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İÇİNDEKİLER 

Sayfa ! 
L — GEGEN TUTANAK ÖZ[<7Fİ 4:} 1 

2. — GELEN KÂ("UTLAR 44 j 

Sayfa 
Kotur demiryolunun açılış merasiminin 
Van'da yapılmasına, davet edilen misafir
lerin aynı gün geliş ve dönüşlerini sağla
mak bakımından karar verildiğine ve si
yasi bir tesirin mevcud olmadığın a dair de
meci. 48 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NE IJ KURULA 'SUNUŞLARI 48 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Tayfur Sö'kmen'e izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/1068) 43 

2. — Türk Hava Yolları A. O. ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konusunda araştırma yapmak üzere ku
rulan komisyonun çalışma süresinin iki 
ay uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı teskeresi. 48 

3. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
3/159; Cumhuriyet Senatosu 2/320) (S. 
Sayısı : 1596 ya ek) 48,87:89 

3. — YOKLAMA 44 ! 
4. — DEMEÇLER VE SÖV LEYLER 44 J 

ı 
1. — Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil'- I 

in, incesu kazasında meydana gelen sel fe
lâketi dolayısiyle Hükümetçe alınması ge
reken tedbirlere dair demeci. 44:45 ! 

2. — Giresun üyesi Sabahattin Or- I 
hon'un, son günlerde Hükümetin fındık ih
raç fiyatları üzerinde aldığı kararın 
müstahsilin zararına ve büyük döviz kaybı- | 
na sebebolduğuna ve bu konuda Hükü- I 
metin izahat vermesi gerektiğine dair de- j 
meçi. 45:46 j 

3. — Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'- I 
nun, Tatvan - Van Feribotu ve Van - Ko
tur demiryolunun açılış merasiminin Tat
van'dan Van'a nakli için alman kararda 
siyasi bir tesirin olup olmadığının Hükü
metçe izahına dair demeci. 45:48 | 

4. — Bayındırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'm, Tatvan - Van Feribotu ve Van - | 
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Sayfa 
6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 49 

1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çev
re yolu projesi sahasındaki gecekondula
rın tasfiyesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumlhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile Malî ve iktisadi İş
ler, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve is
kân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporları (Millet Meclisi : 
2/385; Cumhuriyet Senatosu : 2/323) (S. 
Sayısı : 1810 a ek) 49,85,90:92 

2. — Âfet bölgelerinde çalıştırılacak 
personele yapılacak ödemeler hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve İs
kân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/488; Cumhuriyet Senatosu 1/1262) (S. 
Sayısı : 1656) 65:82 

3. — Çocuklara karşı Nafaka mükel-
lif iye tine uygulanacak Kanuna dair söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hafkkmdaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/380; Cum
huriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 
1627) 82 

4. — Hukukî veya ticari mevzularda 
adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı 
leketlerde tebliğine dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumihuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) 82 

5. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma 
ıSözleşmesinm Swaziland Kırallığına teş
miline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 

Sayfa 
1971) tarihli Notaların teatisi ile yapılan 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonla
rı raporları. (Millet Meclisi 1/433; Cumhu
riyet Senatosu 1/1233) (S. Sayısı : 1829) 82 

6. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/379; Cum
huriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 
1630) ' 82 

7. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne 
dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine ek kararın 
tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi Ka
rarının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/109; Cumhuri
yet Senatosu 1/1231) (S. Sayısı : 1643) 82:83 

8. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 
doğumlu Mehmet Saitoğiu ibrahim Recep 
Ayışık hakkında Af kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumlhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) 03 

9. — Asayişe müessir bâzı fiillerin ön
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve içişleri komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/80; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1263) (S. Sayısı : 1659) 83 

— 42 — 
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7. _ SORULAR YE OEVAPLAJR 84 

B) YAZILI SORtLAR YE CEVAP
LARI : 84 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Eekata'nm Mülki İdare 
Âmirlerinin maaş durumlarına dair Mali- -
ye ve İçişleri bakanlarından yazılı soru 
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önergesi ve Maliye Bakam Sait Naci Er-
gin'in cevabı. (7/723) 84:85 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Eekata'nm, iktisadi 
Devlet Teşebbüslerine dair yazılı soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav in 
cevabı. (7/830) 85:86 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer; dem'okratik re
jimin -partizan hislerin üstünde tutulması gere
ğini, partizan duygularla hareketin Devlete ve 
millete verdiği zararları belirterek, bundan son
ra bağımsız bir üye olarak vazife göreceğini 
ifade etti. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı; idarecilerin 
ilgisizliği yüzünden artan kazaların can ve mal 
kaybına sebebiyet verdiği, trenlerde temizliğe 
ve noksanlaşan tesislerin ikmaline dikkat edil
mediği, bilhassa tren personelinin vatandaşa 
davranışının ütücülüğüne temasla, gerekli ted
birlerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınma
sını temenni etti. 

Kayseri Üyesi Sami Turan; incesu ilçesinde 
vukua gelen sel âfeti dolayısiyle ilgililerin gös
terdiği çabaya teşekkür ederek, yaraların sarıl
ması için Hükümetin yardım ve desteğinin de
vamına ihtiyacolduğunu belirtti. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; 657 sayılı 
Kanun gereğince kurulması öngörülen Memur 
Yardımlaşma Kurumuna, kanunla yapılacak 
tadil ile, millî eğitim mensuplarının dâhil edil
memesi ve bunlar için ayrı bir sosyal yardım 
sandığının kurulması lüzumunu beyan etti. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'a dönüşüne kadar; Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in A. P. den ve 
dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 

İnceleme Komisyonundan istifa ettiğine dair 
yazılan okundu, bilgiye sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş 
Ibulunan araştırma Komisyonu süresinin iki ay 
uzatılmasını istiyen tezkere okundu ve kabul 
edildi. 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, kanunu tasa
rısı tekrar açık oya sunuldu ve tasarının ka
nunlaşması kabul edildi. 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve açık oya sunuldu. 

'İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair Geçici Komisyon Başkanı 
İ. Eteni Erdinç'in önergesi okundu, kabul 
edildi. 

Yapılan yoklama sonucunda salonda salt ço • 
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 7.9.1971 
Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşi
me saat 18,35 te son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 

M acıt Zer en 

İKâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/576) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/577) 

Yazılı sorulur 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Ragıp Üner'in, Üniversite Kanununa dair yazı
lı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/829) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, İktisadi Devlet Teşeb
büslerine dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve 
Ticaret ve Çalışma bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/830) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, yabancı bâzı ülkeler 
de bulunan Türk mallarına dair yazılı soru 
önergesi DiRişleıl ve Maliye bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/831) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin rıhtım duru
muna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/832) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 

teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 2/558; C. Senatosu 2/342) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KATİFLEE : Orhan Küfümoğlu (Bitlis), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 110 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçUğü'in, in
cesu kazasında meydana gelen sel felâketi dolay ı-
siyle Hükümetçe alınması gereken tedbirlere 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dikegligil, Sayın Saba
hattin. Orhon, ve Sayın Orhan Kiirümoğlu gün
dem dışı söz talebetmiolerdir. Bu husustaki 
takdiri Genel Kurula bırakıyorum. 

Şimdi Sayın Dikeçligil, direniyorsanız oylı-
yacağim efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Bu mevzu gö
rüşüldü, mevzu daha evvel görüşüldü. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Direni
yorum efendim. 

BAŞKAN — «incesu ilçemizde maydana ge
len sel felâketine mâruz kalan kasanın durumu 
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ve Hükümetçe yapılması gereken âcil isler bak- j 
kında gündem dışı kısa sürecek olan konuşma
ma müsaadelerinizi...» demektedirler. 

Kendileri direniyorlar. O halde oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etzniyenler... 
Kesinlikle ayırt edemedim. Bir daha rica ede- I 
ceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir; buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DtKEÇLtGiL (Kayseri) — Sayın 
Başkana, muhterem arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. Fazla zaman almıyacağırn. Efendim, mâ-
lûmuâliniz 30 Ağustos 1971 tarihinde incesu'da 
bir sel felâketi oldu. Bu bizim Kayserimizin en 
fakir kazasıdır. 10 milyon liranın üzerinde bir 
zarar vardır. Hükümetin ilk almış olduğu ted
birlere teşekkür ederim. Basta vali, belediye 
reisi, merci komutanı ve Kızılay olmak üzere. 
Ama Hükümetin bundan sonra alacağı tedbirler 
vardır ve Hükümetin bu bakımdan dikkat na
zarını çekmek isterim ve bunun için söz almış 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 1952 yılında yabancı bir uzman 
bu kazanın bâzı evlerinin ve yerinin değiştiril
mesi için rapor vermiştir. Fakat o günden bu
güne kadar bu nazarı itibara alınmamıştır ve bu 
sel felâketi olmuştur. Ayın üçüncü günü gitti
ğimiz tetkik ettiğimiz halde yol boyunda hâlâ 
dolu taneleri gözüküyordu. Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü bir bent yapmış fakat bu da 
kâfi gelmemiş yıkılmıştır. Onun için yapılacak 
iş buraya bir koruyucu barajın yapılmasıdır. 
Şimdi hali hazırda 890 vatandaşımız çadırda. 
Kış ayları yakın. 170 mesken yıkılmıştır 47 
dükkân yıkılmıştır. Bu vatandaşlar dışarıdadır. 
Belediye Reisinin hazırlığı vardır. Buralara ve
rilecek yerler hazırlanmıştır. Aynı zamanda 
mesken projesini de yaptırmıştır, imar - iskân 
Bakanlığının şimdiden 1971 yılı Âfetler Fonun
dan yardımı zaruridir. 

Gerek âfetler ve gerekse gecekondu fonun
dan olsun, yardım ettiği takdirde bu vatandaş
larımızı kurtarabilecektir. Yoksa çadırda ka- j 
lacaklardır. Prefabrik tesisler için kış gelme
den, acele kurulacak evler vardır. Bunlar ya
pılmadığı takdirde Hükümetin önceden almış 
olduğu tedbirlerin hiçbir ehemmiyeti kalmıya-
caktır. Onun için Hükümetin önceden almış ol
duğu tedbirlerin temadisini ve bilhassa hassaten 
acilen elini uzatmasını, bu meskenlerin yapıl- | 

— 45 
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maya başlanmasını Hükümetten istirham ede
rim. Bunu bekleriz, vatandaş da bunu bekle
mektedir ; saygılarımla. 

2. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhun'un, 
son günlerde Hükümetin fındık ihraç fiyatları 
üzerinde aldığı kararın müstahsilin zararına ve 
büyük döviz kaybına sebebolduğuna ve bu konu
da Hükümetin izahat vermesi gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon da 
«Son günlerde fındık tescil fiyatları üzerinde 
Hükümetin aldığı karar üzerinde gündem dışı 
söz verilmesini arz ederim» demişlerdir. 

Sayın Orhon buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; fındık ürününün 
gerek geniş bir müstahsilin geçim kaynağı ge
rekse Türkiye'nin geniş bir döviz kaynağı olma
sı itibariyle şimdiye kadar daima Hükümetlerin 
hem taban fiyat politikası hem de ihraç fiyat
larının kontrolü suretiyle Hükümetlerin hima
yesi altında olmuştur. Bu sene fındık mahsûlü 
Türkiye'nin diğer mahsûl çeşitlerine nazaran 
maalesef bereketli olmamıştır .Bir vilâyetimiz, 
Trabzon vilâyeti müstesna diğer bölgelerde 
fındık düşük seviyede idrak edilmiştir. Hükü
metçe tesbit edilmiş fiyatlar, ihraç politikasına 
uygun şekilde ihraç fiyatları da mevsim başın
dan itibaren çok iyi seyretmekte idi. Fakat 
bundan yirmi gün evvel, işlemiş, üzerinde emek 
gösterilmiş, paketlenmiş fındığın 1970 mahsûlü 
tescil fiyatlarının 124 dolar olarak ilân edilmesi 
piyasada bir tereddüt yarattı. Çünkü, sıra malı 
fındığın 1970 mahsûlü 129 dolara ve yeni nıab.-
sül 130 dolara ihraç edilirken, üzerine en az 
3 dolar kadar bir emek eklenmiş olan paketlen
miş fındığın 124 dolardan ihracı, piyasada Hü
kümetin fındık mahsulü üzerinde ihraç politika
sında mütereddit davrandığı konusunda bir en
dişe uyandırmıştır. O günden bugüne fiyat
lar düzelmiş, yeni mahsulün 700 - 800 tonu 130 
dolardan satılmış bulunduğu halde geçen hafta 
1970 mahsûlü fındığın 124 dolara indirilmesi 
hakkında bir karar çıkmıştır. 

Arkadaşlar, bu kararın alınmasında hiçbir 
haklı sebep mevcudolmamak lâzımgelir. Çün
kü, fındık 129 dolara rahatça satılmaktaydı ve 
bu fındık tüccarın elinde de değil, tamamen 
Fisko Birliğin elinde. Hükümetin kontrolü 
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altında elan bir müessesede ve bu sene Fisko 
Birlik umumiyetle fındık da mubayaa edeme
mekte. Çünkü tüccar daha yüksek fiyat vere
rek fındık almaktadır. Binaenaleyh, Fisko Bir
liğin bir depo sıkıntısı da yok. Buna rağmen 
1C70 mahsulünün durup durduğu yerde 129 do
lardan 124 delâra indirilmiş olmasının sebebinin 
haklı bir şekilde izahına imkân yoktur. Eğer 
bunun altında başka bir sebep yoksa; acık ko
nuşuyorum. Çünkü, bu kararın verildiği günün 
ertesi günü İstanbul'dan kapkaç 100 ton fındık 
satılmış ve yüklenmiştir. Bir karar bu akîam 
almıyor, ertesi gün İstanbul'dan vapura mal 
yüklenebiliyor. Bunu akim almasına imkân 
yoktur. Esasen bu fındığın bu fiyatlara satıl
masına da lüzum yoktur. Çünkü fındık 129 do
lara rahatça satılabilmekte idi. Bu şekilde 
124 dolara indirilmesi suretiyle ortadaki döviz 
kaybı müstesna, arada resmî bir müessese olan 
Fisko Birliğin daha yüksek ve kendisine mali
yeti 130 doların üstünde olan bir fındığı 124 do
lara satması mecburiyetinin mâna3inı anlamak
tan âcizinı. Onun için hem büyük bir döviz kay
bına sebebiyet verecek bu kararın alınmasında
ki âmillerin izahı sımmında ve hem de fındık 
piyasasında istikrar bozucu sık sık kararlar 
alınmasının kötülüğü hususunda Hükümeti ikaz 
ederim. Ayrıca, kararın alınmasından daha bir 
gün geçmeden, fındık bölgesi olmıyan istanbul'
dan, ICO ton fındığın nasıl ihraç edilebilmiş ol
masının sebeplerinin Hükümet tarafından izahı
nı istirham eder, saygılar sunarım. 

Hürmetlerimle. (A. P.. sıralarından alkışlar) 
3. —Bitlis t'ye si Orhan Kürümoylu'nıvn, Tat

van - Yan Feribotu ve Yan - Kotur el e mi nj olu
nun aeylış meretsiminin Tatvan'dan Yan'a nakli 
irin alman kararda siyasi bir tesirin olup ohna-
diğuun Hükümetçe izahına devir demeci. 

BAŞKAN — Tatvan feribot ve Van - Kotur 
demiryolunun açılış merasimi ile ilgili olarak 
Sayın Kürümoğlu buyurunuz efendim. 

OEHAH KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Tatvan - Van feribot ve Van - Kotur demiryo
lu hattının ikmal edilmiş olması dolayısiyle 
Yüce Senato huzurunda bu konuda, ernek ver
miş, alın teri dökmüş insanlara minnet ve şük
ran duygularımızı ifade ederken, tesisin Yüce 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Tan
rıdan dilerim. 
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I Bu tesisin ikmal edilmiş olması dolayısiy-
i le bir program düzenlenmiş v© bu programa 
j göre merasim Van'da yapılmak niyeti içeri-
j sinde; gün olarak 27 Eylül tssbit edilmiş bulun-
I maktadır. Feribot inşaatı gerek kuru havuz 
i ve gerekse dalgakıran v.s. rıhtım inşaatları ile 
I bütün emeği, gücü devamlı şekilde Tatvan'da 

kullanılmak yolu ile inşa edilmiş ve aynı işin 
devamı olarak bu hattın feribot ile trenin kar
şıya geçmesi (Van gölünü geçmesi) suretiyle 
Van'dan Kotur'a ve oradan da iran demiryol
ları vasıtasiyle Pakistan'a kadar uzanması te
min edilmiştir. 

Evvelemirde merasim yeri olarak Tatvan 
tssbit edilmiş idi ve 12 Mart muhtırasından son
ra Hükümet değişikliği vesair konularda vâki 
olan tadiller dolayısiyle bu sefer haber alıyo
ruz ki, merasimin Van'da icrası kararlaştırıl
mıştır. Saym Bayındırlık Bakanlığına telefon
la vâki müracaatımda Saym Bakan ile görüş
memiz mümkün olmadı. Demiryolları ve Li
manlar inşaat Reisliği ile yaptığım görüşmede 
bu işin CENTO marifetiyle tesbit edilmiş oldu
ğu ve merasim yerinin Van olarak kesinleştiği 
tarafıma bildirilmiştir. Van, demiryolunun son 
istasyonu sıfatiyle Tatvan'dan sonra gelen bir 
ara istasyon durumundadır. Fakat, bunun baş
langıç yeri olan Tatvan, feribot inşaatı dola
yısiyle de demiryolunun yani Van - Kotur hat
tının başlangıç noktası olmak iktiza eder. Bu 
sebeple bugüne kadar mevcut teamüle bakılır
sa bu tip merasimlerin ya demiryolunun b?c-
langıç noktasında, veyahut bittiği noktada ya
pılması icabeder idi. Bittiği nokta Kotur deni
len mevkidir ve İran hududu üzerinde küçük 
bir kasabadır. Bu kasabada, gelecek misafirle
ri ağırlıyacak imkânlar mevcudolmadığı ci
hetle, başlangıç noktasının, yani inşaatın, de
miryolunun başlangıç noktasının merasim yeri 
olarak tesbit edilmesi iktiza ederdi. Fakat se
bepler bendenize göre meçhuldür. Yalnız, bu
nu başka sebeplere bağîıyan bir görüş bölge
mizde hâkim olduğu için bu konuyu Yüce He
yetin huzuruna getirmek mecburiyetinde kal
dım. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt za
ferinin 900 ncü yıldönümü dolayısiyle Malaz
girt'e- yaptıkları seyahat sırasında rsfakatin-

| deki Hükümet üyelerinin bu işle ilgilenerek, 
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merasimin Van'da yapılması konusunu karar
laştırdıkları şeklinde hâkim fikir mevcuttur. 
Bu seyahat sırasında Tatvan'da 20 imzalı bir 
muhtıra sayın misafirlere takdim edilmıiş ve 
bunun bir örneği d8 Bitlis temsilcisi sıfatiy-
le bendenize gönderilmiştir. Bu konunun, ya
ni merasimin Van'da yapılması konusunun böl
gemizdeki değerlendirilmesini gerek bu muh
tıra ve gerekso mahallî gazetelerin neşriyatı 
ile Yüce Heyetinizin huzurunda izah etmek is
tiyorum. Muhtıra şöyle başlıyor 

«Tatvan'ın şerefi ile ilgili önemli bir mese
leyi arz etmek mecburiyetinde olduğumuz için 
rahatsız ediyoruz. 

1967 yılında Tatvan'da yapımına başlanan 
ve bütün halkımızın alın teri ile ikmal edilen 
feribotun yakında açılışının yapılacağını ve bu
nun da Van'da olacağını büyük bir teessürle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Tatvan, eli ile, tırnağı 
ile, çalışmaları ile ve imkânsızlıklar içinde Şar
kımızın incisi olmuş bir ilçemizdir. Gelen mi
safirler ve Devlet büyüklerini şerefle karşıla
masını bilmiş, en zor şartlar altında kendine 
verilen vazifeyi namus telâkki ederek çalışmış
tır. Tatvan Şark'ta çalışmaları ile yıldız ve ör
nek olmuş bir ilçedir. Şimdi duyuyoruz ki, Tat
van'ın hakkı olan bir açılış Van'da yapılacak
mış. Feribot'un açılışı Tatvan'da yapılmalıdır. 
Çünkü bu bizim hakkımızdır. Partizanca oyun
larla bu hakkımızı da yedirmek istemiyoruz. 
Hakkımız olan bu açılış Van'da yapılırsa her
kese küseceğiz. Dalgakıran Tatvan'da yapıl
mıştır, tersane Tatvan'da yapılmıştır, kuru ha
vuz Tatvan'da yapılmıştır, ikinci feribot inşa
atı Tatvan'da yapılmıştır, bütün feribot işçisi 
Tatvan'ın ekmeğini yemektedir. Tatvanlılar fe-
feribotun personelini baştacı etmişler. Bu du
rumlarının dikkate alınmasını istiyoruz. Daha 
evvelce de hakkımız olan çimento fabrikamız 
Van'a alınarak gadre uğratılmıştır. Şimdi, hak
sızlığa uğrarsak, halikımızın göstereceği bü
yük tepkinin mesulü biz olmıyacağız. Türk 
bayrağını şerefle dalgalandıran Tatvan'ın 
hakkını, adaletten ayrılmıyan, mağdurun ya
nında yer alan siz Sayın Bakanımızca halledi
leceğine inanıyoruz. 

'Saygılar sunarız.» 
Ayrıca, Bitlis Birlik Gazetesinde bir yazı 

çıktı. Bu bilhassa ilginçtir. Onu dikkatinize 

j sunmak mecburiyetindeyim. Yazıyı kısmen oku
yacağım: 

«Sayın Melen'in, önceden kararlaştırılan, 
Ekim ayı içerisinde Feribot açılış merasimini 
Tatvan'dan Van'a nakledilmesi haberini ve
ren Sayın Çelebi'nin yazısı, kapanmak üzere 
olan yaralarımızı yeniden açtı. Melen, Malaz
girt Zaferi münasebetiyle Sayın Başbakan Ni
hat Erim ile Van'a uçarken bu kez feribot açı
lış merasimini halletti ve bunu Van'da Başba
kanın ağzında tescil ettirdi. Bu meselenin Bit
lis'e ne ilk ve ne de son himmetidir. Bu bizim 
için hayati ehemmiyet taşıyan ve Bitlis'in veç
hesini de değiştirebilecek olan çimento fabrika
sının Van'a nakli meselesi hafızalardan silin
medi henüz. Tatvan'da fabrikanın kurulması 
kararlaştırılmış iken, hiçbir zaruret olmadığı 
halde Van'a aktarılması sadece Melen'in Van'da 
sarsılan şahsi otoritesini yeniden sağlamak ve 
koltuğuna daha sıkı bağlanmak gayesinden baş
ka bir sebebe müstenit değildi. Doğuda yapıla
cak bütün ekonomik yatırımlar Melen tarafın
dan şahsi otoritesi ile müşterek düşünülmüş ve 
yatırımlar, gücünün yettiği kadar bu feslefe-
nin etkisi altında olmu}tur. Bu değerlendirme 
sadece Bitlisliye has değil, bir Muslu, bir Siirt
li, bir Ağrılı, bir Bingcîlü, bir Hakkârili gözün
de durum aynıdır. Melen Doğu için düşünülen 
bütün yatırımlara sahip çıkmıştır. Komşu Van 
ilimizde yapılan yatırımların hiçbiri Melen'in 
almteri ile Van'a kazandırılmış değil, ancak si
yasi ağırlıkları olmıyan vilâyetlerden aktarma
lardır. Bir PTT Başmüdürlüğü, bir çimento 
fabrikası, bir karayolları bölge müdürlüğü ve 
bir sürü bölge müdürlükleri gibi. Ahlat ve Adil-
cevaz gibi kasabalarımızın ağır ceza mahkemesi 
yönünden Erciş'te olması, Adilcevaz'm Van'a 
bağlanmasının düşünülmesi kadar akla ters dü
şen acaip şeyler olmaz. Ahlat ve Adücevaz ağır 
ceza mahkemesi neden Bitlis'e veya Tatvan'a 
gelmez de Erciş'e gider? Adilcevaz'm neden 
Van'a bağlanması düşünülür? Bütün bunlardan 
sonra Sayın Melen eğer elini göğsüne koyup 
düşünecek olursa demelidir ki; feribot açılış 
merasimi Tatvan'da olmalıdır. Çünkü bu onların 
hakkıdır.. Feribot inşasında maddi - mânevi kat
kıları inkâr olunmamaîıdır. Bu durum Melen 
için, hakkı teslim etmek babında, Bitlisli naza
rında vereceği son imtihandır. Bu merasim eğer 

I Van'da olursa Sayın Melen için Doktor Barnard 
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kalb naklinde n.2 kadar mahir ise, Ferid Melen 
de hak naklinde o derece seyyaldir diyeceğiz.» 

Gazete bir değerlendirme yapıyor. Belki 
•haklı, belki haksız. Fakat işin gerçek yönleri 
de vardır ve çimento fabrikası konusu, gerçek
ten olduğu gibi tecelli etmiştir. 

Bununla birlikte, bendeniz meselenin bu za
viyeden mütalâasının haksızlık olacağı kanaati 
ile Bayın Hükümete bâzı hususlarda açıklama 
yapması istirhamında bulunacağım . 

İstirham ettiğim açıklama şudur : Merasim 
bundan sonra tekrar bir program değişikliği 
halinde Tatvan'da yapılabilir mi? Yapılamıya-
cak olursa ikna edici izahat verebilirler mi? Me
rasimin Van'a naklinde siyasi bir tesir olup ol
madığı hususunda sarih ve açık beyanda bulun
malarını istirham ediyorum. 

Yüee Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

4. — Bayındırlık Bakanı Calıit Kar ak a.fin, 
Tatvan - Van Feribotu ve Van - Kot ur demiryo
lunun açıhş merasiminin. Van'da yapılmasına, 
davet edilen, misafiî-lerin aynı gl'tn geliş ve dö
nüşlerini sağlamak oednmmdan karar verildiği
ne ve siyasi bir tesirin mevcııdolmadığına claiı 
demeci 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Ka-
rakaş, görüşmeye cevap için söz istiyorsunuz 
değil mi efendim?. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KABA-
KA3 rSonofiüdak Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Baş-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan t'yesi 
Tayfur Sökmen'e izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/1066) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları var, sırası ile okutuyorum : 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay
fur Sökmen'in mazeretine binaen 20 gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
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I kan, sayın senatörler, Sayın Kürümoğlu'nun, 
Van - Kotur demiryolu hattının açılış merasi
minin yapılış yeri vesilesi ile vâki konıışmalan-

I na arzı cevabediyorum. 
Mevzuubahis hat, ismi de üzerinde olduğu 

gibi, Van - Kotur demiryolu hattıdır. Bu mak
satla hattın tam olarak çalışabilmesi için hem 
Tatvan'da, hem de Van'da birer mendirek, yani 
feribot limanı inşa edilmiştir. Feribotlar, Sayın 
Kürümoğlu'nuıı da ifade ettiği gibi, Tatvan'da 
inşa edilmektedir. Fakat, bu demek değildir ki ; 
açılışı yapılan hat Tatvan - Van - Kotur hattı
dır. Açılışı yapılacak olan hat Van - Kotur hat
tıdır. Bu hat hepinizin bildiği gibi CENTO yar
dımı ile, CENTO devletlerinin de iştiraki ile ya
pılmaktadır ve bu projeye dâhil olan İran Şe-
hinşahı da açılış merasiminde hazır bulunacak-

I 1ardır. Bu merasimin Tatvan'da yapılmasının 
hiçbir anlamı yoktur. Zira, Tatvan daha önce 
Mııs - Tatvan demiryolunun açılış merasiminde 
merasimlere sahne olmuş bir sehrimizdir. Eğer, 
her istasyonda bir merasim yapmak âdeti olsa 

I idi yine Tatvan'da yapılmaması, Vanîa beraber 
I belki Kotur'da yapılması icabederdi. Takdir 
j edersiniz ki; gelen misafirlerin bir gün içinde 

gelip, merasime iştirak edip, dönüşlerini temin 
etmek ancak Van için mümkün olmaktadır. 

I Tatvan için maddeten mümkün değildir. Çünkü, 
Van'dan Tatvan'a kadar gidiş geliş S saati al
maktadır. Bu ise bir gün içinde mümkün olacak 
bir şey değildir. Van'ın merasim yeri olarak 
seçilişinde hiçbir siyasi düşünce hâkim olmamış
tır ve olamaz da. Durumu arz ediyorum. Hür-

I metlerimle. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I arzı Başkanlık Divanının 6 . 9 . 1971 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

j M. Tekin Ariburun 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Kontenjan Üyesi Tayfur Sök
men'e mazeretine binaen 20 gün izin verilmesini 

! oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler?... Ka-
| bul etmiyenler?... Kabul edilmhtir. 
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2. — Türk Havayolları A. O. ile Uçak Ser
visi Anonim Ortaklığının faaliyetleri konusunda 
araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun ça
lışma süresinin iki ay uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ile Uçak 

Servisi Anonim Ortaklığının faliyetleri konu
sunda araştırma yapmakta olan Komisyonumu
zun çalışma süresi 14 Eylül 1971 tarihinde sona 
ermektedir. 

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

Türk Havayolları Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Çorum 
Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler?... Kabul edil
miştir. 

3. -— Hüseyin Sesli heıkkınelaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet Sena
tosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek) 

BAŞKAN — Öncelik teklifleri olması sebebi 
ile, her şeye takdimen görüşülme teklifleri ol
ması sebebiyle gündemi sırası ile takibedemiyo-
ruz. Haklarında ivedilik kararı verilmiş işler
den olup bölümün birinci maddesini teşkil eden 
Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifi üzerindeki 
görüşmeler bitmiş, açık oylaması kalmıştı, şimdi 
teklif açık oylarınıza arz edilmiştir. 

Açık oylama devam ederken, önce her şeye 
takdimen görüşülmesi istenmiş olması sebebi ile 
birinci görüşmesi ys.pıîacak işler bölümüne ge
çiyorum. Bu bölümde yazılı 9 işten bir tanesi is
tisna edilirse tamamı hakkında, her birisi hak
kında ayrı ayrı her şeye takdimen görüşülme 
isteği vardır. Bu durum kargısında istek ehem
miyetini kaybetmiş, sıra ön plâna geçmiştir. 
Ancak, bugün müddeti bitecek olan kanun ta
sarılarına Riyaset olarak öncelik verilecek. îlk 
defa bu muameleleri ele alacağım. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu 
projesi seıJıeısındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî ve İktisadi 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi 2/385; Cumhuriyet Senatosu 
2/323) (S. Sayısı : 1610 a ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, bugün müddeti bitecek 
olan teklif 6 ncı sırada yazılı olan İstanbul Bo
ğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki 
gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu ile Malî ve" İktisadi İşler, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 

(1) 1610 a ek S. Sayıl, basma yazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sureti 
ile kurulan Geçici Komisyon raporu üzerinde 
görüşmemiş ieabedecektir. 

Şimdi, her şeye takdimen görüşülme teklifi
ni okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak isler 
kısmında bulunan İstanbul Boğaz köprüsü ve 
çevre yolu projesi hakkındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin müstace
liyeti sebebi ile gündemde mevcut işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kütahya 

İbrahim Ethem Erdinç 

BAŞKAN — Efendim, ivediliği daha önce 
kararlaştırılmıştır. Ancak, Komisyonun geri al
ması sebebi ile bugüne gelmektedir. Bu itibarla 
her şeye takdimen görüşülmesi teklifini oyları-
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niza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmi-
y enler?... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üesrinde görüşüldü, ivedilik 
oylandı. Birinci maddesi komisyondan yeni ge
len şekli ile şöyledir : 

İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — İstanbul Boğaz köprüsü ve çev
re yolu projesi sahasına dâhil, 775 sayılı Kanun 
kapsamına giren gecekonduların tasfiyesi için, 
bu kanun hükümlerini uygulamaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Özden, madde üzerinde 
söz mü istediniz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan muhterem arkadaşlarım, İstanbul Boğaz 
Köprüsü ve çevre yolu projesi, sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkındaki kanım tek
lifi Yüce Senatoya vaktiyle gelmiş idi. Burada, 
birinci maddede, «İstanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu proje sahasına d?,hil 775 sayılı Ka
nun kapsamına giren ve girmiyen gecekondu
ları» diyerek vaktivle madde tanzim er^ırn^i. 
Buna itiraz ettik. 775 sayılı Gecekondu Kanu
nunun neşrinden sonra her cihetçe yasaklanmış 
bir gecekondunun yıkımı tarihinde kendilerine 
mükâfat olmak üzere para verilmesi ve onların 
başka yere iskân edilmesi giM Anayasa eşitlik 
haklarına mugayir bir maddenin şevki hiçbir 
suretle yerinde olmıyacağı mütalâasını ileri 
•sürmüş ve epey de tartışmıştık. Şimdi, şayanı 
şükrandır M, madde geri alındıktan sonra ko
misyon bu haksızlığı telâfi etmiştir. Yalnız, 
775 sayılı Kanunun kapsamı dâhilinde olan 
gecekondulara bu kanunun teşmil edilmesi ve 
ondan sonra yapılan gecekondulara teşmil edil
memesi derpiş olunduğuna göre, kanun bu hali 
ile hakka hukuka ve bilhassa Anayasa eşitlik 
haklarına uygundur. Buna olumlu rey vermek 
isterim. Ayrıca da komisyona arzı teşekkür 
ederim, bu noktai nazarımızı olumlu telâkki et
mişler ve gereken işlemi yapmışlardır. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine söz mü isti
yorsunuz? 
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I RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa
yını Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben Mil
let Meclisinin kabul etmiş olduğu metni müda-

I faa etmek zorundayım. Nedeni ise belediyelerin 
ilgisizliği ve başka sebepler ile yapılmış olan 
gecekonduların, esasen 775 sayılı Kanundan 
sonra yapılan gecekonduların hiçbir adlî kara
ra lüzum kalmadan yıkımı öngörmekte idi. Ka
nunun âmir hükmü bu. İstanbul Belediyesi bu 
âmir hükmü isletmemiş, dâima göz yummuş, 
hayli vatandaşlarımızın 775 sayılı Kanunun 
âmir hükümleri dışında bina yapmalarına de
vam edilmiş ise bunun sorumluluğu bu bina 
yapan kişilerin değil doğrudan doğruya İstan
bul Belediyesine ve belediye şube müdürlerine 
aidolan bir konudur. Vatandaşın burada hiç
bir suçu yok. Eğer, âdil Mr kanun çıkartılmak 
isteniyor ise benim kanaatim odur ki; gerek 
775 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önceki 
gecekondular ve gerekse 775 sayılı Kanunun 
yayımı tarihinden sonra yapılan gecekondular 
ve gecekondu sakinlerine de aynı hakkın ta
nınmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Vereceğim bir önergeye iltifatınız halinde sos
yal bir yara kendiliğinden kapanmış olacak
tır, Zira, belediye meclisinin, belediye reisinin, 
belediye reislerinin, belediye şube müdürleri
nin veya zabıta memurlarının ihmalini ve bu
num acı yükünü bizim vatandaşa yükletmeye 
hakkımız yoktur. Şimdi burada şunu sormak 
isteriz ki... 

j EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kanun var, 
I kanun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ka
nun var; ama her kanunda olduğu gibi bir do
ğal hadiseye bağlı olarak 775 sayılı Kanun da 
yürümüyor. Çünkü, bu doğal bir hadise. Bu do
ğal hadiseye karşı kanun yürümez ve kanun 

I işlemez. Kanunun işlemediğinin en canlı misali 
de gecekonduların var oluşudur. 

Bu İtibarla Millet Meclisinden gelen metnin 
aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, söz mü istiyor
sunuz efendim? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkanım, bir evvelki celsede oya arz edilen, 

| mevzuu ihtilaflı olan, bir idamla ilgili tasarı-
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nın oy pusulaları aynı şekilde vazifeliler tara
fından toplanmak suretiyle almıyor. Bu doğru 
değil, usulsüz bir şey. Kutular ortaya konsun 
ve ihtilaflı olmıyan... 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, efendim oyla
ma muamelesine geçtik. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sa
yın Başkanım, yapıyor aynı şeyi. 

BAŞKAN —• Biliyorsunuz, ben kutuları 
riyaset olarak elimde şahsan dolaştıramam ve 
gözümle bunu takip de edemem. 

Usule gelince; ilk defa bugün ihdas edilmiş 
bir usul değil, 10 yıldan beri kutular dolaştırıl
mak suretiyle oylama yapılmaktadır. Bu oyla
ma işlemi yapılır iken Riyaset olarak arkadaş
ları kürsüye davet ediyor, vâki konuşmalarını 
da izlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunu ön-
csden teklif etssydiniz... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkanım, ne bileyim bunun böyle olacağını, 
görevli oy kullanıyor. 

BAKSAN — Evet efendim. Sayın Alpaslan, 
buyurun. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sakat 
bir iş Sayın Başkanım. Görevli bizim oyumuzu 
kullanıyor, bizzat görerek tesbit ettim, bakın oy 
kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, bu konuda bir 
diyeceğiniz varsa bunu ayrı bir görüşme konu
su olarak alabilirsiniz. 

Buyurun Sayın Alpaslan özür dilerim, bir 
dakikanızı rica edeyim. 

Bunun şerefi size aidolsun, bunu bir konu 
olarak ele alıp getiriniz. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 

Başkanım, ben bu işin şerefi peşinde değilim. 
Bu şekilde karşılamanızı tuhaf karşıladım efen
dim. Lüzumsuz bir ithamda bulunuyorsunuz. 
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BAŞKAN — işte hQn usul anlayışımı burada 
dile getirdim ve söyledim. 

Buyurunuz efendim. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 

Başkan, bir usulsüzlüğü belirtiyorum bana şe
refi size aidolsun getirin kürsüye diyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Usul

süzlüğün de şerefi sizin olsun o halele. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu boğaz köprü
sü ile alâkalı kanun teklifinin evvelce vâki gö
rüşme sonunda komisyona havale edilmesi üze
rine gelen şekli hakikaten bir kanunsuzluğu hi
mayeden bizi uzaklaştırdığı için iyi bir şey. Yal
nız ben bu kanunun görüşülmesi sırasında bir 
noktayı nazarımı arz etmek için söz aldım. 

Bir defa bu kanun teklifi Türkiye'de Devlet 
hayatının ahenkli bir şekilde çalışmadığının işa
reti olarak mütalâa edilebilir kanaatindeyim. 
Bir hizmet vardır, Devletin bünyesinde yapıla
cak bir iş vardır kanun bu yetkiyi iınaür ve İs
kân Bakanlığına bırakmıştır. Ama beri taraftan 
boğaz köprüsü ve çevre yolları yapılacaktır, bu
nun yapımı Bayındırlık Bakanlığına aittir, iki 
bakanlık arasında anlayışlı bir vaziyet meydana 
getirmek suretiyle ne kanuna, ne sözleşmeye 
hiç lüzum olmadan bir vaziyeti halledemiyoruz 
ve getiriyoruz böyle bir kanun teklifi ile Mec
lisleri karşı karşıya sokmuş bulunuyoruz. Yani 
bu kanunun ne kadar lüzumsuz, Devlet içerisin
de ahenksizliğin bir nevi müşiri mahiyetinde 
olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum ve bun
dan böyle bu tarzda kanunların getirilip de 
Mecliste gereksiz münakaşa, müzakerelere mey
dan verilmemesini de istirham ediyorum. Bu 
bir. 

İkincisi, bu kanun gecekondu bölgelerinin 
biran evvel tasfiyesi lâzımgeldiği sırada eğer 
hemen çıkmış olsaydı o zaman faydası olacaktı. 
O zaman fiyatlarda yükselme olmyacaktı, o za
man gecekonduculuktan ticaret yapanlar hima
ye görmiyeeek, imkân bulmıyacaktı. E, şimdi 
tav tar oldu, sav sar oldu; aradan bir sene 
zaman geçti, birbuçuk sene zaman geçti kanun 
çıkacak. Bana kalırsa Sayın Bayındırlık Ba
kanını gereksiz bir meşguliyete sokmaktan baş
ka hiçbir faydası da olmıyacaktır. O itibarla
dır ki, bu kanunun artık lüzumsuz, icapsız bir 

BAŞKAN — Ne itham ettim, Sayın Akyurt? 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bunun 

şerefi dediniz,.. 
BAŞKAN — Bunun şerefi size aidolan de

dim. Yani ne söylememi isterdiniz? Aksini mi 
düşünebileydim, aksini mi söyliyebileydim bur-
da zatiâlinizin yüzüne karşı. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bir 
usulsüzlüğü belirtiyorum ben, şerefi size aidol
sun dediniz, ben bunun şerefi peşinde değilim. 
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mahiyet arzettiğini yüksek huzurunuzda ifade 
etmeden kendimi alamadım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl usul hakkında 

mı?... 
İSA BİNGÖL (Muş) — Hayır, madde hak

kında. 
BAŞKAN — Ben öyle anladım. 
HÜSNÜ DİKEÇLi&iL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, ben de madde hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan da söz istiyor. 

Şimdi mi, yoksa arkadaşlar konuşsunlar da bel
ki diğerlerine de konuşmanız cevap teşkil eder
di... 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Belki faydası 
olur ümidiyle şimdi konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; sayın senatörlerin teklif ola
rak gelirmiş oldukları istanbul Boğaz Köprüsü 
ve çevre yolu sahasındaki gecekondularla ilgili 
kanun teklifini Bayındırlık Bakanlığı olarak 
bugün için bâzı mülâhazalar altında kabul et
mek mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmek 
için söz aldım. 

Bu mülâhazalar ise şunlardan ibarettir: Esa
sında Sayan Senatör Fehmi Alpaslan'ın da işa
ret ettiği gibi bu konu imar ve iskân Bakan
lığının konusudur. Fakat çevre yolunun ve bo
ğaz köprüsünün ehemmiyeti ve mütaceliyeti se
bebiyle gecekonduların süratle tasfiyesi ve bu 
tasfiyeyi gerçekleştirebilmek için de 775 sayılı 
Kanunun kapsamına giren gecekondu sakinle
rine bir yer göstermek mecburiyeti bizim Ba
yındırlık Bakanlığı olarak bu teklife bundan 
evvel olumlu nazarla bakmamıza sebep teşkil 
etmiştir. Fakat şu var ki, bugün için bu kanun 
teklifi kanunlaştıktan sonra dahi bizi bir sürü 
müşkülâtlarla karşı karşıya bırakacaktır. 

Nitekim eğer kanun teklifi bundan bir sene 
önce kanunlaşmış olsaydı belki bu zaman zar
fında bizim imar ve iskân Bakanlığının mah
mul olan durumunu hafifletmek ve böylece bu 
gecekonduların süratle tasfiyesi için kendi im
kânlarımızla bâzı teşebbüslere girmemiz müm
kün olur idi. Ama kanunun Senatoda bu deği
şik şekliyle çıkması; buradan Millet Meclisine 
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I geçmesi ve önümüzdeki Millet Meclisi tatilini 
de nazarı itibara almak kanunlaşması bir za
man alacaktır. Esasında bizim Boğaz Köprüsü 
ve çevre yolu yapımiyle ilgili olan bu gecekon
duların tasfiyesini behemahal altı ay içinde ger
çekleştirmemiz zaruret halindedir. Aksi takdir
de gecekonduların bulunduğu yerdeki yol yapım 
faaliyetlerimiz aksayacak ve dolâyüsiyle plân ve 
programda öngörülen Boğaz Köprüsü ve çevre 
yolunun 1973 senesi Cumhuriyet Bayramına, 
hedef olarak seçtiğimiz o devreye yetişmesi de 
imkânsız hale gelecektir. 

Bu sebeple biz Bayındırlık Bakanlığı olarak 
bu kanunun behemahal geçmesinde bir zaruret 
görmüyoruz ve bizim işlerimizi şu anda yüzde 
yüz kolaylaştıracağı nazariyle de bakmıyoruz. 
Bunu arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; idare hocamız bize «Kanunla
rın mazideki hataları tashih etmesi ve istikbal
de de vaz'edilmesi arzu edilen kararları ihtiva 
etmesi gerektiği» ni ifade ederdi Ben de bu 
mevzuu hatırlıyarak sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Şu anda müzakeresi mevzuübahsolan kanu
nun Millet Meclisindeki kabul edilmiş olan metni 
ve komisyonun geri alarak huzurunuza getirdi
ği ikinci metin arasında bir tek fark mevcut
tur. 775 sayılı Kanun hükümlerine giren konu
da Bayındırlık Bakanlığına evvelce de yetki 
verilmiş bulunmakta idi. Ancak 775 sayılı Ka
nun hükümleri dışında kalan gayrimenkullerin 
de 6830 sayılı Kanun gereğince istimlâk edil
mesi mevzubahis idi. Ancak burada dikkatinizi 

I bir noktaya çekmek ister ve bilhassa bu konu-
i ya Sayın özden'in de dikkatle eğilmesini te

menni etmekteyim. 
Bayındırlık Bakanlığı 775 sayılı Ka,nuna göre 

kendisini yetkili kılacaktır bu kanuna göre. 
Ama 775 sayılı Kanuna göre buradaki gayri
menkullerin tamamı teslbit edilmiş midir? 775 
sayılı Kanunun dışında kalan gayrimenkullar 
de Bayındırlık Bakanlığınca, Karayollarında 
kesin olarak tesbit edilmiş midir? Çünkü dik
kâtinizi çekmek istediğim nokta şudur: 775 sa
yılı Kanunun muhtevası dışında kalan gayri-

I menkulü 775 sayılı Kanun hükümlerine göre 
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higbir bedel ödemeden yıkacağız, bunlara hiç
bir hak ve mülkiyet mevzuunu tanımıyacağız. 

Şimdi bu durumda 775 sayılı Kanun hüküm
lerine göre bir gayrimenkul tesbit edilmiş mi
dir ekzakt «exact» olarak belli midir Üzerlerine 
çıkılan katlar tesbit edilmiş midir, hava fotoğ
raflarına göre? Bu fevkalâde zor ve güç bir 
iş. İlâveler kesin olarak ayrılabilmiş midir? 
Ve bunlar için nasıl bir muamele yapılması 
mevzuubahsolacaktır. 775 sayılı Kanun hüküm
lerine göre yıkılacak ve bunlara hiçbir bedel 
ödenmeyecek midir? Yoksa 6830 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kendilerine istimlâk bedeli 
ödenecek midir? 

Bunların burda vuzuha kavuşması ve on
dan sonra bu değişikliği Yüksek Heyetinizin 
kabul etmesi icabetmektedir. Yani biraz tavzi-
hen ve ısrar ile arz etmek istiyorum. Bir gayri
menkul 775 sayılı Kanun hükümlerine göre gir
miştir, herhangi bir yerde gecekondu önleme 
bölgesi olarak tesbit edilmiştir. Bir yerde de 
gecekondu önleme bölgesi olarak tesibit yapıl
mamıştır. Tesibit yapılmamış olan bir yerde va
tandaş bir gayrimenkul tesis etmişse, bir bina 
yapmışsa, bir kat ilâve etmişse 6830 sayılı Ka
nun hükümlerine göre Anayasanın vermiş oldu
ğu teminata göre bunun bedelini ödeyeceksiniz, 
bedelini ödemeden gayrimenkule elkoyamıya-
caksmız, yıkamıyacaksmız. Ama 775 sayılı Ka
nuna göre bu mıntıkada yalnız 775 sayılı Ka
nuna göre tesibit ettiğiniz gayrinıenkullerin be
dellerini ödeyeceksiniz veya kendilerine bir 
mesken yapacaksınız, önleme bölgelerinde bun
lara imkân tanıyacaksınız. Bunların dışmdaki-
leri yıkacaksınız ve bir bedel ödemiyeceksiniz. 
Bu takdirde geçmişteki hatayı tashih değil, bi
lâkis yeni ihtilâf konuları, yeni sızıntılar ve 
vatandaşa yeni müşküller ihdas etmiş duruma 
gireceğiz ve bunu Yüksek Heyetiniz de bu me
suliyeti tekabbül etmiş olacaktır. 

Ben mevzuu bilebildiğim kadarıyla huzu
runuzda arz etmek için söz aldım. Takdir yi
ne Heyeti Umumiyenindir. Bendeniz bu sebep 
ve espri içinde komisyonun getirdiği ikinci 
mevzua iştirak etmiyeceğim. '. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Dikeçligil., buyurun. 
HÜSFÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, bundan önce bu kanunun bu maddesi üze-
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T rinde uzun boylu müzakereler oldu. Ve niha
yet Komisyon bu maddeyi geri aldı, Komisyon 
yeniden tedvin ederek karşımıza getirdi ve 
775 sayılı Kanun çıktığı andan itibaren, ondan 
önce gecekondular varsa onlar istimlâk edile
cek, parası verilecek kararma varıldı bu mad-
da ile. En doğrusu bu. Yani çıkarılan kanun 
çiğnenmedi, kanunun tatbikatına doğru gidil
di. 

Şimdi, arkadaşlarımız bu madde kabul edil
mesin, Meclisten gelen madde kabul edilsin di
yorlar. Meclisten gelen madde kabul edildiği 
takdirde olacak şey şudur: Yani Mİİİ31 Mecli
sinin çıkarmış olduğu kanunlar yine tepelene
cek, mevkii muameleye konulmıyacak. Bundan 
önce da söylediğimiz gibi biz nioln Senatoda 
ve Millet MeclLsinda kanun yapıyoruz? Eğer 
kanunların bir geçerli yönü varsa bu Meclis
ten çıkar, tatbik edilir. Eğer kanunların lü
zumu yoksa, geçerliliği yoksa bu kanunlar çı-
karılmas, tatbik edilmez. 

Ben şahsan gerek Bakana, gerekse Komis
yon sözcüsüne teşekkür ederim. Hakikaten ka
nunu tatbik etmek maksadiyle, gayesiyle bu 
kanunu geri almış, Meclisten geleni kabul et
memiş, yeniden tedvin etmiş ve karşımıza ka
nuni bir muamelenin icrasına ait bir madde 
getirmiştir. Bu yerindedir. 

Şimdi arkadaşlarımız tekrar çıkıyor Mec
listen galen tatbik edilsin diyor. Meclisten ga
len şekli tatbik edilecekse, kanunun Meclisten 
gelen şekli tatbik edilecekse niçin bu kanun çı
kıyor ve bu kanuna niye lüzum var? Bu suret
le 775 sayılı Kanun çıktıktan sonra gecekondu
lara tâviz verme olabiliyor. Belediyeler bum
dan sonra da buna tâviz verebilecektir. Aynı 
zamanda bu kanun çıktıktan sonra, ve Bakanın 
da burada ifade ettiği gibi «Bundan sonra hiç 
gecekondu yaptırmayacağız, yıktıracağız, para
sını vermiyeceğiz» filân diyor, beyan ediyor za
bıtlara geçiyor ve bu kanım çıktıktan sonra 
eğer, Meclisten gelen madde kabul edildiği tak
tirde, Bakanın zabıtlara gecen sözünün hiç hük
mü yok. Yine bir kısım arkadaşlarımızın ge
tirdiği kanun muvacehesi ile insanlar kayırı-
lıyor, kanunlar çiğneniyor, tepeleniyor ve bu 
suretle gecekonduya tâviz veriliyor. 

Onun için bu maddenin aynen böyle kabu-
I lü lâzımdır. 
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Sayın Bakan «Zamanı geçti reddedilsin» di
yor. Reddedilebilir ona "bir şey diyemem, ama 
bununla beraber eğer hakikaten kanun adamı 
isek, kanunlara hürmetlerimiz varsa; çıkardı
ğımız kanunları tepeleme değil, bilâkis o ka
nunları baş tacı yapmamız lâzımdır. Bu mad
de, çıkardığımız kanunları baş tacı yapacak bir 
şekilde tedvin edilmiştir, gelmiştir. Rica ede
rim, kulis faaliyetine meydan vermeden ge
len maddeyi aynen kabul edelim, çıkardığımız 
kanunlara hürmet edelim, hürmetkar olalım. 
Bu kanun çıktıktan sonra gecekondu yapan 
vatandaşlarımız bizden olabilir ama bunlara 
gayrikanunu Devlet hazinesinden para vermi-
yelim. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Özden... 
Oyunu kullammyan sayın üye var mı efen

dim?... Oylama işlemi bitmiştir. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bir tasarı ve bir 
teklif Yüksek Heyetinizde tetkik edilirken, hiç 
şüphesiz ki, bunun evvelâ Anayasa hukukuna 
aykırı olup olmadığı düşünülür, tetkik edilir, 
ondan sonra o Anayasa maddelerine girilerek, 
vatandaşlar arasında eşitlik haklarını ihlâl edi
yor mu, etmiyor mu bu cihet nazarı itibara alı
nır ve kanunların tatbik edilmekteki vaziyetleri 
de düşünülerek bir kanunu diğer bir kanunla 
'çiğnememek hususu da elbette ki nazarı itibara 
alınır. Vazifelerimiz budur arkadaşlar. 

Şimdi, burada bir tekliftir bu, Hükümet ta
rafından gelmiyor. Bir istanbul milletvekili ta
rafından - veya ikidir - zannedersem - imzalan
mış bir tekliftir. Ne deniyor bu teklifte? Ben 
demin söz aldığım vakit izahat vermedim, çün
kü komisyonlarda bunu çok görüştük, lüzum 
görmedim. Ama şimdi bakıyorumki bâzı kıy
metli arkadaşların Millet Meclisinden geldiği 
şekilde kanunun kabul edilmesi hususunda ısrar
lı bulunuyorlar. Bunun üzerine biz de fikirleri
mizi izaha mecbur olduk, bunun için söz aldım. 

Millet Meclisinden gelen teklifin 1 nci mad
desinde şöyle deniyor: 

«istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasına dâhil» bir saha var, istanbul Boğaz 
Köprüsünün yolu proje safhasına dâhil «ve 775 
sayılı Kanunun kapsamına giren veya girmiyen» 
Şimdi asıl mesele burada arkadaşlar. Bir ka-
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nun getiriyorsunuz, 775 sayılı Kanun, diyorsu
nuz ki; bu zamana kadar yapılmış olan gece
konduları şu şartlarla kabul ediyoruz ve bun
dan sonra gecekondu yapılmasına - işte yasak 
bölgeler koyuyorsunuz, anlatmaya hacet yok, he
pimiz biliyoruz bunları diyorsunuz. Artık ge
cekondu meselesini tasfiye ediyorsunuz bu 775 
sayılı Kanunla. Sonra bir kanun getiriyorsu
nuz - 775 sayılı Kanunla yapılmış olan ve Dev
let tarafından hakkı, hukuku tanınan gecekon
duların yanında, o 775 sayılı Kanundan sonra 
inşa edilmiş, kanunsuz, haksız, adaletsiz inşa 
edilmiş yerleri de o kanunun getirdiği gecekon
dularla bir tutuyorsunuz. Bu olurmu arkadaş
lar? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Olu
yor, oluyor izah edeceğim şimdi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — E... siz olur 
dersiniz çünkü, Zeytinburnu'ndaki vasiyetler 
malûm. Siz tabiî olur diyeceksiniz. Ama şimdi 
ben burada haktan bahsediyorum, reyden bah
setmiyorum arkadaşlar. Ben orada rey kaybe
derim, siz de kaybedersiniz, belki böyle sözle
rinizle kazanırsınız ama, ben burada hakkı ve 
adaleti dile getirmeye mecburum. Burada rey 
için konuşmuyorum arkadaşlar. 

Evet ne diyoruz? 775 sayılı- Kanunu getiri
yorsunuz, bunun üstüne aynı kanunda hakkı, 
hukuku tanıdığınız adamların karşısında, ka
nunu çiğniyen vatandaşla eşit tutuyorsunuz. S,. 
neden getirdiniz 775 sayılı Kanunu? ilga edi
niz arkadaşlar lütfen ve deyiniz ki; «bundan 
sonra da gecekondu yapan her vatandaş Devle
tin himayesindedir; ondan para alır.» Neden 
bunu söylemiyorsunuz? Hepimiz gecekondu ya
palım. Yaa... değil mi kardeşim, Sayın öztürk-
çine zatıâlinize hitabediyorum. Size uygun çe-
liyor ama iş böyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Özden, Genel Kurula hi-
tabedeceksiniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi ne di
yordu dünkü madde? Bakınız ne diyor: Eşit 
tutacaksınız bunları, eşit tuttuktan sonra da ne 
yapacaksınız? Devletin kanununu, milletin ka
nununu çiğniyerek, gecekondu yapan adama ne 
yapacaksınız? Yıkmıyacaksmız, ona istimlâk 
parası vereceksiniz, ayrıca fon tesis edeceksiniz. 
4 ncü maddede «1 nci maddenin kapsamı içinde 
hak sahipleri.» Bakın şimdi hak sahibi oluyor. 



C. Senatosu B : 110 7 . & . 1971 O : 1 

775 sayılı Kanundan sonra gecekondu yapmış 
olan adamı siz hak sahibi telâkki ediyorsunuz. 
Bu «hak sahiplerinden evini kendi yapmak üze
re proje arsa ve kredi almak istiyenler için, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasında, 775 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi gereğince teşkil edil
miş elan fondan ayrılacak veya Karayolları Ge
nel Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede be
lirtilen tertiplerinden bankaya yatırılacak pa
ralarla Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon te
sis edilir» O fondan yardım edeceksiniz. Kime? 
775 sayılı Kanundan sonra haksız yapılmış olan 
gecekondu sahiplerine. Bunu kabul eder misi
niz? Bu eşitlik midir? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Onu 
şimdi izah edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, ilk defa ben itiraz ettim bu ta
sarıya, bu teklife ilk itirazı ben yaptım. Ve on
dan sonra arkadaşlarım meseleleri daha ziyade 
eleştirdiler ve ihkakı hak kabilinden mesele hal
ledildi. Komisyonumuz kıymetli üyeleri mesele
lere nüfuz ettiler, meseleyi anladılar. Daha faz
la söylemeye icbar etmeyin beni rica ederim. 
Anladılar, bu meseleyi bu şekilde hallettiler. 
Şimdi ne deniyor?... 

HALÛK BERKOL (istanbul) — Daha faz
lasın?. söyle... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yoo... 
Fazla söylerim. Hiç kimseden korkmam, Fazla 
da söylerim ama sizin söyle demenizle söylemem. 
istersem söylerim, istersem söylemem ona göre... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ekrem 
Bey, bizi tenvir etmek için söyleyiniz. 

BAŞKAN — Efendim, Ekrem Beyden son
ra ben zatıâlinize de söz vereyim, söz sırası mü
sait. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Mesele ora
da değil arkadaşlar. Mesele biz kanunlara ria
yetkar olacak mıyız, kanunları tatbik edecek 
miyiz, yoksa bâzı düşüncelerle kanunları hiçe 
mi sayacağız? Mesele buradadır. Bir gecekon
du yıkılmış, görülüyor günde kaç tane gece
kondu yıkılıyor. Dâva orada değil, dâva bura
da. 

Siz 775 sayılı Kanunu, eski tâbirle, mamulün-
bih sayıyor musunuz, saymıyor musunuz? Say
mıyorsunuz demektir, 775 sayılı Kanundan son
ra gecekonduları kabul ediyorsanız. Eğer ko

misyonun getirdiği değiştiriyi kabul ediyorsa
nız, o zaman 775 sayılı Kanuna hürmetkar olu
yorsunuz. Mesele buradadır arkadaşlarım, Ni
çin birbirimizi üzelim, kıralım. Kıracak bir şey 
yok. Mesele bu... 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine söz istemişti 

yalnız başka söz istiyenler olduğu için ikinci ke
re size söz veremiyorum. Söz sırasında kayıtlı 
olanlar bitince kifayet olmaz ise tekrar söz ve
receğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Mü
him bir konu üzerinde konuşacağım... 

BAŞKAN — Arkadaşlar da bu mühim ko
nu üzerinde konuşacaklar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kanu
nun oylanması hususunda... 

BAŞKAN — Sayın Berkol buyurunuz. Eir 
defa konuşmamış arkadaşlarımız varken, iki 
defa konuşmak mümkün değil tabiî. Bitince si
ze söz vereceğim efendim... 

HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; kanunun bun
dan evvelki müzakeresinde bu madde üzerinde 
oldukça geniş izahat vermiştim. Ama, tekrar 
hatırlatayım, Sayın özden, bir istanbul millet
vekili ve bir diğer milletvekili diye söylediler, 
Sayın Fersoy ile - İstanbul Milletvekili - ben
deniz bu kanun teklifini gecen sene 23 Temmuz
da Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim et
miştik. 

Şimdi, mevzuu tamamen değişik bir mahiyet
te alarak sanki bu kanun teklifinin yapılışında 
ve teklifteki maddenin şeklinde birtakım gizli 
maksatlar varmış gibi arkadaşlarımız konu
şurken «daha fazla açıklamıyalım, korkarız, 
korkmayız» gibi birtakım beyanlarda bulunu
yorlar. Halbuki evvelce de arz etmiştim, kanu
nun maksadı çok acık, Bir realite var; 1C88 se
nesinde çıkarılmış 775 sayılı Kanuna rağmen 
Türkiyemizde ve İstanbul'da gecekondu yapı
mı devam etmektedir. Bunun suçlusu kimdir, 
kabahatlisi kimdir, bunu eleştirmek, bugünkü 
mevzumuza ait bir husus değildir. Varsa bunun 
suçlusu, kabahatlisi, bu ayrıca araştırılabilir. 
Ama beyanda bulunmuştum, huzurunuzda arz 
etmiştim; Asya'yı, Avrupa'ya birleştirecek olan 
bir anıt eserdir mevzubahsolan. Kabul edilse de, 
edilmese de bu tâbir kanaatimce doğrudur. Bir 
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anıt eser yapılmaktadır. Bunun gecikmemesi lâ
zımdır, bunun ihtilafsız bir şekilde halledilmesi 
gerekir. 

Devamlı şekilde eşitlilikten bahsediliyor, 
muhterem arkadaşlar, eğer çevre yolları üzerin
de 1966 dan sonra yapılmış gecekondulara 
her hangi bir hak tanımadığınız takdirde, - ka
nuna aykırılığım kabul ediyorum. Ama, bırak
mışsınız veya kendisi birtakım yollarla bunu 
temin etmiş, gelmiş çevre yolunun üstüne isa
bet eden kısma gecekondusunu yapmış - birin
cisi bunu nasıl tefrik edeceksiniz? 1966 dan 
evvel mi yapılmış, 1966 elan sonra mı 
yapılmış? Bunu tefrik etmenize kana
atimce imkân yok. Yaptığımız tetkikata göre 
de, salahiyetli mercilerle yaptığımız temaslara 
göre de bunu tefrik etmenize imkân yok. 

Ortaya bir sürü ihtilâf çıkacak. Binaenaleyh, 
eşitlik bakımından da bunları yıkıp, bunlara 
hiçbir şey vermediğiniz takdirde, doğru yapıp 
yapmadığınıza da kaani olamıyaçaksımz hiç
bir zaman. Haksızlığa uğrıyan orada da ola
cak. Diğer taraftan çevre yolu dışında kalıp 
1966 senesinden sonra 775 sayılı Kanunun neş
rinden sonra yapılmış binlerce gecekondu gene 
yerinde duracak; sırf oraya tesadüf etti diye 
bunlar yıkılacak. 

Şimdi, kanuna riayetkar olmak, 'elbette ki 
kanuna riayetkarız. Ama, «Bâzı düşüncelerle 
kanunları mı çiğniyeceğiz» diye buyuruyor Sa
yın özden. Hangi düşüncelerle? Düşüncelerimiz 
acık. Maksadımız buna mâni olmak. 

Eşitlik diyoruz, E... istanbul'da 1066 sene
sinden sonra yapılmış mahalle var, ben göste
reyim. Ve gecekondu demek için de şahit lâ
zım. Sahipsiz arazi üzerine yapılmış, gecekondu
nun tarifine uymakta ve çevre yollarının çok 
yakınında... 

Muhterem arkadaşlar, Sayın özden istanbul 
Senatörüdür. Bunlırı biliyordur. 

Peki, bir kısmı piyango isabet eder gibi 
böyle kötü bir talih neticesinde bunu yıkacak
sınız ve birtakım ihtilâflara sebebiyet verip, bu 
köprünün inşasını, çevre yollarının ikmalini 
geciktireceksiniz. 

Diğer taraftan da ona tanımadığıma b> 
hakkı diğer bir mahallede tanımış olacaksı
nız ve o devam edecek. Hattâ geçen mâruzâ
tımda de huzurunuzda arz etmiştim, bana öy

le geliyor ki, İmar ve İskân Bakanlığımız ve 
Hükümetimiz bu mevzuu düşünüp, bu 1966 
dan sonra yapılmış olan binlerce gecekondu
nun akıbetini, onlara götürülecek hizmetleri de 
düşünebilmek durumuna girmelidir. Bu zaten 
bir zaruret halini almıştır, öyle ümidediyorum 
ki, bu hususta da imar ve iskân Bakanlığının 
çalışmaları olması gerekir. Bahsettiğim o ma
hallelere nasıl su ve elektrik götürelim diye 
birtakım kanuni formüllerin aranmakta oldu
ğunu da biliyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu işin al
tında hiçbir gizli maksat yoktur. Nitekim, sa
yın Bakan biraz evvel de buyurdular; eğer 
775 sayılı Kanunun kapsamına giren veya gir-
miyen çekimde bu kabul edilmediği takdirde, 
bu kanunun mânası kalmıyor ve bu kanunun 
çıkarılmasına lüzum kalmıyor. Burada hem 
işin süratini temin etmek, hem de doğabilecek 
bir eşitsizliği telâfi edebilmek maksadiyle ve 
açık kalblilikle getirilmiş bir kanun teklifidir. 
Faydalı olduğuna kaaniiz. Onun için hisleri-
mizden bir nebze tecerrübederek ve - lüzum
suz yere menfaatlenenler belki bundan olabile
cek ; ama öyle de olsa olacak, böyle de olsa olacak 
- istimlâk yoluna gidildiği takdirde ne olacak? 
Nasıl yıkacaksınız ve hangi kıstasa göre bunu 
tefrik edeceksiniz? Bütün bunlar sorulması ica-
beden ve üzerinde eşitsizlik tevlid&îmemek için 
hassasiyetle durulması icabeden bir husustur. 
Onun için bu kanun teklifini hakikaten sayın 
arkadaşımın biraz -sonra vereceği önergeye gö
re, bu 1 nci maddenin Millet Meclisinde kabul 
olunan şekli ile kabul edilmesinde büyük fay
dalar vardır. Bu suretle bir eşitsizliği önlemiş 
olacağız ve hem de bu eserin bir an evvel in
taç ve ikmal edilmesini temin etmiş olacağız. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu?. Yoklar. Sa
yın Zihni Be'til, buyurun. Sayın Hazer'i kay
dediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, 
bu konu üzerinde ben Komisyonda konuştum, 
muhalefet şerhi yazdım, G-enel Kurulda konuş
tum ve bunun üzerine Komisyon geri aldı, yeni 
bir kararla geldi. 

Şimdi, 775 sayılı Kanunun kapsamıma gir-
miyen gecekonduların da bu teklifin kapsamı
na girmesi hususunda söz söyliyenler esas üze-
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rinde durduğumuz noktaya temas etmiyorlar. 
Bizim üzerinde durduğumuz nokta ne? Bunu 
bir kere dalıa belirteyim. Biz ne çevre yclunun 
ve ne de istanbul Boğaz Köprüsünün karşısın
dayız. 

Şimdi, bizim Anayasamızın 2 nci maddesin
de Cumhuriyetimizin niteliği yazılıdır; millî, de
mokratik, lâik, sosyal hukuk devleti. Yine Ana
yasamızda, «Hiç bir kanun Anayasaya aykırı 
olamaz.» hükmü yer almış bulunmaktadır. Biz 
meselenin üzerinde bu açıdan durmaktayız. 
Yok Asya Kıtasını Avrupa Kıtasına bağlıya-
cakmış. Eğer, Asya Kıtasını Avrupa Kıtasınla 
"bağlıyacak kanun Devleti hukuk Devleti nite
liğinden yoksun kılıyorsa, o köprü yapılmaz. 
Asya Kıtasını Avrupa Kıtasına bağlıyan köp
rünün yapılması hakkındaki kanun Anayasa
ya aykırı ise, o köprü yapılmaz. Yani, biz çalı
şacağız, hizmette bulunacağız, faydalı ve ya
rarlı olacağız ama, bütün faaliyetimizi hukuk 
Devleti hüviyeti ve zihniyetine uygun olarak 
yapacağız. Denıolıratik parlömamter rejim için
de yapacağız. Mesele bu. 

Şimdi, teklif sahiplerinden değerli arkada
şım Halûk Berkol, «Bunda eşitlik vardır. Çün
kü çevre yolundaki ve Boğaz Köprüsü bölgesin
deki gecekondu sahipleri bir saylıyor.» diyor. 
Peki, şimdi size bir misal arz edeyim : 

Bir af kanunu çıkarıyoruz. Diyoruz ki, Türk 
Ceza 'Kanununun 268 îıcı maddesinde yazılı su
çu diyelim ki 1966 yılma kadar islemiş olanlar 
affedildi şeklimde değil de, Türk Ceza Kanunu
nun '266 ncı maddesinde, - misal olarak alıyo
rum - yazılı suçu İstanbul'da işliyenler affedil-
miştir. Evet, bu suçu istanbul'da işliyenlerin 
hepsi birbirine eşit sayılmıştır. Ama, o kanun 
Anayasanın (koyduğu eşitlik ilkesine uygun mu
dur? Eşitlik ilkesine uygun değildir diyoruz. 
775 sayılı Kamunun yürürlüğe girmesinden son
ra 'Türkiye'nin bütün (büyük şehirlerinde tgece-
kondu yapıldı. Bütün büyük şehirlerinde 1966 
tarihinden sonra yapılan gecekondulara gözle
rimizi kapıyoruz, sadece istanbul'a geliyoruz. 
İstanbul'da-'da o tarihten sonra yapılan gecekon
duların hepsimi (gözümüzün önüne almıyoruz. 
Ya .. Boğaz Köprüsünün ve çevre yolunun sa
hafında bulunanları nazara alıyoruz. Hani eşit
lik?.. Aynı statüye tabi 'olan kimseler arasında 
fark olduğu zaman 'eşitlik bozulur. Mesele bu. 
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Şimdi muhterem arkadaşım, «Bu anıt eser

dir, Avrupa Kıtasını Asya'ya bağlamaktadır, 
memleketimizin kalkınması için bu köprüye ileri 
derecede ihtiyaç vardır.» buyurdular. Bu husus
ta ben de beraberim. Bu köprü için yeni bir 
vergi konulursa ben taraftar da olurum. Ama 
o husus başka. Şimdi batılı huzurunuzda müda
faa etmeye, üzerinde durulmamış hususları ele 
alarak, bu noktayı sanki üzerinde durulmaya 
değer taşmmıyan bir nokta gibi göstermeye 
gayret etmenin bir mânası yok. Komisyon, geri 
aldıktan sonra yapılan görüşmeleri nazara aldı 
ve 775 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılmış gecekonduları madde metninden 
çıikarmak suretiyle 1 nci maddeye yeni bir şekil 
verdi. Raporunda da bunun gerekçesini açıklı
yor. Şimdi, teklif sahibi arkadaşım evvelâ eşit
liğin ne olduğu üzerinde durmuyor. 775 sayılı 
Kamunun kapsamına girmiyen gecekonduların 
da bu kanun teklifinin kapsamına girmesini sa
vunan diğer arkadaşlarım da eşitliğin ne olduğu 
üzerinde durmuyor. Evvelâ Anayasada, bir il
ke olan şu eşitlik mefhumunun ne olduğu üze
rinde duralım. 

Hırsızlık suçunu işliyen Ahmet'i, Mehmet'i, 
Hasan'ı affettim. Yani, Hasan, Ahmet, Mehmet 
bu kanunda eşidolaraik nazara alındı. Bumda 
eşitlik var. Ama, Türkiye'de hırsızlık suçunu 
işliyen sadece Ahmet, Mehmelt, Hasan ise mese
le yok. Ya başkaları da işlemişse, senin çıkardı
ğın af kanunu eşitlik ilkesini açık bir şekilde 
ihlâl eder ve Anayasaya aykırı olur. Kanunlar 
genel olacak deniyor, Anayasa'da mevcudolan 
bir ilke. Bu teklif Komisyonca değiştirilmeden 
önceki şekli ile genel olma prensip ve ilkesine 
de aykırıdır. Şimdi çıkaracağız. Çıkardıktan 
sonra Cumhuriyet Senatosu üyelerinden altıda 
biri yani otuz küsur kişi bir araya gelecek, he
pimizin de eli kalem tutuyor, maksadımızı da 
ifade edebiliyoruz bir iptal dâvası açıyoruz, ip
tal dâvası Anayasa Mahkemesine açılacak, karar 
nasıl çıkacak, icra tereddüt içerisinde kalacak. 
Parlâmentonu kanun yapma yetkisi, Parlâmento
nun haysiyeti, Parlâmentonun itibari denen 
hususlar nasıl korunur? Evvelâ Anayasaya uy
gun kanun çıkarma çabasını titizlikle göstermek 
suretiyle korunacak. Evvelâ onunla korunuyor. 
Canım efendim, böyle çıksın da Anayasa Mah
kemesi iptal ederse... işte, Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararına mevzu olan kanunlar çoğalır-



C. Senatosu B : 110 7 . 9 . 1971 O : 1 

sa ve biz Anayasa Mahkemesinin iptal etmesine 
imkân vermiyecek çabayı, titizliği, gayreti gös
tererek kanun çıkarma çalışması yapmazsak, 
Parlâmentonun itibarına gölge düşer. Mesele 
bu. Ben çevre yolunun yapılmasına da Boğaz 
köprüsünün yapılmasına da muhalif değilim ve 
düşünmüyorum da... 775 sayılı Kanunun kapsa
mına girmiyen gecekonduları bu teklifin kapsa
mına sokmak, bu teklifin kanunlaşması halinde 
Anayasaya aykırıhğını açıkça göze almak ve 
kabul etmek demektir, üzerinde durduğumuz 
nokta bu. Binaenaleyh, konuşan arkadaşları
mın sadece itiraz ettiğimiz bu noktaya matuf 
ve münhasır olmak üzere bizim görüşümüzü ta
dil edecek, geçersiz kılacak gerekçeleri varsa, 
lütfen söz alsınlar, bizi tenvir etsinler, inanalım 
biz de kendilerine iltihak edelim. Bundan sonra 
konuşacaklar eğer bu nokta üzerinde durarak 
mütalâalarını arz ederseleree kendilerine müte
şekkir oluruz. 

Benim kısaca mâruzâtım budur. Hürmetler 
ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka

daşlarım, konu bu noktada bir esasa bağlanmak 
üzere bulunuyor. Yani, aşağı yukarı olgunlaş
mış bir haldedir. Gerek Sayın Betil'in temas et
tiği noktadan yani, eşitlik bakımından, gerek
se böyle bir kanuna ve yeitkiye ihtiyaç olup ol
maması bakımından iş mütalâa edilirse, Hükü-
mst böyle bir ihtiyaç duymamış, böyle bir ta
sarı sevlk etmemiş ve huzurunuzda Bakan ar
kadaşımız da, «Bu işin süratle yapılması için 
böyle bir kanuna ihtiyaç yoktur.» diye ifade 
buyurmuşlardır. Burada tek bir nokta vardır. 
İmar ve iskân Bakanlığının tasfiyeye dair olan 
yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına verilmesi. 
Yani, bir işe iki bakanlığı birden karıştırma
mak. Bir bu ihtiyaç vardır. Bundan gayri hiç
bir yeni maddeye ve hükme kanaatimce lüzum 
yoktur. Mevzuatımız bu hususta yeterlidir. Her 
yerde yol yapılıyor, her yerde köprü yapılıyor, 
her yerde istimlâk yapılıyor, her yerde tasfi
ye yapılıyor. Tasfiyenin bu teklifteki özel bir 
anlamı vardır. O da, 775 sayılı Gecekondula
rın tasfiyesine dair olan Kanunda kasdedilen 
anlamdadır. Tasfiye yapabilmek için gecekon
dulara ayrı bir yer göstereceksiniz, önleme 
bölgesi olacak ve o yıktığınız gecekonduyu ora-

I ya nakletme imkânını vatandaşa vereceksiniz. 
Buradaki tasfiye bu anlamdadır. Bu anlamda • 
olduğu için, bu yetkiyi kullanırken tasfiyeyi 
başka istimlâk anlamına veya başka bir anlama 
almak mümkün değildir. Çünkü, mevzuîbahsolaıı 
775 sayılı Kanuna bağlı gecekondu tasfiyesidir. 
Binaenaleyh, iki nokta ciddiyetle ve açıklıkla 
ortaya çıkmıştır. 

Birincisi, eşitlik bozuluyor, haksız yere Ha
zineden açık gözlere imkân vermeye yol açılı
yor. Biz Parlâmento olarak bu imkânı vermeye 

• mezun değiliz. Bu bakımdan böyle bir kanun 
çıkamaz. 

İkincisi, tasfiye ve istimlâk için mevzuatı
mızda yeter hüküm vardır. Sadece 1 nci madde 
bu ihtiyaca cevap verecek haldedir. Yani; imar 
ve İskân Bakanlığının bu husustaki yetkileri 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından da kullanılır, 
dersek mesele halledilmiş olur, köprü de, yol da 
yapılır. Ancak böyle bir safhada bir sonuca 

I bağlanmış olur. Aksi takdirde ihtilâflar, şikâ
yetler çoğalacak, birtakım haksızlıklar olacak ve 
lüzumsuz yere Hükümetle vatandaş arasına, 
vatandaşla Parlömanter arasına soğukluk 
girecektir. Mesele bu noktada mütalâa edilirse 
zannederim, Hükümetin ve Komisyonun noktai 
nazarı budur. Beyle olunca kanunu çıkarmak 
mümkün olur. Aksi takdirde arkadaşlarımızın 
gösterdikleri sebepler, imara taallûk eden sebep
ler sadece bir istektir. Ama kanun maddesi 
olamaz. 

Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UGÜZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, teklifin ikinci defa 
I müzakeresi yapılmaktadır, huzurunuzda. Gerek 

ilk müzakeresi sırasında, gerekse bu müzakeresi 
sırasında birçok değerli arkadaşlarım, Anayasa
nın genellik ve eşitlik prensibini ileri sürerek 
getirilen ilk metnin Anayasaya aykırı olduğu 
iddiasında bulundular. O zaman bendeniz aksi 
fikirde idim. Bu fikrimi tekrar etmek üzere 
huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuatımıza bakar
sak, Türkiye'de gecekondu tarihi başladığından 
bugüne kadar müteaddit defa çıkarılan kanun
larla gecekonduların yapımına meşruiyet veril
miştir. Şimdi bendeniz geçen def aki konuşmam-

I da da arz ettim. Hepimizin malûmu olduğu 
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üzere kanunlar lüzum ve zaruretin gereğidir. 
Lüzum ve zaruret olmadığı müddetçe Yüce Mec
lislerden bir kanun çıkmaz. Şimdi 775 sayılı 
Kanun kendisinden evvel çıkan bütün gecekon
duları meşrulaştıran kanunların sonuncusu ola
rak mevzuatımızda durmaktadır. Ama, 1966 yı
lından beri 775 sayılı Kanunun meriyette olma
sına rağmen, ortada bir gerçek var ki, gecekon
du yapımını önliyemedik. O tarihten beri ya
pılan gecekondular 775 sayılı Kanunun hüküm
lerine göre gayrimeşru durumda bulunmaktalar. 
Şimdi, 775 sayılı Kanunun getirdiği hükümleri 
gereği gibi tatbik etmenin sonunda bugün gece
kondular almış yürümüş. Kanaatim o ki, önü
müzdeki yıl veya gelecek yıllarda yeni bir kanun 
çlkrıp, 775 sayılı Kanun gibi meriyetinden ev
vel yapılmış olan gecekonduları meşru duruma 
getirmek mecburiyeti ile karşı karşıya kalaca
ğız. O halde bendeniz, teklifi getiren arkadaşı
mın, biraz evvel huzurunuzda izah ettiği,fikre 
aynen iştirak ediyorum. 

Şimdi Sayın Betil falan suçları işliyen, filân 
vilâyetteki suçluları affetmek, diğer vilâyetler-
deki aynı suçu işliyenleri affetmeme bir eşitsiz
lik, dediler. Doğru.. Suç işlenmiş, cezalarını 
görmüşler. Buradaki durum, arkadaşımın ver
diği misâlle izahı mümkün olan bir durum de
ğil. Burada, arkadaşım da ifade buyurdu, di
yor ki 1966 yılından evvel veya sonra yapılmış 
olan gecekonduları tefrik etme güçlüğü ile idare 
karşı karşıyadır. Bunların onu, yirmisi, otuzu, 
yüzü, ikiyüzü tesbit edilir. Ama birkaç yüzü 
tesbit etme imkânından ve zorluğundan idare 
karşı karşıyadır. Bu bir. 

tikncisi de, çevre yolunun geçtiği sahanın 
hemen 20 metre ilerisinde gene 775 sayılı Ka
nuna göre yapılmaması lâzımgelen gecekondu
ların sahipleri orada oturup ikâmet ederken, 
çevre yolunun geçtiği sahadaki 775 sayılı Ka
nundan sonra yapılan gecekonduların yıkılması 
gibi bir hâdise ile karşı karşıya geleceğiz. Şimdi 
meseleyi tek taraftan ele alırsak, orada da bir 
eşitsizlik doğuyor. Çünkü, 775 sayılı Kanundan 
sonra yapılan İM gecekondudan birisi çevre 
yolunun geçtiği sahaya isabet edecek, yıkacak
sınız. Fakat bir diğeri o sahaya isabet etmediği 
için orada gecekondu olarak kalacak, yapan da 
bundan istifade edecek. 

Şimdi fiilî durum ortada değerli arkadaşla
rım, yıkılacak başka. Fakat çıkaracağınız şu 

kanunla % 100 yıkılmaya mahkûm olan bu çev
re yolunun içinde gecekondu yapmış olan va
tandaşların gecekonducudur. Ama, öbürü 775 
sayılı Kanun hükmüne göre yıkılacak, doğru. 
Ne zaman yıkılacak? Nasıl yıkılacak? O belli 
değil. 

Şimdi meseleyi istimlâk Kanunu yönünden 
ele alacak olursak değerli arkadaşlarım gayet 
tabiî orada İstimlâk Kanununa göre meseleyi 
halletmeye gittiğimiz takdirde, birtakım zorluk
lar da çıkacak. Tesbit edilen, İstimlâk Komis
yonlarının tesbit ettiği bedelleri beğenmiyenler 
çıkacak, mesele mahkemelere intikâl edecek. 
Mahkemeler karar verinceye kadar bu sahayı 
açamıyacak bir durumda olunacak. Yani bir 
karmakarışık durumun içerisine girmiş oluyo
ruz. Şimdi bendeniz gene sayın arkadaşımızın 
verdiği önerge şeklinde, evvelce Millet Mecli
sinden gelen metnin birinci madde olarak ka
bul edilmesinde büyük zaruretler olduğu kana
atindeyim. Çünkü, bir gün gelecek 775 sayılı 
Kanununun kaçak saydığı, tanımadığı gecekon
duları gene biz tanımak mecburiyetinde kalaca
ğız bir kanunla. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aman bu
nu nasıl söylersin, Türk Milletinin temeline di
namit koymaktır bu. Akıllı deli bile söylemez 
bunu.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Memleketin 
gerçeği bu. Şimdi bunlar kalksa.. İnşallah bir 
gün Fehmi Bey karşı karşıya geliriz. Ben mem
leketin temeline dinamit koymak için konuşan 
bir arkadaşınız değilim. Bu memleketin teme
line sadece canımı korum, dinamit koymam. 
Fiilî durum burda.. Şimdi bu vatandaşlar kalk
sa, sonra ne yapıyoruz arkadaşlar, metnin da-
vamını okuduğumuz takdirde hepisini borçlan
dıracaksınız, yapacağınız işler karşısında. Ya
ni bunlar kalksa gelse, İmar ve İskân Bakan
lığına 775 sayılı Kanuna göre, bize kredi verin, 
proje verin falan yerde şu işi yapacağız dese
ler, vermiyecekmisiniz.. Mesele işi karışıklığa 
götürmeden selâmete götürmektir. Saygılar 
sunarım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan.. Başka söz isti-
yen yok. ikinci kez söz istiyen Sayın öztürk, 
Sayın Bingöl ve şimdi de zatiâlinizi sıraya alı
yorum... 
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RİFAT ÖZTÜR2CÇİNE (istanbul) — Usul 
değişti mi Sayın Başkan benim söz hakkım ne 
oldu. 

BAŞKAN — Hangi usiıl efendim, dinlerse
niz arz ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Ben 
daha evvel söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim yanlış beyan ettim. 
öztürkçme, Sayın Bingöl ve Sayın Alpaslan. Bu
yurun Sayın öztükçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir sayın is
tanbul Senatörümüz ben kürsüye çıkarken «ge
cekonducu» dedi. Ben gecekonducu değilim, 
ama gecekondu Senatörüyüm bunu iftiharla her 
zaman söylerim. 

Şimdi, Medeni Kanunda bâzı zorlamalar ne
deniyle, bâzı çocukların bu Yüce Meclis müte
addit kanunlar çıkartmak suretiyle babalığı 
konusunda nüfusa tescili yapılmıştır. Bunun 
rakamı Medeni Kanun çıktığı tarihten bu yana 
dek, 8 milyon gayrimeşru çocuk, Medeni Kamı
na göre babası olmıyan nesebi gayri sahih olan 
çocukların, nüfusa tescili yapılmıştır. Gene an
laşamadılar hukukçu arkadaşım, evet Medeni 
Kanunun bütün hükümlerine rağmen bu sosyal 
zorlama nedeniyle nesebi gayri sahili çocukla
rın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve 
Meclislerinin getirdiği tasarı veya teklifler ile 
8 milyon çocuğun nüfusa tescili yapılmıştır ve 
babalan tanınmıştır. Şimdi fiilî durum bu. 
Bir.. 

İkincisi, 6188 sayılı Kanun var. Bu 30 Tem
muz 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu ka
nunda da, bu kanunun yayımı tarihinden son
ra yapılan bütün gecekondular yıkıma tabi idi. 
Yıkılmadı, neden? O mamanın, gecekonduların 
yapımı 1946 yılında başlar, 1946 yılından 1953 
yılma kadar, tekrar 1953 ten 1966 yılma kadar 
Hükümetlerin hiçbirisi fukara vatandaşların ve 
çok çocuklu vatandaşların oturması için sosyal 
meskenler nedir, dar gelirlilere arazi vermek, 
arsa vermek nedir, bu hususları daima bir kana
ra itti, gene açıkça konuşalım Ataköy gibi 
bir yerde modern lüks meskenlere tercihi yapıl
dı. Bugün Ataköy yerine sosyal meskenler ya
pılmış olsa idi, o zaman gecekondu diye bir de
yim asla olmıyacaktı ve bir dâva olarak da önü
müze çıkmıyacaktı. 
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Şimdi bir diğeri, Medeni Kanuna göre ev

lenecek olan kimsenin sıhhat raporu lâzımdır. 
O 'bölgede doktor yok, vatandaş sağlık raporu
nu alamıyor. Evlidir hattâ, ikinci evliliklerine 
tabi tutuluyor, gene Medeni Kanuna göre resmî 
bir nikâhı kıyılmamıştır ve bunlardan husule 
gelen çocukları cemiyet bağrına basıyor ve tek
rar ediyorum 8 milyon çocuğu bağrımıza bas-
mışızdır, onların bu cemiyet içerisindeki baba 
sevgisinin, ana sevgisinin ne olabileceğini ka
nun yolu ile tanıtabilme imkânlarını vermişiz
dir, Şimdi bu da bir sosyal zorlama. Vatandaşın 
evi yok, barkı yok, arsası yok. Teklif Yüce Mec
lise bundan birbuçuk sene evvel verilmiştir._ Ana
yasa Komisyonundan, Anayasaya aykırı olma-
d-ğı nedeniyle kabul edilmiştir. Diğer komis
yonlarda müzakeresi inşallah başlayacak ve en 
kısa bir samanda 775 sayılı Kanun bugünkü ha
liyle islemez bir durumda değil, vatandaşın le
hine ve imar ve İskân Bakanlığının lehine ait 
Her gayet güzel hükümler getirmiştir. Bu<rün-
kü gecekondu kanunu mevcut gecekondularla 
ilgilendiren bir hukukî düzen değildir. Ancak 
onun geçici bir - iki maddesinde mevcut bütün 
gecekonduları içine alan bir kanundur. Esasın
da 775 savılı Kanun yarayı tedavi eden bir ka
nun değildir. 

Şimdi, 21 nci madde gecekonduların ıslah 
ve tasfiyesine ait bir husus, 25 nci madde arsa 
tahsisi şart ve şekilleri. Şimdi biz burada 25 nci 
maddeye göre, gecekonduda kiracı olan bir va
tandaşa, gerektiğinde arsa talebinde, arsa tah
sisi yapılabiliyor. Bu 775 sayılı Kanunun 25 nci 
maddesinde. Yine, 775 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinde; «Yeniden gecekondu yapımının 
önlenmesi» diye bir hüküm vardır. Onun son 
fıkrasında da, özel kişiler üzerine yapılmış bu 
kanunun yayımı tarihinden sonraki gecekondu
lara da uygulanacak hüküm, 775 sayılı Kanun 
değil, eğer arazi sahibi onun o arsası üzerinde 
inşaat yapmasını kabul etmişse, o zaman 775 
sayılı Kanun yerine, 6785 sayılı İmar Kanunu
nun uygulanacağı hükmünü getirmiştir. Diğer 
bir husus, İstimlâk Kanunu -var. Esasında böyle 
bir kanuna dahi lüzum yoktu. İstimlâk Kanu
nu getirilir, İstimlâk Kanunu tatbik edilir. Şim
di, bu kanunun getirilmesi esprisi nedir? Açık 
konusalım. 

Şimdi biz, bizim komisyonun kabul ettiği 
bir şekilde kabul edersek, açıkça konuşuyorum 
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ki, bu hayli suiistimallere yol açacaktır. 775 sa
yılı Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan 
gecekondu sahipleri de, netice itibariyle bunu 
tetkik edecek oradaki memurlardır, oradaki va
zifeli, görevli kişilerdir. O zaman iş, 775 sayılı 
Kanun yayımı tarihinden önce de yapılmıştır 
diye belgelerde toplanabilir, ama biz, bu kanu
nun yayımı tarihinden sonra olanlara da aynı 
hakkı tanıdığımız takdirde, o zaman, bu gibi ka
nunsuz musluk yönü tamamen tıkanmış olacak
tır. Bir taraftan 775 sayılı Kanun, öbür taraf
tan îstimlâk Kanunu rahatlıkla işlenecek ve bu 
suretle vatandaşlarımıza ait muameleler de ra
hatlıkla işlenebilecektir, işin esprisi bu, 

Eşitliğe gelince, yol güzergâhındaki bulunan 
vatandaşların binaları yıkılacak, bu yol güzer
gâhının dışında kalan vatandaşlarımıza günün 
birinde, 775 sayılı Kanunun tadiline ait bir tek
lif Yüce Meclislerde tıpkı 6188 sayılı Kanunda 
olduğu gibi, nasıl ki bu kanunun yayımı tari
hinden önce yapılmış olanlara bir hak tanıdık, 
onda da bu hak tanınacaktır, işte o zaman da 
ikinci bir eşitlik husule gelecektir. 

Millet Meclisinin metni âdil bir metindir, 
lütfedin, kabul edin ve bu suretle sosyal yara 
kapansın. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

SALÎHOĞLU (Sakarya) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bir saym üye ilk defa 
söz istiyor, Sayın Türkmen, sonra Bingöl, Sa
yın Alpaslan da söz sırasında ikinci defa. İsti
yorsanız söz vereyim. 

GFÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİTTOĞLU (Sakarya) — İstiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun. 
ISA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan ben 

de söz istedim, 8 arkadaş araya girdi. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl, zatıâliniz 4 ncü 

sırada bir kez konuştunuz. İki defa konuşabil-
me imkânını alabilmek için, hiç konuşmamış 
arkadaşlarımızın hiç değilse bir defa konuşması 
lâzımprelecektir. Şimdi arava girenler oluvor, 
ilk defa söz talebetmiş olduğu için size tekad-
düm ediyorlar. Biterse ikinci defa zatıâlinize 
söz vereceğim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim ben tatbi
katınıza itiraz etmiyorum, sadece ilginizi rica 
©diyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALÎHOĞLU (Sakarya) — Muhterem arkadaş
lar, uzunca bir süreden beri müzakere edilmek
te olan istanbul Boğaz Köprüsü çevre yollan 
üzerindeki gecekonduların durumu hakkındaki 
teklif, çeşitli şekilde, herkes kendi düşüncesi
ne göre takdim etmiştir, müdafaa etmiştir, ama 
bir noktayı mutlak surette tesbitte fayda var
dır, o da, bu köprüyü yapmakla görevli bulun
durulan Bayındırlık Bakanlığının şu tekliften 
ne şekilde faydalanacağı meselesi üzerinde dur
mak lâzım. 

Sayın Bakan, gerek komisyonumuzda, ge
rek huzurunuzda, ama tahmin ediyorum bir ko
nuşmasında bâzı noktalar anlaşılmadı, izah et
tiler ki, şu teklif bizim yapacağımız istanbul 
Boğaz Köprüsü çevre yolu üzerindeki işlemler
de etkili olmıyacak. Şu halde şunun artık bir 
faydası kalmamıştır, şu konuşmalar da kanaa
timce abesle iştigal oluyor. Ama, yine bir hu
kukî nokta var, bir prosedürdür bu, Meclisten 
gelmiştir; binaenaleyh, tüzüğümüz gereğince 
bugün de süresi bitmektedir, buna bir şekil 
vermek, bir hukukî duruma getirmek gereki
yor, o hukukî durum da nedir? Halihazırdaki 
mevcut mevzuatın tatbikatını istemek, işte 1 nci 
madde ile bunu istiyoruz, bunu kapatıyoruz. O 
halde bu kadar uzun uzadıya münakaşa, konuş
ma falan kanaatimce baştan beri beyhude za
man kaybı olmuştur. Şu izahatımdan sonra, Ba
yındırlık Bakanı ile aynı fikirde ve aynı kana
atte olduğumu da beyandan sonra, arkadaşla
rım tatmin edilmiş olur kanaatiyle saygılar su
nanın efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Türkmen, 
SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, Sayın Ahmet De-
miryüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlanm, konu muhtelif hatip
ler tarafından salâhiyetle ve ciddiyetle ikame 
edilmiştir. 775 sayılı Kanunun ısdarından son
ra, yapılmış olan gecekonduların, sanki huku
kî nitelikleri varmış gibi onlara birtakım istim
lâk hakları tanımak, eşitlik prensiplerine ayla
ndır. 

Arkadaşlanmız, meseleyi çok dar bir çerçe
ve içerisinde eşitlik prensibini izah edemiyecek 
vasıflar içerisinde, sanM bir eşitlik tesis etmek 
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g'ayesine matuf olarak izah etmeye çalışmak 
isteınişlerse de, mesele her yönü ile eşitsizdir. 

İstanbul'da, 775 sayılı Kanunun ısdarından 
sonra, kanunsuz olarak yapılmış olan gecekon
dulardan muayyen bir kısmını muaf tutacak 
ve kanunsuzluğu teşvik edeceksiniz ve ondan 
sonra, İstanbul'un diğer yerlerinde her hangi 
bir vesile ile oradan geçen yol sebebiyle bir ge
cekondunun yıkılmış olması hâdisesine ıttıla 
kesbetmediğimiz için, o vatandaşınla yıkılacak 
ve bu suretle 775 sayılı Kanunu çiğnemiş olan 
bir insan, hak sahibi olacak, diğeri hak sahibi 
olamıyaeak. Hakkâri'nin bilmem ne yerinde, 
kanunsuz olarak yapılmış olan bir tek gecekon
du yıkılacak, Türkiye'de kimsenin haberi olmı-
yacak, fakat İstanbul'da bir çevre yolunun geç
miş olmasından dolayı, o insanlara hak bağışlı-
yacağız. Böyle adalet olmaz arkadaşlar. Lütfen 
bunu tervicetmemenizi ve biraz da huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum, çünkü herkes fevka
lâde güzel şekilde bu meseleyi ikame eylediler, 
belki benim konuşmam lüzumsuzdur ama, ben 
de dayanamadım, fikirlerini arz etmek mecbu
riyetini hissettim, huzurunuzu işgal etmiş oldu
ğumdan dolayı affımızı rica ederim. 

Bunun lütfen kabul olunmamasını, komis
yon çevresi içinde işin mütalâa edilmesini has
saten istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet teklif edildi. Kifayeti 
dikkate almak için imkân var, 6 arkadaştan da
ha fazlası konuştu. Kifayet kabul edildiği tak
dirde ve komisyon veya Hükümet konuştuğu 
takdirde son sözü söyliyecek sayın arkadaşı
mız, sırada Bingöl, sarfınazar ettiği takdirde 
Sayın Alpaslan olarak kayıtlıdır. 

Şimdi kifayeti okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sıra sayısı 1610 a ek kanun teklifi hakkın
daki görüşmeler üzerine konu aydınlanmıştır, 
müzakerenin yeterliğini arz. ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen 
Sayın üye? Yok. Kifayeti oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon veya Hükümet söz istiyor mu 
efendim? 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sorum vardı efendim. 

BAŞKAN — Kifayetten evvel verilmiş olan 
sorunuz var yanımda, oylamadan evvel işlem 
yapacağım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİIIOĞLU (Sakarya) — istemiyoruz. 

BAŞKAN — istemiyorsunuz, yalnız kifayet
ten evvel Sayın Gülek tarafından verilmiş bir-
soru var, onu okutuyorum efendim lütfen ce
vaplarsanız. 

'Sayın Başkan 

Konuyu aydınlatacağına inandığım bir suali 
Bakandan sormama izin verir misiniz? 

Cumhurbaşkanınca S.Ü, 
Kasım Gülek 

Soru : 775 sayılı Kanunun şümulüne giren 
ve girmiyenler arasındaki fark, hazineye kaça 
mal olacaktır. Tahminen 100 milyon. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Baş
kan, oran 1/3 nisbetinde 775 giren, 2/3 nisbe
tinde 775 girmiyen şekilde özetlenebilir. Fa
kat,, tatbikî maliyet henüz belli değildir, envan
teri yapılmamıştır. Tahminî olarak bütün heye
ti umumiyesi ile 100 milyon civarında tahmin 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Şim
di madde üzerinde bir teklif var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci madde
nin, 1 nci madde olarak kabulünü arz ve rica 
ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

Madde 1 — istanbul Boğaz Köprüsü ve çev
re yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı Ka
nununun kapsamına giren veya girmiyen ve 
23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen kanu
nun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındır
lık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın öztürkçine'-
nin önergesi, biraz evvel cereyan eden bir gö
rüş karşısında behemahal maruzatta bulunma 
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yolundaki âdeta mecburiyet hissettiğim bir ar
zuma fırsat verdiği için kendisine teşekkür ede
ceğim. 

Gecekondu meselesi, bir diğer kıymetli arka-
daşımında dilinden ifade buyuruldu; «ileride 
yeni meşruiyetler kazanacaktır. Nasil ki, nesep 
meselesi, için sık sık kanun çıkıyorsa gecekon
dular için de böyle kanunlar çıkacak ve bugün 
kanunsuz dediğimiz gecekondular yarın kanuni 
şekil alacaktır» tarzında vazediliyor. 

Bu kürsüden Yüce Heyetinizin de çok saygı 
duyduğum asil vicdanlarına ve görüşlerine ter
cüman olduğuma kaani olarak arz ediyorum ki, 
gecekondu meselesi Türkiye'yi çıkmazlara sü-
rükliyebilecek nitelikte, yani, halen, şimdi Tür
kiye'yi çıkmazlara sürükliyebilecek sosyal bir 
derttir; dâva değil, derttir. Gecekondu mese
lesine prim veren hangi devrenin parlâmento 
üyeleri olursa olsun, Türk Milletinin istikbali
ne mutlak mânasında çok büyük mikrop katkı 
smda bulunuyor demekti ve Türkiye'de Türki
ye'ye hizmet diyen parlâmentonun veya şahıs
ların kendilerini kabul ettirebilmeleri iğin Tür-
kiyedeki gecekonduları bir çırpıda ortadan kal
dırmaları lüzumu artık kendisini hissettirmiş
tir. 

Roma'da Neron Roma'yı yaktığı zaman, deli 
Neron dediler. Roma'yı yaktı, yukarıdan da 
baktı. Haddizatında Neron Roma'yı gecekondu 
vasfı ile yaktı ve yeni bir Roma meydana getir
di. O itibarla Neron ne kadar deli olursa olsun, 
ne kadar karga sesli Neron olursa olsun, İtal
yanlar için, Roma tarihi için gecekonduyu ber
taraf etmiş olması itibariyle hakikaten bir 
isimdir, bir tarihsel kişidir. 

Benim gönlüm de Türkiye'de böyle bir ismin 
ortaya çıkmasını istiyor. Adama isterse deli de
sinler. Bir çırpıda Türkiye'deki gecekonduları 
yıkıp, yakacak bir adam çıksın, kellemi istesin 
onu da kendisine helâl etmeye hazırım. 

(Saygılar sunarım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Takrir hakkında başka söz is-
tiyen sayın üye 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, şim
di Sayın Komisyon Sözcüsü konuşmadılar. Son 
söz olarak beni işaret buyurdunuz, eğer bu ko
nuşmayı yapmama imkân yoksa, bu takrir ve
silesi ile konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Takrir vesilesi ile buyurun; 

istiyorsanız söz vereyim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; hemen hemen fikirlerin tebel
lür ettiği bir vasatta, musırren bir fikrin pe
şinde koşmanın giiçlliğanli takdir ederek huzu
runuzdayım. 

Sayın hukukçu ve değerli arkadaşlarımın 
beyanlarına mutlaka iştirak ediyorum. «775 
sayılı Kanunu kabul ettik. Ona muhalif bir 
hüküm getirmiyelim.» Yüzde yüz haklıdırlar, 
bütün kalbimle kendilerine iştirak ediyorum. 

Teklifin geçen günkü müzakeresinde de hu
zurunuzda bir noktayı istirham ile beyan et
miştim. Demiştim M, bunu bir istisna hükmü 
olarak kabul edin. Yine de fikrimde musırrım. 

Sayın senatörler, ben 775 sayılı Kanunu, 
6830 sayılı Kanunu, Anayasanın 38 nci madde
sini ve tatbikatları nazarı itibara alarak huzu
runuzda iradı kelâm etmek istiyorum. 

Şimdi, 775 sayılı Kamun, Türkiye'nin. 
bütün vasatında 1966 yılından sonra yapılmış 
olan izinsiz, ruhsatsız bütün binaları kapsa
mıyor. Belirli yerlerdeki gayrimenkullsri ve 
meskenleri veya sair gayrimenkulleri kapsıyor. 
Bunun dışında 775 sayılı Kanun mer'i değil
dir. 6830 sayılı Kanun her yerde mer'idir ve 
yol birçok yerlerden geçmektedir. Bu arada 
775 sayılı Kanunun mer'i olduğu yerden de 
geçer, mer'i olmadığı yerden de geçer. 775 
Sayılı Kanunun sınırları İstanbul'da kesin ola
rak belli değildir. 775 sayılı Kanunun 1966 da 
tesbit ettiği yerleri, Hükümet de burada kesin 
olarak tesbit ettiğini beyandan âcizdir. Böyle 
bir vasatın karşısındayız. Bir kısım gayrimen
kul 775 sayılı Kanunun neşrinden evvel, me
riyete girişinden evvel inşa edilmiştir. Şu an
da elini kolunu sallaya sallaya hak sahibidir, 
istediğini alabilmektedir, ama Ağustostan 
sonra inşa edilmiş olan ve yalnız çevre yolu sı
nırları içine giren, girmiyeaıler bundan muaf. 
Çünkü, muktedir değilsiniz, oraya müdahale 
edemiyorsunuz, oraya bir şey yapamıyorsu
nuz, ta siz oraya müdahale edinceye kadar 
ki 20 sene, yahut 10 sene gayrimenkulu kira 
ile, intifa ile bunu alacaktır, bunu mükemme-
len istismar edecek ve bumdan istifade edecek
tir. Ama, 775 sayılı Kanuna tabi olduğu için 
ve ne büyük bahtsızlık ki, çevre yolu smırla-
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n içine girdiği için, bunun 6830 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kamulaştırma bedelini de 
ödiyemezsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Gayet 
tabiî, ödeınmiyecektir. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Çünkü, uygu
lama bölgesidir, 1966 dan sonra istimlâk edil
miştir; karşınıza, mahkemelere çıkacaklardır. 
775 sayılı Kanundan sonra inşa edilmiştir, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bunun bedelini 
ödiyemiyecektir. Kanun sarih. Kanun tatbi
katı vardır ve bendeniz bunun için burada is
tisna istirham ediyorum. Ben bunun- için, bu
rada 6830 sayılı Kanunun mer'i olabilmesi içim, 
775 sayılı Kanunun şümulüne giren ve girmi-
yen konusu üzerinde ısrar ediyorum. Fevka
lâde büyük güçlükler olacaktır ve hakikaten 
eşitsizlik, haksiEhk bunun tatbikinden sonra 
teşekkül edecektir. 

Burada bu kanun ne diyor, neyi getiriyor? 
6830 sayılı Kanun hükümlerine göre buna bedel 
ödeyebilmeniz için, «775 sayılı Kanunun içine 
giren ve girmiyen» diyerek çevre yolları ban
dının içinde bulunan gecekonduları da, 1966 
dan evvel yapılmış oldukları gibi, bir istisna 
hükmü ile bir fevkalâde hal olarak kabul ede
lim diyorum. Bem Türkiye'nin bütün gecekon
dularına bu kanun ile getirin prim verin, veya 
kundak sokun demiyorum. Böyle bir şeyi 
ben de düşünmüyorum. Bir kanunun ikinci bir 
kanunla ref edilmesini arzu etmiyorum. Ka
nuna muhalif olanların mutlaka ısrar ile berta
raf edilmesini arzu ediyorum, ama istisnalar 
olabiliyor. Burada birçok istisnalar kabul edil
miştir; zaruretlerin muktezası kabul edilmiştir. 
Meselâ hatırıma gelen bir misali arz edeyim 
ve ben o zaman da bunun muhalif fikrini be
yan etmiştim, ama sonradan sonraya umumi-
leşti. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Anayasaya uy
gunluk, aykırılık noktasını söyleyiniz. 

İSA BİNGÖL (Devamla) — 775 sayılı Ka
nun Anayasaya uygun ise, «giren veya girmi-
yeni ile» burada da bir istisna hükmü halinde 
kaibul edeceğiniz kanun da bu hükmün esasını 
aynen benimser, aynen kabul eder. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — istisna 
için kanun çıkar mı? 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Muhterem se
natörler, bendeniz bir fiilî halin, bir müşkü
lün, bir zorluğun berflaraf edilebilmesi için bu 
ısrarımda bulunuyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Umumi mi 
bu kanun? Bütün gecekonduları içine alıyor 
mu? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu teklif umumi 
mi? 

İSA BİNGÖL (Devamla) — Bent ve çerçe
vesine girenlerde 775 sayılı Kanun hükümleri
ne göre 1966 yılından sonra inşa edilmiş olan
ları, 775 sayılı Kanunun dışında olduğu için 
yıktıracak ve bir bedel ödemiyeceksiniz. Be
del ödemediğinize göre, gecekondu kanunu dı
şında kalan gayrimenkule, 6830 sayılı Kanuna 
göre ödiyeceksiniz, gayrimenkul bedelini. Fa
kat gecekondu sınırları içine girmiş olanlara 
bir bedel ödiyemiyeceksiniz. Burada eşitsiz
lik çıkacaktır. 

Biz inandığımız, tatbikattan edinebildiği
miz kanaatleri ve vicdani inanışlarımıza göre 
de vatandaşlar arasında hir eşitsizlik olmasın 
diye fikirlerimizi, kanaatlerimizi huzurunuzda 
arz ediyoruz. Pek tabiî olarak ben Heyeti 
Umumiyenin hepsinin fikrini bu yola imal ede
bilmek kuvvet ve kudretine sahip değilim. 
Bendeniz arz edeceğim, takdir sizlerindir. 
ilerde ihtilâf olduğu takdirde ben de vicdani 
mesuliyetin dışına çıkabilmek için huzurunuza 
geldim, takdir sizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşüldü. 
Şimdi, oylarınıza sunmadan evvel sayın Öztürk-
çine'den bir şey sormak istiyorum. 

SSayın öztürkçine, takririn metninde diyor
sunuz ki, «Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci 
madde metninin 1 nci madde olarak kabulünü 
arz ve rica ederim.» Sonra madde 1 diye aşa
ğıya bir metin yazmışsınız. Ben karşılaştırama-
dım aynı mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aynı 
efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla yukarıdaki ifadeyi 
oylayayım öyle ise. Mutabık mıyız efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (isanbul) — Eve. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Öztürkçine 'nin 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Millet Meclisin, 
den gelen metnin 1 nci maddesinin esas olarak 



0. Senatosu B : 110 7 . 9 . 1971 O : 1 

kabulünü istemektedirler, oylarınıza sunaca
ğım. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMÜSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

ISALİHOĞLTJ (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon esasen geri almıştı. 

Hükümet? 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Biz de ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Reddedilmiştir efendim. 

Şimdi, 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Gerekli giderler Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili bölümlerin
den (Kamulaştırma ve satmalma tertipleri dâ
hil) tefrik edilerek bütçe kanunları gereğin
ce Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin özel ter
tiplerine intikal ettirilecek ödeneklerle sağla
nır. 

İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin ikinci fıkrası uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesisleri 
ni, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis 
edilmek üzere, İmar ve İskân Bakanlığına dev
reder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının ve
receği listedeki sıra uygulanır. İmar ve İskân 
Bakanlığı borçlandırmayı ve diğer işlemleri 
kendi usullerine göre yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci maddenin kapsamı 
içindeki hak sahiplerinden evini kendi yap
mak üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler 
için, T. Emlâk Kredi Bankasında, 775 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş 
olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel 
Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirti
len tertiplerinden bankaya yatırılacak paralar
la Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis edi
lir. T. Emlâk Kredi Bankası, Bayındırlık Ba

kanlığının izni ile, bu fondan yapılacak ödeme-
lsri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 nci 
maddesinde bahsi geçen usullere ve yönetmeliğe 
göre yürütür. Bu işlemlerde 3 ncü madde hü
kümlerine göre İmar ve iskân Bakanlığına dev
redilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Diğer kanunlardaki bu kanu
na aykırı hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. Ancak, 1 nci madde değişik şekli ile kabul 
edilmiş olduğundan ayrıca açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, öncelik tekliflerine ge
liyorum. Ancak, bu birleşimde her şeye takdi-
men görüşülmesi teyit ve tenkit edilen bir baş
ka teklif var, önce onu okutup oylarınıza suna
cağım. Kabul edilmediği takdirde, her birisi 
hakkında aynı teklif olduğu için sıradan mua
mele yapacağım. 

2. — Âfet bölgelerinde çalıştırılacak perso
nele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince, kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/488; C. Senato
su 1/1262) (S. Sayısı : 1656)) (1) 

(1) 1656 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nuna eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler meyanrnda 8 nci ısırada yer alan 1656 S. Sa
yılı âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkındaki kanun tasarı
sının âfete mâruz kalmış bölgelerimizde, özel
likle Bingöl ve Burdur felâket bölgelerinde 
acilen görülmesi gerken hizmetlerin büyük 
önemine binaen biran önce çıkartılmasında za
ruret vardır. 

'Gündemdeki bütün işlere takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
^Geçici KomisyonBaşkanı 

Aydın 
i. Cenap Ege 

BAŞKAM — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Teklifin görüşülmesi ile alâkalı olarak yet

ki yazısı var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Âfet işlerinde çalışan personele verilecek 
yan ödemeye mütedair kanun taşrasının Senato
da görüşülmesinde Müsteşar Yardımcısı Rıza 
Polat'ı temsile memur ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

İmar ve iskân Bakanı Yerine 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Sayın Polat, burada mı efen
dim?.. Buradalar 

Şimdi, tasarıyı müzakere etmeden evvel, bir 
evvelki açık oylama ile ilgili bir mâruzâtım 
var. 

Şimdi, oylama neticesini aldık. Yalnız bu ko
nu ile ilgili iki yazı var, okutuyarum. 

Sayın Başkanlığa 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun teklifinin oyla
masında kullandığım kırmızı oy sehven kul
lanılmıştır. Millet Meclisinden gelen teklifin 
reddi manasınadır. 

Tavziban arz ederim. 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 

I BAŞKAN — Kullanılmış bir oyun değişti-
I rilmesi, velevki sahibi tarafından teklif edil-
| miş olsa dahi mümkün değildir. 

Ancak, bu tavzihin yapılması ve zabıtların 
ısinesine verilmiş olması zannederim ki Sa
yın Yurtseveri tatmin edecektir. 

ikinci husus, Sayın Nurettin Akyurt ta
rafından yapılmıştır. Aynen okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Hüseyin Sesli hakkındaki kanun teklifin oy
laması usulsüz yapılmaktadır ve tüzüğün 110 
ncu maddesine göre itiraz ettiğimiz halde görev
li hademe tarafından oylar kutuya atılmakta
dır. 

Oylamanın bitimi ilân edilmedsn, usulüne 
uygun şekilde oylamanın tekrarlanmasını arz 
ederim. 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

BAŞKAN — Şimdi, 110 ncu maddeyi oku
yorum, efendim. 

«Madde 110. — itiraz edilmediği takdirde, 
hademe tarafından kutuların dolaştırılması su
retiyle de açık oylama yapılabilir.» 

Ben, başlangıçta, kutuların dolaştırılması 
ısuretiyle oylamanın yapılacağını beyan et
tim. Bu beyana, muameleye başlamadan evvel 
itiraz vâki olmadı. 110 ncu maddede yazılmış 
olan itiraz hakkı, başlamış olan muameleyi ve
to anlamında değildir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bu itibarla, başlanmış olan bir 
muameleyi durdurup, bir diğer muamele için 
tekrar geriye gitmek karışıklık yaratabilecek
tir, gündemi tanzim etme bakımından. Riya
set böyle bir karışıklığa da imkân verm'ş ol
mak istemez. Riyaset 110 ncu maddeyi böyle 
anlamaktadır. Zamanında yapılmamış bir iti
raz olması sebebi ile dikkate alamıyorum. 

NURETTİN AKYURT Malatya) — Sayın 
Başkan, önergem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu itibarla, önergeniz bitmiş 
bir muamele ile ilgilidir. Onun için şimdi mü
zakere açıyorum, bunun üzerinde. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bitmiş 
I bir muamele değildir. 
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BAŞKAN — Bu, bitmiş bir muameledir. 
Ben ıttılaınıza sundum, bunu. Muameleye koy
muyorum, dikkate almıyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Niçin 
okuyorsunuz, öyle ise Sayın Başkanına? 

BAŞKAN — Riyasetin dikkate alma hakla 
vardır ve Riyasete verilmiş bir haktır, bu. 

Bu itibarla sizin İtekJifinizi okudum, Genel 
Kurula sundum, zabıtlara geçirttim. Ben de 
mukabil gerekçemi izah ettikten sonra tutumu
mu anlattım. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Gerekiyorsa, Riyasete, Divana 
müracaat etmök suretiyle muamelenin iptali ci
hetine gidersiniz. 

Bugün, başlangıçta yoklama yaptık, bu yok
lamada m&vcudolan arkadaşlarımızla, ademi 
mevcudo-an arkadaşlarımız bu celse içinde tes
pit edildiler. Vâki şikâyetiniz üzerine Divan lü
zum görürse dosyayı acar, evraklar içerisinde 
burada bulunmadığı halde oy kullananlar var
sa onları tesbit eder ve gecemiz oy 'olarak de
ğerlendirerek bir sonuca varabilir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkanım, Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Bu itibarla, adı geçen teklifin 
oylamasına 103 sayın üye iştirak etmiş.. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — ISaym 
Başkanım, sizin tutumunuz hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — ... 76 kabul, 22 ret ve 5 çekin-
ser oy kullanılmış. 

Bu itibarla kanun teklifi Cumhuriyet Sena
tosunca da kabul edilmiştir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) ^— Sayın 
Başkanım, tutumunuz hakkında, bu oylama ile 
ilgili olarak tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu, 
geçmiş, bitmiş bir muameledir. Başka bir mua
meleye geçilmiştir. 

BAŞKAN — Bu, geçmiş, bitmiş bir mua
meledir. Bu itibarla, benim tutumum hakkında 
başka bir zaman konuşunuz efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Saym 
Başkanım, geçmiş bir muamele değildir. Oyla 
ma sırasında hademenin yanma gittim.. 

BAŞKAN — Söz veremiyeceğim efendim. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — ... Sı

raların üzerindeki oylan alıp kutunun üzerine 
atıyordu. Sizi de ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim; bu, bugün 
ihdas edilmiş olan bir usul değil, 110 ncu mad
deyi okudum; bu 110 ncu madde, 10 keneden 
beri, benden evvelki arkadaşlarımın da zama
nında defaatle tatbik edildi. 

NURETTİN AKYURT (Malaitya) — Sayın 
Başkanım, hâlâ devam ediyor, bakınız. 

BAŞKAN — Binlerce misalini zabıtların si
nesinden koparıp çıkarmak mümkündür. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkamın, hâlâ devam ediyor, görevli, bir se
natörün oyunu kullanıyor. 

BAŞKAN — Zatıâlinize dikkat ettim, bura
da bulunduğunuz halde siz de oy kullanmadı
nız. Bunu da bir türlü anlıyamadım, buradan 
dikkat ettiğim halde. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Efen
dim, o sizi ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Tescil ettim efendim. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 

Başkanım, olmıyanm oyunu kullanıyor; hem de 
kullanan adam hademedir. Dikkatinize arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi gündemin ilgili maddesi
ne geçiyorum. 

Sayın temsilci ve Komisyon?.. Yerindeler. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunması husu
sunu kabul edenler... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hâlâ 
kullanıyor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Orada 
bir kişi oturuyor, 5 tane rey kullanıyor, dalga 
mı geçiyorsunuz?.. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ne 
bağrıyorsun, ne 5 tanesi?.. (Karşılıklı bağırma
lar ve gürültüler) 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Bir tane rey kullandım, ben burada. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sahte
kârlığa lüzum yok. (Karşılıklı bağırmalar ve 
jürüitüler) 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Sahtekâr sizsiniz. 

— 67 — 



C. Senatosu B : 110 

î. CENAP EGE (Aydın) — Ayıp, ayıp, 
(Karşılıklı gürültüler) 

OSMAN NURÎ CANPOLAT (Konya) — 
Bir tane rey kullandım ve açacağız, bakacağız; 
o zaman sizi teşttir edeceğim, eğer bir tane çı
karsa, sahtekâr sizsiniz, diye. 

BAŞKAN — Görevlilere duyuruyorum. 
Burada metvcudolan arkadaşların oylarını ala
caklardır. 

Efendim, raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye ... Sayın Hazerdağlı zaten istemişlerdi. Di
ğerlerini kaydediyorum. 

Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, O.H.P. Grupu adına söz istemiştim, 
grupumun izni ile. 

BAŞKAN — Evet efendini, grupunuzun ya
zısı var, buyurunuz grup adına. 

C.H.P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarını, âfet denilen olayın bir felâket 
olduğu izahtan varestedir. Âfet bölgesinin tab
losunu burada acı acı ifade etmek suretiyle 
sizlerin vakitlerinizi alacak değilim. Gerek ya
kında, gerekse uzağımızda cereyan etmiş âfet
lerin feci tablolarıyla ilgili olarak arkadaşları
mın hepsi bilgi sahibidirler. Bunları anlatarak 
vakitlerinizi almıyacağım. Sadece, âfet bölge
sinde bulunan görevlilerin durumu hakkında 
kısaca bir maruzatta bulunmama müsaade bu
yurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir bölgede âfet 
olur, âfet bir anda biter, fakat asıl görev bun
dan sonra başlar. Halk arasında bir söz var
dır, «ölüm biter, figanı bitmez» derler. Âfet 
bölgeside böyledir. Âfet olduktan sonra bura
nın sakinleri burayı terk ederler, giderler, ama 
görevliler görevlerini terk edemezler, burada 
çalışmaya mecburdurlar. Burada çalışan görev
lilerin durumu diğer görevlilerden, normal yer
lerde çalışan görevlilerden farklıdır. Burada 
çalışan görevliler bir taraftan yakınlarını kay
betmişlerdir, bir taraftan maddi bir felâkete 
uğramışlardır. Onlar bu felâketle karşı karşıya 
oldukları halde vazifelerini yapmıya mecbur-
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durlar. Bir kısmı da, dışarıdan gelmek sure
tiyle bu cesetler, bu harabeler, bu viraneler 
üzerinde görev yapmaya mecburdurlar. 

O halde, âfet bölgesinde görev yapan me
murları, personeli diğer memurlardan ayırma
ya mecburuz. Asıl önemli olan iş, âfet bölge
sinde görevli olan memurların görevlerini za
man tahdidi içerisinde bitirmeleri meselesidir. 
Bintürlü ihaleler yaparız, şartlar ileri sürer, 
şu tarihte bitecek, deriz; fakat, Türkiye'de ve 
dünyada hiçbir iş çok defa zamanında bitmez, 
ertesi seneye kalır ve süre süresini aşar. Ama, 
âfet bölgelerindeki meseleler böyle değildir. 
Âfet bölgesinde ise, iş mutlaka kış basmadan 
evvel bitecektir. Bu tahdit, âfet bölgesinde ça
lışan insanları gece - gündüz demeden çalıştır
maya mecbur kılmaktadır. 

O halde, âfet bölgelerinde çalışan kimsele
rin durumları hiçbir müstaceliyet ile, hiçbir 
ivedilikle mukayese edilmiyecek şekilde bir 
zaman tahdidine bağlanmıştır. Zira, görevleri, 
diğer görevlilerden daha farklı bir özellik ta
şımaktadır. Bu kadar iş şu gün zarfında bite
cektir; yani, 3 ayda, 2 ayda bitecektir. Bitme
diği takdirde vatandaşlar açıkta kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonra, âfet 
bölgesinde çalışan görevlilerin bizim memleke
timizde de, başka yerlerde de farklı bir durum
ları vardır; yiyecekleri, içecekleri daha pahalı
dır ve daha güçlükle elde edilir. Meskenleri ve 
vesaireleri yoktur. Misal olarak söylüyorum, 
Elâzığ'da 1 kilo domates 1 lira ise âfet bölge
sinde 2 liradır. Bütün bunlar göz önüne alınır
sa âfet bölgelerinde çalışan personele farklı 
bir avantaj tanımak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, âfet bölgelerindeki 
bu insanları çalıştırmak için söylüyorum, ya 
kırbaç ile çalıştıracaksınız, bu kadar önemli 
bir işte, yahut da para ile çalıştıracaksınız. 
Allaha şükür, memleketimizde kırbaç ile ça
lıştırma olmadığına göre, mutlaka para ile 
çalıştırmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde çok kısa 
bir şekilde ifade etmek istiyorum, bütün bu 
sözlerime, âfet bölgelerinde çalışan kimselere 
% 1O0 bir yan ödeme yapılmasına dair olan bu 
tasarının getirilmesini yerinde ve dorğu bulu
yoruz. 

68 — 



C. Senatosu B : 110 7 . 9 . 1971 O : 1 

Fakt, muhterem arkadaşlarım, tasarı, Sena
tomuza geldikten sonra komisyonda bir geçici 
madde eklenmiştir. Asıl balhse konu olacak, asıl 
münakaşa konusu olacak olan burasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı Kanun 
meriyete girdikten sonra yan ödemeler kalktı. 
Fakat bumdan önce kısaca arz edeyim; 
19 . 8 . 1968 tarihinde Varto zelzelesi oldu. Bu
nun için ayrı bir kararname ile orada çalı
şanlara yüzde yüzüne kadar zam verileceğine 
dair kararname çıktı. Ondan sonra çıkanlar 
var; Adapazarı, Pülümür'de çıkanlar var, bun
ları teker teker okumak suretiyle vakitlerinizi 
almak işitemiyorum. Karanamelerle personele 
yüzde yüz zam yapılmasına dair kararnameler, 
tasarılar, kanunlar var. 

Şimdi, bu geçici madde konmak suretiyle 
ne demek istendiğini anlamak güçtür. Bu geçi
ci maddede deniyor ki; işte Personel Kanu
nunu yan ödemeleri meriyete girdiği takdirde 
bu kanun meriyetten kalkacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu Personel Kanu
nu Türkiye'yi altını üstüne getirdi, her yerde 
kendisini gösteriyor, maliyecilerimiz kusura 
bakmasınlar özür diliyorum, yani her tasanda 
titizlik göstermiyorlar da bu geçici maddsde 
bu âfet bölgesinde birkaç yüz gün için çalışan 
birkaç yüz memur için, bir titizlik kendisini 
göstermiş. Şimdi ne demek isteniyor? Yani mü
kerrer olarak mı bu para verilecek? Tasarının 
3 ncü maddesinde mükerrer verilmesi mümkün 
değil. 

Şimdi tasarı meriyete girdiği takdirde, bu 
kanun meriyete girdiği takdirde yan ödemeler 
hakkındaki Personel Kanununun yan ödemeleri 
tatbike girdiği takdirde bu madde kalkacak-
mış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Personel Kanununun yan ödemelerinin me

riyete girmesi hakkında kararname var. Meri
yete girmiştir. Ama uyflnılamaya başlanmamış
tır. îşte tarihini söyliyeyim; 8 . 8 . 1971 ve 
7/2866 sayılı Kararname ile meriyete girmiş. Bu 
meriyete girdikten sonra Hükümet bu tasarıyı 
getirmiş Millet Meclisi Komisyonunda görüşül
müş, Millet Meclisinde görüşülmüş, Maliye tem
silcisi - Hükümet tasarısı bu - sesini çıkarmamış, 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiş, Maliye temsil
cisi burada bu maddeyi ilâve etmiş. Şimdi bu 
geçici maddeyi ilâve etmekle empoze etmiş.... 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Kim ilâve etmiş? 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Komisyonunuz alınma
sınlar, kusura bakmayın... Kusura bakmayın, 
komisyonunuzu kasdetmiyorum. Komisyonun 
kabul ettiğinin dışında bir şey de olmaz. Ama, 
bunu maliyecilerin empoze ettiği bir madde ola
rak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Senatodan bir 
Eminsular Kanunu geçti, milyonlardan bahse
dildi; 300 milyondan bahsedildi. Maliye temsil
cileri, temsilcilerimiz seslerini çıkarmadılar. 
Ama şu âfet bölgesinde çalışacak birkaç gün 
için birkaç yiiz kişiye ödenecek bir para hak
kında bu maliyecilerimiz, özür diliyorum, bir 
titizliğe başladılar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu âfet bölgesi de
vamlı olmıyacak, birkaç yüz gün nihayet devam 
edecek, ondan sonra âfet bitecek, kanunun me
riyeti de bitmiş olacak. Başka yerde titizlik yok, 
başka yerde titizlik yok, ama bu âfet bölgesine 
gelmiş sıra bunun üzerinde bir kılçık mı diye
yim - affedersiniz, tâbirimi mazur görün, özür 
diliyorum - bir kanunu uzatmaktan başka işe 
yaramıyacak bir tasarı bu. 

Arkadaşlarım, âfet olalı beri bu bölgede ça
lışan bu kadar personele bir kuruş yan ödeme 
yapılmadı. Yapılamadı. Şimdi bu tasarıya bu 
geçici madde konmakla Millet Meclisine kanun 
tasarısı gidecek Millet Meclisinden tekrar ka
bul edilecek, ta Kasımı bulacak. Ondan sonra 
ne olacak? Bu âfet bölgesinde çalışan birkaç 
kişi belki yan ödemelerden birkaç kuruş fazla 
para alacak, e, ne olur yan ödemelerden fazla 
para alsa? Bu devamlı bir iş değil. Âfet bölge
sinde çalışan cesetlerin üzerine basan, mezar
lıkların üzerinde çalışan, viranelerin üzerinde 
çalışan, Hilâliahmer lehine çalışan insanlar için, 
belki yan ödemelerle bu kanun tasarısı, yani 
vüzde yüz zam arasında belki birkaç kuruş faz
la bir ödeme olacak. Personel Kanununun pren
sipleri bozulacakmıs. Personel Kanununun pren-
si-pleri bu geçici muvakkat âfetler için mi tat
bik edilecek? Başka işte düşünülmeydi bu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarıdan bu 
.geçici maddenin çıkarılması gerekir. Bu geçici 
madde çıkarılırsa, bir an önce âfet bölgesinde 
insanlar birkaç kuruş ödeme almak suretiyle 
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ümitlenmek suretiyle şevkle, zevkle vazifeleri
ne gece - gündüz devam edeceklerdir. Aksi tak
dirde bu kanun tasarısı ta Kasımdan sonra yıl
başını bulacaktır. Çünkü Kasım ayında seçim
ler var, seçimler - meçimler derken yılbaşını 
bulacaktır. Adamlar ümitsiz kalacaklardır. Bir
kaç kuruş fazla para belki alacaklardır. Alıver-
seler de hiçbir şey olmaz. Gelsinler maliyeciler 
izah etsinler, acaba bu yan ödemeler, çünkü ta-
saruım 3 ncü maddesini hepiniz okumuşsunuz
dur, burada deniyor ki, «6245 sayılı Harcırah 
Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne ad 
altında olursa olsun başkaca bir yan ödeme ya
pılmaz.» 

Şimdi, bu kadar sarih bir madde varken âfet 
bölgesine hepimiz yardım etmek isterken bu ge
çici maddenin konmuş olması işi uzatmaktan, 
işi felce uğratmaktan başka bir işe yaranııya-
caktır. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun taasrısı eski tasarılarda merkezde çalışan 
görevli müdürler, müsteşarlar bile yan ödeme
lerden istifade ederken, bu tasarıda yalnız âfet 
bölgesinde çalınanlara veriyoruz. Bu itibarla bu 
geçici maddenin kaldırılması hakkında bir tak
rir verdim, kabulünü istirham ediyorum ve bu 
kanun tasarısının bir an evvel çıkmasını rica 
ediyorum, iltifat etmenizi istirham ediyorum, 
saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 

BARKAN — Savın Gündo£an. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Grupum adına biraz evvel bu kürsüde görüş
lerimizi belirten Sayın Hazer dağlı'nm kanun 
hakkında söylediklerine tabiî bütün kalbimizle 
iştirak ediyoruz. Bendeniz bu kürsüyü işgal et
mekten muradım ve maksadım, geçici madde
dir. Meseleyi geçici maddeyi koyan muhterem 
Komisyonumuzla bizim aramızda bir görüş ay
rılığı meselesi hattâ giderek bir fikir üstünlüğü 
hâdisesi haline getirmeden hemen arz edeyim ki; 
biz şöyle alıyoruz; geçici maddede bir endişe 
dile getirilmiş bulunuyor. Denmek isteniyor ki, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sistema
tiği bozulmasın nasıl olsa yan ödemeler için 
bir mevzuat düzenlendi, o mevzuat meriyete 
girer, eh işte o takdirde bu kanunun mıırad et
tiği fazla ödeme mümkün hale gelir. Bu itibar
la böyle bir madde koyalım da 657 saj/ılı Ka
nunun sistematiği bozulmasın demek isterler her 
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halde Sayın Komisyon, üyesi, Başkanı ve Söz
cüsü. Ama, bir - iki hususiyeti var bu işin be
nim görüşüme göre. önce pratik sahada gözü
müzden kaçırmamaya mecbur olduğumuz bir 
hususu Sayın Komisyona arz etmek isterim: 
Bu kanunun yürürlük maddesi bilindiği gibi 
1 . 3 . 1971 dir. Yani kanun 1 . 3 . 1971 tari
hinde yürürlüğe girecektir. O tarihten itibaren 
mer'i ve ,cari olacaktır. E, sanıyorum ki yan 
ödemeler de bu tarihte başlıyacaktır. O takdir
de bu kanunun istihdaf ettiği gayeyi tahakkuk 
ettirmek imkânı fiilen hâsıl olmıyacaktır. Bu
nun için, bu madde burada hakikaten Sayın Ha-
zerdağlı'mn isabetle belirttiği gibi, kanunun 
maksadını ortadan kaldırmış oluyor. Onun 
için bu pratik sebeple bir. 

Sonra, ikincisi sayın arkadaşlarım, bu ka
nunla kasdedilen husus, yan ödemeler tekniği 
ile elde edilecek neticeyi sağlamaktan öteye ve 
daha çabuk ve daha kolay sağlıyacak bir tek
nik, yan ödemeler genel olacaktır. Genel kad
rolara bağlı kalacaktır. Ve zorunlu olarak Ma
liye Bakanlığı ile ilişkili olacaktır. Zorunlu 
olarak bütçe ile ilişkili olacaktır. Halbuki bu 
kanunda getirilen esaslara bağlı kalınırsa âfet
ler için, yan ödemeler tekniğinin dışında yani 
bir teknik ihdas edilmiş olacak, daha kolay, da
ha çabuk, daha müessir ödeme yapmak suretiy
le buradan merkezden âfet bölgelerine adam 
gönderilmeleri dolayısiyle memuriyet mahalleri 
dışında yaptıkları hizmetlerin karşılığında ken
dilerine bir para ödenmiş olacak. Bunu tabiî 
anlarsınız. Sayın Komisyonda muhakkakki an
lar, Yüce Heyetiniz de anlar. Yan ödemeler 
tekniği ile bu teknik arasında elbet bir fark var 
değil mi? Bu doğrudan doğruya Bakanlık em
rine verilecek bir para. Bakanlık bunu memur 
olarak ve para olarak ve müddet olarak kulla
nacak. Yan ödemeler öyle değil biliyorsunuz, 
genel olacak, bütçe ile ilişkili olacak, Maliye 
Bakanlığına ilişkili olacak ve mutlaka yalnız 
imar ve iskân Bakanlığının emrinde olmadan 
yapılacak bu. Maksada uygun bir teknik olmak
tan başka bir tekniktir bu yan ödemeler. Ama, 
bu kanunun getirdiği şekilde âfet bölgesinde 
çalışanlara yüzde yüze kadar zam verme imkâ
nını İmar ve İskân Bakanına ve ona mahsus bir 
fona efendim salâhiyetle imkân verirseniz bu 
takdirde muradınız hâsıl olur. Seri, müessir bir 
uygulamaya girmiş olursunuz. Bu onu kasde-
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diyor. Ve haklıdır da bu kanun. Ankara'dan 
adam gönderiyorsunuz Burdur'a adamın me
muriyet mahalli burasıdır. Adam oraya gidecek. 
Orada çalışacak, geceli - gündüzlü çalışacak, 
memuriyet mahalli dışında çalışan memura el
bette bir şey vereceksiniz. Bunu Harcırah Ka
nundaki yollukla, yevmiye ile halledemezsiniz, 
mümkün değildir. 

Bu itibarla kanun, doğru bir zihniyetin, man-
talitenin eseridir. Gereklidir, lüzumludur. Lüt
federseniz bu geçici maddeyi sayın sözcümüzün-
de ifade ettiği gibi buradan çıkaralım ve kanu
nu müessir hale getirelim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. Daha 
sonra sırada kayıtlı olanlar; Kmaytürk, öztürk-
çine, Mehmet Hazer, Arif Hikmet Yurtsever. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Değerli 
arkadaşlarım, ben gayet kısa konuşacağım. 
Mutlak zaruretin ifadesi olarak bir tasarı kar
şımıza gelmiş bulunuyor. Her birimizin ve va
tandaşların tümünün şikâyetçisi olduğu husus 
şudur : Devlet formaliteler içerisinde boğulup 
kalmakta ve formaliteler birçok ahvalde iş gö
remezlik vaziyeti meydana getirmekte. 

Bu tasarı, işte bizim mevzuatımızın işlediği 
saha ile gerçeklerin ne şekilde olması lâzımgel-
diğini düşündüğümüz vakit bunları telif etmek 
zarureti ile ortaya konulmuş bir tasarı. 

Ban tasarının lüzumu, zarureti üzerinde faz
la durmayacağım. Mutlaka lâzım. Felâkete uğ
rayan bölgelere mutlaka eleman yetiştirebilmek 
için, biraz fedakârlık yapmayı Türk Milleti biz
den ister. O halde Türk Milletinin isteğine de 
cevap vermeye macburuz. Zaten vicdanlarımız 
da bizi buna zorlar. Yalnız bu geçici madde 
ile alâkalı gerek Hazerdağlı, gerek Gündoğan 
arkadaşlarımın sözünün dışında bir hususa da
ha işaret etmek istiyorum. Şimdi bu kanun ta
sarısında 3 ncü madde, «her ne ad altında olur
sa olsun başkaca yan ödeme yapılamaz» diyor. 
Kimler? Âfet bölgesine gidip de % 100 e kadar, 
% 100 değil, % 100 e kadar takdir edilecek bir 
meblâğdır, bu tazminattan faydalanmakta olan
lar. Şimdi, bu kanunla kendilerine yan ödeme 
verilecek olanlara, «657 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yan ödemeler tatbik mevkiine gelin
ce İm. kanun hükümleri yürürlükten kalkar,» 
dediğimiz zaman bir başka sakatlık meydana 
geliyor, arkadaşlar. Şimdi tasarının 2 nci mad

desinde, başka bakanlıklardan da başka ele
manları Bakanlar Kurulunun kararı ile âfetler 
bölgesinde çalıştırma imkânı hâsıl oluyor. Yani, 
'bu geçici maddenin asıl sakatlığı benim kanaa
time göre, burada. Farzımuhal Maliye Bakanlı
ğından bir uzmanı alacağız âfetler bölgesinde 
çalıştıracağız. Âfetler bölgesinde çalışırken mü
hendis çalışacak, ama Ibir ekonomist de gidip 
orada çalışabilecek. Yani, mutlaka ve mutlaka 
mühendis çalışacak değil. Bir ekonomist de ça
lışabilecektir. Bir sosyal bilim sahibi, bir psiko
lojiden, sosyolojiden anlıyan adamı da gönderip 
çalıştırma imkânlarımız olacak. 

Şimdi, eğer bu geçici maddeyi kabul eder
sek, işte o vakit, yan ödemelerden yalnız teknik 
elemanlar faydalandığı için o ekonomisti, o sos
yoloji bilginini, o psikoloji bilginini istifade et
tirmek mümkün olmıyacaiktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) _ Bütün kamu 
personeli?.. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Hayır, 
kamu personeli için değil. Yan ödemelerden 
faydalanınca bu kanun yürürlükten kalkar. Yan 
ödemeler kimlere veriliyor?.. Yan ödemeler tek
nik elemanlara veriliyor, hekimlere veriliyor, 
mühendislere veriliyor. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Teknik olmı-
yana değil. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ha, onun 
dışında olmıyanlara verilmiyor. O halde, böyle 
bir maihzur da meydana çıkar. Onun içindir ki, 
bu geçici maddeyi bu metinden çıkaralım ve 
kanunu, lütfen Meclisten geldiği gibi aynen ka
bul edelim. Her zaman, «aman yahu acele ede
lim, Millet Meclisine gitmesin hatalı olur, ma
tah olur» dediğimiz haller olmuştur. Asıl işte 
kanunu biran evvel çıkarmanın zamanıdır. Öy
le bir kanun mevzuudur, bu. Bu kanunu çıka
ralım. 3 ncü madde zaten maksadı temin ettiği 
için de geçici maddeye lüzum olmaksızın ka
nunu geciktirmeden çıkarmayı temin edelim. 
Bunu arz ediyorum, bunu istirham ediyorum. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın Kınaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler; benden 
evvel konuşan hatip arkadaşlarım sanıyorum 
ki, bu konuyu detayı ile vaz'ettiler. Bendeniz 
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sizin kıymetli vakitlerinizi çok almamak ama-
ciyle sözlerimi kısa keseceğim. Yalnız şunu he-
lirbmek isterim ki, bu sena aranızda bölgesinle 
âfet (geçiren bir arkadaşınız olarak, Burdur'-
dan sonra da yine güzel vatanımızın Bingöl 
bölgesinde vukubulan zelzeleden sonra - iki se
natör arkadaşınızın ıstırabını muhtelif zaman
larda dile getirdik ve oradaki aksaklıkları da 
huzurunuza serdik. Hattâ lütfettiniz, Yüce He
yetiniz bütün partilerden müeşekkil bir 
karma heyeti de bu bölgelere gönderdi. Bina
enaleyh, yakın müşahademiz göstermiştir ki, 
bu kanun bir ihtiyacın karşısında ve ona ce
vap vermek üzere huzurunuza getirilmiştir. 
Ben bu noktaya işaret ettikten sonra, değerli 
arkadaşlarımın işaret ettikleri noktaların al
tım çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. 

Evvelâ bu kanunu şöyle düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Bu kanun bir genellik arz etmi
yor. Bu kanun çıkacak, yürürlükte bulunacak. 
Ama nerede âfet olursa oraya gidecek. İmar ve 
iskân Bakanlığına o yetkiyi veriyor. Bugün 
İmar ve İskân Bakanlığı âfete uğrıyan Burdur 
ve Bingöl bölgesinde pek çok ihtiyacın kar
şısında cevap veremiyecek halde kalmıştır. Bu
gün Eylülün 7 sidir. İnşaat mevsimi geçmek 
üzeredir. Sanıyorum ki, Bingöl'e daha tamamen 
- onu Bingöllü üye arkadaşım söyliyecektir -
elemanlarını gönderememiştir. Binaenaleyh, bu 
kanun, imar ve iskân Bakanlığının âfet olduğu 
zaman eline alıp tatbik edeceği kanundur. Her 
zaman tatbik edeceği kanun değildir. Yürür
lükte olacak, bulunacak. Ama, nerede bir âfet 
var, oraya koştuğu zaman, oranın mevsimini 
geçirmeden, ıstırabına cevap verebilecek yet
kiyi istemektedir, O bakımdan 657 sayılı Kanu
nu da zedelemiyor. Bâzı arkadaşlarım onun es-
pirisdni zedeliyor diyor. Zedelemiyor arkadaş
lar. Bu kanun duracak. Ama ne zaman işliye-
cek? Âfet olduğu zaman. Türkiye'ye Myük 
Tanrı inşallah âfet vermez, o zaman bu kanun 
da zaten tatbik edilmiyecek. üçüncü maddesi 
sarih, arkadaşlarım da işaret ettiler. Buraya 
gönderdiği her türlü şahıslar ücretlerinin de 
% 100 üne kadar zam alacaklar. Oraya kadar 
alacaklar, tamını alacaklar demek değil. Ama, 
başka adla hiçbir yan ödeme, ödenemiyecek, o 
da var. 3 ncü madde gayet sarih. Bu iş bitti mi 
de vazifesine dönecek. Halbuki 657 sayılı Ka
nunda - bütün arkadaşlarım arz ettiler - genel

lik var. Bakanlıktaki, umum müdürlükteki tek
nik elemanlar kalacak; risk zammı, ihtiyaç zam
mı, bu gibi yan ödemeler var. Binaenaleyh, Sa
yın arkadaşlarım işaret etti, Sayın Alpaslan da 
söyledi, burada genellik yok. Buyurdukları gi
bi, bir kâtip arkadaş orada çadırda çalışıyor, 
ailesi burada kalmış... Teknik personele vere
ceksiniz, buna vermiyecek misiniz? Binaena
leyh, bu kanun genellik arz etmiyor, özellik arz 
ediyor. Ancak âfet zamanları tatbik edilecek. 
Yan ödemelerle bunu karıştırmamak lazım. 657 
sayılı Kanunu bu kanun zedelemiyor. Ama, işte 
gelmiş, her ne ise. Bu defa bizim komisyonu
muzda bir geçici madde eklenmiş. Ben yüksek 
heyetiniz iltifat buyurursa bir takrir verdim 
ve geçici maddenin kaldırılmasını istedim. Şöy
le birşey daha var. Komisyondaki arkadaşlarım 
mutlak 'dikkat etmişlerdir. Bilmiyorum, belki 
bir zühul olacak. 8 . 8 . 1971 gün 7/2866 sayılı 
Kararname ile yan ödemeler 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren yürürlüğe giriyor. Bu kanun 
da o tarihte yürürlüğe giriyor. O zaman, bu ka
nunun çıkmasında mâna yok. Yani tarihler ay
nı; belki bir zühul. Maliye Bakanlığı bu Ka
rarnameyi çıkardıktan sonra, Kararnamenin ve 
kanunun yürürlük tarihi 1 . 3 . 1971 - o zaman 
bu kanunun çıkmasına lüzum kalmıyor. Kaldı 
ki, Hükümet tasarısında böyle bir geçici mad
de yoktu. Geçici maddesiz geldi. Binaenaleyh, 
şu bahsettiğim kararnamenin yürürlük tarihi 
ile, kanunun çıkış tarihi aynı olduğuna göre, 
eğer bu geçici maddeyi kaldırmazsak muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun hiç hükmü 
yok, çıkmaması gerekir. Birinci nokta bu. 

ikincisi, yine Sayın Alpaslan söyledi, ben 
de işaret ediyorum. Her zaman hemen çıksın, 
virgül değiştirmiyelim, deriz. Mecburi olarak, 
tabiî, başka şey düşünerek değil. Binaenaleyh, 
bu kanundaki geçici madde Hükümet tasarı
sında yok, Mecliste yok, bizim komisyon koy
muş, bunun için Meclise geri gidecek. Meclis 
tatdl olacak. Takdir buyurursunuz ki, bu su
retle âfete uğrıyan bölgeler de bir şey yapıla-
mıyacak. Muhterem arkadaşlar, oraya perso
nel bulunamıyor. Bingöl'e gitmedi. Bize, biraz 
daha yakın olduğu için gidiyorlar. Personel 
yok, teknik eleman yok. Bu kanun ile ilgili, 
ben muhterem arkadaşlarımın, her hangi bir 
şekilde başka düşüneceklerini hatırıma dahi 
getiremiyorum. Hattâ özür dilerim, çok uzun 
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konuşmalara bile lüzum görmüyorum. Kanu
nun maksadı anlaşılmıştır. Çok istirham edi
yorum, bu kanunun tümünü arkadaşlarım ka
bul buyursunlar ve bir teklif verdim, geçici 
maddeyi kaldıralım. Bu kanunu derhal İmar 
ve iskân Bakanlığının eline vermek suretiyle 
bir tatbikatçı olarak yürütmesini temin ede
lim. («Anlaşıldı» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, sizlerin de yeriniz
den ifade ettiğiniz gibd, hakikaten mesele an
laşılmıştır. Mesele anlaşıldığına göre, ben bir 
iki maddeyi daha söyliyecektim ama vaktinizi 
almaya lüzum görmüyorum. G-eçici maddenin 
kaldırılması için iltifatınızı istirham ettim. 

Huzurunuzdan ayrılırken, vaktinizi işgal et
menin üzüntüsünü bildirir, memleketimizi, aziz 
vatanımızı Ulu Tanrının âfetlerden saklanması 
nı, bu kanunun imar ve İskân Bakanlığınca 
kullanılmasını sağlamasını Ulu Tanrıdan diler 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarı büyük 
bir boşluğu doldurmaktadır. Eskiden bu gibi 
mevzular mütaaddit kararnamelerle yürütülü
yor idi. Bu kararnamelerden ilki 19 . 8 . 1968 
tarihinde vukulbulan Varto ve yöresindeki zel
zele mmtakasına ait çıktı. İkincisi, 22 . 7 . 1967 
günü vuku bulan Adapazarı depremi dolayısiyle 
bir kararname çıktı.Varto, Pülümür ve Adapaza-
rında yapılacak kısımlar tamamen ihale edildi. 
Ondan sonra Alaşehir, Demirci, Bartın, Amas
ra, Kaş, Kalkan ve en son Gediz depremlerine 
ilişkin kararnameler ile bu bölgelerde çalışan 
personele gerekli yardımlar yapılmış idi. Per
sonel Kanununda bu gibi fazla mesai ve yan 
ödemeler kalktığı için aylardan beri gece ve 
gündüz deprem bölgesinde çalışan bu personel, 
şu ana kadar ek görev, fazla mesai gibi 
hususların hiçbirinden faydalanamamış idi. 
Yalnız, benim Hükümetten sormak istediğim 
bir konu var. Bu kanun çıkıncaya kadar, Bütçe 
Kanunu ile bu hak Hükümete bir kararname 
ile tanınmış idi. Aradan bir hayli zaman geç
mesine rağmen, maalesef, ancak 8 Ağustos 1971 
tarihinde 7/2866 sayılı bir Kararname çıktı. 
Yalnız bu kararname de, iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zammına ait bir yönet
melik şeklinde kendini gösteriyor. Personel Ka

nununun diğer âmir hükümlerine aidolan hu
suslar tamamen bir kenara itilmiş gibi bir du
rum arz etmektedir. Şöyle ki, 1327 sayılı Ka
nun ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 146 ncı maddesi, Devlet Memurla
rına sağlanacak haklar ve verilecek ücretlere 
ait hususları, 99 ncu made ile memurların ça
lışma saatlerini ve fazla çalışma halinde yapı
lacak işlemleri, 178 nci madde ile fazla çalış
ma ücreti konusunu, 195, 196, 197 ve 198 nci 
maddeler ile mahrumiyet yeri ödeneğini ve 71 
nci madde ile getirilen, ek madde ile de 147 
nci maddenin (G-) bendi gereğince iş güçlüğü, 
iş riski, ve teminindeki güçlük zamlarını 
hükme bağlamış ve 1376 sayılı Bütçe Kanunu
nun 16 ve 17 nci maddeleri de âfetlerle ilgili 
hizmetlerde çalıştırılacaklara yapılacak ek 
ödemeleri göstermektedir. Bütçe Kanunun 16 
ncı maddesinde sarih bir hüküm bulunmasına 
rağmen, Hükümetin özel bir kanun ile bunun 
getirilmesi karşısında, acaba Maliye Vekâle
tinin bu konu üzerindeki düşünceleri nelerdir? 
Her ne kadar da sayın Maliye Vekilinin bu
rada imzası mevcut ise de, o zaman di
ğer Devlet teşekküllerinde çalışan, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan, PTT de DD. 
nda çalışan, madenlerde çalışan, Etibank'ta 
çalışan mühendislerimizin fazla mesaileri ol
masına rağmen SSK da çalışan, bilhassa emek
lilerle ilgili hususlarda çalışan, T.C. Emekli 
Sandığında çalışan memurların fazla mesaileri
ni bekliyen bir kararnamenin gelmemesi ne
deniyle bir sözlü soru sorduk. Aylardan beri 
bekliyor, o. Bunun, bununla alâkası yok. Bu 
gibi konuların bir an evvel ele alınması ve ol
gun bir şekilde çıkartılması lâzımdır. Tasarının 
Millet Meclisinden geldiği gibi kabulü halinde 
büyük bir sosyal yarayı kapayacaktır. Çünkü, 
gerekli bir teknik elemanı Ankara ve istanbul'
da dâhi bulabilme güçlüğü mevcut iken deprem 
bölgelerinde bulma imkânı yoktur. G-önül is
terdi ki, bu gibi arkadaşlara verilecek olan yar
dımlar yalnız maaşlarının, yevmiyeleri % 100 
ü nisbetinde değil, aynca da Harcırah Kanunu
na göre gerekli yardımlar verilebilmelidir. 
Çünkü, bunlar daima ölümle karşı karşıya olan 
insanlardır. Çünkü zelzelenin o bölgede bir 
veya on dakika sonra yeniden bir felâket ya
ratıp yaratmayacağı belli değildir. Bu itibarla 
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kanunun löhinde olmakla beraber verilenin az | 
olduğunu da yüksek huzurlarınızda arz ede
rim, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

ÖBAŞfKAN — Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçtim I 

efendim. 
'BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Arif Hik

met Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; huzu
runuzu fazla işgal etmiyeceğim. Ancak, âfet 
'geçirmiş bulunan bir bölgenin temsilcisi oldu
ğum için kanunun önemine birkaç sözle temas 
etmek istiyorum. Müsaadelerinizi istirham ede
rim. 

Mulhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi âfet 
fevkalâde bir haldir. Âfete duçar olan insan
lar maddi ve mânevi bir çok ıstırıplar içerisine 
girerler. Bu insanların ıstıraplarını sarmakla 
vazifelendirdiğiniz vazifeliler de bir nebze 
ıstırap havası içerisine girer ve bu havayı te
rennüm ve teneffüs ederler. Kendileri vazife ifa 
ederlerken birçok sıkıntılarla basbaşa olurlar. 
Büyük feragat ve fedakârlık istiyen bir hava 
içerisinde vazife ifa ederler. Bunun için vazife 
(gören memurları fevkalâde maddi ve mânevi 
imkânlarla teçhiz etmek lâzımdır ki, çok kısa 
zamanda arzu edilen randıman alınabilsin ve 
hizmet çok kısa zamanda ifa edilsin. Bunu 
\göz önüne alan idareciler öteden beri âfet böl
gelerinde vazife gören vazifelilere fevkalâde 
maddi imkânlar temin etmişlerdir. Devlet ha
yatımızda bunun pek çok misali vardır. Nite
kim, 1966 da Varto, Hınıs, Karlıova'da vuku-
bulan depremde vazife gören Devlet memurları
na maaşlarının % 100 ü nisbetinde bir zam ve 
mahrumiyet tazminatı, ayrıca geçici görev yol
luğu verilmiş, böylece iki, üç ay içerisinde fev
kalâde bir hizmet ifa edilmiş ve kış bastırma
dan önce oradaki vatandaşlarımız bir konuta 
kavuşturulmuş idi. Aksak, noksan, hatalı ta
rafları olabilir fakat, hizmet ifa edilmiş, vatan
daşlarımız kısa bir zaman içerisinde konuta ka
vuşturulmuş ve dışarda bırakılmamıştır. Bun
dan sonra Demirci'de Bartın'da ve Anadolu'
muzun muhtelif yerlerinde maalesef, birçok 
âfetler zuhur etmiş, bu âfetler de yine o za
manki Hükümetin çıkardığı aynı kararname I 
hükümleri içerisinde vazifeliler tatmin edilmek I 
suretiyle kısa zamanda oradaki vatandaşlarımı- I 

I zın ıstıraplarına çare bulunmuş ve konut sahibi 
kılınmışlardır. Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle bu kararname hükümleri de elbette 
ki, hükümsüz hale geldi. O zaman, fevkalâde 

i şartlar içerisinde fevkalâde fedakârlık ve fera
gat yaparak çalışacak Devlet memurlarını tat
min etmek imkânı kalmadı. Bunun üzerine Hü
kümet, Maliye Bakanlığının da iştirakiyle bir 
tasarıyı Meclisa sundu. Bu tasarı Mecliste ka
bul edildi ve bugünkü şekli ile huzurlarınıza 
geldi. Huzurlarınıza gelmeden önce Senato Ko
misyonunda. yan ödemelerle ilgili olarak, Ko
misyon üyesi muhterem arkadaşlarımıza Maliye 
Bakanlığının mümessilleri fazla serzenişte bu
lunarak, «Personel Kanunu birçok taraftan di
dik! eni yor, mâni olalım» şeklinde kanaat vermiş 
olacaklar ki, tasarıya bir üçüncü madde eklen
miş bulunuyor. Tasarıdaki üçüncü madde, ben
den önce konuşan arkadaşlarımın da izah ettik
leri gibi, hakikaten kanunu tatbiksiz hale geti
recek. Biz, âfete mâruz kalmış bir bölgenin 
temsilcileri olarak siz muhterem arkadaşları
mızdan rica ediyoruz. Allah esirgesin, bugün 
bizde yarın belki Türkiye'mizin her hangi baş
ka bir yerinde... Ama, bu hizmetin ifa edilebil
mesi için, bu vazifenin yapılabilmesi için bu 
kanun zarurdir. Personel Kanununu hazırlı-
yan maliyeci arkadaşlar maalesef, memleketimi
zin gerçeklerinden uzak olarak, masabaşı zih
niyetiyle bir Personel Kanunu hazırlamış ve 
Yüce Meclislere getirmişler ve fazla tetkikine 
imkân bulunamadan kanunlaşmış vaziyettedir. 
Neresinden tutarsanız tutun, Personel Kanunu
nun tutacak tarafı yoktur. Bugün bir tek Dev
let memurunu memnun etmeye de imkân kal
mamıştır, herkes şikâyetçidir. Ama, milyarlar 
veriliyor, bu milyarlar kime gidiyor, nasıl gi
diyor bunun da içinden çıkmanın imkânı yok
tur. Gerçek şudur : Hazırlanan Personel Ka
nunu sakattır, kusurludur ve hatalıdır. Baş
tanbaşa yeniden ele alınması lâzım. Fakat, 
bizim durumumuzun bu aksaklıkların ele 
alınmasına tahammül edecek hali yoktur. 
Âcil bir tedbir olarak bir tasarı gelmiştir, 
buna iltifat buyurmanızı istirham ediyoruz. 
Şayet, geçici madde kabul edilmiş olarak bu ta
sarı katîleşirse o zaman Meclise geri gitmesi lâ
zım, Mecliste görüşülmesi lâzım. Malûmunuz 
Meclis de en geç 24 Eylülde tatile girecektir, 

1 belki bir daha görüşmek imkânı da olmıyacak-
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tır. Halbuki, Bakanlık vazifelileri vazifelendi- | 
rip gönderilirken kendilerine, «Size maaşları
nızın % 100 ü nisbetinde tazminat verilecek
tir» şeklinde teminat vermiştir. Bu şekilde 
gönderilmişlerdir. Birçok şantiyelerimizde hâ- I 
lâ teknik eleman bulunamamış vaziyettedir. Ni
tekim, A. P. nin gönderdiği deprem tetkik he
yeti dahi raporunda, «şantiyelerin çoğunda şan- I 
tiye şefi ve mühendis yoktur, bu yüzden kont- I 
roller lâyikiyle yapılamıyor, iş gecikecektir,» 
şeklinde bir kanaat izhar ediyorlar. Bunun ya
nında Malazgirt merasimine giden arkadaşları- I 
mızm da müşahede ettikleri bu gerçek bizi ha- I 
kikaten çok düşündürmektedir, iltifat buyu- I 
rup bu tasarıyı Meclisten geldiği şekliyle ka-
nunlaştırdığınız takdirde bu müşküllerin çoğu 
halledilmiş olacaktır. I 

Ayrıca arkadaşlarımın söylediği gibi, yan 
ödemeler yürürlüğe girdiği takdirde bu tazmi
nattan istifade eden arkadaşlarımız başkaca bir 
tazminat alamıyacâklardır. Tasarının üçüncü 
maddesinde bu husus sarahaten belirtilmiştir. 
Birçok teknik elemanlar da bu tasarının çıkma
sını beklemektedirler. Şahidolduğum birkaç 
vaka vardır. Mühendis, deprem bölgesine gidip 
vazife almak için müracaat ettiğinde, kanunu
nuz çıksın, ondan sonra gelir müracaat eder, 
giderim demiştir. Bu da bizim ne kadar güç
lük içerisinde olduğumuzu ortaya koymaktadır. 
Arkadaşlarımızdan bu geçici maddenin çıkarıl
mış şekliyle tasarının tümüne iltifat buyurma
larını, geçici maddenin de tasarıdan çıkarılması 
hususunda vermiş olduğumuz önergelere iltifat 
buyurmalarını istirham ediyoruz. Cümlenizi 
saygıyla selâmlarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Çok muhterem arka
daşlarım, âfet bölgelerinde çalıştırılacak perso
nele yapılacak ödemeler hakkındaki tasarı üze
rinde muhterem hatiplerin konuşmalarını dik
katle dinledim. Yüksek Senato adına vazife gö
ren Geçici Komisyonun Başkanı olarak bilhassa 
tenkid edilen üçüncü madde ve geçici madde 
üzerinde ısrarla arkadaşlarınım konuşmaların
dan sonra su noktayı ifade etmek isterim ki, 

Komisyonumuzun mesele üzerinde büyük bir 
hassasiyet göstermiş olduğu ortaya çıkıyor. 

Muhterem, arkadaşlarım, konuşmalara dik
kat ettim. Meselâ, son konuşan çok kıymetli 
arkadaşım Arif Hikmet dediler ki, Devlet Per
sonel Kanunundan hiç kimse memnun değil. Bu 
kanun çıkmakla, memlekette çok haksız, hatalı 
bir kanun çıkarılmıştır, şu olmuştur, bu olmuş-
tui', filân. Şimdi, bunun münakaşa yeri tabiî 
burası değil ve bunun münakaşasını da ben ya
pacak değilim. Ancak, bu kanun tasarı veya 
tekliflerinin hepsi Millet Meclisinden başlamak 
üzere çeşitli komisyonlara geliyor. Bu çeşitli 
komisyonlarda bizler, milletvekili ve senatör 
olarak bunlara kendimize göre, kendi anlayışı
mıza göre bâzı şeyler ilâve ettire ettire getiriyo
ruz ve nihayet kanunlaştırıyoruz. Kanunlaştık
tan sonra da dönüp diyoruz ki, bu kanun şu 
oldu, bu kanun bu oldu, bu kanun şöyle çıktı. 
657 sayılı Kanunu bu Meclisler çıkarmadı mı, 
muhterem arkadaşlarım? Getiren Hükümet ha
talı getirmiş ise, hataları belirttilemez mi idi? 
Ben hiçbir parti farkı gözetmeden ve senelerce 
Bütçe Komisyonunun içerisinde çalışan nâçiz bir 
arkadaşınız olarak, hem Meclis komisyonların
da hem Senato komisyonlarında arkadaşlarımın 
bu 657 sayılı Kanuna ne ilâve ettirebilirlerse 
onun yarışı içinde olduklarını maalesef üzüntü 
ile seyrettim. Bunları böyle yapıyoruz, çıkarı
yoruz, çıkardıktan sonra da bir mesul arıyo
ruz. Bir itham edilecek makam arıyoruz. Eğer 
çıkan kanunlar için itham edilecek makam ve 
mesul bir mevki lâzım ise o da Yüksek Parlâ
mentonun iki Meclisi olması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bize getirilen şu 
tasarıyı Hükümet aslında iki zelzele bölgesi için 
getirmiştir. Bingöl ve Burdur. Dikkatlerinizi 
çekmek isterim, iki zelzele bölgesi için getiril
miştir. Eğer bu kanun ve getirilen hükümler 
devamlılık ihtiyacı gösteren bir kanun haline 
getirilmesi gerekiyor idiyse Sayın Hükümet, ni
çin bunu umumi hükümler içerisinde, bütün 
âfetlere teşmil edilecek şekilde getirmemiştir? 
Bu tasarı, Meclis komisyonları ve Meclis Umu
mi Heyetinde konuşulurken Bingöl ve Burdur 
kelimeleri kaldırılmış ve umumileştirilmiştir. 

Şimdi, bu şekilde kanunlaşırsa ve yarın bu 
kanundan her hangi bir şekilde bir mahzur do
ğarsa bunun, günahı, tasarıyı getiren Hükümete 
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mi ait, yoksa komisyonlarda bu değişikliği yap
tıranlara vs Umumi Heyetlerde oy verenlere mi 
aittir? 

Muhterem arkadaşlar, eğer komisyonlar me
seleler üzerinde çalışırken bir titizlik... 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Size bir tariz yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Komisyonlar bir 
titizlik gösteriyorsa, bunu size lâyik olmak gay
reti içinde bulunmalarından ileri geldiğini lüt
fen kabul buyurunuz. 

SALİM HAZERDAöLî (Elâzığ) — Komis
yona sözümüz yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, komisyona sözümüz yok demeyiniz. Arka
daşlarımın temayülünün bu geçici maddenin çı
karılması yönünde olduğunu görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, en iyi konuşmalar, en 
açık konuşmalar kulislerde yapılan konuşmalar
dır. Arkadaşım bana geldi ve açıkça «Sayın 
Başkan durumu görüyorsun, söz gümüş ise sü
kut altındır, lütfen konuşma» dedi. Haklı ola
rak söyledi, ben bu temayülü görüyorum ve 
müsaadenizle de eski bir arkadasınız olarak bu 
temayülün neticesinin ne olacağını da biliyorum. 
Ama, müsaadenizle hiç düşünülmeden getirilmiş, 
konmuş bir ek madde gibi arkadaşlarım bunu 
hafife aldıkları için bir üzüntünün içinde oldu
ğumu beyan etmek istiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyon 
adına, mı konuşuyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — E... Tabiî Komisyon 
Başkanıyım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyon 
adına konuşan böyle konuşma:?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Nasıl konuşur? 
Zatiâliniz öğretiniz de ona g^ra konuşayım. 

MEHMET HAZEE (Kar*) — Par M sözcü
sü gibi konuşuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Allah, Allah. 

BAŞKAN — Sayın Ege. sual cevap seklinde 
konuşmayınız. Siz hangi hususu söylemek mak
sadı ile geldiyseniz fikirlerinizi izah buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) Sayın Hazer'e bu me-

7 . 9 . 1971 O : 1 

" selede dokunan ne olabilir ki, bir alınganlık içi
ne giriyorlar? 

MEHMET HAZER (Kars) — Dokunma me
selesi değil, bu prensip meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer.... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Hazer'e büyük hürmetim vardır, 
benim konuştuklarımı dikkat buyurup dinlemi
yorlar. Ben burada işin prensibini ifade edip 
kürsüden ayrılmak istiyorum. Meseleyi savun
muyorum, çünkü arkadaşlarımın temayülünü 
görüyorum. Meselâ 1327 sayılı Personel Kanu
nu bunu düşünmüş. Muhterem arkadaşlarım, 
burada dediler ki «bu sadece teknik personel 
için». Hayır, sadece teknik personel için değil. 
Tetkik edilirse, âfetler gibi memlekette beklen
medik facia doğuracak hâdiselerde ödemeler 
yapılabileceği hususu Personel Kanununda var. 
Ayrıca Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine kon
muş. Hükümet bunu düşündüğü içindir ki, 
iki âfet yeri için bunu getirmiş. Hükümet bu 
noktada komisyon gibi düşünmüş. Muhterem 
arkadaşlarımız Mecliste, komisyonlarda ve Umu
mi Heyetlerde bunu genişletmeyi daha uygun 
bulmuşlar, umumi bir kanun haline getirmek 
istemişler. Elbette onların da hakları var, Biz 
de komisyon olarak bu şekilde bir geçici mad
de getirmenin faydalı olduğu kanısına var
dık. 

Muhterem arkadaşlarım bunu özetlersek, şu
nun için söyledim; komisyonlar... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Kararname 
yürürlükte, bu yürürlük meselesi nasıl olacak, 
lütfen izah buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Kararname yürür
lükte; işte onun için bu tasarı sadece Burdur 
ve Bingöl için getirilmiştir. Kararname, yani 
buyurduğunuz tüzük, yürürlüğe girdiği andan 
itibaren Hükümet böyle bir kanuna ihtiyaç ol
madığı düşüncesi içindedir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O halde ka
nunu toptan reddedelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Hayır, reddetmi-
yelim. Ben, Hükümetin getirdiği tasarıyı ve 
bizim üzerinde düşünüp, geliştirdiğimiz hali izah 
etmeye çalışıyorum. Reddetmeniz için de bir 
ısrarın, inadın içinde değiliz. 
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Ben, şunu ifade etmek istiyorum. Hükümet 
böyle düşünmüş, ama Yüksek Meclislerde ko
misyonlar bir tasarrufta bulunmuşlar. Arkadaş
lar, beni buraya sevk eden haksız bir isnattır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı çıkacaktır 
ama bunun yarınki sorumluluğu Hükümet veya 
komisyonlara ait değildir, Umumi Heyetler o ait
tir ve bunu tekabbül etmeyi şerefli bir vasile 
bilelim. Ondan sonra çıkardığımız kanunlar hak
kında burada «bunun çıktığından kimse mem
nun değildir, filân» şeklinde konuşurken aca
ba o kanundan rücu etsek memleket ne olur, 
onu düşünelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
yönünden bir noktayı tavzihe mecburum. Bir 
müzakere iki suretle sonuç buluyor. Ya usulüne 
uygun kifayet verilir, kifayet kabul edilmek su
retiyle o konu üstündeki müzakere biter. Yahut 
da söz talebedenlerin sayısı tükenmiştir, söz 
istiyen varmı, diye sorulur, söz istiyen yoksa 
müzakere bitmiş olur. İster öyle, ister böyle 
bitsin, bitişin hükmü aynıdır. Bu itibarla son sö
zü, şayet Hükümet adına bir açıklama yapılmı-
yacaksa... 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI RIZA FO-
LAT — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI RIZA POLÂT 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; bu kanun 
tasarı hakkındaki Bakanlığımızın görüşünü 
tam ve açık olarak ortaya koyabilmek için ka
nun tasarısının getirdiği hükümler ile geçmiş
teki tatbikatın kısa bir mukayesesini yapmak 
gerekmektedir. 

Bu kanun tasarısı ile âfet işlerinde çalışan 
personele % 100 e kadar zam vermek imkânı 
sağlanmış olmuyor. Daha önce, birincisi Hınıs 
ve Varto depremi dolayısiyle; ikincisi, Sakarya 
ve Gediz depremleri sırasında olmak üzere Ba
kanlar Kurulundan çıkarılan iki kararname ile 
âfet işlerinde çalışan personele % 100 e kadar 
zam verme zarureti hâsıl olmuştur. Bu kanun 
tasarısiyle huzurunuza gelmemizin sebebi, Bur
dur ve Bingöl depremleridir. Yalnız, biz bu ka
nun tasarısı ile kararnamelerin geçmişteki tat
bikatının aksaklıklarım gez önünde bulundur
muş ve kararnamelerin personele temin ettiği 

imkânlarını tamamiyle sınırlandırmış bulunuyo
ruz. Şöyle ki, kararnamelerle % 100 e kadar 
sanıdan Bakanlık merkez örgütündeki personel 
de istifade ettirilmişken biz bu imkânı kaldır
mışız, bilfiil deprem bölgesine giden personelin 
istifade etmesi imkânını sağlamışız. Yani bil
fiil deprem bölgesine giden personele bu istifa
de inhisar ettirilmiş bulunuyor. Ayrıca, yine ka
rarnamelerle % 100 e kadar zammın yanı sıra 
birtakım yan ödemeler de yapılmıştır. Harcırah 
Kanununun temin ettiği ikâmetgâh yevmiyesi ve 
mahrumiyet zammı gibi birtakım ödemelerden 
personel istifade ettirilmişken, tasarıya koymuş 
olduğumuz 3 ncü madde ile % 100 e kadar zam
mın dışında, her ne ad altında olursa olsun baş
ka bir ödeme yapılamıyacağı şartı konulmuş 
bulunuyor. 

Tasarıya konulan geçici madde, Personel Ka
nununun kabul ettiği yan ödemeler tatbik saf
hasına konulunca bu kanunun yürürlükten kalk
masını öngörmektedir. Gerekçesi, bu kanun ta
sarısının Personel Kanununun yan ödemeleri 
sistemini bozduğu düşüncesidir. Bir defa bu 
kanunun, Personel Kanununun getirdiği yan 
ödemelerle aynı paralelde olmadığı kanaatinde
yiz. Çünkü, biraz evvel sayın senatörler de izah 
ettiler, yan ödemeler; daimilik vasfını taşımak
tadır. Halbuki, huzurunuza gelen bu tasarının 
tatbik edilebilmesi için iki şart lâzım, yani şar
ta muallâk bir tasarıdır. Bu şartlardan birinci
si, Hınıs'ta, Varto'da, Sakarya'da, Gediz'de ve 
şimdi Burdur ve Bingöl'de olduğu gibi büyük 
hasara sebebiyet veren, fevkalâdeliği olan bir 
deprem olacak ve ayrıca bu işin tatbiki için Ba
kanlar Kurulunun karar vermesi gerekmektedir. 
Mevzuatta boşluk olduğundan, daha evvel ka
rarnamelerle bu iş yürütülürken kararnamele
rin aksaklıkları giderilerek böyle bir kanun ta
sarısı ile huzurunuza gelmek zarureti hâsıl ol
muştur. Ayrıca, bu kanun tasarısı gerek Bayın
dırlık Bakanlığının, gerek Köy İşleri Bakanlığı
nın ve gerekse imar ve İskân Bakanlığı Âfet-
işleri Genel Müdürlüğünün yıllık programı dâ
hiline giren hizmetlerde tatbik edilecek bk* ta
sarı değildir. Yani, bütün bakanlıkların nor
mal hizmetleri içine giren âfet işlerinde tatbik 
edilecek bir tasarı değildir. Bu tasarı çıktığı 
takdirde, yalnız Burdur ve Bingöl'de tatbik 
edilecektir. 
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Görülüyor ki, Bakanlar Kurulunun kararı 
ile fevkalâde hallerde tatbik edilecek, geçici va
sıfta bir kanun tasarısıdır. Bu tasarıyı getir
mekteki asıl maksat, personelimize fazla yan 
ödeme temin etmek değildir. Çünkü, Personel 
Kanununun tanıdığı yan ödeme kararnamesi 
tatbik safhasına konulduğu zaman, belki yan 
ödemelerin temin edeceği menfaat bu % 100 e 
nazaran, âfet bölgesinde çalışan personel için 
bâzı kademelerde daha istifadeli olacaktır. 

Bu kanun tasarısını getirmekteki asıl mak
sadımız, müstaceliyeti icabettiren fevkalâde hal
lerde mevcut formalitelerden kurtulup, müstace 
liyete uygun, Bakanlığa bir insiyatif kazandır
maktır. Bu tasarıyı getirmekteki asıl maksadı
mız budur. 

Müsaade ederseniz, Burdur ve Bingöl depremi 
sırasında karşılaştığımız bâzı aksaklıkları da hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. Bu kanun tasarısı 
Millet Meclisinin Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşülürken Burdur'un sayın temsilcisi, «Bur-
dur'a şantiye âmirinin 1,5 ay geç tâyin edildiği
ni» ifade ettiler ve tenkid ettiler. Hakikaten ten-
kidleri yerindeydi. Bunun sebebi şu idi; Maliye 
Bakanlığına başvurduk, «bize kadro verin, Bur
dur'daki şantiye âmirimizi tâyin edeceğiz» de
dik, Personel Dairesine gittik. Personel Dairesi 
ile Maliye Bakanlığı arasındaki yazışmalardan 
sonra nihayet geçici bir hizmet olduğu için «bu 
iş için kadro verilemiyeceği» ifade edildi. Sır
tımızda taşıdığımız yükün ağırlığını göz önüne 
alarak, mecbur olduk, yine Personel Kanununa 
aykırı düştüğümüz halde, Bakanlığımızın Tet
kik Kurulu kadrosundan Burdur'a şantiye âmi
ri tâyin ettik. Halen Gediz'deki şantiye âmiri, 
Âfet işleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yar
dımcısı kadrosundan vazife yapmaktadır. Yine 
Burdur'a, Sayın Bayındırlık Bakanından istir
ham ederek, Elâzığ'daki Karayollarında çalı
şan bir yüksek mühendisi rica ile alıp, şantiye 
âmiri yapma imkânını bu suretle kazanmış bu
lunuyoruz. Halen de tatbikattaki tıkanıklıklar 
sebebiyle, bilhassa Personel Kanununun tatbi
katta yarattığı tıkanıklıklar dolayısiyle, Burdur 
ve Bingöl'deki personelimizin % 40 mı tâyin 
edememişizdir. Tâyin ettiğimiz bir teknik perso
nel Danıştaya başvurarak tâyin kararını iptal 
ettirmiştir; kendisini gönderememişizdir. Bir
çok teknik personelimiz istifa ettiğinden gön-

derilememiştir ve halen mevcut birçok tek
nik personelimiz de meşru birtakım mazeretleri 
ileri sürmek suretiyle, hattâ Bakanlığa birçok
larını tavassuta göndermek suretiyle eski yer
lerine dönmek için, İsrarla Bakanlık mensupla
rına gelip gitmektedirler. 

Şimdi Burdur ve Bingöl'de çalışan persone
lin büyük bir ekseriyeti muhtelif yerlerden Bir-
göl ve Burdur'a gitmiştir. Burada aileleri var
dır, evleri vardır, masraf yapmaktadırlar; ay
nı işi Burdur ve Bingöl'de de yapmaktadırlar. 
Halbuki 3 - 4 aydan beri Burdur ve Bingöl'de
ki personele Devlet olarak borçlanmış durum
dayız, tatbikattaki tıkanıklardan dolayı bu 
ödemeyi yapamıyoruz. 

Ayrıca, sayın senatörlerin üzerinde durdu
ğu gibi, şeklî ve usulî iki nokta üzerinde «?e 
durmak istiyorum. 

Geçici madde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu gereğince verilecek yan ödemeler tat
bik mevkiine girdiği takdirde, bu kanun hü
kümlerinin yürürlükten kalkmasını öngörmek
tedir. Yan ödemelere ait kararname çıkmıştır. 
Bu yan ödemelere ait kararnamenin geriye doğ
ru yürürlük tarihi 1 , 3 . 1971 dir. Bu tasarının 
da yürürlük tarihi 1 . 3 . 1971 dir. Eğer tasarı 
bu hali ile, geçici madde tasarıda kalmak su
retiyle, kanunla, kanunlaşacak olursa; bugün
den, yani kanunlaştığı andan itibaren kanun 
kendiliğinden hükümsüz olmuş oluyor. 

Ayrıca, bu görüşümüz - Maliye Bakanlığı ile 
her ne kadar ihtilâfımız varsa da - Hükümetin 
görüşüne uygundur. Çünkü Hükümetten ge
len tasarıda ve Millet Meclisinden gelen metinde 
bu geçici madde yoktur; Yüce Senatonun Geçici 
Komisyonunda ilâve edilmiştir. Eğer geçici 
madde kalarak tasarı kabul edilirse - tabiatiyle 
tekrar Millet Meclisine dönmek zarureti karşı
sında ve Millet Meclisinin tatile girmesi sebebiy
le de - belki bu kanun tasarısı kanunlaşmak im
kânını da kaybetmiş olacaktır. 

Biz, Bakanlık olarak geçici maddenin tasarı
dan çıkmasını omuzlarımızda taşıdığımız yükün 
ağırlığı bakımından istiyoruz. 1,5 - 2 ay sonra 
Burdur ve Bingöl'de belki mevsim bakımından 
çalışma imkânını kaybetmiş olacağız ve halen 
Burdur ve Bingöl'e giden sayın senatörler mü
şahede etmişlerdir veyahut da o bölgenin sena
törlerinin şahadetine başvuruyorum, bugün Bur-

78 — 



C. Senatosu B : 110 7 . 9 . 1971 O : 1 

dur ve Bingöl'de gündüz mesaîsi yanısıra, pro
jektörlerle aydınlatma yapmak suretiyle, gece
leri de mesai yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Geçici maddenin müzakeresine 
başladığımız zaman tekrar Hükümetin fikrini 
soracağız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI RIZÂ FOLAT 
(Devamla) — Beni dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuzdan dolayı hepinizi saygı ve hürmetlerim
le selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın bir teklifi 
var, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Sayın Hazer'in son söz hakkı mah
fuz kalmak kaydıyle, kifayeti oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hazer, konuşmak ietiyorsanız son 
söz hakkı sizindir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçtim 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Şîmdi maddelere geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
'Gündemin 9 ncu maddesinde yer alan, âfet 

bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkındaki kanun tasarısının, önem 
ve müstaceliyetine binaen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Selâhattin Balbüroğlu 
îraıar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — İvedilik teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?... 
Yok. Oylama İşlemi bitmiştir. 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapı
lacak ödemeler hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Âfet bölgelerinde imar ve 

İskân Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın 
koordinatörlüğündeki özel âfet örgütlerinde fi
ilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde ça
lıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan 
aldıkları maaş veya aylık ücretlerinin veya yev
miyelerinin 30 günlük brüt tutarlarının % 100 ü 
ne kadar İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin 
ilgili tertiplerinden veya âfetler fonundan ve
ya özel olarak teşkil edilen âfetle ilgili diğer 
fonlardan ödeme yapmaya İmar ve îskân Ba
kanı yetkilidir. 

!Bu ödemenin süresi Bakanlar Kurulunca 
teslbit ve gerektiğinde uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Âfet bölgelerinde, gerektiğin
de hariçten eleman alınıp çalıştırılmasını sağ
lamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Bakanlar 
Kuruulu emrine verilen torba kadrolardan ye
teri kadarı, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile, belirli bir süre 
için, adı geçen Bakanlık emrine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun gereğince yapılan 
ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı Harcı
rah Kanununa göre İkamet gündeliği ve her ne 
ad altında olursa olsun başjkaca bir yan ödeme 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maldeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde — 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu gereğince verilecek yan ödeme
ler tatbik mevkiine girince bu kanun hüküm
leri yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde yapılan müza
kereler sırasında en çok ilişilen madde... Öner
ge de çok. Söz istiyen sayın üye?... («önergeler 
var» sesleri) 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeler var, ama söz istiyen 
de var. Buyurun Sayın Tunkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde, 
bu madde ile ilgili benden evvel birçok arka
daşlarımın yapmış olduğu konuşmalardan ve 
hele Senatonun temayüllerini de öğrendikten 
sonra konuşma yapmak biraz zor, fakat bu bir 
inanış meselesidir. Bu bakımdan bütünü bozma
mak için, ben de bu madde üzerindeki görüşle
rimi, bu maddenin lehinde olarak arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu çıktıktan sonra birçok mah
zurları olduğu tesbit edildi. Bunun mahzurları
nın Hükümetçe ele alınarak, tüm olarak gideril
mesi en doğru bir yol olarak görülmektedir. 
Aksi takdirde böyle, bu gibi kanunlarla yapıla
cak yırtma hareketleriyle, yarma hareketleriy
le Personel Kanununu tamamiyle içinden çıkıl
maz bir hale getirmek mümkündür. Nitekim bu 
kanun da öyle. Bundan evvel görüştüğümüz bir 
kanun, prensip itibariyle, bâzı yani kendisin
den evvel çıkmış bir kanunun getirmiş olduğu 
düzeni bozduğu için kabul etmedik, reddettik. 
Aynı prensipten hareket etmek üzere, bu kanu
nun bu maddesi de 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununu zedelememek için konulmuş bir mad
de olarak mütalâa ediyorum. 

Arkadaşlar diyorlar ki, şimdi bu tasarı Hü
kümetten gelirken - burada arz edildi, yani faz
la olarak zamanınızı almak istemiyorum - yal
nız Burdur ve Bingöl depremi için gelmiştir. 
Millet Meclisinde verilen bir önerge iie değiş
tirilerek bütün âfetlere teşmil edilerek Senato
ya gelmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yani 
Personel Kanununa bir tecavüz var mı? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ta
biî var efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Neresin
de? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Var 
olduğunu ona göre anlatmaya çalışıyorum. 

Şimdi bu şekilde çıktığı saman ela arkadaş
lar, bugün bütün Devlet daireleri bâzı ih
tisas konularında 657 sayılı Kanun çıktıktan 
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sonra personel sıkıntısı çekmektedir. Devletin 
bütün daireleri mühendis bulamamaktadır, dok -
tor bulamamaktadır, öğretmen bulamamaktadır. 
Birçok insanı ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ede
memektedir, yoktur. Daha geçen gün Millî Eğitim 
Bakanı önemli dallarda 17 500 öğretmenin ek
sik olduğunu, ortaöğretimde, açıkladı. Gönde
remiyoruz, adam yok. E, bu yalnız İmar ve İs
kân Bakanlığının âfetler bölgesi için kanun çı
karmak doğru değil. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yalnız 
âfetler için. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Çok 
rica ederim Hazerdağlı, kesmeyin sözümü. Ne 
var, ne geçecek elinize. Yani insicamımı boz
mak içinse... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Âfete 
temas etmiyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Lüt
fen kesin sesinizi canım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Aydın) — Konuşmanızdan heyecanlanı
yor da onun için efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Âfete 

temas etmiyorsunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Âfe

te temas ediyorum. Müsaade buyurun, sabırlı 
olun. 

Bâzı arkadaşlar burada dediler ki, efendim 
bu Bingöl ve Burdur bölgesinde oldu. E, bu ge
çicidir. Bir âfet olacak ondan sonrada hemen 
bu adamlar gelecek burada gerekli tedbirleri 
alacaklar, ondan sonra vazifeden ayrılacaklar. 
Değil arkadaşlar; 1966 senesinde oldu Varto 
zelzelesi; 1970 te hâlâ Varto'ya ödenen 6 mil
yonu geçmiştir, bu konu ile ilgili olarak perso
nele o kararnamelerle ödenen para. Yani hâlâ 
devam etmektedir ödemeler ve bunun da 1,5 
milyondan fazla olan bir kısmı merkezdeki per
sonele ödenmiştir, arkadaşlar ve sadece bir ta
nesi, yani 100 bin liradan fazlası bundan önce
ki müsteşara ödenmiştir. Yani Varto'ya gidenlere 
değil, merkezdekine ödenmiştir. Demek ki bun
lar da nereden ödenmiştir? Halkın teberruun-
dan ödenmiştir. Çünkü bütçe dışı bir ödemedir, 
halkın teberrularmdan ödenmiştir. Yani bütçe
nin dışına kaçan her ödeme ne yapıyor? Kaça
mak birtakım kayırmalara ve suiistimallere se-
beboluyor. 
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Şu halde bu geçici madde ile komisyon, bu 

gibi şeyleri önlemek istemiştir. Şimdi bu tasa
rı, komisyonun getirdiği geçici madde ile bura
dan geçecek olursa, Bingöl ve Burdur depre
minde vazife gören kimselere, bu kanuna göre 
% 100 e kadar ödemeler rahatlıkla yapılabilecek
tir. Ta M, Personel Kanunu için Bakanlar Ku
rulunun yan ödemelerle ilgili kararnamesi ya
hut tüzüğü çıkıncaya kadar bu kanun yürürlük
te kalacaktır. Çıktıktan sonra ise bu kanun or
tadan kalkacaktır, Personel Kanunundaki bü
tünlüğü bozmamak üzere. Eğer bugün Devlet 
eleman bulma bakımından daha büyük sıkıntı 
içerisinde ise Personel Kanunu çevresi içerisin
de, onun anlamı içerisinde daha geniş tedbirle 
Parlâmentoya gelmesi en doğru bir yoldur. 

Bu bakımdan ben derim ki, komisyonun 
getirmiş olduğu bu geçici madde yerindedir; 
kaldırıldığı takdirde Personel Kanununda bü
yük bir delik açılacaktır, boşluk açılacaktır, 
bundan sonra diğer bakanlıklar da bu şekilde 
gelecektir ve bunun içinden çıkılmaz bir hale 
gelinecektir. 

Bu nedenle ben, komisyonun görüşüne katı
larak, geçici maddenin yerinde olduğu kanısın
dayım, bu teklifin aleyhinde oy vermemenizi is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, lütfen takrirlerimizi okutun. 

BAŞKAN — Efendim, usulü uygulıyacağız. 
Söz istiyen sayın üye?... Yok. 

Efendim, geçici madde ile ilgili takrirler var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının, geçici madde 

başlığını taşıyan maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Elâzığ 

Salim Hazerdağlı 

Sayın Başkanlığa 
Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele ya

pılacak ödemeler hakkında kanun tasarısına ko
misyonda eklenen geçici maddenin tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Bingöl Senatörü 
Arif Hikmet Yurtsever 

Sayın Başkanlığa 
1656 Sıra Sayılı kanun tasarısının geçici 

maddesinin, şifahi olarak arz edeceğim sebepler 
muvacehesinde, tasarıdan çıkarılmasını saygı ile 
sunarım. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1656 Sıra Sayılı tasarı, geçici maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Yozagt 

Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
1956 sıra sayılı tasarının 3 aıcü maddesi, 

maksadı temin eder nitelikte olduğu cihetle, ta
sarının kanunlaşmasını geciktirmekten ileri bir 
etkisi olmıyacak. Geçici maddenin tasarıdan çı
karılarak tasarının Millet Meclisinden gelen 
şekli ile kabul edilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «âfet bölgelerinde çalış

tırılan personele yapılacak ödemeler» hakkın
daki kanun tasarısına, Geçici Komisyonca ekle
nen, geçici maddenin metinden çıkartılmasını 
ve Millet Meclisince kabul olunan metnin aynen 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

izmir Antalya 
Mümin Kırlı Akif Tekin 

BAŞKAN — Okunan takrirlerden anlaşıl
dığına göre, hepsi de igeçici maddemin tasarıdan 
çıkarılmasını istemektedir. Yalnız, Ibir, iki tak
rirde ilâveten, «Millet (Meclisi metninin aynen 
kabulü» demektedir ki, 'bu Ibir yanlışlığa sebebi
yet vermesin diye söylüyorum, »öğrenmek için 
de soruyorum, 'geçici maddemin yerine ikâme 
edilecek to anlamda ibaşka Ibir (Meclis metni yok. 
Bu itibarla aynı konuda hepsi ide birleşmiştir. 

Lehinde, 'aleyhinde konuşmak istiyen yar 
mı?.. Buyurun ISaym iÇumralı. 

»EDAT ÇUMRALİ (Konya) — Konuşma 
değil efendim, oy kullanmadan lönce komisyon
dan bir küçük sualim var. İBu lödenecek olan, 
yalnız âfet bölgesinde fiilen çalışanlara mı ve
rilecektir? Yoksa, burada arkadaşımızın izah 
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ettiği gibi, müsteşar, müsteşar muavinleri de 
para alacak mıdır? teunu açıklasınlar lütfen. 

BAŞKAN — Komisyondan soruyor efendim, 
lütfediniz. 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, bu kanunum 
asıl lüzumlu olan, kıymetli olan tarafı ödeme
lerin sadece felâket -bölgelerinde çalışacak -olan 
personele ödenmesi şeklindedir. (Bunun dışında, 
merkezde veya o (bölgenin dışında olanlara bu 
kanun tasarıyı kanunlaştığı takdirde Tıer hangi 
bir ödeme imkânı olamıyacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, takrirleri oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde (böylece metinden çıkarılmış 
oluyor. 

Madde 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 günün
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza isunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... IKabul edilmiştir. 

Madde 5. — 'Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz istiyen (sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... IKabul edilmiştir. 

Tasarının Itümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?.. 'Yok. 

Tasarımın tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece, tasarı Millet Meclisinden gelmiş ol
duğu şekli ile 'Cumhuriyet Senatosunca da ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, istanbul Boğaz köprüsü ve çevre yo
lu projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkındaki kanun teklifinin açık oylamasına, 
(99) sayın üye iştirak etmiş; (95) kabul, (3) 
ret (1) çekinser oy verilmek sureti ile de Cum
huriyet (Senatosunca da tasarı kabul edilmiş
tir. 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmına geçiyorum. 

3. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporlar. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet temsil
cileri burada mı?... Yok. 

4. -— Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adli ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet tem
silcisi burada mı?... Yok. 

5. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Sıvaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan andlaşmanm onaylanmasının 
uuygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Milet Meclisi 1133; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisi burada mı?... Yok. 

6'. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230) (S. Sayısı : 1630) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisi burada mı?... Yok. 

7. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne ek kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
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Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Milet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosul/1231) (S. Sayı
sı :1643) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisi burada mı?... Yok. 

fl. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisi burada mı?... Yok. 

9. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1263) (S. Sayısı : 1659) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisi burada mı efendim?... Başlamış olmak bakı
mından soruyorum. Başlıyalım da... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saat 19,00 
sayın Başkanım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Çok önemli 
'bir kanundur. («Başlamıyalım» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, mesai saati de dolmak 
üzere zaten, 5 dakika var. Yeni bir şeye başla
mak imkânı yok. Bu itibarla Birleşimi 8 Eylül 
yarınki Çarşamba günü saat 15,00 te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,55) 

ıı mm^~ »« 
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7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
±% — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Mülki idare âmirlerinin 
maaş durumlarına dair Maliye ve İçişleri hakan
larından yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in cevabı (7/723) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İdari yaşantımızda lider mevkiinde bulunan 

mülki idare âmirlerine, Personel Kanunu ile 
yapılan haksızlıkların düzeltilmesi ile ilgili olan 
aşağıdaki sorumun, Maliye ve İçişleri bakanları 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Personel Kanununun Cumhuriyet Senato-

sundaki müzakereleri sırasında, mülki idare 
âmirlerine ciddî haksızlık yapıldığını ileri sür
müştüm. 

Maliye Bakanı verdiği cevapta, bunun vâ-
ridolmadığmı söylemişti. 

Kanunun uygulanması beni açıkça teyidet-
miştir. işte ispatı : 

Eski ve yeni kanunlara göre mülki idare 
âmirlerinni maaş durumu 

(Evli 2 çocuklu) 
Eski Yeni 

kanuna göre kanuna göre Fark 
D. 

1 
,2 
o 
4 
5 
6 
7 
H 

Aylık 

% 00Ö 
J 750 
1 500 
l! 250 

, % 1 0° 950 
800 
700 

TL 

31 057,35 
2 858,25 
2 618,45 
2 371,85 
2 220,55 
2 118,85 
1 791,95 : 
1 687,35 i 

Tl. 
3 576,10 
3 061,45 
2 733,60 
2 363,60 
2 103,95 
3j 816,80 
1 646,20 
1 444,80 

Tl. 
+• 518,75 
+ 203,20 
+ 115,15 
— 8,25 
— 116,60 
— 302,05 
— 145,75 
— 242,55 

Şimdi bu tabloyu kısaca eleştirelim : 

(1) İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun ce
vabı 15 . 6 . 1971 tarih ve 75 nci Birleşim tuta
nağına eklidir. 

A) Personel Kanunu ile, bütün memurlara 
belli oranda zam yapıldığı halde, tabloda görül
düğü gibi, mülki idare âmirlerinin artış oranı 
düşmüş ve 4, 5, 6, 7 ve 8 nci dereceden aylık 
alanların aylıklarında azalma olmuştur. 

B) Öte yandan, meselâ 6 nci derece aylıklı 
her hangi bir memurun 1 151 lira olan aylığı 
yeni kanunla % 57 oranında 665 liralık bir ar
tışla 1 817 liraya çıkarılmıştır. 

Buna karşılık, aynı 6 nci derecedeki bir kay
makam evvelce 2 119 lira almakta iken yeni ka
nuna göre, aylığından 302 lira noksanı ile an
cak 1 817 lira alabilmektedir. 

Devleti ve Hükümeti temsil eden mülki ida
re âmirlerinin taşıdıkları sorumluluk, ve görev
lerinin özelliği de düşünülürse, yapılan haksız
lığın mânevi tarafı haysiyet ve heves kırıcı ola
rak ortaya çıkar. 

Bu durum karşısında, kanunun ciddî şekil
de ele alınarak bir an önce düzeltilmesi için Ma
liye ve Köy İşleri bakanlıklarınca bir hazırlık 
yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 8 . 1971 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müd. 

Kamu Yönetimi 
Sayı: 115599-3442 21488 

Konu : Mülki idare Âmirleri Hk. 
Cumhuriyet Senatosu G-enel Sekreterliğine 
ilgi : 6 . 1 . 1971 gün ve 10929-7/723 sayılı 

yazınız. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik geçici 5, 6, 7, 8, 13 ncü maddelerinde 
geçen «Aylık tutarları» deyiminin «net aylık 
tutarı» olarak anlaşılması ve memura evvelce 
eline geçen miktardan daha az geçmemesini 
sağlamak üzere aradaki, farkın kademe ilerle
mesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilin
ceye kadar ödenmesine devam olunması, 

Bakanlığımızın 7.1.1971 gün ve 115500-2052/ 
230 sayılı yazısına dayanılarak, 657 sayılı Ka
nuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 23 
ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 
3 . 2 . 1971 tarih ve 7/1949 sayılı Kararma is-
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tinaden 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren mülki 
idare âmirlerinin eline, eskisinden daha az 
geçmemek üzere ödeme yapılması sağlanmış 
hulunmaktadır. 

Esasen bu hususlarda ve değişiklik yapıl
ması düşünülen diğer maddeler üzerinde Ba
kanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır. 

1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile yürürlüğe giren ye
ni personel rejimi, kamu personelinin istih
dam şeklinde ve ücret rejiminde getirdiği il
kelerle bir bütün teşkil etmektedir. Kanunun 
bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden 
ve kanun mMninde yapılacak kısmi değişiklik
ler personel rejiminde yeniden dengesizliklere 
seibelbolacağından Cumhuriyet Snatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğu'z Bekata'nm önergesinde bah-
solunan mülki idare âmirlerinin durumu, aynı 
zamanda çalışmaları yapılmakta bulunan ta
dilât tasarısında da ele alınmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, İktisadi Devlet Teşeb
büslerine dair yazılı soru önergesi ve Çalışma 
Bakanı Atilâ Sav'm cevabı (7/830) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Çalışma Ba

kanları tarafından, yazılı olarak, cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Gerçek şudur ki, iktisadi Devlet Teeşebbüs-

leri, bünyelerindeki çeşitli bozuklukların ya
nında, ihtiyacın pek çok üstündeki memur ve 
işçi fazlalığı yüzünden, gayri İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri durumuna düşmüşlerdir. 

Bu anormal fazla yükün maliyete binmesi 
nedeniyle, fiyatlar da pahalılaşmakta ve bu 
tüketici vatandaşa ödetilmektedir. örneğin : 
Ereğli kömür havzasına, bir hesaba göre, 
10 - 20 000 işçi yeter iken halen 50 000 civarın
da işçi yevmiye almaktadır. 

Buna göre, bünyeyi düzeltici tedbirler biran 
önce alınıp uygulanmadığı, memur ve işçi faz
lalığından doğan anormal yük bu müessesete-
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rin sırtından alınmadığı sürece, fiyat zamları 
geçici ve yama bir çareden ileri gidemez. Üste
lik aynı özürlü bünye ve aynı anormal yük iler
de yeni talepleri getireceği için, yeni haksız 
zamlara da sebebolur. 

Bu itibarla, bugünkü gayri İktisadi Devlet 
Teşebbüslerini bu müzmin hastalıktan kurtara
rak, gerçekten örnek iktisadi Devlet Kuruluş
ları yapabilmek için, bütün bu bünye bozuk
lukları üzerinde durulurken, özürlerin başında 
gelen fazla işçilerin, bir plân dahilinde ve ön
celikle, yabancı ülkelere gönderilmesi suretiyle, 
bu meseleye kesin ve etkili bir çare buluna
maz mı? 

T. C. 6 . 9 . 1971 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Gn. Müd. 
Sayı : 925 - 3 - 7/8814 

Konu : Cumhuriyet 
Senatosu üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 Ağustos 1971 günlü ve 11691. 

12439. 7/830 sayılı yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne ilişkin, yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği önergesi ile ilgili Bakanlığım görüşü, 
aşağıda sunulmuştur. 

önergede, özet olarak, «örnek iktisadi 
Devlet Kuruluşları meydana getirmek için, faz
la işçilerin bir plân içinde ve öncelikle yaban
cı ülkelere gönderilmesi yolu ile, bu soruna ke
sin ve etkili bir çare bulunamaz mı?» sorusu 
yer almaktadır. 

Genellikte bilindiği üzere, Kamu İktisadi 
kurumlarımız, izledikleri rasyonel olmıyan per
sonel ve işçi kullanma politikaları yüzünden, 
sosyal amaçlı örgütler haline gelerek, kronik 
bir istihdam şişkinliği nedeniyle işgücü israfı 
ve yatırım güçsüzlüğü içine düşmüşlerdir. 

Bu gerçek karşısında Hükümetimiz, Kalkın
ma plânı ve yıllık uygulama programlarınla 
ışığında, idari reform çalışmalarının ortaya ko
yacağı ilkeleri esas tutarak, Kamu İktisadi ku
rumlarının yeniden düzenlenmesine öncelik ver
miştir. 
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Kamu İktisadi Kurumlarının çalıştırdığı 
prodüktif olmıyan işgücünün öncelikle yurt dı
şına gönderilmesiyle, istihdam şişkinliğinin ön
lenmesi, bir tedbir olarak benimsense dahi, uy
gulanması halinde, çeşitli sakıncalar ortaya çı
kacaktır. 

Şöyle ki : 
1. — iyi bir iş değerlendirmesi yapılmadan 

gerçek ihtiyaç kadroları ve âtıl işgücü saptana-
maz. İş değerlendirmesi ise, yeniden düzenleme 
yapılırken ele alınan ve kısa sürede gerçekleş
tirilmesi güç olan bir metottur. 

2. — Fazla işçilerin seçiminde, duygu fak
törlerinin dşe karışması ve prodüktif olan işçi
lerin de yurt dışına gönderilmesi mümkündür. 
Nitekim doğal olay önceliklerinde, bu türlü 
olumsuz uygulamalara çok raslanmıştır. 

Öte yandan kuruluşları için yararlı işçilerin 
de yurt dışında çalışmanın çekiciliğine kapıla
rak gitmede öncelik istemeleri pek mümkün 
gözükmektedir. 

3. — Bu türlü sorunlara, yurt dışına işçi 
gönderme önceliğinin tedbir olarak öngörülme

si, yıllardır sıra bekliyen gerçek işsizlerin hak
larının yenmesine ve sosyal tedirginliğe yol 
açabilir. Esasen sıra bekliyenlerin çok fazla 
oluşu nedeniyle yedi - sekiz yıla kadar sıra bek-
liyenler vardır. Bu uzun bekleme, sabırsızlığı 
ve umutsuzluğu artırmakta olup, yeni geciktir
me nedenleri sıkıntıyı büsbütün artıracaktır. 

4. — Böyle bir öncelik, işçi tasarruflarınım 
yurda çekilmesini, gizli ve açık işsizliğin azal
tılmasını amaç güden bir sosyo ekonomik ted
bir olarak, kooperatif kuran orman içi, orman 
kenarı ve orman dışı köylere tanınan öncelikle
rin azaltılmasına yol açacağı için de sakıncalı 
olacaktır. 

Sonuç olarak, kamu iktisadi kurumlarında
ki prodüktif olmıyan işgücünün tasfiyesi için, 
yurt dışına gönderilme önceliğinin bir çözüm 
olarak düşünülmesi yerine, daha olumlu tedbir
lerin alınmasının yerinde olacağı düşünülmek
tedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Atilâ Sav 

Çalışma Bakanı 
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Hüseyin Sesli 'hakkındaki Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifine verilen oyla
rın sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 2 

AFYON KARAHISAK 
M. Kâzım Karaağaçlı-
ofclu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yıüınıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

[Kabul 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Giinidoğan 
Ekrem Ö^den 
Rifat öztürkeinc 

edenler] 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akea 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Ilisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Vahap Güvene 
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[Reddedenler] 
TABIÎ ÜYE 

Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Şevket Âkyürek 

İZMİR 
Orhan Kor 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Mehmet İzm en 
Fahri Korutürk 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Abdülkeriııı Saraçoğlu 
SİNOP 

Nâzım Inebeyli 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Suad Hayri Ürgüplü 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
S'>zai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüııeş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Y'ıklız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

[Oya katılmıy anlar] 
tsma.Il Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DLYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
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İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Cemal YiiMırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(.1. Â.) 

KABS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

1 
1 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gül ek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 
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istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi hakkındaki gecekonduların tasfiyesi hakkındaki 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 82 

Acık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şeaoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

[Kabul edenler] 
BUliDUB 

Ö. Faruk Kmaytürk 
B ü i t b ü 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yak;uk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Felımi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı At al ay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Cumralı 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M AR AŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Ab düike rim S ar a e o ğhı 

MUĞLA 
İlyas Karaoz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİdDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğhı 
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SİYA S 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumeııoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

j ZONGULDAK 
İ Tarık Remzi Baltan 
! Ahmet Demir Yüce 
! CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

j Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
VaTıap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Cem alettin Likaya 
KOCAELİ 

Hikmet Işrnen 

(Çekinse y) 

TABİÎ ÜYE 
Haydar Tunekar.al 

[Oya kalılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamüiah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne.ş (B.) 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünalcb 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Ma eli Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ihsn n T.>pa!oğlu (! >. < 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüş oğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At aşağım 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fei'id Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım G-ülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

\>m<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

110 NCU BİRLEŞİM 

7 . 9 . 1971 Sah 

Saat : 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 VB GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'iıı, 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 İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğiu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lfîtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat özJtürkçine'uin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcalı'mu, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıt
ma tarihi : 17 . 7 . 1971) (Bitiş tarihi : 7.9.1971) 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA I 
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 Atala/y'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) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı | 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'mm, Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı-
Üı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 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) 

6. — Kırklareli eski "Milletvekili M. Orhan 
Türkkarı'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 Karana 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'm 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. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 1/375; C. Senatosu: 1/1261) (S. Sayı
sı : 1655) (D. Tarihi : 20.8.1971) (Ret) (Bitiş 
tarihi : 2.11.1971) 

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23.8.1971) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

'X 1. — Çocuklara karşı Nafaika mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380;. 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 
16 . 9 . 1971) 

X 2. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra~ 
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porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
lihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 3. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin iSwaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısmm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm, ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 4. — Bâzı ölümlerin teslbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 
16.9.1971) 

(X 5. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun (bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve 'Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28.7.1971) (Bitiş 
tarihi : 16.9.1971) 

6. — îstaınîbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa, ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2 "'385 ; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı İfilO a ok) 
(Dağıtma tarihi : 10.8.1971) (Bitiş tarihi : 
7.9.197!) 

7. —• Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kımla Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi 18.8.1971) 
(Bitiş tarihi : 2.11.1971) 

8. — Âfet "bölgelerinde çalıştırılacak perso
nele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarı
sının Millet. Meclisince kabul, olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/488; C. Senatosu 
1/1202) (S. Sayısı : 1656) (Dağıtma tarihi : 
19.8.1971) (Bitiş tarihi : 31.9.1971) 

9. — Asayişe müessir 'bâzı fiillerin önlen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1263) (S .Sayısı : 1659) 
(Dağıtma tarihi : 23.8.1971) (Bitiş tarihi : 
9.11.1971) 





Toplantı : 10 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : I6 l0aek 

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 Plân komisyonlarından 5 er üye 
almmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporları (Millet 

Meclisi : 2 /385; Cumhuriyet Senatosu : 2/323) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 312) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2204 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MecMınn 3 . 6 . 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kalbul edülen, İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekondula
rın tasfiyesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet MeclM Başkanı 

Not: Bu teklif 27 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik 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 görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekon
duların tasfiyesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran 1971 tarihli ve 
2204 sayılı yazıları ile Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Ha
ziran 1971 tarihli Birleşiminde Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş ile İmar ve İskân Bakanı Selâ-
hatitin Babüroğlu da hazır bulundukları halde tetkik ve müzalkere olundu. 

I J Millet Meclisi metni, İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu proje sahasına dâhil ve 775 sa
yılı Kanunun kaıpsaımına giren veya ginmiyen ve 23 Temmuz 1970 tarihime kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözii edilen kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya, Boğaz köprüsü 
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ve çevre yolu proje ve inşaat çalışmalarını yürüten Bayındırlık Bakanlığını yetkili kılmayı öngör
mektedir. 

Millet Meclisi metnine esas teklifin gerekçesinde, memleketimiz ve ekonomimiz bakımından bü
yük ehemmiyeti haiz, İstanbul Boğazı çevre yollarının yapımında büyük ekonomik yararlar bulun
duğu ifade edilmekte ve İstanbul Boğazı çevre yollarının bir an evvel yapılmasını ve zamanında 
halkın hizmetine arz edilmesini sağlamak maksad yle hazırlanan bu kanun teklifinde, yol proje sa
hasına giren ve tasfiyesi zorunlu bulunan geçek 3iıdu sakinlerinin açıkta bırakılmaması ve mağdu
riyetlerine meydan verilmemesi düşüncelerinin ön plâna alındığı belirtilmektedir. 

Yine gerekçede, tasfiye edilecek gecekonduların yerine mümkün olan süratle ve en kısa zaman
da 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 İmar ve İskân Bakanlığının esas görevleri 
arasında olmakla beraber bu çevre sorunlarının genel gecekondu konusundan ayrı mütalâa edilme
sinde ve takibedilen maksada uygun şekilde özel bir kanuni düzenlemeye tabi kılınmasında fayda 
görüldüğü ileri sürülmektedir. 

İstanbul çevre yolu proje sahasına giren gecekonduların kamulaştırılması, kaldırılması ve bun
ların yerine alt yapı tesisleri ile birlikte yeniden bina inşa ve tahsisi görevinin, sözü edilen çevre 
yollarını yapmakla görevli bulunan ve büyük teknik gücü, geniş imkânları ve nihayet inşaat konu
sunda en geniş yetkilere mâlik Bayındırlık Bakanbğmca yerine getirilmesinin daha yararlı olacağı 
görüşü, Bayındırlık ve İmar ve İskân bakanlarınca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metni
nin benimsendiği ifade edilmiştir. 

Millet Meclisi metni, memleketimiz bakımından pek önemli bir eserin başarılmasının gerektir
diği zaruretlerin kanuni bir düzenlemeye kavuşturulmasının bir icabı olaralk mütalâa edilmiş ve 
benimsenmiştir. 

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

III - Teklifin mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 
Başkan 
(Samsun 

R. Rendeci 

Çorum 
M. S. Özcetin 

Başkanvekili 
Tokat 

Muhalifim, muhalefeti
me ait şerh eklidir. 

Z. Betü 

Gaziantep 
î. Kutlar 
Tabiî Üye 

Muhalifim, söz hakkım 
mahfuzdur. 

M. Afaldı 

Sözcü 
Eskişehir 

Ö. JJcuzal 

Hatay 
M. Deliveli 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Kâtip 
Hatay 

Kanunun 1 nci ve 4 ncü 
maddelerine muhalifim 
Eşitlik ve genellik ilkele

rine aykırıdır. Söz 
hakkım saklıdır. 

E. Bahadırlı 
Sakarya 
M. Tığlı 

Muhalefet Şerhi 
21 Haziran 1971 

1. —• Gecekondu problemi uygar bir toplum iç in yüz karasıdır. Parlâmento ve Hükümetler bu 
gerçeğe vâkıf olarak, uzun zamandan b eri gece kondu ve gecekonduculuğu ön'lenıe çabası içinde 
bulunm aktadır. 

C. Senatosu (S. iSayısı : 1'SIO a ek) 
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Durum böyle olunca, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesini öngören kanun teklifi, 775 sayılı Kanunun hükümlerini çdğniyenliere ceza vermek gere
kirken taltif eden bir iltimas kanunu mahiyetinde görümmektedir. 

2. — Teklif eşitlik prensibini çiğnediği için Anayasaiya aykırıdır. 
Çünkü, 775 sayılı Kanun 1966 dan öonra gecekondu yapımmı önliyen hükümler getirirken o 

tarihe kaldar yapılanları ıda1 Devlet himayesine alınmıştır. Yeni kanun teklifi ise, özel bir bölge 
ve özel bir maksat için hükümler getirmek suretiyle Türkiye'nin diğer vilâyetilerindeki 1966 yılın
dan sonra yapılan gecekonduların bu kanun hükümlerinden yararlanmasına »ebebolarak eşitlik 
prensibini bozmaktadır. 

Ayrıca kanun teklifi, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu sahasındaki gecekondular ara
sında da ayrıcalık yaratarak eşitlik prensibini b'o zırnıktadır. 

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

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

Komisyon kararı bu yönde ölmaidığı için kanun teklifine muhalifim. 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Muhalefet Şerhi 

775 sayılı Kanun; yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan gecekondular için özel hükümler 
ihtiva etmekte ve o tarihten sonra gecekondu yapılmasını men, şayet yapılmış ise yıkılmasını em
retmektedir. 

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

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

Bu nedenle Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde metninin aynen kabul edilmesine mu
halifim. 

25 . 6 . 1971 
Zihni Betil 

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 

I 
Geçici Komisyon raporu 

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

Karar No. : 2 
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 

C. Senaıtosui (S. İSayısı : '1610 a ek) 



tasfiyesi hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 6 . 1971 tarihli 78 
nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza havale edilmiştir. Sözü geçen 
kanun teklifi komisyonumuzun 1 . 7 . 1971 tarihli birleşiminde ilgili bakanlık temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Tasarının Genel Kurulda öneelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda da istemde bulunulmuştur. 

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

Kütahya Sakarya Tabiî Üye Udime 
t. Ethem Erdinç O. Salikoğlu S. Özgür M. Nafiz Ergeneli 

Ankara 
Y. Köker 

Kayseri 
Sami Turan 

Toplantıya katılmadı 

Afyon K. 
K. Karaağaçltoğlu 

Trabzon 
/ . Şakir Ağanoğlu 

Kocaeli 
Söz hakkım saklıdır 

H. İsmen 

Tunceli 
Aralan Bora 

Toplantıya katılmadı 

Kırklareli 
Ali Alkan 

Toplantıya katılmadı 

Gaziantep 
/ . Tevfik Kutlar 

Ordu 
B. Sıtkı Bay kal 

Kars 
Mehmet Hazer 

Toplantıya katılmadı 

İstanbul 
H. Berkol 

II 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 3 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 8 . 1971 

Millet Meclisinin 3 Haziran 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle-
rak işari oy ile kabul edilen İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi sahasındaki gecekon
duların tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 6 . 1971 
tarihli 78 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza havale edilmiştir. Komis
yonumuz 1 . 7 . 1971 tarihinde ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde yapmış oldu
ğu toplantıda teklifi Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Teklifin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, İstanbul Senatörü Sayın Fikret Gündoğan ve 
Tokat Senatörü Sayın Zihni B etil'in verdikleri önergelerde teklifin değiştirilmesi sadedinde fikir 
beyanında bulunulmuş ve bu ödemelere istinaden yeniden görüşülmek üzere teklif Komisyonumuzca 
geri alınmıştır. 

Komisyonumuz 5 . 8 . 1971 tarihinde yapmış bulunduğu ikinci toplantıda teklifi tekrar tetkik 
ve müzakere etmiştir. Önerilerin mucip bulunduğu sebeplere binaen teklifin 1 nci maddesi, Ko
misyonumuzca da hâsıl olan kanaat üzerine değiştirilmiştir. Diğer maddeler Millet Meclisinden 
gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

C. Semaitosu! (S. ^Sayısı : '1610 a «k) 



Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan; Sözcü Kâtip 
Kütahya Sakarya Tabiî Üye Ankara 

/. E. Erdinç O. Salihoğlu S. özgür Y. Köker 
İmzada bulunamadı 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Kars 
M. Hazer 

İmzada bulunamadı 

Kayseri Kocaeli Gaziantep Isttanbul 
S. Turan H. İsmen t T. Kutlar H. Berkol 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Afyon 
K. Karağaçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
A. Bora 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
B. S. Baykal 

O. Senatosu ,(& Bayisi : l&LÛ ay ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sa
yılı Kanunun kapsamına giren veya girmiyen 
ve 23 . 7 . 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan 
gecekonduların tasfiyesi için sözü geçen ka
nunun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayın
dırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Gerekli giderler Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili bölümlerin
den (Kamulaştırma ve satınalma tertipleri dâ
hil) tefrik edilerek bütçe kanunları gereğin
ce Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin özel ter
tiplerine intikal ettirilecek ödeneklerle sağla
nır. 

İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin ikinci fıkrası uygu
lanır. 

MADDE 3. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesisleri
ni, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis 
edilmek üzere, İmar ve İskân Bakanlığına dev
reder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının ve
receği listedeki sıra uygulanır, imar ve iskan 
Bakanlığı borçlandırmayı ve diğer işlemleri 
kendi usullerine göre yürütür. 

MADDE 4. — Birinci maddenin kapsamı 
içindeki hak sahiplerinden evini kendi yap
mak üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler 
için, T. Emlâk Kredi Bankasında, 775 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş 
olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel 
Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirti
len tertiplerinden bankaya yatırılacak paralarla 
Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis edilir. 
T. Emlâk Kredi Bankası, Bayındırlık Bakanlığı
nın izni ile, bu fondan yapılacak ödemeleri, 775 
sayılı Gecekondu Kanununun 15 nci maddesin
de bahsi geçen usullere ve yönetmeliğe göre yü
rütür. Bu işlemlerde 3 ncü madde hükümlerine 
göre tmar ve iskân Bakanlığına devredilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların 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 metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senalfcosu! (S. Sayısı : 1610 a ek) 



— 7 — 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve cevreyolu projesi 
sahasındaki gecekonduların 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 metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

II 
GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolu projesi sahasına dâhil, 775 sayılı Ka
nun kapsamına giren gecekonduların tasfiyesi 
için, bu kanun hükümlerini uygulamaya Bayın
dırlık Bakanı yetkilidir. 

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

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

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

C. iSemjalbosu ı(S. Sayısı : 1610 a ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metini) 

MADDE 5. — Diğer kanunlardaki bu kanu
na aykırı hükümler uygulanmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinöe 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyoamıuım kabul ettiği 
metin) 

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

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

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Bayisi : Wl& a ek) 



I 
(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II 
(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu! (S. ıSayısı : 1610 a ek) 





Toplantı : 10 I IIP/* 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : | ö O D 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1 /488 ; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /1262) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 385) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3840 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Av et 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 9 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 385) 

Geçici Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1262 17 . 8 . 1971 

Karar No. : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kaibul edilen, Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında 
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 12 . 8 . 1971 ve 17 . 8 . 1971 tarihli birleşleriminde, İmar ve İs
kân Balkanı Selâhattin Babüroğlu ile Maliye Bakanlığının temsilcilerinin de iştirakleriyle görü
şüldü. 

Komisyonumuz, Hükümet temsilcilerinden konuyu aydınlatıcı bilgiler aldıktan sonra ve gerek
çesinde belirtilen esasları benimsiyerek kanun tasarısının tümünü kabul etmiştir. 

Maddelere geçildikten sionra, Millet Meclisinde, gelen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen ka
bul edilmiş; ve fakat, 657 ve 1327 sayılı kanunların getirmiş olduğu yeni personel rejimine aykı
rı bir durumu yaratmamak düşüncesiyle, Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından 
metne ilâve edilmiş olan geçici maddeyi benimsiyerek, Millet Meclisi Genel Kurulunca metinden 
çıkarılan bu geçici maddenin tekrar tasarıya ithal edilmesine karar vermiştir. 
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Yürürlük maddeleri olan 4 ve 5 nci maddeler de aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının âcil ihtiyaçları karşılıyacağı göz önünde tutularak öncelik ve ivedilikle Genel Kurul

da görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. C. Ege 

Gümüşane 
A. Cilâra 

Sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Kars 
M. Hazer 

İmzada bulunmadı 

Kâtip 
Erzurum 

8. Hatunoğlu 

Kocaeli 
H. İsmen 

İmzada bulunmadı 

Kayseri 
S. Turan 

Uşak 
Muhalifim söz hakkım 

mahfuzdur. 
M. F. Atayurt 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Âfet bölgelerinde imar ve 
iskân Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın 
koordinatörlüğündeki özel âfet örgütlerinde fi
ilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde ça
lıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan 
aldıkları maaş veya aylık ücretlerinin veya yev
miyelerinin 30 günlük brüt tutarlarının % 100 ü 
ne kadar imar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin 
ilgili tertiplerinden veya âfetler fonundan veya 
özel olarak teşkil edilen âfetle ilgili diğer fon
lardan ödeme yapmaya imar ve iskân Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödemenin süresi Bakanlar Kurulunca tes-
bit ve gerektiğinde uzatılabilir. 

MADDE 2. — Afet bölgelerimde, gerektiğin
de hariçten eleman alınıp çalıştırılmasını sağ
lamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Bakanlar 
Kurulu emrine verilen torba kadrolardan yeteri 
kadarı, İmar ve iskân Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile, belirli bir sure 
için, adı geçen Bakanlık emrine verilir. 

MADDE 3. — Bu kânun gereğince yapılan 
ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı Harcı
rah Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne 
ad altında olursa olsun başkaca bir yan ödeme 
yapılamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapı
lacak ödemeler hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumlhuriyet ISenaltfosu (S. Sayısı : 1656) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin' 

MADDE 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 gü
nünden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Gfeçici koinıasyonım kaıbu! ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu gereğince verilecek yan ödeme
ler tatbik mevkiine girince bu kanun hüküm
leri yürürlükten kalkar. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

CuanOnLriyet Senatosu (S. Sayısı : 1656) 




