlâl 
ediliyor, yine genellik prensibi ihlâl ediliyor. 
Efendim, bu kanun teklifinin yapıldığı tarih 
23 Temmuz 1S70 imiş, o tarihe kadar gecskondu 
yapmışların iyi niyeti mülâhaza olunabilirmiş, 
teklif sahipleri Komisyonda izahat verirken böy
le konuştular. Ama, kanun teklifi verilince ba
sına aksetmiş, ondan sonra gecekondu yapar • 
lann iyi niyetleri düşümüemezmiş. 

Sayın arkadaşlar, 775 sayılı Kanun açıkça 
ve kesin olarak ben yürürlüğe girdikten sonra 
gecekondu yapmamı yasakladım, bu kanunu uy
gulamaya Hükümeti memur ettim; bundan son
ra gecekondu yapmıya kim, ne şekilde ve ne su
retle teşebbüs ederse etsin, uygulamıya memur 
ettiğim nükümet bunu yasaklıyaeaktrr, diyor. 

Buna rağmen, yasaklanan her şey, mutlaka 
yasaklanma tedvini ile karşılaştırılamıyor. Bâzı 
yasakların yasağına rağmen yapıldığı da vâki, 
Ceza Kanunu suçları yasaklar, ama saman za
man suç işliyen çıkar. Ben yasaklıyorum, Hükü
meti memur ettim, bu yasağı uygulamıya. Bu
na rağmen yapan varsa Hükümet memurdur, sa
dece memur değil, aynı zamanda ödev olmuş
tur, mecburdur bu gecekonduyu yıkacaktır. 

Şimdi Hükümet, 775 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bu kanunun ken
dine verdiği gecekondu yapmayı yasaklama öde
vini gereği gibi yapmamıştır. Bu bir gerçek. 

iki, yapılan gecekonduları yıkmak ödevi 
iken bunu da yapmamış. İstanbul Boğaz Köp
rüsü ve çevre yolunun yapımı söz konusu oldu
ğu zaman Hükümet, bu ödevini yapmama hali
ni mazur göstermek için iki muhterem arkada
şımın teklifine sığınarak, o teklife taraftar ve o 
teklifin destekleyicisi olduğunu huzurunuzda 
itiraf ederek diyor ki, 775 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra gecekondu yapımı 
yasaktı, ben bu yasağı uygulayamadım. Yapıl
dı, yıkmam gerekiyor, yıkamadım. Boğaz Köp

rüsünün önemi var, çevre yolunun da önemi 
var, inşaat projesi sahasındaki gecekonduları 
yasaklamayı uygulamama, yasaklamaya rağmen 
yapılmış gecekonduları yıkamama, yani ödevimi 
gereği gibi yapamama halimden dolayı beni ma
zur görün ve 775 sayılı Kanunun kapsamı içine 
alalım, şu istanbul Boğaz Köprüsü ile çevre yo
lunu gerçekleştirelim. 

Muhterem arkadaşlarım, köprü yapacağız, 
yol yapacağız, durup dinlenmeden yapacağız, 
yapılmışsa yetinmiyeceğiz, daha da yapacağız. 
Ama, biz bir iş yaparken çeşitli kurallara riayet 
etmek mecburiyetindeyiz. Her şeyden evvel ka
nunları uygulıyacağız. Daha önce, kanunları 
Anayasaya uygun olarak hazırlayıp yürürlüğe 
koyacağız. Anayasaya uygun olarak hazırlayıp 
yürürlüğe koymamız da kâfi değil, en uygun 
tedbirleri ihtiva ederek hasırlıyacağız, yürürlü
ğe koyacağız. Mesele, bu. istanbul Boğaz Köp
rüsünün ve çevre yolunun karşısında olan yok. 
istanbul Boğaz Köprüsünün ve çevre yolunun 
önemini inkâr eden yok. Bu büyük işin biran ön
ce yapılması isteğine iştirak etmiyen, karşı du
ran yok. Yalnız, 775 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılması yasaklanmış, buna 
rağmen yapılmış, yıkılması gerekirken yıkılma
mış ve bugün Hükümet. 775 sayılı Kanunu uy-
guluyarak o kanunun kapsamına girmesini iste
diği gecekonduları yıkma yetkisine sahipken, 
yıkmıyayım ben, diyor; zorunluluk var bunu 
yıkmada, diyor; yıkmıyayım, ben yapmıyayım 
vazifemi, sis 775 sayılı Kanunun kapsamına alın, 
diyor. 

Şimdi bu benim kanımca, uygun bir hüküm 
•müdür, uygun olmıyan bir hüküm müdür, sını
rından çıkıyor Anayasa prensibi ile karşılaşı
yor. Eğer, bu hüküm uygundur, uygun değildir, 
tarzında ve şeklinde kalsaydı bu münakaşada 
herkes takdirine göre oyunu kullanırdı ve alı
nan karara göre netice hasıl olurdu. Ama benim 
kanımca, uygun mudur, değil midir; uygundur, 
değildir münakaşasının sınırından çıkmış, Ana
yasa sahasına girmiştir. Tüm gecekonduları 
775 sayılı Kanunun kapsamına almıyorsunuz. 
Bütün istanbul'daki gecekonduları 775 sayılı 
Kanun kapsamına akmıyorsunuz. Hattâ, İstan
bul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu sahasında bu
lunan tüm gecekonduları da 775 sayılı Kanunun 
kapsamına almıyorsunuz, sadece 775 sayılı Ka-
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nunun yürürlüğe girmesinden sonra ve fakat 23 
Temmuz 1970 tarihinden önce yapılmış ve proje 
sahası içinde olan gecekonduları alıyorsunuz. 

Bu, kanunların genel olması, eşit hükümler 
ihtiva etmesi gerektiği hakkında Anayasal ku
rala aykırıdır. Bu aykırılığı bendeniz Komis
yonda belirttim, huzurunuzda da açıklamak için 
söz almış oldum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Zihni 
Betil. 

1 nci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddenin değiştirilmesi ile ilgili bir öner

ge var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kürsüde arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 

1610 Sıra Sayılı kanun teklifinin birinci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklf ederim. 

Madde 1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çev
re yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı Ka
nunun kapsamına giren gecekonduların tasfi
yesi için sözü geçen kanunun ilgili hükümleri
ni uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Aynı madde hakkında sayın ar
kadaşlarım ikinci bir önerge var, onu da okutu
yorum. Ona göre sıra ile oya koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı 1610, ağızdan açıkladığım neden

lere dayanarak, görüşülmekte olan kanun tek
lifinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Tokat 
Zihni Betil 

Madde 1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çev
re yolu projesi sahasına dâhil olan ve 775 sayılı 
Kanunun kapsamına giren gecekonduların tas
fiyesi için sözü geçen kanunun ilgili hükümleri
ni uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir her iki öner
ge, bir kelime değiştirilmiştir. Her iki önergeyi 
birden... 

ZİHİN BETİL (Tokat) — Evet efendim. 

i BAŞKAN — Zannediyorum her iki önerge 
de aynı mahiyette. İkisinde de «girmiyen» keli
mesi kalkmış «giren» duruyor. İki önergede de 
böyle, ikisini birden... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Zihni Betil'in önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Zihni Be
til'in önergesine katılıyorsunuz. Efendim öner
genin aleyhinde buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; mâruzâtım 
çok kısa olacak, arkadaşların oyları ile netice 
hâsıl olacak, öyle temayül anlaşılıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Zihni Betil 
Beyin raporda da mevcut hukukî mütalâasının 
esas noktası kanunların eşitliği anailkesinden 
inhiraf olduğu noktası. Anladığım kadar bütün 
buyurdukları bu cümle etrafında toplandı. 

Kıymetli arkadaşlarım, realiteye eğilmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer bu madde mevcut şekli 
ile çıkmazsa, bu kanunu çıkarmakta hiçbir fay
da, netice hâsıl olmaz. Şayet 775 sayılı Kanu
nun kapsamına girmiyen gecekondular, bu ka
nunun, bu maddesinde zikredilmezse, çevre yol
ları üzerindeki gecekonduların tasfiyesi yapıl-
mıyacak demektir. Fiilî durum budur. 

Bugün çevre yollan üzerindeki, İstanbul'da
ki gecekondularda İmar ve iskân Bakanlığı bu 
işin altından kalkamıyacağı realitesiyle karşı 
karşıya gelinmiştir. Hâdise böyle çıkmıştır. Bu 
kanun teklifi arkadaşlarımız tarafından yapıl
mıştır. Esasında bunun Hükümetten gelmesi 
icabederdi. Çünkü fiilî tasfiyenin, yani çevre 
yollarının açılabilmesi ve köprünün çalışabilme
si için bu kanunun çıkmasında zaruret var. Vak
tinizi almamak için detayına girmiyorum, uzun 
senelerden beri bu bölgeler üzerinde ve bunun 
tasfiyesi şekilleri üzerinde hepimiz yerinde, ma
hallinde uzun uzun durduk. Bayındırlık Bakan
lığı bunu üzerine almadığı takdirde çevre yol
larının tahakkuk etmesine imkân yok. Fiilî du
rum budur, muhterem arkadaşlarım. 775 sayılı 
Kanun kapsamında olan gecekonduları, Bayın
dırlık Bakanlığına verdiniz, çevre yolu açılacak 
mı? Eğer bu kanunun maksat ve gayesi çevre 
yollarını açıp köprüyü çakşır hale getirmekse, 
bu kanun olduğu halde çıkması lâzımdır. Eğer 
aksi fikirde iseniz bu tadilâta lüzum yok, kanu
nu olduğu gibi reddetmek lâzım. Benim mâru-

| zatım budur. Hürmetlerimle. 
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kikaya gelip mesele çıkarıyorsunuz. Sayın Baş
kan, komisyonlar çalışmaktadır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yoklama istiyo
rum arkadaşlar, niye kızıyorsunuz. 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Zihni 
Bey, son zamanlarda böyle mesele çıkarmaya 
lüzum yok; bunların zamanı geçti artık. Bu 
usulleri terk ediniz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Nisap varsa, mü
zakere edebilir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Siz konu
şurken daha iyi görüyordunuz, Heyeti Umumi-
yeyi. (Gürültüler) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Siz menfaatini
ze çeken usulleri terk etseniz olmaz mı? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ekseriyet var mı? 
Sizin vicdanınıza bırakıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun saym arka
daşlarım. 

Tensibe derseniz saat 19,00 a nasıl olsa geli
yor. Bu maddeyi oylıyahm. (Gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, yoklama yapmaya lü
zum yok. Saat 19,00 a gelmiştir, zaten beş daki
ka var. Esasen gözüküyor durum. Uzatmıyalım. 
Ondan sonra tekrar uzatma için ayrıca teklif 
gelecek. Onun için 1 nci maddenin oylamasına 
gelmişizdir. Birinci madde üzerindeki önergelerin 
oylamasından başlamak üzere, Birleşimi 14 
Temmuz 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşuldu. • 
Sayın Komisyon önergeye iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KAEA- j 

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Takdire bira- j 
kıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Madde 
hakkında teklifim var. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmezden 
evvel bir önerge daha gelmiştir. Onu okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan İstanbul Boğaz 

Köprüsü ve çevreyolları projesi hususundaki 
gecekonduların tasfiyesi kanunun 1 nci madde
sinin maksada uygun olarak yeniden tanzimi 
için komisyona geri alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — önergeye saym komisyon bir 
şey söylüyor mu? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkan, 
her ne kadar beş kişinin ayağa kalkması yokla
mayı zorunlu kılarsa, takdiri âlinize hitabediyo-
rum, görüyorsunuz. Yoklama yaptırınız. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Tüzük, tüzük... 
M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Son da-





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1971 Sah 

SaaU : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztünkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Balkanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
•sözlü sorusu (6/568) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözliı sorusu. (6/569) 

10. •—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat toürkçine'ınin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
13-76 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

11. — Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

12. — Cumhuriyet ıSenatasu Tabiî Üyeısii 
Haydar Tunçkanat'm, (kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Taıbiî Üyesi Hay- I 
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2145 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine 'dair öner- I 
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları I 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) ('S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) I 

5. — Cumhuriyet (Senatosu Manisa Üyesi I 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun İfl . İÜI . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) ('S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) I 

6. — Kırklareli esikıi Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 .1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmja Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

9. — Cuımhuriyet (Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1026) (S. Sayısı: 1584) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 6 \ 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı- | 

nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/41) 
(S. Sayısı : 1615) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 .1971) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi* 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Ma'lî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 2/385; Cumhuriyet 
Senatosu 2/323) (S. Sayısı : 1610) (Dağıtma. 
tarihi : 5 . 7 . 1971) 

X 2. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin* 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-
rîatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle ku

rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi-1/437; 
C. Senatosu 1/1225) (S. Sayısı : 1616) (Dağıt
ma tarihi : 9 .7 .1971) 

3. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul" 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/212; C .Sena
tosu 1/1238) (S. Sayısı : 1617) (Dağıtma tari
hi : 9 . 7 . 1971) 

4. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa r ı -



sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/204; C .Senatosu 1/1289) (S. Sa
yısı : 1618) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1971) 





lepkatı : İO I Cifi 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi sahasındaki gece-
konduların tasfiyesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân ve Bütçe ve P lân komisyonlarından 5 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2 /385, C. Senatosu : 2 /323) 

(Not : Millet Meclisi İS. İSayısı : 312) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.6. 1971 

-Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2204 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen. İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 27 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.6. 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı: 312) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 6 . 1971 

Esas No. : 2/323 
Karar No. : 80 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Haziran 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi' Başkanlığının 7 Haziran 1971 tarihli ve 2204 sa
yılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Haziran 1971 
tarihli Birleşiminde Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş ile İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babür-
oğlu da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu proje sahasına dâhil ve 775 sa
yılı Kanunun kapsamına giren veya girmiyen ve 23 Temmuz 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
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gecekonduların tasfiyesi için sözü edilen kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya, Boğaz köprüsü 
ve çevre yolu proje ve inşaat çalışmalarını yürüten Bayındırlık Bakanlığını yetkili kılmayı öngörmek
tedir. 

Millet Meclisi metnine esas teklifin gerekçesinde, memleketimiz ve ekonomimiz bakımından.- bü
yük ehemmiyeti haiz, İstanbul Boğazı çevre yollarının yapımında büyük ekonomik yararlar bulundu
ğu ifade edilmekte ve istanbul Boğazı çevre yollarının bir an evvel yapılmasını ve zamanında hal
kın hizmetine arz edilmesini sağlamak maksadiyle hazırlanan bu kanun teklifinde, yol proje saha
sına giren ve tasfiyesi zorunlu bulunan gecekondu sakinlerinin açıkta bırakılmaması ve mağduriyet
lerine meydan verilmemesi düşüncelerinin ön plâna alındığı belirtilmektedir. 

Yine gerekçede, tasfiye edilecek gecekonduların yerine mümkün olan süratle ve en kısa zamanda 
yeni mesken ve alt yapı tesisleri inşa etmek, bu meskenleri hak sahiplerine tevzi ve tahsis etmek 
için yürütülecek faaliyetlerin gerek deprem, gerek sair tabiî âfetlerle yıkılan köy ve kasabaları inşa 
etmekte çok geniş ve yüklü bir çalışma içinde bulunan îmar ve îskân Bakanlığının esas görevleri 
arasında olmakla beraber bu çevre sorunlarının genel gecekondu konusundan ayrı mütalâa edilmesin
de ve takibedilen maksada uygun şekilde özel bir kanuni düzenlemeye tabi kılınmasında fayda gö
rüldüğü ileri sürülmektedir. 

İstanbul çevre yolu proje sahasına giren gecekonduların kamulaştırılması, kaldırılması ve bunla
rın yerine alt yapı tesisleri ile birlikte yeniden bina inşa ve tahsisi görevinin, sözü edilen çevre 3rol-
larını yapmakla görevli bulunan ve büyük teknik gücü, geniş imkânları ve nihayet inşaat konusun
da en geniş yetkilere mâlik Bayındırlık Bakanlığınca yerine getirilmesinin daha yararlı olacağı gö
rüşü, Bayındırlık ve îmar ve îskân bakanlarınca ila uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metninin 
benimsendiği ifade edilmiştir. 

Millet Meclisi metni, memleketimiz bakımından pek önemli bir eserin başarılmasının gerektirdiği 
zaruretlerin kanuni bir düzenlemeye kavuşturulmasının bir icabı olarak mütalâa edilmiş ve benim
senmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

I I I - Teklifin mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi lıususunda is
temde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Samsun Tokat Eskişehir Hatay 

R. Rendeci Muhalifim, muhalefeti- Ö. TJcuzal Kanunun 1 nci ve 4 ncü 
me ait şerh eklidir. maddelerine muhalifim 

Z. Betil Eşitlik ve genellik ilkele
rine aykırıdır. Söz 
hakkım saklıdır. 

E. Bahadırlı 

Çorum 
M. Ş. Özçetin 

Gaziantep 
İ. Kutlar 

Hatay 
M. Deliveli 

Sakarya 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
M. Ataklı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1610) 
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Muhalefet Şerhi 

24 Haziran 1971 
1. — Gecekondu problemi uygar bir toplum için yüz karasıdır. Parlâmento ve Hükümetler bu 

gerçfeğe vâkıf olarak, tuzun zalmlan'dan beri gecekondu ve gecekonduculuğu önleme çabası içinde 
bulucnımıaikfcadır. . 

Durum böyle olunca, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesini öngören kanun teklifi, 775 sayılı Kanunun hükümlerini çiğniyenlere ceza vermek gere
kirken taltif eden bir iltimas kanunu mahiyetinde görünmektedir. 

2. — Teklif eşitlik prensibini çiğnediği için Anayasaya aykırıdır. 
Çünkü, 775 sayılı Kanun 1966 dan sonra gecekondu yapımını önliyen hükümler getirirken o 

tarihe kadar yapılanları da Devlet himayesine alınmıştır. Yeni kanun teklifi ise, özel bir bölge 
ve .'özel bir maksat için hükümler getirmek suretiyle Türkiye'nin diğer vilâyetlerindeki 1966 yılın
dan sonra yapılan gecekonduların bu kanun hükümlerinden yararlanmasına se'beb'olarak eşitlik 
prensibini bozmaktadır. 

Ayrıca kanun teklifi, Istan'bul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu sahasındaki gecekonducular ara
sında da ayrıcalık yaratarak eşitlik prensibini bozmaktadır. 

Kanun teklifi, 23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan gecekonduların tasfiyesini himaye 
ve o tarihten sonra inşa edilenlerin ise himaye dışı bırakarak bu kez de kendi hükmü ile eşitliği 
ihlâl etmektedir. 

3. — Aslında gecekondu sorununun halledilmesi verilen tavizlerle mümkün değildir. Metin 775 
sayılı Kanun hükümlerinin açıklıkla uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmesi eşitlik 
prensibinin gerçekleşmesine imkân ve Anayasaya aykırılığı kalmaz. 

Komisyon kararı bu yönde olmadığı için kanım teklifine muhalifim. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Muhalefet Şerhi 

775 sayılı Kanun; yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan gecekondular için özel hükümler ih
tiva etmekte ve o tarihten sonra gecekondu yapılmasını men, şayet yapılmış ise yıkılmasını emret
mektedir. 

Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde ise; 775 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ve fakat kanun teklifinin verildiği 23 . 7 .1970 tarihine kadar yapılan gecekonduları, 775 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan gecekonduların statüsüne tabi tutmak
tadır. 

Bu, kanunların genel ve eşitliği bozmıyacak hükümler ihtiva etmesi gerektiği hakkındaki Ana
yasa kurabna aykırı düşen bir istisnadır. Zira, sözü edilen metin, 775 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra (İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasında) yapılan gecekon
duları 775 sayılı Kanunun kapsamına almakta ve o saha dışında yapılan gecekonduları ise 775 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında bırakmaktadır. 

Bu nedenle Millet Meclisince kabul edilen İnc i madde metninin aynen kabul edilmesine muha
lifim. 

^ 25 . 16 . 1971 

Zihni Betil • 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1610) 



Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 1 . 7 . 1971 
Esas No. : 2/323 

Karar No. : 2 

Yüksek 'Başkanlığa 

Millet Meclisinim 3 Haziran 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarti oy ile kabul edilen, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 6 . 1971 tarihli 78 
nci BMeşimiaıde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza havai o edilmiştir. Sözü geçen 
kanun teklifi komisyonumuzun 1 . 7 . 1971 tarihli birleşiminde ilgili bakanlık temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ta
sarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda da istemde bulu nulmuşitur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Kütahya Sakarya Tabiî Üye Edirne 
î. Ethem Erdinç O. Salihoğlu S. Özgür M. Nafiz Ergeneli 

Ankara 
Y. Köker 

Kayseri 
Sami Turan 

Toplantıya katılmadı 

Trabzon 
A. Şakir Ağanoğlu 

Kocaeli 
Söz hakkım saklıdır 

H. İsmen 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Kırklareli 
Ali Alkan 

Toplantıya katılmadı 

Tunceli 
Arslam Bora 

Toplantıya katılmadı 

Kars 
Mehmet Hazer 

Toplantıya katılmadı 

Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Gaziantep istanbul 
İ. Tevfik Kutlar H. Berkol 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1610) 
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Millet Meclisinin ikalbul ettiği 
metin 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çev-
reyolu projesi sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

MİADDE 1. — istanbul Bo
ğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasına dâhil ve 775 sa
yılı Kanunun kapsamına giren 
veya girmiyen, ve 2f3.7.1970 ta
rihine (kadar inişa edilmiş olan 
^gecekonduların tasfiyesi için 
sözü geçen kanunun ilgili hü
kümlerini uygulamaya Bayın
dırlık Bakanı yetkilidir. 

İMADDE 2. — Gerekli gider
ler Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçesinin ilgili bölümle
rinden (Kamulaştırma ve satı-
malma tertipleri dâhil) tefrik 
edilerek bütçe kanunları gere-
•ğince Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin özel tertiplerine in
tikal ettirilecek ödeneklerle 
sağlanır. 

İnşaatla ilgili ıhareamalarda, 
775 sayılı Kanunun ®3 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası uy-
.gulanır. 

0M1ADDE 3. — Bayındırlıik 
Bakanlığı bu kanuna 'göre yap̂ -
•tığı konut ve alt yapı tesisleri
ni, maliyet (bedelleri ile birlik
te, tevzi ve tahsis edilmek üze
re, imar ve İskân Bakanlığına 
devreder. Tahsiste, Bayındır
lık Bakanlığının vereceği Üste
ldeki sıra uygulanır. îmar ve 
iskân (Bakanlığı, 'borçlandır-
imayı ve diğer işlemleri kendi 
usullerine göre yürütür. 

CMİADDE 4. — Birinci 'mad
denin kapsamı içindeki hak sa-
Chiplerinıden evini kendi yap
mak üzere proje, arsa v© kredi 
almak istiyenler için, T. Emlâk 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun Ika'bul ettiği metin 

istanbul Boğaz Köprüsü ve çev-
reyolu projesi sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Milleft Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

MİADDE 4. — Millet Meclisi' 
metninin 4 n!cü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

iyet Senatosu (S. Sayısı : 

Geçici Komisyonun (kabul ettiği 
metin 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çev-
reyolu projesi sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkında 

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 
melalinin 3 ncü maddesi aynen 
•kabul edilmiştir. 

MİADDE 4. — Millet Meclisi 
metninim 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Kredi Bankasında, 775 sayılı 
Kanunun 14 neü maJdidesi ge
reğince teşkil edilmiş olan fon
dan ayrılacak veya Karayolla-
(rı G-enel Müdürlüğünce (bütçe
nin 2 nci onadldede belirtilen 
fter/biplerin'den bankaya yatırı
lacak paralarla Bayındırlık Ba
kanlığı adına bir fon tesis edi
lir. T. Emlâk Kredi Bankası, 
Bayındırlık Bakanlığının izni 
ile, !bu fondan yapılacak öde
meleri, 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 15 nei maddesinde 
Ibansi geçen usullere ve yönet
meliğe göre yürütür. Bu işlem
lerde 3 ncü maidde hükümleri
ne göre İmar ve İskân Bakan
lığına devredilir. 

(MADDE 5. — Diğer kanun
lardaki bu kanuna aykırı hü
kümler uygulanmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinide yürürlüğe girer. 

IMADDE 7. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

(MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
mdtninin 6 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

İMADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci ma)ddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin. 5 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddiesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Öıumhuriyet Senatosu (S. Sayısı.: 1610) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı Î 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/212; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1238) 

(Not : Millet Meclisi İS. Sayısı : 167) 

Millet 3îeclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1181 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 6 . 1971 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 19 .3; 17 . 6 . 1971 tarihli 66, 74 ve 115 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 167) 

6.7.1971 
Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/1238 
Karar No.: 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 6 . 1971 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 6 . 7 . 1971 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin buna mütedair verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ve adı geçen kanun tasarısı Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Muş Kütahya 

A. Ş. Ağanoğlu 1. Bingöl 1. E. Erdinç 
Ankara 

Y. Köker 

Ankara 
î. Yetiş 

İstanbul 
H. Berkol 

Erzincan 
F. Bay soy 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstiklâl Harbi sırasında üs
tün hizmetler ifa eden ve halen ileri yaşta olup 
yardıma muhtaç durumda bulunan Makbule 
kızı Ferdiye Demiroğlu'na hayatta bulunduğu 
sürece vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka

nun tasarısı 

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

ıMADDE 2. •— Millet Meclisi on'eitninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

"»•• w > » » « 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1617) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Osman Salmankurt'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko

misyon raporu (Millet Meclisi : 1/1204; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1239) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 165) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1155 

CUMHURİYET ISENATÖSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 6 . 1971 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Osman Salmankurt'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birilikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 19 . 3; 12 . 4; 17 . 6 . 1971 tarihli 66, 74, 85 ve 115 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 165) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 7 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/1239 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin. 17 . 6 . 1971 tarihli 115 nci Biıleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen Osman Salmankurt'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı Komisyonumuzun 6 . 7 . 1971 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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JTasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara'mütedair Itemlsilcilemn verdilkleni taımîaimla-

yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden adı geçen kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Balkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Muş Kütahya Ankara 

A. Ş. Ağanoğlu t. Bingöl 1. E. Erdinç Y. Köker 

Ankara 
î. Yetiş 

İstanbul 
1. Berkol 

Erzincan 
F. Baysoy 

MİLLET MEGIÜSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Osman JMmankurt'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İatilklâl ISavaşma milis .ola
rak katılan, üisftün hizmet ve yararlık gösteren 
Recepoğlu 1313 doğuımlu Osman Salımankurt'a 
fhayaltta (bulunduğu sünece vaitani hiızımeit terti
binden 400 lira layblk bağlanmıştır. 

MADDE 2. — IBu kanun, yayımı tarihini 
(taikilbeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADİDE 8. — Bu (kanunun 
Maliye Bakanı yürütür. 

(hükümlerini 

GEÇİGİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Osman Salmankurt'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 ncd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 neti 
ımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GumJhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1*618) 


