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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve ne
denlerini hazaırlaıyanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görfev bölümüne dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel - Alata Tcıkmk Bahçıvanlık ve Ziraat Okulu 
•hakkıiKla kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının çalışma süresinin 2 ay daha 
aızatıtonasına dair tezkereleri kabul edildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 noü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklif inin 1 nci maddesi, Trabzon Üyesi Hasan Gü
ven, Muğla Üyesi Fevzi Özer ve Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'm önergeleri üzerine yapılan açık oylama 
sonucunda onaylandı; tümü açık oya sunuldu, oyla
rın ayrımı sonucunda kanun tekli finin kabul edildi
ği bildirildi. 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatandaş
larına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriye
tinde m'Hlîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin 

kanun tasarısının (S. Sayısı : 572) gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı; maddeleri ve tümü kabul edildi. 

İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı hak
kında kanun tasarısının (S. Sayısı : 569) gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylandı; Hükümet temsilcisi bulunmadığın
dan bir defaya mahsus olmak üzere tasarının görü
şülmesi ertelendi. 

Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun teklifinin (S. Sayısı : 567) gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı: tümü üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

6 . 5 . 1976 Perşembe günü saat 15.001te topla
nılmak üzere Birleşime saat 13.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekil'i 

Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kaplan'ın, çevre kirlenmesi sorunlarına dair 

SORULAR 

Kadri 
yazılı 

soru önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devler Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/567) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşim için yoklama yapı- BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 94 ncü Birle-
lacaktır. simi açıyorum. 

(Yoklama yapıldı) i 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Üyesi Kâzım Kangal'ın, Sivas Millî 
Eğitim Müdürü Lâtif Oğuz ile Sivas Öğretmeli Li
sesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Necati Karabulut' 
un tutumları ve Sivas Demiryolu Fabrikalarında ya
pılan tayin ve baskılar konusunda gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sivas Senatörü Sayın Kâzım Kan
gal gündem dışı söz talep etmişlerdir. Önergesini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
6 . 5 . 1976 günü Genel Kurulda aşağıdaki ko

nularda gündem dışı konuşmak istiyorum. Gereğine 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kâzım Kangal 
Sivas 

a) Sivas Millî Eğitim Müdürü Lâtif Oğuz ile Si
vas Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürü 
Necati Karabulut'un tutumları hakkında; 

b) Sivas Demiryolu Fabrikalarında yapılan ta
yin ve baskılar hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kangal. 

KÂZIM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; 

Sivas'ın iki önemli ıstırabını Yüce Senatomu
zun kürsüsünde dile getirmek için söz almış bulunu
yorum. Bana söz hakkı verdiği için Sayın Başkana 
teşekkür ederim, 

Bunlardan birisi; Sivas Demiryolu Makineleri 
Sanayii Müessesesinde çalışan işçi ve memurlara ya
pılan baskıyle ilgilidir. Halen buharlı lokomotif ta
miratı, yük vagonu tamiratı, yük vagonu imalâtı, di
zel lokomotif parçalarıyle, buharlı lokomotif ve yük 
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- yolcu vagonu parçaları imal eden bu müessese, Si
vas'ın en büyük sanayi kuruluşu ve işyeridir. Bura
da 400 kadar memur ve 4 binden fazla işçi çalışır. 
Müessese bir Müdür ve Eğitim Komitesi tarafından 
idare edilir. 

Bu müessesede çalışan işçiler arasında siyasî ka
naatleri itibariyle ayrı olan kişilerin meydana getir
dikleri gruplaşmalar eskiden beri mevcuttur. Bu grup
lar benimsedikleri siyasî partilerin iktidarda olma
larından istifade ederek müessese içinde önemli mev
kileri ele geçirmeye, siyasî görüşleri farklı olan işçi 
ve memurlar üzerinde müessese müdürü veya Ba
kanlık vasıtasıyle her türlü baskıyı yapmaya çalışır
lar. Eğer müessese müdürü bu baskıların etkisinde 
kalmayacak güçte bir kişiliğe sahip bulunmazsa, çe
şitli gerekçelerle tayin ve nakiller yapılır, partizan
lar tarafından çalışkan, dürüst memur ve işçiler hak
kındaki şikâyetler ve jurnallar müessesede önemli de
recede bir huzursuzluk yaratır. Bu hal, müessesede ça
lışma randımanını düşürür. Bundan da Devletimi
zin zarar göreceği aşikârdır. 

* 
Bu itibarla, Devletimizin, Milletimizin zarar gör

memesi için Devlete ait büyük işyerlerine tayin edi
len kişilerin ehliyetli ve dirayetli kimselerden seçil
mesi, partizan baskılardan uzak tutulması şarttır. 

Halen müessesenin müdürlüğünü yapan Müdü
rün şahsiyeti hakkında bir fikrim yoktur. Ancak, 
son günlerde sık sık yapılan tayinler ve başka yerle
re tayin edilen şahısların kimlikleri, müdürün par
tizanca bir tutum içerisine girerek birtakım tayin ve 
nakiller yaptığını kanıtlamaktadır. 

Halen müessese Müdürü Ahmet Kabakçı, tayin 
edildiği günden beri müessesede dürüst ve çalışkan 
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olarak bilinen ve önemli yerlerde bulunan kişileri 
buralardan alarak çok pasif yerlere tayin ve naklet
tirmiş, bunların yerine ise partizan oldukları bilmen 
bazı şahıslan getirmiştir. 

Yine bazı müdür ve amirlerin de (bunların isim
leri ve tayin edildikleri yerler dosyada mevcuttur) 
müessesenin içerisinde işyeri değiştirilmiş, bir kısmı
nın da vilâyetin dışında başka illere nakil ve tayinle
ri yapılmıştır. Bu ise, müessesede önemli derecede bir 
huzursuzluk yaratmıştır. 

Sayın Başkan; 
1956'dan beri Sivas Demiryolu faforikalarındaki 

çalışma düzenini, işçiler arasındaki münasebetleri 
bilirim. Buraya tayin edilen ve tarafsız bir şekilde 
müesseseyi idare eden müdürlerin zamanlarında fab
rikanın randımanı daima yükselmiş; fakat partizan
ca birtakım tutumlara giren müdürlerin idarelerin
de hem müessesede huzursuzluk artmış, aynı zaman
da verim de düşmüştür. 

Bu itibarla. Ulaştırma Bakanı olan; ciddî ve dü
rüst bir devlet adamı olarak tanıdığım Sayın Men-
teşe'den, burada meydana gelen ve halen devam 
etmekte olan partizanca birtakım tayin ve nakillerin 
durdurulmasında ağırlığını koymasını rica ediyorum 
ve konuşmamın bu bölümünü böylece kapatıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Konuşmamın ikinci kısmı Millî Eğitim Bakanlı-

ğıyle ilgilidir. Bizim ıstırabımız asıl buradan gel
mektedir. Müdür sıfatına haiz iki zat, bulundukları 
mevkilere tayin edildikleri günden beri Sivas yöre
sinde Millî Eğitim kesiminde devamlı huzursuzluğun 
ve anarşinin doğmasına, hizmetlerin aksamasına se
bep olmuşlardır. Her iki müdür de Atatürk aleyh
tarlıkları, yasalara aykırı tutumları ve partizanca 
davranışlarıyla âdeta şöhret yapmışlar ve bu tutum 
ve davranışlarıyle de maalesef bazı çevrelerde des
tek görmüşlerdir. Bunlardan biri Sivas Miîlî Eğitim 
Müdürü Lâtif Oğuz, diğeri ise Sivas Öğretmen Li
sesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Necati Karabulut' 
tur. Bu iki şahsı daha iyi tanıtabilmek için, şimdiye 
kadar yapmış oldukları birtakım davranışları burada 
izaha çalışacağım. 

Necati Karabulut, öğretmen Lisesinde öğret
men iken, Atatürk aleyhine propaganda yaptığı, 
mezhep ayrılığı yaptığı, okul idaresine ve Millî Eği
tim Müdürlüğüne karşı öğrencileri bir toplantıda 
ayaklandırdığı saptanmış olduğundan; Bakanlık mü
fettişleri tahkikatı sonucunda İl fdare Kurulu ka-
rarıyle suçlu bulunmuş ve Sayın Orhan Dengiz'in 
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Millî Eğitim Bakanlığı sırasında açığa alınmıştır. Ay
nı zamanda lüzumu muhakemesine karar verilmişse 
de, bilâhara çıkan Af Kanunu üzerine suçu ortadan 
kaldırılmıştır. îdare Kurulu kararma Danıştay nez-
dinde itiraz etmişse de reddedilmiştir. 

Açıkta bulunan bu zat, Sivas Milliyetçi Hareket 
Partisi adayı olarak 1973'te seçimlere iştirak etmiş
se de kazanamamıştır. Müdür olduğu günden beri 
de Eğitim Enstitüsünde huzursuzluk ve olaylar eksik 
olmamış, bazı talebe velileri çocuklarının hayatları
nı tehlikede gördükleri için de okuldan almak zo
runda kalmışlardır. Bu Müdürün bu tutum ve dav
ranışı basına da aksetmiş ve muhtelif vesilelerle Mil
lî Eğitim Bakanlığına da intikâl ettirilmiş olduğu 
halde, hakkında hiç bir muamele yapılmamıştır. Bu 
itibarla Müdür, halen Sivas'da önemli bir huzursuz
luk kaynağı olmuştur ve pervasızca tutumlarına da 
devam etmektedir. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
Şimdi size Sivas'ın şöhretli Millî Eğitim Müdü

rünü tanıtmaya çalışacağım. Gerçekten bu şahıs, Si
vas'ta Atatürk aleyhtarlığı (kendi ifadesiyle «Baş-
buğ'a bağlı») yasaları hiçe sayan tutum ve davranış
ları, Devletin yüksek idarî kuruluşlarını tezyif eden 
beyanlarıyle şöhret yapmış ve maalesef bazı çevre
ler ve şahıslarca da desteklenmiştir. Şimdi vereceğim 
örnekler bu iddiamı kanıtlayacaktır: 

Sivas'a tayin edildiği günlerde, «Ben Başbuğ'dan 
emir alıyorum. Burada istediğim şekilde hareket 
edeceğim. Bana hiç bir kimse engel olamaz» diye 
tutumuna başlamış ve gerçekten bu tutumunu de
vam ettirmiştir. 

«Bu Hükümet başta olduğu müddetçe ben istedi
ğim gibi hareket edeceğim, bana hiç kimse engel 
olamaz» diyerek işe başlamış ve gerçekten bu tutu
munu devam ettirmiş olan bu zat, yine tayinini mü-
takipgünlerde ilköğretim müfettişleriyle 10. 10. 1975 
tarihinde yaptığı bir toplantıda bakın ne diyor; «Bi
zi icraatımızdan dolayı Danıştay, manıştay, hiç bir 
(tay) bağlayamaz.' Bu konuşması o zaman mahallî 
basına da aksetmiş, hatta Ankara gazetelerinden bi
rinde eleştiri mevzuu da olmuştur. Konuşması ayrı
ca o toplantıda bulunanlar tarafından bir zabıtla da 
tespit edilmiştir. 

Bu zat öğretim yıh başında Gürün ilçesinde, 
köy ve şehirde görevli öğretmenlerin iştirak ettikleri 
ve 200 kişinin bulunduğu bir toplantıda söz alarak 
«Ben yasa tanımam, istersem okulları 50 gün kapa
tırım» diyen bir müdürdür. Bu konuşması yine ba
sına intikâl ettirilmiş. 

140 — 
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Sivas'a tayin edildikten sonra, görevlerinden alı
nan 14 öğretim müfettişinin 12'sine emri tebliğ ettiği 
halde, Hasan Erbaş ve Mustafa Ertüfk isimli öğre
tim müfettişlerine 7 aydır emri tebliğ etmemiş, sak
lamıştır. Bu belgeler bugün benim dosyamda da mev
cuttur. 

Yine Sivas Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilgisi 
Öğretmeni ve Müdürlüğüne atanan Avni Tezel'e 
12944 sayılı emir altı ay gecikme ile 15 . 4 . 1976 
günü ancak tebliğ edilmiştir. İlkokul öğretmenleri
nin görev yerlerinin değiştirilmesi, Ta.yin ve Nakil 
Yönetmeliğine göre oluşan komisyona verilmiştir. 
Müdür Lâtif Oğuz tüm tayinleri yalnız başına, key
fî olarak yapmıştır. Komisyon üyelerine çağrı yap
madan isimleri altına «Bulunmadı» kaydı koyarak 
tâyinleri istediği gibi yapmıştır. 

1975 yılı Kasım ayı başında Zara İlçemizde 200 
öğretmenin katıldığı öğrenim yılı başı toplantısında 
Zara Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanını yanına 
alarak öğretmenin meslekî toplantılarına gitmiş, si
yasî mahiyette birtakım sözler sarfetmek suretiyle 
siyasî kanaatini ortaya koymuştur. 

Bir gazeteye göndermiş olduğu tekzipte «Önüm
de Türklüğün sembolü Bozkurtun asılı olduğu taksi 
ile yüzü ak ve alnı açık olarak geldim» diyerek, yine 
siyasî konuşmalar yapmaktan ve hangi partiyi des
teklediğini ifade etmekten hiç bir şekilde çekinme
miş ve sakınca duymamıştır. 
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Sayın senatörler; 
Bu misâlleri daha da çoğaltmak mümkündür. 

Bu misallerle Millî Eğitim Müdürünün Sivas'ta na
sıl bir tutum izlediğini, Millî Eğitim Müdürüne ya
kışmayacak şekilde partizantık yaptığını Yüce Sena
tomuzun kürsüsünden ifade etmek istedim. Misalle
ri çoğaltmak mümkündür. Bu şahıs aynı zamanda 
Atatürk'e bir konuşmasında hakaret ettiği için Si
vas mahkemelerinde de aleyhinde dava açılmıştır. 
Bu dava da devam etmektedir; bunun üzerinde dur
mayacağım. 

Buna rağmen, yukarıda da ifade ettim, gerçekten 
kanun dışı hareketleriyle, partizanca tutumu ile, 
Atatürk aleyhtarhğıyle ve Sivas'ta millî eğitim camia
sında önemli derecede huzursuzluk yarattığı halde 
bu şahıs aleyhinde hiç bir muamele yapılmamıştır. 
Hatta Sivas'ta kalması için bir heyetin Bakanlık nez-
dinde teşebbüslere geçtiğini de, geçen Sivas'a gittiğim
de işiimiştim. 

Millî Eğitim Müdürünün bu tutumu hakkında 
daha evvelce Bakanlığa da konu intikâl ettirilmiştir. 
Burada tekrar konuyu dile getirmekteki maksadım, 
Bakanlığın dikkatini çekmektir. Çünkü, bu Müdürün 
tutumu sebebiyle Sivas bizar olmuştur. Sivas'a her 
gittiğimizde vatandaşlar, «Bu müdürün tutumunu 
hiç dile getirmiyor musunuz, yetkili makamlara inti
kâl ettirmiyor musunuz?» diye bize serzenişte bulu
nuyorlar. 

Bu sebeple burada Millî Eğitim Bakanlığının dik
katini çekiyorum. Bu Müdür ne kadar çabuk Sivas' 
tan alınır; hatta bu gibi görevlerden uzaklaştınlırsa, 
Millî Eğitim camiası gerçekten, bir yüzkarası olarak 
ifade edeceğim bir idareciden kurtulmuş olur. 

Konuşmama burada son veriyorum. Sayın Baş
kana ve beni dinlediğiniz için değerli arkadaşlarıma 
saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Türkiye' 
deki ırkçılık ve bölücülük konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde 
kısaca temas ettiğim bir hususa değindikten sonra 
düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım. 

Konu, Doğu Anadoludan ziyade Türkiye'nin her 
tarafında sunî olarak, gereksiz; sosyalist felsefeye, 

Sivas Atatürk Ortaokulu Müdürü Selâhattin Ay
demir yerinden alınarak başka bir ortaokula geçici 
olarak görevlendirilmiş. Bu muamele ancak vilâye
tin onayı ile tekemmül eden bir muameledir. Selâ-
hattin Aydemir ortaokula gitmiş, göreve başlamış. 
Aynı ortaokula müdür olarak Avni Tezel isminde 
başka bir şahıs da tâyin edilmiştir. Cumhuriyet Lise
sine Genç Osman isminde başka bir müdür, yine 
Millî Eğitim Müdürünün zamanında tayin edilmiş. 
Nisan ayı içerisinde Sivas'a normal teftişlerini yap
mak için giden müfettişler Cumhuriyet Ortaokulu
na tayin deilen Selâhattin Aydemir'in görevinde bir 
usulsüzlük olduğu, aslında geçici olarak oraya ta
yin edildiği halde, (bilmiyorum) «Vilâyetin de imzası 
alınmadan buraya nakli yapılmış» şeklinde bir tayin 
yapıldığı, aynı zamanda Avni Tezel'in de buraya 
tayininin yapıldığı meydana çıkmıştır. Bundan sonra 
ancak Millî Eğitim Müdürü Avni Tezel'e aradan al
tı ay geçtikten sonra emri tebliğ etmiş. Tabiî bu 
hususlar müfettişler tarafından tespit edilmiştir. 
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hatta Marksist felsefeye, hatta bilimsel sosyalizme 
dahi ters düşen lüzumsuz bir «Halklar» kavramı ve 

«Bölücülük» sloganı alabildiğine abartılmaktadır. 
Doğu Anadolu halkı, halen Cumhuriyeti benim

sememiş olanlar dahi, (ki, muhafazakâr, yaşlılar); 
yani Cumhuriyetin devrimini benimsememiş, buna 
intibak edememiş olanlar dahi Osmanlı İmparator
luğu içerisinde kendisini temerküz ettirir ve Türkiye 
Cumhuriyeti yerine, diyelim ki, eskiden kullanılan 
Osmanlı tebası diye kendisini kabul eder ve bugün 
için de Türkiye Cumhuriyetinin en şerefli bir üyesi 
olarak kendisini mütalaa eder. Osmanlılardan beri 
devam edegelen bu birlik maalesef bugün için bazı 
art düşünceli kimseler tarafından, bazı çıkar çevre
leri tarafından istismar edilmektedir. 

Doğu Anadolu halkı içerisinde «Kürt» kelimesi 
dahi pek ender kullanılmaktadır. Onlar daha aşiret
lerle birbirlerini tesmiye etmekte, vasıflandırmakta
dır. Hatta aşiretler arasında rekabet olduğunu sayın 
milletvekilleri ve senatörlerimiz bilirler. Bu itibarla, 
«Türk» kavramını, «Türkiye Cumhuriyeti» bünye
sini bölen bazı düşünceler Doğu Anadoluda neşvü
nema bulmuyor; Doğu Anadoluda yeri yok. Ancak 
Doğu Anadolunun gencecik çocukları İstanbul ve 
Ankara'ya geldikleri zaman bazı duygusal nedenlerle 
bazı haksızlıklara duçar olmakla bu tip anormal dü
şüncelere; gerek sağcısı, gerek solcusu bu bölücü dü
şüncelere itilmektedir. 

Ben isim vermeyeceğim; bir «Devrim Gazetesi» 
çıkardı.. «Devrim Gazetesi,» bilirsiniz, Doğan Avcı -
oğlu vesair; ama bir millî bütünlük taraftarı idi, sos
yalist bir düşünce taraftarı idi, şu idi veyahut da bu 
idi; herkes bir şey söyler; ihtilâlci idi, değildi; ama' 
bir Türkiye Cumhuriyetini yekvücut mütalâa ederdi. 

Fakat onun yanında bir de «ANT Dergisi» çıkar
dı. ANT Dergisi Türkiye'yi bölmeye matuftu. ANT 
Dergisini çıkaranların pasaportları ceplerine konulup 
yurt dışına gönderildiler; hiç birisinin burnu kanama
dı; ama bu dergiyi çıkaranlar, bu dergiye hulul eden 
genç kızlar, bu dergi ve bunun dışında Doğu Anadolu 
derneklerine hulul eden; fakat Doğu Anadolu ile ilgi
si olmayan genç kızların hepsi serbestçe geziyorlar. 
Bunların aslî üyeleriydiler, ama Doğu Anadolunun 
gencecik çocukları duygusallıkla bu yola itildiler; bir 
kısmı kurşuna dizildi, bir kısmı da «Komünist» diye 
sağda solda ilan edildi. Ne acı bir tecellidir ki, Doğu 
Anadolunun bazı çocukları da Doğu Anadoluyu he
def alan, Doğu Anadoluyu Türk kabul etmeyen bazı 
maceracılara da alet olmuşlardır «Komando» namıy-
le. 

| Geçen gün sağcı geçinen, sağcı gözüken dört 
gence; «Evlâdım gel ben sana bir şey anlatayım; 
Türkiye Cumhuriyetinin sömürü düzeninde, üst taba
kasında, yüksek politika çevresinde siz komandolara, 
sağcılara kızını veren var mıdır?.. Yok. En beğenme
diğiniz, sol dergide çalışan veyahutta soldaki genç-

! lere kızını vermekte, damat olmaktadır, ortaklık yap-
' maktadır. Siz, çirkin, gayrimeşru servetin bekçisi mi

siniz krikosu musunuz?» dedim. Bunu kendilerine 
: söyledikten sonra onlar, «Teşekkür ederiz» dediler. 

Aynı lâfı Sayın Türkeş'e de koridorda söyledim, Sa
yın Türkeş ayrıldıktan sonra O'na bağlı komandolar 

i bana teşekkür ettiler. Bu gençlere; «Sayın Türkeş sizi 
; gayrimeşru sermaye çevrelerine kriko yapmaktadır, 

alet etmektedir» dedim. 

Bu itibarla gerek Sayın Türkeş'e, Sayın Mihri Belli' 
ye ve diğer MtT gibi şu veya bu gibi cephe mensup-

! lanna, Doğu Anadolu çocuklarından ellerini çekme
lerini söylüyorum. Netice onlara çok pahalıya mal 
olur. 

i Şimdi bir misal arz edeceğim: Van Lisesinde bir 
; Müdür vardı; bir Adalet Partilinin damadı idi. Bu 

genç, Sayın Kinyas Kartal'ın çocuğunun arkadaşıdır, 
diye Van'dan sürüldü. Neden?.. Çünkü Van Belediye 
Başkanı İrkçıdır ve Sayın Türkeş'in en yakını bir kim-

. sedir. Zamanında o öğretmen olduğu zaman onun ta-
j yini çıkmıştı; Sayın Ferid Melen'in Başbakanlığı za-
\ manında. Şimdi bu çocuk Belediye Reisi olunca, Ada-
; lec Partilinin damadı Hınıs'lı, Sayın Karaca'nın da 
i Kâmuran Beyle beraber sureta ilgilendiği genç; ben 
: yeğeni, akrabası zannediyordum; değilmiş, hemşeri-

siymiş ve ilgilenmiş. Maalesef Ali Naili Erdem bu
nu kurtaramadı ve üç bakandan da takdirname almış
tır; üç bakandan ve bir validen. Zamanında Van Li-

i sesinde bir tek hadise olmadı, ama bu Müdür alın-
! di, yerine gelen bir komando lise müdürü Van'daki 
\ talebeleri, aşiret çocuklarını birbirine kattı; hatta 

uyruğunu, milletini sormaktanda utanmadı, ama ken
di uyruğunun, milletinin ne olduğu belirsizdir. Van 

• Lisesinde cinayetler had safhaya çıkmıştır. Bir kısmı 
| tutuklu, bir kısmı bıçaklandığı için hastanede bulu-
! nuyorlar ve biz üçüncü hadiseye şahit olmaktayız. 
| Şimdi, ben bunu Sayın Karaca'dan sordum, ama 
j cevap veremedi. Sayın Ali Naili Erdem, arkadaşımı-
j zın eşinin tayininden bahsetti. Ben de ona sinirlen-
| dim, yanlış bir anlam verdi; hadiseler karıştı. Sayın 
[ Bakanın yaptığı çirkin hadise bana mal edildi. Eşten 

hanımdan Sayın Bakan bahsetti; ben bahsetmedim. 
I «Eşine hâkim olan, eşinin işini takip eder; eşinize hâ-
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kim değil misiniz, işini takip etmeyecek misiniz?» de
diğim hakle, Sayın Ali Naili Erdem'e muzaf olan çir
kin iftira bana mal oldu. Ancak, bu çirkin iftiraya du
çar olmamak için durumu burada açıkladım; sayın 
Adalet Partili arkadaşlarım da anlayış gösterdiler, me
selenin çirkinliğinin Ali Naili Erdem'de olduğunu ga
yet iyi anladılar. 

Şimdi, ben «3 Mayıs ırkçılar bayramından» bah
sediyorum. «Atatürk için dalkavuklar gecesi» eseriyle 
yüzü kızaran (ölmüşse gebermiştir, ölmemişse Allah 
belasını versin) kimselerin peşinden giden sülüklerden 
bahsediyorum. Ben Atatürk hakkında söylenenleri 
burada söylemek cüretinde bulunamıyorum; söyle
mek de istemiyorum. Von Papen ile anlaşmak sure
tiyle güya Kafkasya'da Almanlara esir edilen Türkler
le Türkiye'de bir ihtilâl yapıp. Almanlarla işbirliği 
yapıp, Türkiye'de bir macera peşine giden bu sahte
kârların peşinden giden Sayın Türkeş'e sesleniyorum: 
Nihal Atsız ile arası acıkmış.. Önemli değil. Nihal At-
sız'ın ve O'nun çevresindekilerin, 3 Mayıs bayramına 
iştirak edenlerin hareketlerinin Türkiye Cumhuriyetini 
bölmeye matuf olduğunu beyan edecektir. Millî Bir
lik Komitesinden dört tane eski arkadaşı bunu bir 
şamar gibi yüzüne vurarak kendi partisinden ayrıl
mışlardır; halen bunun hesabını verememiştir. Ben 
bu arkadaşları; kontenjandan seçilmeleri için Sayın 
Cumhurbaşkanına da bu kürsüden arz etmiştim. 

Bu itibarla, bu 3 Mayıs bayramında olup - biten
lerin incelenmesini ve 3 Mayıs bayramını yapanların 
şeceresini Sayın Cumhurbaşkanına buradan arz edi
yorum. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — 1 Mayıstan 
da bahset!.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sayın 
Feyyat, 3 Mayıs Türkçülük bayramıdır. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Buyurun, 
Ötüken Dergisinde çıkan bir yazıya bakınız ey Müs
lüman geçinen sağcılar!. Allah korusun, sizin gide
ceğiniz Cennete Allah beni götürmesin. 

Ötüken Dergisinde, sağcıların lideri, cephenin 
beyni, âciz olmuş, âciz hâle düşmüş cephenin me
det beklediği sokak kuduruklarının beyanlarına ba
kınız, sağcıların beyanlarına bakınız: «Yunus Em-
re'nin fikirleri Türk Milletini zehirlemiş, O'nu uyut
muştur. Çünkü, O'da yaşadığı zamanın fikir ve duy
gu hastalığına kapılarak birbirini tutmaz sözleri ta
savvuf diye ortaya atmış. Savaşçı bir millet olarak 
ve çevresinin düşmanlarla kaplı olmasından ötürü 

savaşçı olmaya mecbur bulunan Türk Milletine bir 
dilencilik felsefesi telkin etmeye çalışmıştır..» Kim?.. 
Yunus Emre. 

«72 millete bir göz ile bakmayan, halka müder
ris olsa; hakikatte asidir demekle, Yunus Emre mil
liyet bakımından da sapıklık içerisinde değil midir?. 
Yunus Emre'yi tasavvufî herzelerinden dolayı büyük 
devlet adamları dahi tekfir etmişlerdir; yani dinsiz 
ilân etmişlerdir. 

Şimdi soralım: (Atatürk Türkiyesi), (Atatürk 
Milliyetçiliği) diye her gün leylekler gibi lak lak 
eden çeneler, jübilesi yapılmak için koskoca Türk 
tarihinde bula bula sapık düşünceli, hasta ruhlu Yu
nus Emre'yi mi buldular?..» 

Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay Reyhanlı'da 
bir vatandaşın sorusuna karşılık olarak; «Türk top
raklarında yaşayan herkes Türktür, vatandaşlarımız 
arasında kimse için ayrıcalık göstermiyoruz.» beyan
larına karşılık, Ötüken'de aynen şöyle yazılıyor: 
«Türk topraklarında yaşayan herkes Türk değildir. 
Kürtler, Türk veya Turanlı değildir; buz gibi İranlı
dırlar. Konuştukları dil bozuk, ilkel bir Farsçadır; 
tipleri de öyle. Aralarına karışmış az sayıda Türkle
rin bulunması veya dillerindeki kelimelerden çoğu
nun Türkçe olması bu gerçeği değiştirmez. 900 yıl
lık Türk egemenliğinin Kürtçeye doldurduğu Türk
çe kelimeler onları; yanı Kürtleri Türk yapamaz. Bu 
bakımdan Kürtler batı dağlarında kalmış birtakım 
Farslardır. Türklere göre Yörükler ne ise, Farslara 
göre Kürtler aynıdır. Şu farkla ki, Yörüklerden De
mirci Efe, Çakırcı Ali Efe çıkmıştır. Ya Kürtlerden 
kim çıkmıştır?..» 

Bu hayasız adama diyorum ki, Kürt dediği, kim
selerden, Doğudan; haddizatında Türklüğün nesebi
ni tashih eden; yani Osmanlılıkta Türklüğü tahkir 
eken, «Kaba Türk» diyenlere karşı Türkün nice 
yüce bir millet olduğunu gösteren Ziya Gökalp çık
mıştır; onun nesebini tashih etmiştir, Yüce Atatürk' 
ün beyni olmuştur ve fikriyatının ta kendisi olmuş
tur. İşte cevap olarak' ben bunu veriyorum burada. 

Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarının iş
tirak ettikleri ve alkışladıkları (bugün için Cephe 
Bakanlarının iştirak ettikleri ve alkışladıkları) uğur
suz, meş'um, mel'un, denî ve alçakça bir toplantıda 
bir araya gelenlerin hezeyanlarıdır. 

Şimdi de Türkiye'de Türk halklarını savunan 
tranlı Yazar Abdülaziz Yamelki'nin beyan ve dü
şüncelerine bakalım; bizdeki sağcılar gibi düşünür. 
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Bafcıîı, İran Şahı burnu büyük geldi, âdeta sada
ka verir gibi; bir CENTO kurulmuştu. O CENTO" 
yu kuran Rahmetli Menderes, Nuri Said Paşa, Pa
kistan'ın Başbakanı ne oldu?.. Kurucularını kurtara
madı; hepsi ipe gitti. İşte o CENTO'nun temeli de 
bu. Neymiş?.. Dört tane memur CENTO'ya girecek, 
döviz alacak, dolar alacak, gezecek; affedersiniz ev
cik oynamak gibi çocukça bir davranış; yani temeli 
bu. Kurucularını kurtaramamıştır. bu kadar zavallı
ca... 

Burnu büyük Iran Şahının İRA Teşkilâtından 
olan, İRA Teşkilâtının beyni olan Yamelki'nin söz
lerine bakalım. Bakalım bizim Sağ Cephenin beyni 
ile; yani fikriyatını yapanlarla ne kadar bağdaşıyor? 

Yamelki 1944 yılında yayınladığı «Kürdistan ve 
Kürt İhtilâli» kitabında, Kürtlerle İranlıların aynı 
ırktan, aynı soydan geldiğini savunur ve Kürtlerin 
Türk olduğunu savunanları da bu kitapta «Şarlatan» 
diye vasıflandırır. 

Bu itibarla, İRA Teşkilatındaki Yamelki'nin dü
şünceleri ile Türkiye'deki sağcıların fikri aynı. Cep
he Hükümetinin bir bakanı İzmit'e gittiği vakit, bu 
tip sağcı gençler kendisini karşıladığı zaman, «Göz
lerim yaşardı» diyecek kadar eblehlik göstermiştir. 
İşte bugünkü bakanlardan birisi. İşte bizdeki sağcı 
gençler.. 

Bir de Türkiye'de beynelmilel Ermeni Teşkilâtı 
tarafından idare edilen ajanlarla aşırı solcu gözüken, 
geçinen zavallıların düşünceleri bir noktada birleş
mektedir. Çünkü Ermeniler, Doğu Anadoluda bir 
devlet kurma cesaretinde bulunamazlar. Doğu Ana
doluda bir devlet kurma cesaretinde bulunursa, Do
ğu Anadolu aşiretleri; yani baba Türkler kendilerine 
tepki gösterirler. (O baba Türkleri Türk kabul et
meyenler, ehlifücûrdan daha aşağı denî durumda
dır. Bunu her zaman söylerim.) 

Bir bakan Van'a gittiği zaman aynen şöyle der: 
«Birleşelim.. Ben Kürt değilim; ama Kürtlerle birle
şelim..» Bre mübarek, bre beyinsiz adam, «Ben 
Kürt değilim» demeye gerek var mı?. «Hepimiz 
Türküz» desen daha iyi olmaz mı?.. Bir generalin 
korkusundan söylüyor bunu; yani ona hulûs çakmak 
için 

İşte bir generalin, bir MİT başının vesayeti al
tında olan Hükümet, eninde sonunda müshil ilâcı al
madan çöker gider, akıbetini bulur zavallıca... Çün
kü Devlet olma haysiyet ve şerefini iktisabedememiş-
tir. 
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«Ben Kürt değilim; ama birlik olalım» ne de
mek? Bunu söylemeye gerek: var mı?.. Hepimiz Tür-
küz. «Size Kürt diyorlarsa, Türklüğün seceresidir, 
özbe öz Türk sizsiniz» dese veyahut da daha başka 
bir şekilde onları onore etse, kendisini onore etmese 
ne olur?.. 

Ben okumuşum, millî bilincime varmışım, millî 
bilincime vardıktan sonra ben. millî bilince varma
mış olanlara o bilinci, o gururu vermek mecburiye
tindeyim bir senatör olarak, bir okumuş olarak; bu 
sömürü düzenden nasibini almış, okumuş insan ola
rak. Çün'kü, benden daha kabiliyetli kimseler okuma 
olanağını bulamamıştır. Bu itibarla hiç olmazsa. 
benden daha çok Türk olarak onları kabul etmemiz 
lâzım; ama bu fazileti göstermeyen, aşağılık çok po
litikacılar vardır. 

Şunu arz etmek istiyorum; Ermeniler Doğu Ana
dolu'da tabiî ki, bir devlet kuramayacaklarını biliyor
lar. Türk aşiretleri (Doğu Anadolu'daki aşiretler); 
yani «Kürt» diye vasıflandırdığımız Uygur, Çerkez, 
Tatar; hepsi Türklüğün potasıdır, birer yıldızıdır. 
Bunlar o zaman ne olacak? Osmanlılarla Abdülha-
mit'le birleştikleri gibi, Türkiye Cumhuriyeti için de 
kelle koltuğa birleşecekler; Ermeniler gelmesin diye... 
İşte Ermeniler bunu bildiği için, «Türk halkları» 
kavramını ortaya atar, evvelâ Türkiye'yi bölelim, 
ondan sonra Doğu Anadolu'nun cahil aşiret reisleri
ne ağalarına, beylerine birer yem atarız; önlerine 
yem attıktan sonra Ermenilerle Türkler aynı ırktan 
veyahut da İranlılarla Türkler aynı ırktandır, deyip 
Türkiye'yi bölme en son safhada gelecektir. 

İşte bizim solcu gözüken zavallılar da bu, teme
li faşizm olan bu düşünceye alet olmaktadır. 

Bir defa «halklar» kavramı sağ bir slogandır. 
Sol bir slogan değildir, sağ slogandır. «Halklar» kav
ramı, belki Tito'nun Yugoslavya'sında söz konusu 
olabilir, Lenin'in devrim teorisinde söz konusu ola
bilir. Onların bünyesiyle bizim bünyemiz birbirine 
benzemez; ama pek çok sosyalist, komünist ülkeler 
vardır, hiç birisinde «Halklar» kavramı var mıdır?. 
Yoktur. O halde, eğer dışımızda bir Türk Devleti ol
sa idi, petrolü olsa idi, zengin olsa idi, bizim için 
faydalı da olsa idi, o zaman bir federasyon kurma 
olanağını belki ben de düşünebilirdim, ama öyle bir 
durum olmadığına göre, öyle bir kurt devleti olma
dığına göre, Türk - Kürt kardeşler yekvücut olduğu
na göre, biz İranlılara alet mi olacağız? Böyle bir 
durum var mıdır? 
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Sovyet Rusya İhtilâli zamanında Enver Paşa. bel
ki o gün için böyle bir şey düşünebilir: Rusya par
çalanıyor, Türkleri bir araya toplamak... O zaman 
için «Hal'klar» kavramı belki bir mana ifade edebi
lirdi; ama bugün için geçersizdir. Türkiye'yi bölmek
ten (Arabistan nasıl ki, 8 - 10 devlete bölünmüştür), 
Arabistan gibi gelişmemiş ülkelerin büyük emperya
list, komünist ve sağcı devletler tarafından peşkeş 
çektirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Şimdi de bir başka konuya bakalım: 
Bir islâm Paktı var. 1950'de Vaşington'da planla

nan ve Suudî Arabistan Kralı Suud'un görevlendi
rildiği İslâm Paktı; 1954 yılında Nasır tarafından 
haMı olaralk tep"ki ile karşılanan... İngiliz Devlet 
Bakanı Antoni'nin Newyork Trubin Gazetesinde, 
«Arap milliyetçiliği, anlaşmanın tek yolu, bölgenin 
Müslüman ülkelerini bir araya getiren ve bir İslâm 
birliği kurmaktır» düşüncesini belirtmişti. Acaba, 
Amerikalıların bizden daha büyük, daha Müslüman 
olmasından mı geliyor?.. Yarın Rusya da, Arap Bir
liği üzerinde işbirliği devam ederse, o da aynı İslâm 
paktını kurabilir. Yabancı ülkelerin ülkemize gön
derdiği barış gönüllülerini bando ile karşılayan kim? 
En büyük makamlarca bunlara en büyük sırları ve
renler kim? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti içerisinde 
Ermeni, Kürt, şu, bu şeklinde çeşitli haritaları, çeşitli 
dokümanları toplayıp, kendi gizli teşkilâtlarına, CİA' 
ya veya diğer örgütlerine vermelerine rağmen, bu
gün için bunlara kurban olanlara «komünist» veya
hut da «'komando» deyip suçluyoruz; ama o gün bi
gâne, zavallı, gaflet içinde kalan yaşlıların; asılan, 
suçlu olan, her ne surette olursa olsun ister sağda, 
ister solda kötü yola giden gençlerin aleyhinde ko
nuşmaya hakkı yoktur. Çünkü o gençleri kötü yola 
iten, 5 - 10 dolar için, 5 - 10 kuruş döviz için veyahut 
da iktidar hırsı için, gelen bitli buğdayların karşılı
ğını parti menfaatine dağıtmak için, Türkiye'yi böl
me imkânlarını veren aşağılık insanların artık solcu; 
sağcı gençleri hedef almaya hakları yoktur. 

Bu memlekette artık genç öldürülmemelidir. Bu 
memlekette ölüdürüiecekse, gence feda edilmesi ge
reken, bugüne kadar olan günahkârların gebermesi, 
gençlere feda olsun. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'ın kendisi Sayın 
Başkandan bir hafta izin almıştır; yoktur. Ancak, 
dün vermiş olduğu önergeyi bugün muameleye koy
mak mümkün değildir. 

Bir noktaya işaret etmek isterim : 
Bu, acaba müteakip celselere de naklen gider mi? 

Burada noktai nazarımı söylemek isterim; yani bir 
tüzük hükmünü açıklamak isterim, tefsir etmek iste
rim: 

Gündeme dahil olan her şey, gündemle beraber 
müteakip toplantıya geiir; ama gündemin dışında ka
lan bir konu, o gün içindir, müteakip birleşime gel
memek iktiza eder. Şayet söz sahibi gelecek birleşim
de de görüşmeyi arzu ediyorsa, bu talebini tekrar et
mek imkânına sahiptir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalara, 15 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/807) 

BAŞKAN — Şimdi sunuşlara geçiyorum; sırası 
ile arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar' 

in, hastalığına binaen 27 . 4 . 1976 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı Başkanlıik Divanının 5 . 5 . 1976 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur, 
M. Tekin Arfburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müraca
at ve dağıtım tarihleri (10/30) konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının 
çalışma süresinin 10 Mayıs 1976 gününden geçerli 
olmak üzere iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/811) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 yılı Kömür Üretimi, Dağıtımı, Müracaat ve 

Dağıtım tarihleri konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonumuz, çalışmalarına 9 . 3 . 1976 tarihinden iti
baren başlamış bulunmaktadır. 

Konunun ehemmiyetine binaen ve İçtüzüğümüzün 
136 ncı maddesi gereğince Komisyonumuzun çalışma 
süresini 10 Mayıs 1976 gününden itibaren geçerli ol
mak üzere 2 ay daha uzatılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ahmet Demir Yüce 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Uzatılma teklifini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
in iştir. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-
Jay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, yabancı 
devletler ve milletlerarası kurullarla yapılan antlaşma
lara dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/43) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var. Dün oitu-
yamamış idik; sahibinin rızasiyle. Bugün okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(A) 

Araştırma Komisyonu kurulmasının gerekçesi : 
1) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletler

le ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaşmalarm 
onaylanması T. B. M. M.'nin onaylamayı bir kanunla 
uygun bulmasına bağlıdır kuralı Anayasanın gereği
dir. Başka ülke ve devletlerarası kurullarla andlaşma
larm onanması, hukukta, genel olarak yasama organ
larına yetki olarak verilmiştir. Farklı yöntemlerde 
vardır. Anayasamızda ilke olarak «onaylama» işlemi
nin T. B. M. M.'nin bir yasa ile bunu uygun bul
masına bağlanmıştır. Anayasa, bu temel ilkeye istisna
larda getirmiş ve hangi andlaşmalarm yasa ile uygu
lamaya konmasında zorunluk olmadığını göstermiş
tir. Yasa ile onaylama zorunluğu olmadığı kuralı, 
onaylamanın yasa ile uygulamaya konabileceğinin sı
nırlarını tam şekilde açık tutmuştur. Ancak bazı and-
laşmaların «yasa» koymadan onaylanabileceğini gös
termiştir. Andlaşmalarm yasa yoluyle onaylanmaları
nın uygun görülmesinde, egemenlik hakkının menşe-
ine gidiş kadar ülke yararında «halk» iradesinin etki
sinin aranması vardır. 

Anayasada çeşitleri gösterilen bir kısım andlaşma-
lar, yayınlanmayla yürürlüğe konabilir; ancak bu tür j 
andlaşmalar yayımlarından başlayarak iki ay içinde i 
T. B. M. M.'nin bilgisine sunulması gerekir. Bir di
ğer tür andlaşmalarm ise. yayımlanma zorunluğu yok
tur. 

Andlaşmalardan bir kısmının Bakanlar Kurulu 
tarafından kabul ve usulüne göre yayımlanmasına 
rağmen uzun bir süre bir yasa ile uygunluğunun ka
rarlaştırılması için T. B. M. M.'ne sunulmadığı, bir 
kısun andlaşmanında imza işlemine rağmen Bakanlar 
Kurulu tarafından yayımlandığı görülmektedir. Ay
rıca, T. B. M. M.'nin bilgisine sunulması zorunlu 
andîaşmalarda çok uzun süreler geçmesine rağmen 
bu husustaki Anayasa «emrinin» yerine getirilmediği 
görülmektedir. Bu durum yabancı ülkeler ve bu husus
taki devletlerarası kurullarla ilişkilerimizi sağlayan 
andlaşmalarm tam bir kargaşalık içinde bulunduğunu 
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açıkçası bir gerçek olarak ortaya koyduğundan and
laşmalarm, yasa ile gerçekleşmesi zorunluğu olanlar
dan hangilerinin geciktirildiği, hangilerinin yetki sap
tırması ile Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlü
ğe konduğu ve hangilerinin T. B. M. M.'nin bilgisine 
hangi nedenlerle sunulmadığının tespit edilmesinin zo
runluğu vardır. 

2) Bu nedenle çok partili açık demokratik rejime 
gidilme tarihi olan 1 . 1 1946 tarihinden bugüne kadar 
ikili ya da çok taraflı, konusu ne olursa olsun, yazılı 
veya sözlü tüm açık ve gizli andlaşmalarm neler ol
duğunun ve ülke yararları ile egemenlik haklarımızla 
bağdaşıp bağdaşmadıklarının T. B. M. 'M. tarafından 
bütün ayrıntılarıyle bilinmesinde yarar vardır. Yasa
ma organının yayımlanmamış bütün ve her çeşit and
laşmalar hakkında ciddi bir tespit yapması, dış poli
tikamızın daha rahat değerlendirilmesine de olanak 
sağlayacaktır. 

3) Andlaşmaların hazırlanmasının demokratik ku
rallara ve bağımsız devlet anlayışına uygunluğunun da 
Yasama Organı tarafından saptanmasında yarardan 
öteye ciddî şekilde ihtiyaç vardır. Öyle andlaşmalar 
yasa konusu edilmemiş veya T. B. M. M.'nin bilgi
sinden uzak tutulmuştur ki, bu andlaşmalarm yasama 
meclislerinde denetimi çeşitli yönleriyle eleştirilere 
uğrayabilirdi. Aslında Anayasamız andlaşmalarm bir 
kismının «yayımlanma» ile hukukî nitelik kazanması
nı, işin mahiyeti gereği olarak «zaman» unsuru yö
nünden mahzurlu görmemiştir. Başka bir deyişle yü
rütme organına sadece bir kolaylık tercihi tanımış ve 
yasa ile onaylama yolunu kapatmakla bir kısım 
andlaşma için «yürütmeye» tercih hakkı tanımıştır. 
Bu tercih, denetimden uzaklaşma anlamında değil
dir, Oysa andlaşmalarm büyük bir kısmı «yasal» de
netimden uzaklaştırılmıştır. Anayasanın yasal uygun 
bulma ve denetimi temel kural olarak göstermesine 
karşm uygulamadaki bu tarz Anayasaya aykırılıktır. 

Bazı andîaşmalarda bu nedenle, demokratik anlayı
şa, hukuk ve egemenlik düşünce tarzına ters düşecek 
tarzda, geri kalmış ülkelere uygulanan «İşte biraz yar
dım» fakat «Şartlar kayıtsız ve sınırsız bizimdir» di
yen ülkelerin formül ve tekliflerini uysallık ve teslimi
yet içinde kabul etmenin örnekleriyle karşılaşmanın 
acısını duymamak mümkün değildir. Okumak isteyen 
çaresiz bir öğrencinin yatılık, kredi yahut burs şart
larını okumadan imza etmesi gibi, nereden, nasıl gelir
se gelsin bir yardım veya kredi andlaşmasmı olduğu 
gibi imza etmenin onurlu bir dış politika ile bağdaş-
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t ırmak kolay olamaz. En yakın tarihli iki andlaşmadan 
kısaca örnek vererek, andlaşmaların hangi anlayış açı
sından meydana geldiğini ve Hükümet tarafından ka
bul edilerek yayımlanıp yürürlüğe konduğunu göster
mek sorunun önemi yönünden gerekli olacaktır. 

(B) 
a) 27 . 11 . 1975 tarihinde Hükümet tarafından 

onaylanması kararlaştırılanlar : 
«Birleşmiş Milletler kalkınma programının 680.245 

A. B. D. doları tutarında katkısıyle Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. D.) tarafından yü
rütülecek olan ve Hükümetimiz adına 1 5 . 9 . 1975 ta
rihinde imzalanan (Pendik Dericilik Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü) projesinin ikinci safhasına dair ili
şik andlaşma niteliğindeki proje belgesinin onay
lanması Dışişleri Bakanlığının 19 . 11 . 1975 
tarihli ve ESGK (ESUP) 733 - 235 (V) 75 -
4 - 1180 yazısı üzerine 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 
sayılı Kanunun 3 ve 5 nci maddelerine göre Bakan
lar Kurulunca 27 . 11 . 1975 tarihinde kararlaştı
rılmıştı!.» 

Andlaşmaların hükümlerine göre, bir enstitü ku
rulacak, bu kuruluşun, danışma kurulu, yönetim or
ganı olacaktır. Bu danışma kurulunda Birleşmiş Mil
letler kalkınma programının Ankara'da bulunan tem
silcisi ya da onu temsilen bir kişi, F. A. O. ülke tem
silcisi ve proje menejeri danışman olarak kurul top
lantılarına katılacaklar ayrıca proje başkanları proje 
menejerinin yol göstericiliği ile bütün danışma kurulu 
toplantılarında sekreter olarak görev yapacaklar ayrı
ca, özel çalışma grupu olarak, Enstitü Müdürü ve 
F. A. O. menejeri bu kurulda sekreter olarak görev 
yapacaktır, İşbirliği yapan kuruluşa danışarak proje 
için devamlı olarak çalışacak bir müdür atayacaktır. 
Müdür proje için işbirliği yapan kuruluş tarafından 
belirtilecek sorumlulukları taşıyacaktır. 

Hükümet uygun kiralarla mesken bulunması yolun
da tüm proje personeline yardımcı olacaktır. 

Dahası var : «Hükümet proje için gelecek ekip
manın gümrük masraflarını bunların memleket içinde 
taşıma - depolama - kullanma ve ilgili diğer harca
malarını karşılayacaktır. 

Dahası da var : «Ayrıca söz konusu ekipman pro
je bölgesine taşınmadan sonra güvenle korunması, 
monte edilmesi, bakımı, sigortası, gerekiyorsa yedek 
parçalarının değiştirilmesinden Hükümet sorumlu ola
caktı i'.» 

Bitmedi; evet dahası da var: Sanki Türkiye bir se
beple bağımsızlık verilmiş bir Afrika ülkesi veya çok 
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çocuklu kiracıya güvensizlik duyan ev sahibinin kont
ratını imzalayan çaresiz kiracı, yazılanı imza edecek, 
kabul edecek. 

«Hükümet projenin uygulanmasında gerekli görü
len basılmış ve basılmamış rapor, harita, kayıt ve di
ğer bilgileri mevcut Türk güvenlik kurallarına göre 
proje için sağlıyacaktır.» 

UNDP uygulayıcı kuruluş ve bu proje ile ilgili di
ğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının personeli yukarı
da arz olunan andlaşma metninde yer alan kolaylıklar, 
ayrıcalıklar ve olanaklardan faydalanacaklar.» Nere
deyse Nevv York'daki Birleşmiş Milletlerin, falanca bö
lümünde bu Andlaşma ile ilgili bir kâğıdı, bir odadan 
öbürüne taşıyan odacıya da politik dokunulmazlık ve
receğiz. Personel aileleri ve beraberindeki akrabaları 
göçmenlik kısıtlanmasından muaf olacak. Hizmetleri 
kanunî işlemlerden muaf olacak. Millî hizmet yüküm
lülüklerinden muaf olacaklar. Kazandıkları tüm pa
raları dışarı çıkarabilecekler. Getirdikleri ekipman, 
materyal ve malzeme yada (getirilmiş) bu gibi madde
lerin sonradan geri gönderilmesinde aldıkları aylıklar 
ve tüm kazançları her türlü vergi, rüsumdan muaf 
olacaktır. Yahut bu vergi resmi ve sair yükümlülük
leri Türk Hükümeti ödeyecektir. 

Uluslararası bir kriz yahut anlaşmazlık halinde 
personel memleketine dönerken kendisine, ailesine ve 
akrabalarına diplomatik temsilcilere gösteren kolaylık 
ve olanaklar sağlanacaktır.» 

«Uygulayıcı kuruluşun yan anlaşma yaptığı kuru
luşların tüm personeli proje ile ilgili tüm evrak ve do
küman dokunulmazlığa sahip olacaktır.» 

Ve bizde de Andlaşma çok değerli ve bütün. 
yukarıda sayılanları, gölgede bırakacak önemli ve 
katkısı geniş olarak sağlanmış bulunuyor «Hükü 
met tarafından projeye yapılacak kişisel atamalarda 
uygulayıcı kuruluşa (yani yardımı yapan dış kurulu
şa) danışılarak (aynen ve harfiyen alıyorum), (ufak-
•tefek) değişiklik ve düzeltmeler yapılaJbileceikMr: Bu 
kadarcık lütufta çok görülecek ve yeni bir kayda 
bağlanacaktır. Ufak - tefek değişiklik yapabilme 
şayet (proje lehinde olacağı düşünülüyorsa). 

Böylesine toir anidlaşmanın sağlayabileceği yarar 
ve diğer hükümleri yapılacak Cumhuriyet Senatosu 
araştırması ile ayırımtılarıylıe saptamak ancak müm
kün olacaktır. 

Şu kadarını hemen açıklamak kolaydır. Tüm 
dış katkı tutarı 680 245 Amerikan dolarıdır. Yani 
ortalama 10 milyon Türk lirasıdır. 680 245 doların 
105 000 doları toplam ekipman karşılığıdır. Sadece 
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4 '300 dolar doğrudan maliyettir. Diğer meblâğ ör 
neğin 7 000 doları maliyetlerin rapor edilmesi gibi 
harcamalardır. 10 milyon liralık dış katkı karşılığı, 
yukarıda özet olarak gösterilen yükümlülükleri «göz 
bağlılığı» ve (izan) bağlılığı içinde kabul etmişizdir 
Ayrıca, tüm personelin, aylık ve masraflarını kar
şılayacağız. Açıkçası ve hakçası 10 milyon liradan 
daha çok personele ödemede bulunacağız. 

Bir yoksullar ve işsizler ülkesinde, sömürücü 
zengin ülkelerin personeline «imtiyazlı yağlı» iş bula 
cağuz. Hemde hangi koşullarla, iş ve imkân sağla
yacağız. Bu bir çeşit sömürünün usta planlaması 
değil mildir? 

Dünya sömürücülüğünün değişimi niteliğinde, ar
tık sömürü orduları ve hükümetler müdahalesi yerini 
çok uluslu şirketlere ve uluslararası kurullara bırak
mıştır, Bu gerçek açısından andlaşmaları değerlen
dirmek ve incelemek zorundayız. 10 milyon liralık 
bir katkı andlaşmasındaki imtiyazlar, dokunulmaz
lıklar, muafiyetler, kolaylıklar ve olanaklar ordusu
nun öbür yüzünü, gerçek yüzlünü görmek için ben
zeri anldlaşmalları hele «salklı» anıdlasjmaları teker 
teker gün ışığında ulus egemenliği yetkisi içinde, 
gözden geçirmenin zorunluğunu duymayacak yasa
ma organı üyesi düşünemiyoruz. 

b) En yakın tarih olmak üzere kısaca bir diğer 
örnek anlaşmayı da araştırmanın hangi ölçülerde 
yasal denetimin gereği olduğuna işaret yönünden 
yarar vardır. 

Geçen son baharda, Diyarbakır, Lice, Hani yo 
resinde elim bir deprem oldu. Lice'de binlerce in
san öldü. Binlerce insan evsiz, barksız, işsiz kaldı 
Vurguncu düzenin acımasız, çarkları yani bir «talan»ı 
bu felâketlerin üzerinde öğüttü. Kefensiz ölülerin, 
aç ve çaresiz insanların felâketleri, bazılarına bü
yük kazanç yollarını açtı. Bazılarına, bol bol ya"-
dım masalı anlatma ve görkemli törenler düzenleme 
fırsutı oldu. Geniş kapsamlı bir denetimle Lic: 
felâketinin tüm ayrıntılarının hesaplaşması yapılma 
lıdır. İşte bu yaralı Lice'ye dünya gıda programın
dan yardım yapılması düşünülmüş 13 . 11 .1975 
tarihinde hükümet yardım andlaşmasını onaylamış
tır. Andlaşmaya göre dünya gıda yardım program; 
ile 810 metrik ton buğday, 81 metrik ton yiyecek 
yağı, 162 metrik ton bakliyatla felâkete uğrayanlara 
günde 300 gram buğday, 30 gram yiyecek yağ, 60 
gram bakliyat, 90 gün sürece verilecektir. Hükümet 
bu günde 30 gramlık yağ, 60 gramlık bakliyat v* 

300 gramlık buğdayın nakil, depolama ve tüm mas
rafları için personele 10 000 Amerika dolarını ön 
çelikle ödeyecektir. Yaridım amaç ve süresini yar
dımı yapan tayin edecektir ve Türk Hükümeti her 
ay, yukarıda sözü edilen üç maddenin dağıtımın*. 
rapor halinde gıda yardımı yapan kuruluşa suna
caktır Raporunda Türk Hükümeti varsa ziyanla: ı 
ve ziyan sebeplerini ve kayıpların önlenmesi için 
alman tedbirleri ayrıntılarıyle gösterme zorundadır. 
Raporda ayrıca hükümetin diğer ülkelerin yardımla
rı 'la yer alacaktır. Ve dahası var: Yardım sona 
erdiğinde günde nüfusa 30 gramlık yağ yardımı 
programının bitiminde hükümet yardımda bulunan 
kuruluşa nihai bir rapor verecektir. Hükümetin bu 
raporunda, neleri sunacağını uzun uzun andlaşma 
saymış ve sıralamıştır. Araştırma sırasında ayrıntı 
lar görülecektir. Ancak hemen işaret edilecek bir 
husus var. 

2. B) Yardım eden kuruluş, Hükümet raporu
nun yetkili müfettişler tarafından resmen imzalanma
sını da 'stemeyi ihmal etmeyecektir. Ve dahası da 
var: Raporda Hükümet yardımdan sağlanan faydala
rı da belirtmek zorundadır. Ve ayrıca Dünya Gıda 
Programının ve faaliyetlerinin tanıtılmasının sağlan
ması ama^ı ile Hükümet «Dbg.p.» yardım maddele
rinin teslim alınması, dağıtımı sırasında uygun kamu 
enfarmasyon faaliyeti için gerekli düzenlemeyi ya
pacaktır. Felâkete uğramış bir yurt köşesine yardım 
mıdır bu, yoksa bir kuruluşun «reklâm» edilmesinin 
planlanması mıdır, yoksa bir kısmı dış uyruklu per
sonele ve taşıyıcı araçlara iş bulma uygulaması mı
dır? Anlamak kolay mı? 

(Q 
Andlaşmaların nitelikleri, hangi ölçü ve zihniyet 

içinde hazırlandıklarına ilişkin olmak üzere sadece 
en son tarihli iki örnek göstermek istedik. Anayasa 
ve yasaları ciddî ölçülerde, egemenlik hakkımızı aynı 
şekilde ilgilendiren ve yasal denetimden uzak kal
mış, andlaşmaların yasama organı tarafından incelen
mesine olanak sağlamak istiyoruz. 

(Ç) 
1. Dış politikamızın çıkarlarımıza uygun ve 

içinde bulunduğumuz koşullara çözümde etkili biçim
de yürütülmesi ve dış ilişkilerimizin buna göre dü
zenlenmesi gereklidir. «Uydu» ve «Uykulu» bir dış 
politika alışkanlığı ve 'bağımlılığı sürdüren M. C. Hü
kümetinin ülkeye yeni yükler getirilmesinin önlenme
si yasama organınca bütün ayrıntılarıyle andlaşmala
rın incelenmesine bağlıdır. 
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2. Hükümetin, yetkili temsilciye andlaşmaları 
parafe veya imza etmesi için iznini bir kararname ile 
vermesi 244 »ayılı Yasarım gereğidir. Bakanlar Ku
rulunu bu kararı yayımlandığı Hükümet de yasama 
organlarına Ibilgi vermediği için iznin sınırı ve ay
rıntılarının Anayasaya, yasalara ve ülke çıkarlarına 
uygun olup olmadığı kesinlikle büinememektedir. 
Parafe edilen andlaşmaların ve Hükümet izin karar
namelerinin incelenmesi, yasama organının görevini 
yapması ve yetkilerine sahip çıkması olacaktır. Araş
tırma yasama meclislerine yetkilerini kullanma olana
ğı sağlayacaktır. 

3. Yapıîmış ve yapılacak anlaşmalardan hangile
rinin' yasama organının 'bilgisine, hangilerinin onayı
na sunulması gerektiğine hükümetler, karar veremez. 
Yasalar ve (244 sayılı Yasa) Ve Anayasa bunları say
mıştır. Hükümetin tek taraflı- görüş veya teşebbüsü, 
hukuk açısından «temel» değişiklik getiremez. Örne
ğin, ABD Türkiye'deki üslerinin «tesis mi - üs mü» 
oldukları tartışması ve bugünkü gerçek uygulamanın 
ne olduğunun yasama organı tarafından inceleme ve 
araştırmasıyle berraklığa kavuşacaktır. Hele M. C. 
Hükümetinin ABD ile yapılacak ikili andlaşma veya 
değişikliklerini yasama organının onayına sunma zo
runlu olmadığı düşüncesi, araştırmanın kaçınılmazlığı
na özel sebep olmaktadır. 

4. M. C. Hükümeti, Türk toprakları üzerinde 
Devletin kesin ve şartsız egemenlik hakkını yabancı 
bir devlet yararına kiralama yoluyle kayıtlamaya 
teşebbüs içindedir. Üs - tesis veya bunlara el koy
ma - kiralama gibi birbirini tutmaz sözlerin arkasın
daki gerçeği yasama organı ile halkın, açıkça bilmesi 
kadar doğal hak gösterilemez. Bu «hak» önlenemez. 
Devletin kesin egemenlik hakkı üzerinde bir zümre
nin ve bir azınlık Hükümetinin imtiyaz zorlaması 
söz konusu olamaz. Böylesine bir teşebbüs bile Ana
yasaya ve yasalara aykırılık olur. Andlaşma imza 
şefciüerî ve yetki sınırlarının tespiti ile egemenlik hak
kının Anayasaya aykırı kullanış teşebbüslerinin araş
tırılma ve incelemesinde mutlak zorunluk görüyoruz. 

(D) 
Talebimiz (Sonuç) 

1. a) 1 . 1 . 1950 tarihinden 22 . 3 . 1976 tari
hine kadar, 

1. b) 1924 Anayasasının yürürlüğü süresince ve 
Anayasada öngörülen Usullere göre, 

1. c) Yürürlükteki, Anayasa ve, 
1. d) T. C. adına yabancı devletler ve millet

lerarası kurullarla yapılan (Sözleşme, mukavelename, 
anlaşma) andlaşmaların, 

a) İkili yahut çok taraflı, yazılı yahut yazılı 
olmayan tüm gizli (saklı) andlaşmaların, 

b) T. B. M. M.'ne onaylamanın bir yasa ile uy
gunluğu için sunulan andlaşmalar dışında kalan tüm 
aridlaşmaiarın, 

1. Yayımlanan andlaşmaların, 
2. Yayımlanmayan andlaşmaların, 
3. T. B. M. M. Genel Kurullarının bilgisine su

nulması gerekli andaşmaların, 
a) Kapsamlarını (b) gecikme sebeplerini (c) Ana

yasa ve yasalara, hukuka ulusal çıkarlara uygunluk
larını, (d) T. B. M. M. nin bilgisine sunulmayanların, 
sorumluluğunun, (e) imza veya parafe yetkilerinin, Hü
kümetçe kararlaştırılan sınır ve şekillerinin, 

İncelenebilmesi ve araştırılabilmesi için Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 ncü maddeleri 
gereğince Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılması
nı, Araştırma Komisyonunun 15 üyeden kurulması
nı, Cumhuriyet Senatosunun tatile girmeden önce 
Araştırma Komisyonunun raporunun Genel Kurulda 
görüşülmesinin sağlanabilmesi için görev süresi ola
rak komisyona 2 aylık sürenin bir defaya mahsus ol
mak üzere tanınmasını ve İçtüzüğün 134 ncü madde
sine uygun olarak önergenin gündeme alındığı birle
şiminde görüşülmesinin sağlanmasını saygıyle talep 
ederiz. 

19 . 4 . 1976 
Kars Kayseri 

Sırrı Atalay Ziya Müezzinoğlu 
BAŞKAN — Araştırma önergesi okundu, gereği 

yapılacaktır. 
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IV. — GORU 

1. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; 
C. Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (l) 

BAŞKAN — Şimdi, Gecekondu Kanununda Bazı 
Değişiklikler Yapılması Hakkımda Kanun teklifinin 
tümü üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Komisyon adına Sözcü Sayın Yüce Ve Devlet 
Bakanı Sayın Gıyasöttin Karaca buradalar. 

Ayrıca, 'bir yetki ibelgesi var, okuyorum: 
«Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Ya

pılması ile ilgili Kanun teklifimin görüşülmesinde 
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Nermıi Refik 
Berkman, Bakanlığım adına yetkili kılınmıştır. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı» 

Sayın Berkman, buradalar. 
Sayın Bakan, siz bulunmadığınız zaman Ülkü 

Söylemezoğlu siizi temsilen 'bulunacak; öyle mi olu
yor efendim?.. 

DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA 
{Erzurum Milletvekili) — Efendim, Sayın İmar ve 
İskân 'Bakanı ile görüştüm. Acil bir konu zuhur et
tiği için Erzurum'a hareket etmek mecburiyetinde kal
dılar ve muhterem arkadaşımıza yetki verdiler efen
dim, Ben de Hükümet olarak bulunuyorum. 

BAŞKAN — Za'tıâliniz ayrı bir yazı daha vermiş-
sin'iz: 

«Genel Kurul gündeminde bulunan Gecekondu 
Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun tekliflinin görüşülmesinde, Bakanlığımız Mes
ken Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Söylemezoğlu bu
lunacak.» demişsiniz. Yanlış okumuyorsam, «Gıya-. 
settin Karaca 

Devlet Bakanı 
İmar ve İskân Bakanı Yerine» diye imza da edil

miş? 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Evet efendim, değiştiril
miş, Dün sayın aırkaidaşımızın konuşmasından son
ra, bu konuda Senatoyu daha dyi aydınlatacak du
rumda olan Ibir arkadaşımızdır efendim. 

(1) 567 S. Sayılı basmayazı 5 . 5 . 1976 tarihli 
63 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

İLEN İŞLER 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Ben 
bilgiye sundum, zapta geçti, 

Dün, tümü üzerinde Sayın Babüroğlu görüştüler. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz rica ediyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ucuza!, buyurum 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Gecekondu konusunu iyi değerlendirebilmek için, 
bundan senelerce önce ülkeırrDize gecekondu ne şekil
de gfirmiş, hangi nam altında değerlendirilmiş veya 
değerlendirilememiş, ne gilbi (tedbirler alınmış veya 
alınamamış; bu hususların iyi 'bilinmesi gerekir. 

Gerçekten gecekondu, yurdumuza yeni girmiş bir 
konu değildir. Otuz küsur seneden beri ülkemizde, 
o günün şart ve ihtiyaçlarına göre gecekondu ya
pılmakta olduğu ve gecekondularla ilgili bazı palya-
û£ tedbirler alındığı da görülmüştür. Ancak, gece
kondunun bir vakıa olarak kesimlikle teşhis ve tes
pit olunduğu tarihler 1966 yıllarına rastlar. Bu yıl 
•içerisinde hazırlanan ve hakikaten gecekonduyu, 
gecekondu olarak değerlendirme cesaretini gösteren 
'ilk hukukî belge, 775 sayılı Gecekondu Kanunudur. 

20 Temmuz 1966 gününde kabul edilen bu Ka
nundan önce 5218, 5228, 6188, 7367 ve 327 sayılı bir 

kısım kanunlar çıkarılmış ve bu problemin çeşitli yol
lardan hal çaresi aranmış ise de, bunlar çök yeter
siz kalmıştır, Gecekondu Kanunu gecekondu ko
nusunun polisiye tedbirlerle halladilmeslinin müm
kün olmadığını açıkça 'belirtmiş ve bu konuyu gece
konduların tasfiyesi, gecekonduların ıslahı ve yeni
den gecekondu yapımının önlenmesi şeklinde üç ayrı 
koldan değerlendirmeye tabi tutmuştur. 

Bu Kanunda gecekondunun tarifi açıkça belir
tilmiş, önce nereden ve nasıl arazi ve arsa sağlana
cağı hususu ele alınmış, sonra da bu arsaların han
gi şekillerde kullanılacağı ayrı ayrı hükme bağlanmış
tır, 

Gecekondu probleminin çözümü için yaratılma
sı gerekli malî imkânlar ayrı bir bölüm halinde de
ğerlendirilmiştir. Sosyal ve kültürel tedbirler de bir
likte alınarak önleme ve çözümleme bu Kanunun 
getirdiği başlıca yenilikler olmuştur. 

Gecekondu Kanunu gecekondu ticaretini önleyi
ci tedbirlerle mücehhezdir. Bu sebeple, birden fazla 
gecekondusu olan veya gecekonduda oturmak zorun-
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da bulunmayan varlıklı kimselere hiçbir imkân ve 
yardımı öngörmemiştin Hedef, daima yoksul ve 
dar gelirli vatandaş kitlesi olmuştur. Bugün Gece
kondu Kanununu olur olmaz sözlerle tenkit edenle
rin, bu Kanunun hangi şartlar altında ve hangi va
satta çıkarıldığını ve neler getirdiğini iyi bilmeleri 
gerekmektedir. Gecekondu Kanunu, çıkarıldığı dev
rin günün şartları içerisinde değerlendirilirse, bugün 
çok daha isabetli bir neticeye varılacağı şüphesizdir. 

Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
bu yana, arzu edilen seviyede tatbik edilmemiş oldu
ğu iddialarına tamamen katılmak mümkün değildir. 
Ancalk, tatbikatta tecrübesizliğin verdiği bir kısım 
aksaklıklar bulunduğunu ve sık sıık değişen farklı 
görüşlü hükümetlerin bu konuda başlatılmış çalışma
ları aynı ciddiyetle yürütmemiş olduğunu söylemek 
mümkündür. Haddizatında Gecekondu Kanunu, 
çeşitli görüşlerdeki hükümetlerin dahi kolaylıkla tat
bik 'edecekleri genel hükümler getirmiş ve ne çare 
ki, çok defa ilgililerin bunları lâyıkı veçhile ince
leyip aleyhinde konuşmalara da sebep teşkil etmiştir. 

İşte bu espri içinde ve bir bütün halinde hazır
lanmış olan ve yürürlüğe konan Gecekondu Kanu
nunun uygulama talihinden 'bu yana çeşitli sebep
lerle zaman zaman yine gecekondu yapımına devam 
olunmuş, yine pek çok yoksul ve dar gelirli vatan
daşın gecekondularda bazı hizmetleri 'bekler durum
da bırakılmış olduğu görülerek zaman zaman bu 
Kanun maddelerinde de değişiklik tekliflerinde bu
lunulmuştur. 

Gerçekten, diğer bütün kanunlar gibi Gecekon
du Kanununun da son on yılda, tahminler hilâfına 
artan sanayileşmiş ve şehirsel gelişme karşısında gü
nün icaplarına, değişen ve gelişen şartlara göre revize 
edilmesi gereği tabiîdir. Bu değişikliklerin böyle 
bir ihtiyaçtan doğduğunu kabul etmek lâzım gelmek
tedir. 

Halen, Yüce Senatomuzda görüşülmekte olan 
bu konu ile ilgili kanun teklifi, sözü geçen teklif
lerden .biri ve kanaatimizce Millet M'eclisinden de 
aynı görüşle çıktığına göre en mükemmelidir. Cum
huriyet Senatosunun sırasıyle İçişleri Komisyonu, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân Komisyonu 
ve Bütçe - Plan komisyonlarında ariz amik görüşül
müş ve Millet Meclisinde olduğu gibi, bu komis
yonlarda da bütün siyasî partilere mensup arkadaşa 
lar tarafından aynen benimsenmiştir. Bu arada sa
dece İçişleri Komisyonunda Sayın İbrahim, belediye
lerin 12 nci madde İle teşkil olunan fona ayıracakla

rı ödeneklerin Ankara, İstanbul ve İzmir gıiibi üç 'bü
yük şehirde diğerlerinden ayrı olarak mecburi olma
sını istemiş; ancak Komisyon belediyeler arasında 
farklı muamele yapılmaması için 'bu talebi kabul 
etmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gecekondu Kanununun yukarıda izahına çalıştı

ğım durumu muvacehesinde bu karşı görüşün her
hangi bir önem taşımadığı aşikârdır. Görüşün Ka
nun 'tckK.fi hakkındaki kısımlarına da katılmak müm
kün değildir. Gecekonduların yıkılmasından yana 
mı olacağız, yoksa yoksul ve dar gelirli yüzbinler-
ce ailenin bu tehditten kurtarılmasından yana mı 
olacağız?.. Kamu hizmetlerinin götürülmesini iste
mektedirler. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinin 
götürülmesinden mahrum bırakılması mı doğrudur, 
kamu hizmetler'inün götürülmesi mi doğrudur? 

Kanun teklifi Gecekondu Kanununun bütünlüğü
nü bozmaksızın 1 Mart 1976 gününe kadar yapılmış 
olan gecekonduların da aynı Kanunun 21 nci ve 
ilgili bütün maddelerine bağlı kılınmasını hükme bağ
lamakta ve bir yarayı geniş ölçüde sarmaktadır. 
Bu teklif, gecekondu ticareti yapanlara ıher türlü 
imkânı kapatmış, sadece yoksul ve dar gelirli va
tandaşa huzur içinde yaşamanın çarelerini getirme
ye çalışmıştır. Bu teklif, Meclisin kapısından çıkar
ken ölmeyecektir; aksine, kendisiyle beraber yüzbin-
lerce yoksul ve dar gelirli vatandaşın yıkım korku ve 
kaygısından kurtarılmış, hukuken de tatbikatta bütün 
kamu hizmetlerine ve huzura kavuşturulmuş olması
nı belgeleyen hayırlı bir kanun olarak yaşayacağı 
kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun yanında hepinizin bildiği gibi, geçici 6 nci 

madde 'belediyelere, geçici 7 nci madde de, yine Ka
nun hükmünü yerine getirmeyen belediyenin sorum
lularına bir nevi af hükmü getiren maddeler olarak 
karşımızda bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi, 
fon teşkili Kanunun amir hükmüdür. Bugüne kadar 
birçok belediye bunu yerine getirmemiştir. Kanun 
hükmünü yerine getirmemekten sorumlu durumda
dır; ama ister o belediyenin hudutları dahilinde ge
cekondu mevzuu olsun, ister olmasın, bunu önle
mektedir. 

Ayrıca, belediyelere ait olan ve Gecekondu Ka
nunu uyarınca belediyelerin mülküne geçmesi gere
ken arsalar üzerinde yapılmış gecekonduların da 
1 Mart 1976 tarihine kadar yapılanlarını yıkma teh
likesinden kurtarıcı bir hüküm getirmektedir. 

http://'tckK.fi
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Değerli aııkadaşlarım; 
Şunu, kısaca ifade etende işiyorum. Önünüzde

ki tefldıtf 775 sayılı Kanunun ıtaftibikatını biraz daha 
ferahlatıcı hale gefcijnmıekfce, bu Kanunu ters çevire
cek bîr hüküm taşıtmamafcta; aksine fiilî durumu da, 
(ki, ona fiilî durum da diyemüyoruz.) daha doğrusu 
kanunsuz tutanları da bir nispet dahülinde ortadan 
kaldırmaktadır. 

Görüyoruz ki; teklif aleyhine söylenen sözler, 
metinle irtilbat kurmak imkânından mahrumdur. 
Nitekim, hatırlayacak olursanız; 775 sayılı Kanunu 
harfi harfine tatbik etmek mecburiyetinde olan ki
şiler daha üç gün evvel Belediye Reisleri Toplantı
sında; hepinizin bildiği gibi, î&talbul ve Ankara 
Belediye Reisleri Kanunun amir hükümlerine rağmen, 
«Yapılmış olan gecekonduları yıktırmayacağız.» diye 
kamuoyunda kendilerine (birtakımı pay çıkarma he-
sahına, Kanunu ihlâl hareketinin içerisine gîirmis-
ferdir. Onun için getirilen metin 775 sayılı Kanu
nun hükümlerini en ufak şekilde ihlâl estmedıiği gibi, 
tatbikatı daha rahatlatıcı, tatbikattaki birtakım sı
kıntıları daha kolaylaştırıcı hükümleri beraberinde 
geifcirdiği için, 775 sayılı Kanundan beklediğimiz 
neticeyi sağlamaya imkân verecektir. Bu bakımdan 
kanun teklifMn, aleyhine ileri sürülen fikirlere gö
re değil, normal imkânları daha da rahat uygulama 
yönünden düşünülerek kabulünde fayda ve zaruret 
olduğu kanaatindeyim. 

Beni dinlediğiniz liçin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıiıbrahimoğlu, buyurunuz. 

KBMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Anadolu köylüsünün özlemlerinin ifadesi olan ve 
gecekondu adiyle adlandırılan ekonomik ve sosyal 
müessese, maalesef Türkiye'nin uzak olmayan bir 
gelecekte, başının ciddî belâlarından ve dertlerinden 
biri olmaya namzettir ve olmaktadır. 

Gecekondular yıkılsın mı? Gecekondular, yapıl
mak zaruretini doğuran sebepler ortadan kaldırılmak 
suretiyle, yıkma veya yıkmama münakaşaları ber
taraf edilsin. Adam gelecek, zabıtanın, belediyenin 
herkesin gözü önünde on binler masraf edecek, on
dan sonra kalkacaksın, yıkacaksın... Bu, resmî ma
kamların ve yetkililerin, hani bir yerde vatandaşa 
göre suç işletip, onun cezasını vermesine benzer. Ga
yet garip bir durum; bir devlet idaresi, belediye ida
resi anlayışı ve ciddiyeti ile telifi mümkün olmayan 
bir hareket. 
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Gecekondu diyoruz; bakıyoruz birçokları saray 
gibi evler. Bulsak da otursak, ne âlâ ne güzel. Ondan 
sonra, altyapısı yapılmış edilmiş, su verilmiş, elek
trik verilmiş, bakıyorsunuz yıktırılacak... Yıktırılmı
yor; çünkü nihayet bir doğa kanunu var; ondan son
ra da kanun çıkarıyorsun. Yıkacağım diye kanun çı-

I karmışsın, ceza vereceğim diye kanun çıkarmışsın, 
i tatbik edemiyorsun... 
i 

I Benim istirhamım şu: Doğaya aykırı ve müm-
I künü olmayan birtakım cezalan, birtakım tedbirleri 
i getirip, aradan bir müddet geçtikten sonra rücu et

mek, gerçekten Parlamentonun itibarına da bir kat-
j kıda bulunmaz, aksine itibarına gölge düşürür; dü

şürmektedir. 

Gecekonduyu affediyorsunuz; birçok çıkma kat
lar vesaireler var; tutarlı olmak için onları da affe
din. Hiç olmazsa onlar betonarme vesaire yapılmış. 
Onu affetmiyorsunuz; yıkacaksınız... Hoş, onu da 
yıkamıyorsunuz ya; çünkü o da olmaz. Baştan ön
lemeniz lâzım. Gecekondu yıkılmasın, ceza verilme
sin; ama adamın çıktığı betonarme, on binler, yüz-
binler sarf ettiği kaçak inşaat yıkılsın... Olur mu?.. 

Şimdi arkadaşlar, böyle kanunlarla hiç bir mese
le halledilmez ve edilememiştir, edilemeyecektir. Me-

I seleler derinliğine, ciddiyetle ele alınmalıdır ve mese
leleri bilen insanlar, teknik adamlar; hamdolsun bu
gün Türkiye'de yetişmiştir, vardır, bakanlık bünyele
rinde vardır, bakanlık bünyelerinden sökülüp atılmış 
köşesinde bekleyen gerçekten erbabı haysiyet ve tec
rübeli insanlar vardır, bunlar bir araya getirilir cid
dî, malî olanakları da hesap edilmek suretiyle, ted
birler getirilir ve tatbik edilir. 

Gerçi gecekondu, sadece bir belediye işi, sadece 
I şu bu işi değil, Türkiye'nin büyük bir sosyal ve eko

nomik davasıdır, plansız, programsız bir iktisadî kal
kınma anlayışının ürünüdür. 

Bu itibarla, daha geniş açıdan ele almak gerek
mekle beraber, hiç değilse belediye mevzuatı, beledi-

I ye geliri ve yasa ile belediyeye verilen bu baptaki 
I vazifelerin altından kalkmasını mümkün kılacak 

maddî olanakların belediyelere temini ile olabilir. 
I Meselâ, son derece geniş ve isabetli bir imar planı 
I yapılmalıdır. Mücavir sahalar belli edilmelidir ve 

böyle bir Ankara gibi başkentin dünyanın ilk yapı 
I itibariyle en güzel bir şehrinin etrafı köyden de da

ha berbat gecekondularla muhat hale gelmiş. Neden? 
I Çünkü, belediyeye hiç bir imkân verilmemiş; vazife 
I verilmiş, imkân verilmemiş. 
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3 5 - 4 0 sene evvelki Belediye Gelirler Kanunu 
var. Belediye yol açıyor, bulvar açıyor; milletin ke
sesinden, Devletin kesesinden. Çünkü, bazı büyük 
belediyelere Devlet yardım da yapıyor. Milyonlar 
harcanıyor; 5 kuruşluk arsa 5 bin kuruş ediyor, be
lediye hâlâ 30 kuruş alıyor. 30 kuruş olur mu? Şerefi
ye 30 kuruş. Yani, dünyanın neresinde görülmüş; be
nim 5 kuruşluk arsam 5 bin kuruş etsin ve bunun 
karşılığında bu imkânı bana temin eden teşekküle, 
belediyeye 30 kuruş vereyim... Bu, düpedüz bir hak
sız iktisaptır, haksızlıktır bu ve buna göz yummak
tadır. Parlamento. 

1957'den beri ben bunun az çok içindeyim; hep 
söylenir, ama yapılmaz. Niye yapılmaz bunu da an
lamıyorum. Halkın genel olarak kanaati de şu; ve 
maalesef bu bize onur getirici bir kanaat değil. Par
lamenterlerin genellikle şehirlerde arsaları var, ev
leri var, işlerine gelmiyor veya güçlü menfaat çev
releri ve servet sahipleri baskı grupu olarak Parla
mentodan çıkarttırmıyor ve belediyeler bu yüzden 
kötürüm kalıyor, önceden plan, program yapamıyor, 
arsa satmalamryor, elinde bulunanları doğru dürüst 
ihya edemiyor ve netice itibariyle kaçınılmaz olan 
bu gecekondu problemi en kötü şekliyle devam edi
yor ve büyüyor... Maalesef halk katındaki bu genel 
kanıda büyük ölçüde de gerçek payı var. 

istanbul'da bir boğaz köprüsü yapıldı; güzel ha
yırlı olsun. 20 milyara yakın para sarf edildiği söy
lenir çevre yollarına ve köprüye. İstanbul'da arsası, 
evi, emlâki bulunanlar, tahminen (Birtakım bilen ik
tisatçıları da dinledim ben.) ranttan asgarî 200 mil
yar gelir temin etti. Ben bilirim; 8 lira arsanın met
rekaresi iken, daha köprüye kazma atıldığı an 150 
lira olmuştur. Ben anlamıyorum: ne demek bu? Mül
kiyet hakkının başımda yeri var, tamam; ama bir 
hizmetin karşılığı, yatırımın karşılığı böyle süratli, 
anormal artışlarda neden bunun % 50'sini, % 20'si-
ni, % 10'unu belediye almaz? 

Sırf bu boğaz köprüsü ve çevre yolları sebebiyle 
artan değer vergisinden bir muayyen nispette İstan
bul Belediyesi para alsaydı, metrosunu da, çeşitli hiz
metlerini de yapabilirdi. Bugün suyu yok, birçok 
semtlerin doğru dürüst elektriği yok, metrosu yok. 
Ankara'da öyle. Kimin ne hakkı var buna? Bunları 
ciddî şekilde ele almak lâzım. Bunları bilen mütehas
sıslar var, şehircilik uzmanları var. Bir milletvekili 
teklifte bulunuyor, güzel, Anayasal hakkı, başımızda 
yeri var; ama hiç değilse bunu ciddî bir tetkike da-
yandırmah, köklü tedbirler getirmeli ve belediyelere 

de verilen görevleri karşılayacak olanaklar vermeli. 
O da yok. Gayri kâfi, ihtiyaca cevap vermez; ama 
gecekondu da yıkılsın... Benim dilim varmaz bunu 
demeye. 

Hani; gecekonduyu yapmaya mecbur eden cemi
yet, Devlet, belediye cezalandırılmalıdır, diye bir hü
küm getirseniz, imzamı atarım. Ben, hiç değilse şöy
le bir geçici madde teklif edeceğim: «Hükümet ka
nunun neşrinden itibaren 6 ay içinde gecekondu prob
leminin halli olanaklarını belediyelere temin edecek 
gerekli yasa tasarısını Meclise sevk edecektir.» Bari 
hiç olmazsa bir yasa hazırlasın. Gelirler Kanununu 
bir nizama soksun. Yok; «Belediye sakinlerinden 
şimdiki gibi böyle hani sembolik bir şeyler alsın, 
ama yine Anadolu köylüsü, Anadolu işçisi, Anadolu 
memuru yükü çekmeye devam etsin, Devlet Hazi
nesinden verelim.» diyecekse, cesaretle bunu da söy
lesin kanun teklifinde, hiç değilse belediyeler otur
dukları binayı işçilerinin ücreti için satmak zorunda 
kalmasınlar. 

Ben istirham ediyorum teklifimin kabulünü. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu. 
Babüroğlu'ndan sonra bir de Sayın Kutlar söz 

sırasındalar. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Dün 30 dakikayı geçen konuşmamda son dere
ce kendimi sıkarak, başkalarını gücendirmeden, hat
ta bir siyasî partiyi gücendirmemeye son derece özen 
göstermiştim, bunun karşılığında Adalet Partisi sözcü
sünden şunları aldım. Sayın Ucuzal diyorlar ki, olur 
olmaz sözlerle bu gecekondu kanun teklifi üzerinde 
eleştirilerde bulunuldu. 

Olur olmaz sözler olmamasına çok dikkat etmiş
tim, ama benim demek üslubum, usulüm böyle anla
şılıyor, kelimeleri biraz daha hırçın koyarsam zan
nederim Sayın UcuzaFın metoduna daha yakın gidi
lebilecek; fakat beni ne kadar zorlarsa zorlasınlar 
bu kürsüye hazırlıksız çıkmayacağım bir. Bu kürsü
ye çıktığım zaman zorlanmadan kimseye hakaret et
meyeceğim, kimseyi kırmayacağım, hele hele Baş
kanlık Divanına karşı hiç saygısız davranmayaca
ğını. 

BAŞKAN — Okuduğunuz beyanda zatıâlinize 
bir hakaret yok efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Var efendim. 
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BAŞKAN — Olsa benim dikkatimi çekerdi, za
manında müdahale ederdim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
O zaman ben cevaplarımı arz ederken cümleleri gö
receksiniz efendim. 

Söyledikleri söz şudur: «Bu Gecekondu Kanunu 
gecekondu ticaretini önlemiştir.» Dediler. Olur ol
maz sözlerle eleştirildi.» Dediler. «Farklı görüşler ola
bilir, ilgililer öğrenmeden aleyhinde konuştular.» De
diler ve: «Zaman zaman bakanların değişmiş olma
sı uygulamasını saptırmış...» olduğunu söylediler. 
«Teklifin çok mükemmel bir biçimde ve doğru ha
zırlanmış olduğunu, kapıdan da dipdiri çıkacağını» 
Söylediler. 

Kuşkusuz dünkü görüşmelerimin eğer tamamını 
dinlemiş olsalardı, ayrıldı gittiler, tamamını dinlemiş 
olsalardı, benim son derece yapıcı bir görüşme yap
mış olduğumu ve gerçekten de bu teklifin hiçbir ya
rar getirmeyeceğini anlayacaklardı. Doğrudur, bu bir 
bilgi meselesidir, bu bir inceleme meselesidir ve bir 
konuyu iyice incelemeden, öğrenmeden taanda bu
lunmak biraz insanı ilkelliğe doğru götürebilir. Ta
biî, bu paralelde davranmak, bizim için, özellikle 
benim için bu kürsüde yapmayacağım şey olacaktır, 
zorluyorum kendimi ve sizi temin ederim sayın ar
kadaşlarım, eğer burada bir yeni konu olmuşsa, onda 
söz almışsam evet; ama bunun dişında şu kürsüye, 
huzurunuza çıktığım zaman bütün konuları gücümün 
ölçüsünde (dosyalarım da meydandadır) incelemeden 
ve birkaç defa okumadan hiçbir zaman huzurunuza 
çıkmadım ve Senato kürsüsünü de hemen not hazır
layıp çıkılacak bir kürsü olarak kabul etmiyorum; 
benim anlayışım bu. 

Şimdi, bu gecekondu yasası nasıl bir yasadır, na
sıl geldi ona kısaca değinmek ihtiyacını hissediyorum. 
Dün söylediklerimi söylemeyeceğim. 

Önceleri çok masum bir istekle bu gecekondu ya
sası ortaya çıkmıştır; doğrudur. Son derece masum 
bir istekle çıkan bu gecekondu yasası, kötü politika
lar yüzünden, kötü plan politikaları yüzünden, plan 
fikrine değer vermeyen politikalar yüzünden, «Plan 
arkadan gelsin biz hizmeti yapalım.» demeler yüzün
den bugünkü karmaşıklık ortaya çıkmıştır ve sayın 
arkadaşlarım, Türkiye kentleri alabildiğine bir tüke
tim kenti haline gelmektedir ve bu tüketim kenti ki, 
ba politikacılar yüzünden... Çünkü makroplanda po
litika uygulayacaksınız. Gecekonducuya konutu ver
mek mesele değildir. O konutun içerisine girecek ki
şilerin yaşamını, işini ve Anayasanın tanıdığı insanca 

yaşama hakkını sağlamak lâzımdır. O gecekondu
lara akını durdurmak lâzımdır. Dün bunları söyle
miştim. 

Tüketim toplumu, tüketim alışkanlığında olan ya 
da tüketim düzeyinde olan kişilerin, üretim düzeyin
de olan, üretim sıkıntısı çeken adamların derdini el
bette anlayamayacaklardır. Elbette Sayın Ucuzal'la 
benim aramda siyasal fark olur, onunla benim aram
da fark olacaktır. Elbette Sayın Ucuzal bu objektif
ten gecekondulara bakacaktır. Çünkü, Sayın Ucuzal, 
gerçi burada fakir vatandaşın bazı şeyler kazanaca
ğını söylediler; ama üretim yorgununun sıkıntısını 
iddia ediyorum bizim kadar anlamamışlardır. Anla
salardı bana bu cümlelerle-cevap vermezlerdi. 

Şimdi, sonradan gecekondu ne olmuştur? Eğer 
bilimsel verilere, bilimsel çalışmalara değer verecek
sek, Siyasal Bilgiler Fakültesinin, Flacettepenin yap
mış olduğu araştırmalar, İmar ve İskân Bakanlığında 
kendilerinin döneminde hızlandırılmış olan, sonra
dan verimli çahstınlamayan konut araştırması ve 
İmar ve İskân Bakanlığı araştırmalarından alman so
nuçlara göre, gecekondu bölgelerinde yüzde 40 ge
cekondu tüccarı çıkmıştır. Saym Ucuzal bu yasanın 
tacir çıkarmadığını söylediler. Sayın Ucuzal dün yine 
dinlemediler. Ankara'da gecekondu yap - sat ticare
tini yapan kişiler çıkmıştır. Dinlemediler yine. Dün 
ben arz ettim. Ankara'nın burnunun dibinde bir Kar
şıyaka var. bir Demetevler var. Altı katlı, on katlı, 
on bir katlı binalar gecekondu yöntemiyle yapılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ortak görüşe, eğer Adalet Partisi ve Cumhuri

yet Halk Partisi gelmezse bu memleket nasıl düze
lir?.. Birinci, 1971 yılında brokrasidcki arkadaşlarım 
bilirler. Altı katlı binayı tuğla olarak yapmışlardı. 
Müfettişler gönderdik, tahkikat yaptırdık. Bu binanın' 
teorik olarak yakılması lâzım. Bodrum kattaki- tıığla-
lann ezilmesi lâzım. Sonradan bu teftiş raporlarını 
nasıl götürdüler bilemem. Yine bu yöntemle, bu öv
dükleri kanunun düzeltilmesi için yaptığımız, hazırla
dığımız, (Sayın Bakan burada yoklar; ama memurlar 
buradadırlar.) o Demetevler için, o vurgun (Şimdi bu 
ağır kelimeyi söylemek zorundayım.) için, Ankara'yı 
kirlileştiren. Ankara'yı iptidaî bir kent haline getiren 
ve dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir yazara, hiç bir 
tiyatrocuya senaryosunu yazdıramayacağınız biçimde 
•kötü bir kent haline getiren bu işlemin suçlusu kim
dir?.. Bu suçlu nerede?,. Kim suçlu diye ayağa kalka-

•cak?., 
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ı« 1971'den 1975'e kadar bir kaç bakan geldi gitti.»1 

dediler. Bakanların ismini sayabilirim; doğrudur. 
Koalisyon hükümetleriydi, partilerüstü hükümetlerdi; 
ama burada bağımsız olarak bendeniz gelmiştim, ba-
ğ:msız o'larak Serbülent gelmişti. Diğerleri siyasî par
tilerdendir ve o zamanki siyasî partileri de biliyor
sunuz; ikisi Adalet Partisindendir. Ben konuyu bu 
şekilde getirmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anadolunun göbeğinde yapılmış olan Ankara'nın, 

kirini, sokakların biçimini, trafiğini, yaşamını bir ti
yatro yazarına veriniz, bir senariste veriniz; bu kadar 
çirkin bir kent ortaya getiremez. Bunun sorumlusu 
bensem ben de kabul ediyorum hisseme düşeni; ama 
bu kanun teklifine sahip olmak için bu kadar hırçın 
kelimeleri bana doğrultmalarını ben yakışıklı bulma
dım kendim yönünden. Çünkü, ben kullandığım ke
limeleri dikkatli seçmiştim. 

Şimdi, demek ki, yap-sat'çıların, gecekonduyu da 
ileriye geçen önemli bir modeli var. Avrupalıların ki
taplarına geçmiş. Türkiye'de yapılan arsa spekülâs
yonu Avrupa'da örnek olarak derslerde öğretilmek
tedir. Bütün bunlar varken, maddelere geçtiğimiz za
man soracağım suallere eğer Komisyon Başkanı ve 
Bakan adına gelmiş olan arkadaşlarım doğru cevap 
verirlerse o zaman sayın Ucuzal'a ben de haklı diye
ceğim. Çünkü, maddelerde bazı şeyler var. Sualler 
soracağım. Madem bu kanun işleyecektir, madem bu 
kanun Meclisin kapısından çıkar çıkmaz iş görecek
tir; o zaman maddelere geldiğimiz zaman soracağımı 
rakamlara beni tatmin edecek cevaplar vereceksiniz 
demektir, 

Ben sayın Ucuzal'a şunu sorarım : Bu kanun çık
tı. Çıktığı güne kadar yapılan .gecekonduları affetti
niz. Edemezsiniz ya. Yıkmayı durdurdunuz. Tapu da 
veremezsiniz. Hadi verdiğinizi kabul edelim. Adalet 
Partisinin 19731 seçim bildirgesi : 

«Gecekondu bölgelerinin, okul, yol, elektrik, ka
nalizasyon, su, yeşil saha, park ve çocuk bahçesi ve 
otobüs ihtiyaçlarına öncelik verilecektir.» 

Bunları nasıl vereceksiniz yeni gecekondu bölgele
rine?.. Bir anda büyük şehirlere akını durdurabilecek 
misiniz?.. Durduramayacaksanız, demek yeni konut
laşma, yeni yerleşmeler olacaktır. Bu yeni yerleşmele
re ne güzel koymuşsunuz altyapı yapma ilkesini; halk
tan yana bir şey, bu ne kadar güzel. Geliniz bu or
tak noktada bideşebiliriz. Niçin bu teklifle bu yolu 
kapatıyorsunuz?.. Niçin başka yollar olduğunu iddia 
eden bir kişiye «O yol nedir» demiyorsunuz?.. Din-

leselerdi o yolun ne olduğunu da söylemiştim. Niçin 
halka vaat ettiğinizi (bu teklif kanunlaşırsa) bugünden 
itibaren durduruyorsunuz. Siz söz verdiniz halka. Ya
pamazsınız. Yapanı suçlu gösteriyorsunuz. Bugüne 
kadar yapmışları da suçlu kabul ediyorsunuz ve af 
getiriyorsunuz. Daha bu kendi bildirgenizi bir kere 
daha okumalarında yarar vardın 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu gecekonducu {Gecekondu olayı bir olgu oldu
ğuna göre) olacaktır. Sosyal tedbirlerimizi almadığı
mız müddetçe siz de mani olamazsınız, biz de iktidar
da olsak mani olamayız. Dün saydığım hususlar ya
pıldığı takdirde (o da kısa bir sürede değil, bugünden 
yarına değil.) belli bir süre içinde gecekondulaşma 
durdurulabilir; ama siz bu yasayla, her gün, bir seçim 
sırasında affı bekleyen gecekonducunun yüreğine şunu 
koyacaksınız : Yarın sabahleyin acaba hangi gece
kondunun kapısına kırmızı bir yıkım işareti vurula
cak ve o yıkım işareti vurulduğu zaman, sabahleyin 
çoluğunu çocuğunu döküp «Acaba bunu nasıl önleye
ceğim?..» diye düşünecekler, bu yasa onu getiriyor ve 
onu perçinliyor. 

Sayın belediye başkanlarının, «1973'ten sonra ya
pılmış olan binaları yıktırmayacağım, ötekini yıktıra
cağım.» gibi bir konusuna ben katılan kişi değilim. 
Hatta ben bu konuşmaları grupum adına da yapma
dım. Ben kendim adıma yapıyorum. Bu kanun teklifi
ne oy vermiş yahut imzalamış olan arkadaşları da 
eleştirdim burada. Bunlar arasında benim partimden 
de arkadaşlar var. Grup achna konuşmadım ki, sayın 
arkadaşım bana böyle bir gerekçeyle cevap veriyor ve 
ayrıca buna imza atmış olan arkadaşların isterse tü
mü Cumhuriyet Halk Partili olsun; bu imzalar benim 
görüşlerimi değiştirmez. Benim görüşlerimin değişme
si için, maddelere geçtiğimiz zaman sorduğum sual
lere ikna edici cevaplar verilmesi gerekir. Soruyorum 
yarından sonra yapılacak gecekonduyu yıkacak mısı
nız?.. Gecekonduya girmiş olan vatandaş her gün bu 
ıstırabı çekecek mi?.. Onu dile getirmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Size bir tablo çizmek ihtiyacındayım. Neden «Dur

duramazsınız.» diyorum?.. 50 yılda Ankara kenti 25 
kat büyümüştür. Bu 25 kat büyümenin kusuru bizi 
yönetenlerdedir. Ben, «bizi yönetenler» derken 1945'-
ten sonrasını alıyorum. Bizi yönetenler, halkımızın az
la kanaat etme fikrine dayanarak «Köye su getirdim.» 
demiş; işte, «Bir yolun kenarını çizdim» demiş ve za
vallı İstiklâl Harbinin ve ondan evvelki savaşların ka-
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vurduğu Anadolu insanı buna kanaat etmiş. 1975 yı
lında çıkan bir mecmuada 4 X 1 000 megavatlık dört 
santralın Japonya tarafından 1,5 yılda işletmeye açı
lacağı söyleniyordu. Bunun için Jopanlar bizim kadar 
övünmediler. Biz sekiz senede 680 megavatlık Keban'ı 
yaptık. Hiç bir parti kabına giremedi övünmekten, 
(Ben kendi hesabıma söylüyorum, yönetimde bulundu
ğum için.) Halkımız, kanaatkar halkımız da bu başa
rıyı bölüşemeyenleri masum masum izledi. Bizi yöne
tenler övünmekten halka karşı utanmayı unuttular. 

Türkiye'nin potansiyeli yapılanların çok üzerinde 
şeyler yapma olanağını vermektedir; fakat biz bu tür 
çekişmeler yönünden, memleketimizi belli bir kalkın
ma düzeyine, varlığıyle mütenasip bir düzeye getire-
memişizdir. 

Ankara'da c/c 75 nüfus hizmet sektöründedir. An
ketlere göre c/c 25'in ne olduğu belli değildir, işsizdir. 
Son anketler bunu gösteriyor. Şimdi İstanbul'da da ay
nı duruma geliyorsunuz. Bir kenti getireceksiniz bu 
türlü çarpık bir yapıya sokacaksınız, ondan sonra da 
«Ben bu teklifle gecekondulara ferahlık getiriyorum.» 
diyeceksiniz. Oldu mu? 

Genel Kurulunuz kuşkusuz benim bilgili veya bil
gili olmayışımı takdir edecektir. Sayın Ucuzal'ın be
nim bilgimi takdir etmeleri için bazı kriterlerin ken
dilerinde de olması gerekirdi. Ben bunları açıkla
mayacağım. En azından kanunu incelemiş olması ge
rekirdi, bu maddeleri okumuş olması gerekirdi. Bu in
celemeyi lütfedip yapmadan bana cevap verdikleri için 
ben kendilerinin beni bilgisizlikle itham etmelerini, 
incelemeden konuştuğumu ve hele hele gelişigüzel ke
limeler kullandığımı söylemesini bir üzüntü konusu 
olarak almıyorum. Tutanaklara geçmiştir. Sadece ce
vap vermiş bulunuyorum ve eğer anameseleleri, Ana
yasa meselelerini bu türlü çekişmeyle çözmeye kalkar
sak, bilimsel yolu bulmamız, aydınlık yolu bulmamız 
mümkün değildir. 

İzninizle bir misal vererek huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

İngiltere'de 1958 yılında üniversitede filin ağaç mı, 
canlı mı olduğu hususunda bir yarışma yapılmıştı. 
Jüri, filin ağaç olduğunu savunan tarafı, birinci olarak 
ilân etmişti; fakat orada mesele, kürsüde konuları iyi 
dile getirmek, jest, ses tonu ve konuyu demagoji ile 
de olsa sürdürmek meselesiydi. Konuşucu buna göre 
not alıyordu. Oysa bizim önümüzdeki meseleler millet 
meseleleridir. Kanunu buradan çıkarır çıkarmaz uy
gulayacaksınız. Vatandaşın ayağına gidecek; vatandaşa 
yararh olacak veya yararlı olmayacaktır. Bu kürsüde 

meseleleri müzakere tekniğiyle çözmeye kalkarsak, ol
maz. «Ona ben daha güzel cevap verdim, daha güzel 
espriler yaptım.», deyip meseleyi çözeceğimizi zanne
dersek, benim ölçülerime göre, millete yeterince hizmet 
etmiş olmayız. Söz düellosu, kısır çekişme yapmış olu
ruz. 

Ben de eğer biraz konuşmamı münazara tekniğine 
götürdü isem, saym senatörlerden özür dilerim. Bekle
mediğim bir konuşmayı arkadaşımızın Adalet Partisi 
Grupu adına yapmış olmalarından dolayı üzüntüleri
mi beyan ederim ve bu kanun teklifinin Türk gece-
konduculuğuna, 775 sayılı Kanuna yarar getirmeye
ceğini, Parlamentonun kapısından çıkarken dipdiri 
çıkmayacağını, ölü çıkacağını maddeler geldiği zaman 
rakamlarla arz edeceğim ve bunun reddedilmesi, bu 
Parlamentonun ölen, uygulanmayan ve dinlenmeyen 
kanunlar çıkarmasının yurttaştaki yasalara saygınlığı 
aşındırdığını ileri sürüyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurunuz. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gecekondu Kanununa ek olarak yapılan bu teklif 
775 sayılı Gecekondu Kanununun bazı noksanlarını 
telâfi eder ve bilhassa bir emrivaki karşısında gece
kondularda yaşayan vatandaşlara belediye hizmetleri
nin götürülmesi imkânını sağlamak ve bundan evvel 
de vazifelerini ihmal etmiş olan belediye ilgililerini 
cezadan kurtarmak gayesini güttüğü için bu Kanu
nun çıkmasında geçici olarak yarar var; fakat kâfi 
değil. 

Türkiye'de gecekondu yapım: 1946'da başladı. Baş
lama sebepleri, hepinizin malumu olduğu üzere, İkin
ci Cihan Harbi bitmiş, bir ekonomik hareket başlamış, 
köylerden şehirlere akın oluyordu. Bunun birinci he
defi Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdi. O 
zamandan beri bu iş önlenemedi. Önlemek de kolay 
değildi ve yine de kolay değildir. Fransa, Almanya gi
bi büyük ekonomik güçlere sahip devletler bile Birin
ci Cihan Harbinden sonra, hatta Birinci Cihan Har-
bindeki bu akışı, dışarıdaki kırsal alandan büyük şe
hirlere olan akışı durduramamalardır. 

Biz bunu nasıl önleriz? 
Ben pratik bazı önerilerde bulunacağım. 
Bir defa bizim İmar ve İskân Bakanlığının bu dü

şüncesiyle bu işi halletmenin imkânı yok. 
Bugün Hükümet prensip olarak büyük Türkiye'yi 

yaratma yolunda bilhassa köye hizmet götürme dü
şüncesi içindedir. Köye su, elektrik, yol ve imkân da-
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bilinde sanayileşme gittiği oranda büyük şehirlere akın 
duracaktır. 

İkincisi, bizim büyük şehirlerimizin civarında bele
diyelerin veya özel şahısların arsalarını parsellemek, 
bunlara bu imkânı vermek ve belediyelerin onlarla 
müştereken çalışarak, halka evvelâ altyapı hizmetleri 
yapılmış olan; yani kanalizasyon, kaldırım, su, elek
trik götürülmüş olan arsaları hakiki ihtiyaçhsına tev
zi etmekle bu iş önlenir. 

Bir Arsa Ofisi Kanunu çıkardık. Bizim bugünkü 
bütçe imkânlarımız buna kâfi değildir. Belediyelerde 
bir gecekondu mütedavil sermaye fonu teşkil etmekle 
birlikte bir de belediyelere arsaları kıymetlenen vatan
daşlardan arsalarının kıymetlendiği oranda bir kat
kıda bulunma imkânını sağlayacağız. Bu ne olur? 

Ben bütçe müzakereleri sırasında Bütçe Karma 
Komisyonunda da sözlerim, bazı itirazlara uğradı, 
ama yine bu fikrimde musırrım. Biz bugün İmar Ka
nununun 12 nci maddesine göre, % 25 pay alıyoruz. 
Bu % 25 oranında alınan bu pay ancak o sahanın yo
lunu ve bir de bir iki amme müessesesinin yerini te
min etmektedir. Yani, belediyelere fazla bir katkısı ol
muyor. Bunu, imkân dahilinde arsanın kıymetine göre 
'% 30 - 35'e kadar çıkarırsak, vatandaş da memnun 
olur, belediyeler de bu işten büyük fayda sağlar ve 
orada hakikaten bir şehrin ihtiyacı olan parkı yapı
lır, otoparkları yapılır, camii yapılır, okulu yapılır ve 
bugünkü medenî vasıtaları istiap edecek yollar tanzim 
edilir. Yoksa, bu işin sonu gelmez. Devamlı olarak 
cezaî müeyyide koruz, tatbikine imkân bulamayız, 
kaldırırız. 

i^Şehirlerimizi imar edeceğiz.» deriz. İşte yepyeni 
kurulmuş ve 50 senelik mazisi olan Ankara'nın şu ha
line bakın. Ben, Yansen Planının bu memlekette nasıl 
tatbik edildiğini tetkik ettim. İstirham ederim, yeni me
zarlığa doğru giderken görüyor musunuz? Yenimahal
le'de o yerden mantar gibi bitmiş olan apartmanlar 
sekiz, dokuz, on kat taş yığını halindedir. Rica ede
rim, oradaki insanların sağlıklarını niçin düşünmüyo
ruz? Bu binalar niçin böyle yapılıyor? 

Gecekonduların önlememesinin büyük amillerin
den birisi şu aşağıda arz edeceğim husustur. Benim 
şahsî düşüncem budur ve hakikat de budur. 

Belediye reisleri siyaset yapmaktadır. Halbuki, be
lediye başkanlarının tek dereceli seçimle seçilmesinin 
esas sebebi olarak seçilmesinin esas sebebi, esas gerek
çesi, belediye reisinin şehir hemşerilerinin hepsinin, 
kendine rey verenin de, vermeyenin de başkam ol
duğunu kabul etmesi ve ona göre çalışması lazımdır. 

Bakın, büyük şehirlerin belediye başkanları her gün 
ekranlarda siyaset, mikrofonlarında siyaset, meydan
larda siyaset, aldıkları işçilerde siyaset, çıkardıkla
rı memurlarda siyaset yapıyorlar. Bu şekilde belediye 
reisi muvaffak olamaz arkadaşlar. Belediye reisleri ne 
zaman siyaseti bırakır ve hakikaten kendisini halk hiz-
meitine adar, halkın hizmetinde ve emrinde olduğunu 
bilirse, o zaman belediye reisi faydalı olur. Şu parti, 
bu parti tartışmasını bırakalım. 

Belediye reisleri bugün tekniğe de kıymet verme
mektedir. Belediye reisi hangi meslekten olursa olsun 
seçilebilir halkın oyuyla; ama etrafındaki teknik ele
manların hakikaten doğru görüşlerine, doğru uyarı
larına da uyması lâzımdır. Artık buna uymayan Os
manlı İmparatorluğu zamanındaki belediye reisinin 
bastonun ucuyla çizdiği yerler imara dahil, geri kalan 
imara dhil değildir; belediye reisinin karşısında olan 
adamın arsasını ve mülkünü dantelâ işlermiş gibi is
timlâk edeceksin, diğerini bırakacaksın; bu olmaz. Be
lediye reisleri uyanmalıdır, hakikate ve kanuna gel
melidir, vatandaşın hizmetinde olduğunu bilmelidir, 

775 sayılı Kanun 1966 yılında çıktı. Bu Kanun çık
madan evvel büyük belediyelerin 22 başkanı ile İmar 
ve İskân Bakanlığında bir toplantı yapıldı. Orada aşa
ğı yukarı bu önerilerimizi verdik; fakat yine İmar ve 
İskân Bakanlığının kıymetli elemanlarından rica ede
ceğim, bu kadar merkeziyetçilik bizi bağlıyor, beledi
yelere imkân vermiyor, onun için bu kadar merkeziyet
çiliği bırakmamız ve realiteye uymamız lâzımdır. 

Şimdi Ankara'nın Sincan Kazasında bir peyk - şe
hir yapılıyor; nedense inkişaf etmedi, etmesi lâzım. 
Meselâ ben biliyorum, Eskişehir yolu üzerinde Ziraat 
Bankası memurlarının 2 seneden beri teşebbüs ettiği 
5 bin evlik bir kooperatif var. Niçin biz daha koope
ratife müsaade vermedik?... Bir çok vatandaş oraya 
bel bağlamıştır. İşte gecekondu önleme bölgesi bundan 
çıkıyor. Vatandaş resmen müsaade istiyor, o müsaade 
verilmiyor. Adam pilini pırtısını yüklenmiş gelmiş, bu 
adamı tekrar köyüne gönderemezsin. Köyde zaten iki 
direkli damı vardı, o da yıkılmıştır ve burada bir yer
de ev yapmaya mecburdur, bu vatandaş başım soka
cak bir yer arar. Bu adamı öldürseniz yine gecekon
dudan çıkmaz. O halde, bu Kanun hakikaten vatanda
şa bir hizmet imkânı sağlıyor. Bunu götürmeye mecbu
ruz; ama yine sözümün başında da arz ettiğim gibi 
bu kâfi değildir, bu yeterli değildir. Ben şu anda bura
da olan İmar ve İskân Bakanlığının kıymetli temsilci
lerinden de rica ediyorum, en kısa zamanda hakika
ten gecekondu yapımını önleyecek ve vatandaşa haki-
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katen hizmet getirecek, mevcut gecekonduları da ıslah 
edecek realist bir kanun tasarısı getirsinler, bunun üze
rinde duralım. Yine, İmar Kanununun 12 nci madde
sindeki % 25'i de daha fazialaştırmak imkânlarını 
sağlayacak bir tadilât yapılırsa çok yerinde olur. 

Diğer taraftan, Belediye Gelirleri Kanunu da ha
kikaten bir çok mülâhazalarla veyahut ihmallerle bir 
türlü çıkmadı. Belediyeler çalışma imkânını bulamıyor
lar. Benim kanımca Emlâk Vergisi Kanunuyie bele
diyelere büyük bir gelir kaynağı sağlamıştı. 1972'de 
verilen beyannameler türlü nedenlerle tam kıymetinde 
verilmedi. Öyle tahmin ediyorum ki, yine 1977 yılın
da verilecek ikinci beyannamelerle belediyelerin bu ge
lirleri en az c/c 300 oranında artacaktır ve bu da be
lediyelere büyük bir gelir sağlar. Sonra belediyelerin 
işleri yalnız parayla ilgili değildir, parasız olarak da 
pek çok imar hareketleri ve halka hizmet götürme ha
reketlerinde bulunmaları imkân dahilindedir. 

Ben bu Kanunun bu şekilde geçmesiyle hiç olmaz
sa geçici olarak gecekondu sakinlerine ve görevlilere 
bir imkân bahşedeceği inancındayım. Bu bakımdan oy
larınıza mazhar olursa memnun olurum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özer. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Kaydettim zatıâlinizi, Sayın Özer 
daha evvel söz talep ettiler. Sayın Ucuzal, bu kadar-
cık itimadı gösteriniz bize. Hatta Sayın Özer'in sıra
sını biraz da ihmal ettiğimi sanıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
çok özür dilerim, itimat meselesi diye değil, belki 
görmediniz cliye hatırlatmak istedim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkanım, 
müsaade buyurursanız konuşsun arkadaşım ondan 
sonra ben konuşayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben görmediniz 
diye hatırlatmak bakımından söyledim efendim. 

BAŞKAN — Hayır, kaydettim efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu konu üzerinde uzun uzadıya konuşacak deği
lim. Bu Kanun öyle sanıyorum ki ne ilktir, ne de son 
olacaktır. Gecekonducuların derdi daima idareyi 
maslahat kabilinden uzayıp gidecektir. 

Şunu peşinen belirtmek isterim ki, masum ve fa
kir gecekondularda oturanlarla ilgili ve onlara ya
rarlı olan tüm kanunların yanındayım. Ancak, köyle
rin sıkıntısından şehre özenerek canlarını şehre atıp 

kenarlara yapışan ve gittikçe kırlara doğru açılan bu 
insanlarımız, köylerin mahrumiyetinden kurtulalım 
derken, daha da mahrumiyetin içine düşmüş ve bo
ğulmuş durumdadırlar. Altyapıdan yoksundurlar, su, 
elektrik ve yolları yoktur. Emin olunuz, gecekondu
nun ard kenarlarında oturan bir hasta, «salaca» de
dikleri sedye üzerine konularak şehrin kenarındaki 
ana caddelere getirilir ve ondan sonra hastanelere 
götürülür. Demek ki, gecekonduda oturan bu vatan
daşlarımız insanca yaşamak özentisiyle gelmişler; fa
kat sukutu hayale uğramışlardır. 

Mııhlerem senatörler; 
Gecekonduda oturan fakir fukaraların durumla-

riyle ve onlara yararlı olan her kanunun yanındayım 
dedim; .una bunları perde yapıp da bunların arkası
na sinen ve vurgunculukla gerek kendi mallarını, ge
rek Hazinenin malı olan o ucuz tarlaları parsellemek 
suretiyle talan yapanların da şiddetle karşısındayım. 
Şuna emin olunuz; 5 kuruşa, 10 kuruşa, 50 kuruşa 
mal ettikleri o geniş arazileri, o fakir, zavallı insan
lara metrekaresini 50 liradan, 100 liradan satmak su
retiyle ve tapu da verememek suretiyle vurgunlar vu
ran nice milyonerler, milyonlar elde eden birtakım 
açıkgözler de mevcuttur. İşte demin arkadaşlarımızın 
da açıkladığı gibi 5 - 6 kat, 10 katlı apartmanları di
kenler de bunlardandır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu masum vatandaşlarımızı köylere yerleştirmek 

ve köyleri cazip hale getirmek için kent - köyler üze
rinde İsrarla durmak lâzım. Su, yol, elektrik eğer bu 
vatandaşların köyüne giderse, iş alanı bulabilirlerse, 
çocukları okumak imkânını bulabilirse; bu insanlar 
hiçbir zaman şehre bu kadar süratle akın etmek özen
tisinde ve İsrarında bulunmazlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çok önemli bir konuyu arz ederek sözlerimi biti

receğim. Bu bir objektif misaldir. Gecekondular var. 
Bu gecekonduların 100 metre ilerisinde tekrar birta
kım mezralar haline gelmiş yine gecekondu bölgeleri 
mevcuttur. Bu vatandaşlar seçimlerde oylarını ge
cekondu mahallesindeki sandıklara akmatka; fakat 
hizmete gelince belediye reisleri «Efendim belediye 
planının dışındadır.» diye bunlara ne su, ne elektrik ne de 
yol vermektedir. Bilmiyorum, bu Kanun bunlara da bir 
çare getirici mahiyette midir? Bu çok önemlidir. Bun
lar ne köylüdür, ne şehirlidir. Belediye reisine gide
riz, israr ederiz; tabiî vatandaş sızlanır, «Hayır, bi
zim sınırımızın dışındasınız» derler. YSE'ye gidersi
niz, «Hayır, bunlar şehirdedir, köy ile ilgisi yoktur.» 

158 — 
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denir. Böylece yüzbinlerce insanımız sahipsizdir, Dev
letin hiçbir kanadı altında değil, muallâkta serpilmiş 
ve terk edilmiştir. Bunlara da bir çare bulunmasını 
ve Hükümetin de bu sorumu cevaplandırmasını bil
hassa istirham ediyorum; çünkü çok önemlidir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon görüşecek mi? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ediyo
rum; sordum. 

Kifayet teklifi vardır. Son söz sayın üyenin ol
mak kaydı ile kifayeti oylayacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gecekondu Kanununun tümü üzerinde altı sayın 

üye konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. 
Tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ede

rim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Kifayetin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın Üye?... Yo'k. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Gecekondu Kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tekli
finin tümü üzerinde muhterem arkadaşlarımız ken
dilerine <ût görüşlerini Senato Umumî Heyetine arz 
ettiler. 

Bu Kanun teklifi 775 sayılı Kanunun bahşetmiş 
olduğu bazı hakların daha genişletilmesi şeklinde tek
rarından ibarettir. 775 sayılı Kanun ve Türkiye'deki 
imar hadiseleri, Türkiye'nin bugün içinde bulundu
ğu durumu, çağın icaplarına göre halledecek nitelik
lere haiz değildir. Sayın BabürOğlu'nun ve diğer ar
kadaşlarımızın burada vukufla konuları Senato hu
zuruna getirmiş oldukları keyfiyetini bir kalemde in
kâr etmek mümkün değildir. 

Binaenaleyh bu Kanun 775 sayılı Kanunun arıza
larını ilmin ışığı altında halletmeye matuf imkânları 
bize getirmemektedir ve bu bir hakikattir. Ancak 
muhterem arkadaşlarım, bu Kanun, bir ara kanunu
dur. 775 sayılı Kanun tadil edilmelidir. Hatta 775 sa
yılı Kanun yeni baştan tedvin edilmelidir. Bunda 

mutabıkız; fakat ortada bir vakıa var, gecekondu ha
disesi. Zaten 775 sayılı Kanun, gecekondu hadisesi
ni fiilî ihvalden hukukî ahvale getirmiştir; yani ge
cekondu inşa etmiş olanlara Devletin imkânlarını ba
ğışlamak suretiyle bunları meşrulaştırmıştır. 1966 bir 
meşrulaştırma, ferahlatma zamanı'dır. Bu Kanunun 
gecekondu meselesini halletmediği bir vakıadır. Ara
dan 10 sene geçmiş olmasına rağmen, eğer Sayın Ba-
büroğlu'nun ifade ettiği gibi bu bir kanserse, kan
ser tedavi edilmemiştir. O halde, kanseri tedavi ede
cek esaslı ve çağın icaplarına uygun bir kanun geti
rilmesi şarttır. 

Öğrendiğimize göre İmar ve İskân Bakanlığında, 
yetkililerce ve uzmanlarca ilmin ışığı altında bir yeni 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu yeni kanun tasarısı 
henüz bakanlıklara, Başbakanlığa sunulmamıştır; ama 
bu nevî bir hazırlık vardır. Bu hazırlık, inşallah kısa 
zamanda kuvveden fiile çıkar ve Parlamento çatısı 
altında enine boyuna, bir eleştiriye tabi tutulur ve 
Türkiye bu gecekondu ve imar konusunda palyatif 
tedbirler tatbikinden kurtularak, daha esaslı tedbir-. 
ler, halledici tedbirler safhasına girer. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, bu Kanunu, 
Türkiye'de gecekondu konusunu hastalıkları ile yüz
de yüz halleden bir 'kanun olarak telâkki etmemenizi 
istirham edeceğim. Nitekim, komisyonlarda vâki gö
rüşmelerimde de bu husus nazarı itibara alınarak, 
partiler hu Kanunun günlük acıları dindirici bir ara 
kanunu :elâk'ki ettiklerinden dolayı, âdeta bir ittifak 
halinde çıkartmak lüzumunu hissetmişlerdir. Bu se
bepten dolayı İçişleri Komisyonunda tasvip görmüş
tür. Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Bu, Kanu
nun Türkiye'nin karmaşık imar problemlerine ve ge
cekondu konusunu hallettiği manasında değildir. Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonunda 
da parti farkı gözetilmeksizin bu Kanun tasvip gör
müştür. Bunun da manası; İçişleri Komisyonunda ka
nunun parti farkı gözetilmeksizin telâkki edilmiş ol
duğu fikrin mürevvici altındadır. İmar - İskân Ko
misyonu da aynı gaye ile bir ara kanundur, kangreni 
belki iyi etmez; ama kangrenlinin acısını bir müddet 
durdurur telâkkisi ile hareket etmiştir. Bütçe ve Plan 
Komisyonunda da aynı fikir hâkim olmuştur. 

Binaenaleyh, Sayın Babüroğlu'nun gayet tabiî ki 
meselelerin üzerine eğilmekteki kabiliyetleri ve bu Ba
kanlıkta uzun süre hizmet vermiş olmalarının rahat
lığı ve bilgisi içerisinde Yüksek Senatoya sunmuş ol
duğu faydalı bilgileri ve önerileri kafamızın bir ke
narına yerleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu, bun-
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lan elimizin tersi ile itmeyecek kadar bizlere yeni 
düşünme alanları açacağını kabul ettiğimizi beyan et
mek isterim. Ama lütuf buyursunlar ki, bu ara ka
nunu çıkartmak, büyük bir halk kitlesine de bir müd
det için ferahlık verecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
775 sayılı Kanunun bazı aksak tarafları da var

dır. Bu Kanun bu aksaklığı ortadan kaldırmaktadır. 
Bunlardan biri, belediyelerimizi ferahlatmış olmasıdır. 
Gecekondu sorunu bulunmayan belediyeler, kendile
rinin ayıracakları paraları 'bu fona yatırmadan ya
hut yatımıamak cüretini gösteriyorlarsa veyahut su
çunu işliyorlarsa, bunun ezikliği altında kalmadan 
başka alanlara harcamak imkânına kavuşacaklardır. 
Bu, o nevi belediyelerimiz için nev'an-mâ bir yeni 
harcama kaynağına kavuşmak demektir. 

Belediyelerin gelir sıkıntısı içerisinde bulundukları 
bir vakıa olduğuna göre, bu Kanun teklifinin getir
miş olduğu imkân, bazı küçük belediyelere âdeta ye
ni gelir kaynağı imkânını bahşetmiş olacaktır. Bu 
'belediyelerimizin, eski kanunun amir hükmü gereğin
ce fona vermek mecburiyetinde kaldıkları meblâğları 
fondan çekmek imkânını bahşettiği için, eğer o fona 
ödedikleri paralar büyük bir birikim arz etmişse, bu 
'beleriyelerin yeniden o birikim nispetinde bir gelire 
kavuşması imkânı da sağlanmış olacaktır. 

Bir ara Kanun olduğunu söyledik. Gecekondu 
hadisesi şayet Türkiye'de bir yara ise, bir kanayan 
yara ise; o yara her yönü ile orada yaşayanları ve 
yaşamayanları tedirgin ediyor ise, o insanların bir 
gün evlerinin yıkılacağı korkusu içerisinde yaşamala
rını ve evlerinin yıkılmaması için gayri meşru yolla
ra saparak birtakım masraflar yapmalarına müncer 
oluyor ise, o gayri meşru masraflar, o masrafı yapan 
ve alanı suçlu ve gayri ahlakî durumlara itiyor ise, 
işte bu ara Kanun bir nebzecik bunu önleyecekti:. 

i?u ara Kanun 1 . 3 . 1976 tarihine kadar be
lediye arsaları üzerinde yapılmış olan, Devlete ait 
mal üzerinde yapılmış olan gecekondu sahiplerim 
korkulu rüya görmekten alıkoyacaktır. 1 mart 197ı" 
tarihinden sonra yapılmış olanlar aynı azap içerisin
de yaşamayacaklar mıdır? Sayın senatörler; ayrı 
azap içerisinde yaşayacaklardır; fakat yüz bin yerine 
belki bin kişi (esaslı tedbirler gelinceye kadar bin 
kişi tabirini kullanıyorum) bu azabın içerisinde ya
şayacaktır ve belki de (ki, bunun Sayın Babüroğlu-
nun ifade ettiği cihetle gecekondu yapım hızının 
azalacağını söylemek, zannederim ki hayalperestlik 
olur, 
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Bu sebeplerden dolayı, Senatonun getirilmiş oiaı 
bu Kanuna acıyı bir müddet için dindirecek bi_* 
ara Kanun gözü ile bakmasını ve Kanunu -çıkano 
bu nevi kişilerin acılarını bir nebze olsun dindir
mesini arz ve teklif ediyorum ve şunu tekrar ediyo
rum ki, 775 saydı Kanun bu konuyu halledeme-
miştir. Bu Kanun 775'in devamından başka bir 
şey değildir. Sayın Babüroğhrnun ve diğer konuşan 
arkadaşlarımızın endişeleri yerindedir. Bunu tekrar 
etmekte fayda umuyorum; fakat bu ara Kanunun 
çıkarılmasını tekrar öneriyor, Hükümetten de konu
yu çağın icaplarına uygun; yani bölük - pörçük, şu 
kanunun şu maddesinin değiştirilmesine mütedair ka
nun tasarısı şeklinde değil, şu kanunun şu ek mad
delere takviyesmi hazırlayan kanım tasarısı şeklinde 
değil; kül halinde yeni bir kanun tasansı ile gel
mesini de Parlemento olarak arzu ettiğimizi beyan 
ederek sözlerime son veriyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkinci defa hu

zurunuza geldiğim için özür dilerim değerli arka
daşlarım. Ben, biraz önceki konuşmamdan alınan 
arkadaşın düşündüğü şekilde hareket etmiş değilim 
İki günden beri müzakere mevzuu olan mesele ne 
ise, görüşlerimizi bu istikamette dile getirelim. Onun 
ötesinde söylenecek sözler olursa, 775 sayılı Ka
nunun tümden tadili halinde fikirleri ortaya koya
lım. Gayet tabiî ortaya koyacak, gayet tabiî her 
parlamenter memleketin ihtiyacım nazarı itibara ala
rak buraya kanun teklifi ile gelecek, 

Şimdi, sayın Babüroğlu, konuşmalarım sırasında 
isimlerinden tek kelime olsun bahsetmediğim halde, 
defalarca benim ismimi dile getirerek konuşmalarına 
mevzu yaptılar; çok üzüldüm. Hırçın, haşin keli
melerle «gereken cevabı vereceğim» gibi bir tavrın 
içerisine de girdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel Sayın Sözcü, gelen metinde nelerin 

olduğunu izah buyurdu. Ne getiriyor?.. Ferahlıktan 
başka bir şey değil. Bir belediyenin hudutları 
içerisinde tek gecekondu bugüne kadar yapılmamış 
biz bir tedbir mahiyetinde 775 sayılı Kanuna koy
duğumuz hükme göre bütçesinin bir kısmım buraya 
hapsetmişiz ve bunu başka bir bölüme aktarma im
kânını da vermemişiz. Aynen asker ailelerine yar
dım fonunda olduğu gibi, bu ferahlığı getiriyor. 
Hiç ihtiyaç yokken bir fon tesis edip o fonda para-
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yi. bekletmenin bu memlekete bir faydası yok. Bu 
Kanun, bu faydayı getiriyor. 

Aksine, Kanunun âmir hükmüne rağmen hem 
belediye hudutları içerisinde gecekondu yapılmakta, 
hem de belediye, bir fon tesis etmemiş, kanunu ihlâl 
etmiş, bir durumun içerisinde... Bunlara da biı nevi 
af kanunu mahiyetinde bir hüküm getiriyor. 
1 . 3 . 1976 tarihine kadar Hazineye veya belediye
lere ait arsalar üzerinde gecekonda yapan vatandaş
larımızın da yapmış olduğu, çoluk - çocuğunu ba
rındırmış olduğu o yerlerde yakın imkanım (7"5 
sayılı Kanunun hükmüne göre) bu önümüzdeki 
metin ortadan kaldırılıp, böylece müşterek dertte. 
müşterek fikirde, müşterek görüştü olduğumuz sı
kıntılı vatandaşlarımıza imkân yok. 

Yalnız bir şeyi söylemek mecburiyetindeyim, ku
sura bakmasınlar: 

<;Bu kürsüye bilgili gelmek gerekir» diyorlar. 
Öyle geliyoruz. «İlkel bilgilerle bu kürsüye gelin 
mez,> diyorlar. Ben buraya .̂ahsî bir fikrimi getirip 
koymuş olsam, belki tabirlerini bir derece mazur 
göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Elimizdeki metin, 
Millet Meclisinin üç komisyonundan ve Umumî 
Heyetinden geçmiş; Yüce Cumhuriyet Senatosunun 

t 
da üç komisyonundan geçmiş gelmiş oır metin
dir. Hedefi, Ucuzal olarak kabul edip, söylediğiniz 
sözün. Millet Meclisinin tümüne ve Yüce Cumhu
riyet Senatosunun üç komisyonunun üyelerine de 
tevcih ederek, «İlkel fikirli» diye itham etmeye 
hakkınız yok. 

Saygılar sunarım. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — tşte siz o şekilde değerlendirdiğiniz 
için bu sözü söylemiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bitti. 
Sayın Babüroğlu'nun dün imzası tahtında vermiş 

olduğu bir teklif var, zabıtlara almak için okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Gecekondu Kanununda bazı 

değişiklikleri öngören Kanun teklifi, 
1 — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun tümü

nü, dolaylı dolaysız yoldan ilgilendirmektedir. 
Örneğin; 12, 21, 27, 32 ve saire maddelere deği

nir. 
2. — Bu teklif, uzmanlarca yapılan çalışmalarla, 

genel çizgileri belirlenmiş olan ulusal nitelikteki co-

nel konut ve arsa politikamıza zarar •verecek' yapı
dadır. 

3. — Çaresizlik içeririnde gecekondu yapacak 
olan, masum bir kısım vatandaşlarımızı ve buralara 
altyapı yapmaya mecbur olan belediyeleri cezalandı
racaktır. 

Bu nedenlerle yasa reddedilerek, daha kapsamlı 
ve vatandaşlar lehine kentleşmemizi çarpıklaştırma-
yan bir yasa tasarısı getlrmeik üzere hükümetten is
tekte bulunulmasını arz ederim. 

Seiâhaddin Babüroğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, bu önergenizle 
reddini mi istiyorsunuz? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Tüzük yönünden geri alınmasının 
mümkün olmadığını maalesef sonradan öğrendim, za
ten zatıâliniz oylayacaksınız. 

BAŞKAN — O takdirde izaha lüzum görmüyo
rum, teşekkür ederim. Ben, üzerinde muamele yapıl
mayan «bu takriri gene de zapta almış öldüm. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

I 
Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 20 . 7 . 1966 günîü ve 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun 12 nci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Belediye Meclislerince gerekli görülen haller
de, belediye bütçelerine konacak ödenekler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bir kusurumu itiraf ediyorum; o da, bu teklif 
Meclisin komisyonlarında görüşülürken gitmemek 
kusurudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanunun 1 nci maddesi, «Belediye meclislerince 

gerekli görülen hallerde, belediye bütçelerine kona
cak ödeneikler» şeklindedir. Eski kanunda bu şöyle 
idi : «Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerindeki top
lam giderlerin % Tinden az olmamak üzere kona
cak Ödenekler...» Şimdi, demek ki c/c l'i kaldınyo-
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ruz, belediyelerin ihtiyarına bırakıyoruz, takdir edi
lecek bir miktarın konulacağını söylüyoruz. Sanki 
|% İlerle bir şeyler toplanmış; bu % İleri kaldırıp, 
yerine hangi belediye ne istiyorsa, onu koysun diyo
ruz. 

Bu madde, işleyen bir madde değldir. Bu, aslın
da belli bir fonun gelişmesine de yaramamıştır. Eğer, 
bu kanun bu yönden dikkate alınmak 'istenirse, şim
di sayacağım bütün maddelerde buna benzer hasta
lıkları göreceğiz. 

Ben, kürsüden ayrılırken bir de öneride buluna
cağım; belediyelerin ihtiyarına bırakılan bu maddeyi 
de kaldıralım, ibeled:yelerden fon alınmasın. Çünkü, 
hazı arkadaşlarımız bununla büyük belediyelere fon 
sağlanacağını zannediyorlar. Kesin olarak yanlıştır, 
rakamları arz edeceğim. Yine bazı arkadaşlarımız 
bu fonun sadece büyük belediyelere harcandığını 
zannediyorlar, bu da kesin olarak yanlıştır. 

Değer'li arkadaşlarım; 
1975 sayılı Yasa beMen'Hdiği biçimde uygulanmış 

değildir. Bu kusurlu uygulamalara herkes katılmıştır. 
Kısa sürede belki biz de katıldık. Bu Yasayı çıka
ranlar, 1966 ile 1970 yılları arasındaki 5 yılda {Ay
rıntılarını arz edeceğim) 104 milyon 434 bin 64 lira 
sağlanacağım zannediyorlardı, bu sağlanmamıştır. 
Şimdi ben burada 1970'e kadarını söylüyorum. Hü
kümet ve sayın Komisyon 1970'ten sonra ne birik
miş, onu söylesinler. Neyi affediyorlar, neyi geriye 
iade ediyorlar, ne birikmiş onu öğrenelim. 

1970'e kadar olan bu rakamlara hayır diyemezsi
niz, imzalarınız var; yani Hükümetin hayır demesi 
mümkün değil. Ondan sonrakinde de var imzaları, 
1970'e kadar olanlarda var. Soru olarak soruyorum : 
Ne topladınız, toplanmamış olan bir şeyin affı ne 
oluyor, hangi belediyeyi ferahlatıyorsunuz, hangi be
lediyeye ne veriyorsunuz?.. 

Bitmedi saym arkadaşlarım; temayül anlaşılıyor, 
bizim arkadaşlar da oy verecekleri için biliyorum ka
nun çıkacak; ama Sayın Demir Yüce çok iyi bir müj
de verdiler; arkadan daha geniş kapsamlı bir yasa ge
leceğine göre, ona yardımcı olur diye görüşlerimi arz 
edeceğim ve aynı zamanda tümü üzerindeki görüşleri
me de belgesel rakamlar vermek istiyorum. 

1 numaralı fon denilen 12 nci maddenin sağladığı 
fonun sadece (c) bölümünü ele almış değerli arkadaş
larım. Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşürken arz 
ettim; muhalefette iken yapılmıştır, elbet siyasî faali
yet yapılacaktır. Arkadaşımız belediyelerle ilgili kıs
mını almıştır, öteki maddeleri almamıştır. Öteki mad-
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deler de; yani (a, b, d, f, g, h, i) fıkralarında yazılı 
gelirler toplamı da kanun çıkarıldığı zaman, 1966' 
dan 1970'e kadar eğer çıkaranlar tarafından işietiie-
bilseydi, 50 milyon lira toplanacaktı. Bu da toplanma
mıştır. 

Şimdi gene Hükümete ve Komisyona soruyorum : 
1970'e kadar toplanmamıştır, topianmışsa miktarları 
nedir? Tabiî bir miktar toplanmıştır; ama 1970'den 
sonra ne toplanmıştır, neyi affedeceksiniz?.. 

Bunların yerine bir para kullanıldı, bunların yeri
ne kullanılan parayı arz edeyim : Bunların yerine kul-
nılan para; yani toplandığı zaman yapılacak hizmetleri 
sağlamak üzere bir para kullanıldı; ama o, İmar - i s 
kân Bakanlığının fonudur. Bu fondan kullanılan para 
da 1967 - 1968 ve 1969 yıllarında toplam olarak 156 
milyar 242 bin 657 Türk lirasıdır. Yanlış, başka yer
den kullanılmıştır, aynı amaçla •kullanılmamıştır; ama 
hizmet yapmıştır tabiî. Yani, kanunun uygun diye em
rettiği yerde bu para kullanılmamıştır. 775 sayılı Ya
sanın 13 ncü maddesindeki (b) ve (c) fıkraları gereğin
ce bu para; yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve
saire ile kamu hizmetlerine harita alımı, plan ve proje 
düzenlemelerine; yani teknik hizmetlere harcanmıştır. 
Oysa paralan bu amaç için toplamadınız; yani bu top
ladığınız paraları bağış şeklinde kullanmayacaktınız. 
Bağış şeklinde kullanılmışlardır. 

Bu ne demektir? Bu, ekonomide kanun yapıcının 
«fon yarat, bu fonu işlet» emri yerine, tersine «fonu 
erit, fonu tüket» biçiminde kullanılması demektir. Hü
kümet tersine rakamlar getirirse, evvelce bana imza-
larıyle vermiş oldukları raporlar budur. Bu rakamlar
dan ikisinden birinin yanlış olması lâzım. Ya bu Ba
kana verilen ya da bana verilen (ben de Bakan olarak 
bulundum orada) bu rakamlardan birisi yanlış ola
caktır. 

775 sayılı Kanunun (c) fıkrası sadece ele alındığı 
zaman, özür dileyerek söylüyorum, Sayın İlhan Er-
soy'u ne denli takdir ettiğimi ve bu işin uzmanı oldu
ğunu biliyorum; ama bir siyaset adamı olduğu için, 
bir siyasî amaçla getirilmiş gibi görünüyor bana. 

Değerli arkadaşlarım; 

Eğer af isteniyorsa bütün bu maddelerin kaldırıl
ması gerekir. Çünkü affedeceğiniz bir şey yok. 

Şimdi, bazı rakamlar arz etmek isterim. Çünkü ar
kadaşlarım rakamlardan hoşlanmadıkları için, (öyle 
diyeceğim) bir ölçüde yanlış noktalara gidiyorlar. Önü
müzde muhasebelere girmiş bu rakamlar varken; şu 
toplandı, bu toplandı, büyük belediyelere şu yardımı 
yapıyoruz ya da bir fon yaratılıyor deniyor. Değerli 
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arkadaşlarım, bizim Halk Partili arkadaşlarıma da söy
lüyorum; burada bir fon yaratılmamak tadır; yani Ka
nun teklifini getiren kişiler fon yaratmıyorlar, tersine 
fonu kaldırıyorlar, fonu keyfiliğe bırakıyorlar ve bu 
keyfiliğe bırakılırken de gerekçeleri de şu oluyor : 
Büyük belediyeler para veriyordu, büyük belediyele
rin hakkını yedik; şimdi kaldıralım, artık büyük be
lediyelerden almayalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük belediyeler para vermişse, aslan payını da 

büyük belediyeler yemiştir. İstanbul Belediyesi 1 mil
yar bütçesinin % l'i olan 10 milyonu vermişse, 200 
milyon liralık yatırım almıştır. Ha.., küçük belediyelere 
hiçbir şey yapılmamış mı?.. Gecekondu hissi veren, 
aslında ben bu fonun küçük belediyelere akmasına 
teknik olarak karşıyım. Bakan olarak da karşı çık
tım; ama Bakanlığa ilk geldiğim zaman gördüm ki, 
küçük belediyelere de bir şeyler verilmiş. Zaten eko
nomide bir fon birikecek, bu fonun döner döngüsü sağ
lanacak; yani fon gelir getirecek, iş yapacak geriye dö
necek; böyle bir döngüye getirilirse elbette bazıları 
istifade edecektir. Elbette fon bunun için kurulur. Şim
di, bizim arkadaşlarımız tersine bu fonun yararsız ol
duğunu söylüyorlar. Fon, birikmediği için yararsızdır 
ve şimdi birikmemiş fonu affetmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bakınız 12 nci maddenin (c) fıkrasına göre % İler
den (yıllara göre arz edeceğim) bütün belediyelerin 
yılh'k bütçelerindeki toplam giderler : 

1966'da 1 milyar 400 milyon. Buradan toplanması 
gereken % 1 14 milyondur. 1967'de 1 milyar 713 
milyon 315 bin 607; biriktirilmesi gereken, fona gön
derilmesi gereken 17 milyar 133 bin 156. Yekûnu arz 
edeyim; gerekirse rakamları isteyen arkadaşlarıma ve
rebilirim. 1966'dan 1970'e kadar bütün Türkiye'deki 
belediyelerin 10 milyar 443 milyon 406 bin 426 lira 
bütçelerinde görünmüş; bunun % l'i olarak 104 mil
yon 434 bin 64 Türk lirasının fona gitmesi gereki
yordu. Şimdi soruyorum : 1966'dan 1970 yılına ka
dar bu 104 milyonun ne kadarı gitti? Şimdi cevap 
vereceklerini zannetmiyorum ve bu para toplanma
mıştır ya da son derece cüzî bir miktarda toplanmış
tır. Bu, ta 1966 yılından 1975 yılına kadar sürmüştür. 
Havaya yumruk atmayalım arkadaşlar. Kanun gel
miş görüşüyoruz, ciddî bir mesele. Bir şeylere oy ve
riyoruz. Hükümet getirmiş, Hükümet te görmüş, tek
lif sahipleri var; ama burada bunların izahatına gö
re biz senatörler oy vereceğiz. Havaya bir oy vermiş 
olmayalım. 

14 ncü maddeye ait rakamları arz etmiyorum, 
madde geldiği zaman arz edeceğim. 

Şimdi, benim söylemek istediğim şey şu : Bakı
nız şimdi, bu toplanan paralardan bütün Gecekondu 
Yasasının getirdiği paraların tümünden kamulaştır
malara toplam 1966'dan 1970'e kadar 47 milyar 562 
bin 110 Türk lirası harcanmıştır. Devlet hizmeti ya
pılmaktadır, millî gelir kullanılmaktadır, Devletin im
kânları kullanılmaktadır. Evet, bunlar olacak ve bir 
kanun var. Bunlar elbette toplanacak ve kullanıla
caktır. O noktada kullanılmıştır. 

Kamulaştırma kredisi olarak 28 milyon 73 i bin 
505 Türk lirası harcanmış, tasarruflu ev yapmaya 102 
milyon 953 bin 712 Türk lirası harcanmış, inşaat kre
disi olarak 7 milyon 920 bin verilmiş, evini yapana 
yardım olarak 2 milyon 7 bin 382 Türk lirası veril
miştir. Türkiye'de hangi belediyelere ne biçim dağıl
dığı konusu sorulduğu zaman, «Büyük belediyeler 
aslan payını almıştır.» deniyor. Bir de bir arkadaşı
mız soruşturma önergesi olarak getirdi, İsparta ili 
hariç, başka yerlerde bana göre iltimaslı fon kulla
nılmamıştır. İsparta ilinde iltimaslı kullanımlar maa
lesef yapılmıştır. 

Şimdi, demek ki olmayan bir fonu affedeceğiz. 
Buna gerekmez diyorum. Eğer bu fonun işleyeceği
ni düşünüyorsanız, belediyeler fon topluyorsa, mec
burî olduğu zaman vermeyen belediyelere ihtiyarî ol
ma hükmü koyduğunuz zaman para toplanır mı? O 
halde, kendimizi niçin aldatıyoruz? Bu büyük bele
diyelere gelir sağlamayacaktır. Bu, yeni bir fon kur
ma değildir. Herhangi siyasî bir ekibin yeni fon kul
lanması gibi bir mesele değildir. Çünkü, hiç bir be
lediye artık bu fona para vermeyecektir. Bir ölçüde 
bu fonun mevcudiyeti dolayısıyle İmar - İskân Ba
kanlığının başka fonundan buraya aktarılacak hizmet
leri vardı, o hizmetler de büyük belediyelere gidi
yordu; tersine bu hizmetler de duracaktır. 

O nedenle, «775 sayılı Gecekondu Yasasının 12 
nci maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır.» hükmünün getirilmesini, reddedileceğini bildi
ğim halde arz edeceğim ve sadece kendi anlayışıma 
göre bir görevimi böylece yapmış olacağım. 

Yalnız buradan ayrılmadan bir hususu daha arz 
edeyim. Ben, biraz teknik adam olduğum için her 
halde kelimeleri ye cümleleri usulünce kullanamıyo
rum. Sayın Ucuzal arkadaşımız kendilerine yöneltti
ğim eleştirilerimi, kendilerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yerine koyarak, Meclisin yeriue koyarak 
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değerlendirdiler ve benim Sayın Ucuzal'a söylediğim 
sözleri, Türkiye Bü'yük Millet Meclisine söylenmiş 
g'ibi gösterip, demogojik bir yola saptılar. Bir ötele
me yaparak, beni Meclislere karşı son derece say
gısız bir duruma düşürmüş olmasından dolayı, Sayın 
Ucuzal'ı yine kendi anlayışları ve kavramları içeri
sinde bırakıyorum. Meclislere olan saygın sonsuz
dur ve bu saygı bittiği zaman da ben burada durma
yacağım. Bunun da böylece yanlış anlaşılmamasını 
dilerim. Kendileri aslında çuvaldız'ı batırdılar, iğne 
ile bir yokladım üzüldüler. Politikada eskimiş olma
sının ustalığı, hatta biraz da talâkat ve bilgisinin her 
halde benim çok üzerimde olması nedeniyle oîac?' 
ki, burada kendilerine söylediğimiz bir iözü, tüm 
Meclis'e yöneltilmiş bir söz olarak nitelendirdiler. 
Zabıtlara geçmesi yönünden arz ediyorum. Ben, böy
le bir haddini bilmezlik yapacak kişi değilim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka 
sayın üye?... Buyurun Sayın Coşkun. 

ALÎ CELÂDETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

'Sayın Babüroğîu'nu dikkatle dinledim. 12 nci 
maddenin yeni getirilen (c) bendinin .kaldırılmasını is
tiyorlar ve bu yolda müdafaalarını yaptılar. Halbuki, 
halen meri olan (c) bendi, belediyelerin genel bütçe
lerinin muayyen bir nispetini bütçelerine koymak mec
buriyetini amirdi. Şimdiki ise, belediyelere böyle bir 
ödenek koymayın demiyor. Ya ne diyor?.. Belediye 
meclisleri arzu ederlerse, bir gecekondu fonunu bütçe
lerine koyabilirler; yani bu mecburiyetten kendilerini 
çıkarıyor, 

'Bence bu yeni getirilen metin gayet yerindedir. Be
lediyeler hizmet tercihini kendileri yapacaklardır. Bu 
da belediye meclisleri; gecekondu fonuna şöyle bir 
para koyalım diyeceklerdir ve hizmet tercihlerini bu 
suretle ortaya koymuş bulunacaklardır. Halbuki, bu 
fıkrayı kaldırdığımız takdirde belediyeler, yine ha
len mer'i olan (c) bendine göre, mecburî bir ödenek 
koyacaklardır. E, belediyelerimizde bu ödeneği bütçe
lerine koyma imkânı halen var mıdır, yok mudur ve
yahut Sayın Babüroğlu'nun ifade ettikleri gibi, bu 
ödenek bütçelerine konuyor mu, konmuyor mu?.. 
Konmuyor veya konuyorsa da realize edilmiyor şek
linde ifade ettiler. İyi ya biz belediyeleri bu külfet
ten kurtarıyoruz; yani şu (c) bendi ile belediyeler kül
fetten kurtarılıyor. Ama, arzu ederlerse gayet tabiî 
ki, yine koyabilirler. 

6 . 5 . 1976 O : 1 

Tatbikatta şöyle oluyor : Bütçeye muayyen bir 
ödenek konuyor, zamanında bu fona aktarıîamıyor. 
Aktanlamayınca gecikme zammı işliyor. Gecikme 
zammını da maalesef muhasipler ödüyor; yani me
sulü onlar oluyor. Bu (c) fıkrasını bu şekilde yeniden 
ihdas etmekle, belediyeleri ve muhasipleri bir çok kül
fetten kurtarmış olacağız. 

Arkadaşlarım yine burada, «Belediye gelirleri ka
nunu çıkmadı, çıkmalıdır. Belediyeler maddî olarak 
teçhiz edilmelidir.» şeklinde konuştular. İyi ya, bu da 
onu amir; yani gecekondu fonundan hiç olmazsa bun
ları vareste tutarak kendilerimi böyle bir mükellefiyet 
altına sokturmuyor ve belediye gelirleri buraya da 
aktarılmak suretiyle azalmıyor. Onun için, bence Ba
büroğlu'nun görüşüne veyahut biraz sonra okuna
cağını zannettiğim önergesine iştirak etmeye imkân 
yok. Binaenaleyh, (c) bendinin bu değişikliğini; yani 
maddenin bu yolda yeni getirilen şekilde kabulünün 
çok faydalı olacağı kanaatındayım. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?.. Yok. 

Komisyon söz istiyor mu efendim?.. Yok. 
'Madde üzerinde müzakere sona ermiştir, 
Bir teklif var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapılma

sı hakkında Kanun teklifinin; 

«Madde 1. — 
c) Belediye Meclislerince gerekli görülen hallerde 

belediye bütçelerine konacak 'ödenekler» hükmünün 
çıkarılarak, 

«775 sayılı Gecekondu Yasasının 12 nci maddesi 
(c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.» 

ifadesinin konulmasını önerir, saygılar sunarım. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

'BAŞKAN — Teklif üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu fıkrayı bu şekilde ihdas etmekle belediyelerde 

artık gecekondu fonu kalkıyor değil ki... Yine 12 nci 
maddenin diğer fıkraları, belediyelerde bir gecekon
du fonunu ihdas ediyor. Kaldı Jci, bu hizmetler Dev
let tarafından da görülüyor. Bu fıkranın belediyeleri 
muhayyer kılmasının gayesi, belediyeleri büyük bir 
külfet altına sokmamaktır. 
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Teklifin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum.., 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 2 nci maddeki fıkrala
rın müzakeresi ayrı ayrı mı, yoksa tümüyle mi yapı
lacak?.. 

BAŞKAN — Efendim, hepsi 2 nci maddeye da
hildir. Bunlar fıkralar halinde değil de, geçici mad
deler olarak konulmuştur. Tamamını okuyacağız. 
Tamamını müzakere ederken teklif vaki olursa, ister
seniz her fıkrayı ayrı ayrı müzakere etmek mümkün. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bendeniz ayrı ayrı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ tümü okunsun da 
ondan sonra oylarız. 

Madde 2. — 20 . 7 . 1966 günlü ve 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 6. — 12 nci madde ile teşkil edil
miş bulunan fona 1 . 3 . 1976 gününden önce, adı 
geçen maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçe
sinden intikal eden ödenekten henüz harcanmamış 
olanları, belediye meclisi kararı ile ve belediyenin 
diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere fondan geri 
alınabilir. 

Geçici Madde 7. — 12 nci maddenin (c) ben
di gereğince, belediye bütçelerinden fona aktarılması 
gerekli görülen ödenekleri intikal ettirememiş beledi
yeler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 

Ayrıca, Gecekondu Kanununun çeşitli maddele
rinde sözü geçen yükümlülükleri 1 . 3 . 1976 gününe 
kadar yerine getirememiş olan belediye sorumluları 
hakkında ceza hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Madde 8. — Belediyelere ait olan veya 
Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin mülkiye
tine geçmesi gerdken arazi ve arsalar üzerinde 
1 . 3 . 1976 gününden önce yapıldıkları tespit edilen 
gecekondular hakkında da sözü geçen Kanunun 21 
nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu gecekondulardan haklarında yıkım kararı alın
mış ve fakat bu karar henüz yerine getirilmemiş olan
larının yıkımı durdurulur. 

Haklarındaki yıkım kararlan daha önce yerine 
getirilmiş bulunan gecekondu sahipleri, bundan do
layı herhangi bir hak talep edemezler. 

Bu madde kapsamına giren gecekondular hakkın
da 775 sayılı Gecekondu Kanununun ilgili diğer bü
tün hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üç adet geçi
ci maddeyi ihtiva ediyor. 2 nci maddeyi böylece tü
müyle birlikte müzakere etmek de mümkündür. Ge
nel Kurul arzu ederse, her fıkra yerine geçebilecek 
olan her geçici maddeyi ayrı ayrı da müzakere edebi
liriz. 

Sayın Babüroğlu, her fıkranın ayrı ayrı müzakere 
edilmesini teklif ediyor. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Babüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Geçici 6 nci madde, «12 nci maddeyle teşkil edil
miş bulunan fona 1 . 3 . 1976 gününden önce, adı 
geçen maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçe
sinden intikal eden ödenekten henüz harcanmamış 
olanları, belediye meclisi kararı ile ve belediyenin 
diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere fondan geri 
alınabilir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bir Bakanlık. Bu Bakanlık bir plan yapmış, 

bu planı Devlet Planlamadan geçirmiş, belediyelere 
göre hizmeti projelendirmiş ve varsa bu fonu harca
ma planına başlamış. Şimdi siz bu parayı, varsa geri 
aldıracaksınız. Peki, bu paralar belediyelerce geri 
alınırsa, Sayın Bakan, bu Sayın Bakanın emrindeki 
memurlar ve hizmet alanı açılmış olan belediyeler ne 
yapacaklar? Bütçeden ayrıca para mı koyacaksınız? 

Değerli arkadaşlarım; 
Lütfen beni yanlış anlamayınız, ben burada bir 

meseleyi ortaya koymak istiyorum. Şimdi soruyorum; 
gerek Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanına, gerek
se Hükümete: Elinizde para varsa; bu parayı tuttu
nuz mu, para bankada mı, yoksa faize mi verdiniz? 
Nasıl verirsiniz faize, belediyeler «yandım Allah» 
diyecekler, siz bu parayı varsa alacaksınız. Halbuki 
ortada böyle büyük bir para yoktur değerli arkadaş
larım; olsa da kullanılacak yeri vardır. Bindiğimiz 
dalı kesmeyelim. O paralar hizmete bağlanmıştır, 
projeye bağlanmıştır. On aydan beri iktidarda olan 
Karma Hükümet bunu birtakım hizmetlere bağladı. 
Belediyeleri geliştirmenin, onlara yardım etmenin 
yolu bu değildir. İsterse tek kişi kalayım, bütün ar-
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kadaşlar aleyhte oy verseler dahi, Galilenin, «Dün
ya dönüyor» dediği gibi bu teklifin sakat olduğunu 
söyleyeceğim. Bütün maddelerde diyeceğim, yanlış 
iş yapıyorsunuz. Arkada para kalmış ise bunu alma
yınız. Eğer fon planlanmamış ise, Bakanlık kusurlu
dur. Bunlar birtakım yerlere harcanacak. Hatta ve 
hatta 20 nci maddeyi konuşurken arz ettim; yanlış 
fon kullanılmış. Bakanlık, fonu borçlanma yolu ile 
kullanılacak yere değil, geriye iade edilmeyecek ye
re kullanmış. Paranız varsa borcunuzu ödeyin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu zaafı gidermenin yolu bu Parlamentodadır. 

1961, 1964, 1971, 1975 yılında hazırlanmış olan 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu her defasında kâh 
maliye bürokrasisinde, kâh planlama bürokrasisinde 
tıkanmış kalmıştır. Her defasında da Türkiye'deki 
belediyelere sorumlu bakanlar söz vermişler, çıkara
mamışlardır. Asıl çözülecek mesele budur. Binaena
leyh, bu fona dokunulması yanlıştır. Geçici 6 ncı 
maddenin kanun teklifinden çıkarılmasını arz eden 
bir önerge sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçici 7 nci maddeye gelelim. Bu maddede; 

«.. (c) bendi gereğince, belediye bütçelerinden fona 
aktarılması gerekli görülen ödenekleri intikal ettire
ni emiş belediyeler hakkında herhangi bir işlem yapıl
maz. 

Ayrıca, Gecekondu Kanununun çeşitli maddele
rinde sözü geçen yükümlülükleri 1 . 3 . 1976 gününe 
kadar yerine getirilememiş olan belediye sorumluları 
hakkında ceza hükümleri uygulanmaz.» deniyor. 

Bu maddede de esasen işlemeyen, donmuş bir 
yükümlülük affedilmektedir; yani bana göre he
men hemen olmayan bir şeyi affediyoruz, karanlıkta 
hayaletlerin yürümesi gibi. Bir yandan kabul edil
sin; ama bütün bunlara dikkat ediyoruz da değerli 
arkadaşlarım, 1 numaralı fonu arz ettim, bir de 2 
numaralı fon var. Gecekondu Kanununun 14 ncü 
maddesdni. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, «yeni
sini yapın» demiş. Buna dokunmayacağız; ama tu
tup 1 numaralı fonun, açık söylüyorum; belediyele
re şirin görüneceğim diye, şirin görünmez aslında. 
Belediyeler bu işleri çok iyi anlıyorlar, belediyeler bu
nu anlayacaklar aslında. Yani, meselesini bilen, bütçe
sini bilen, gecekondunun ne olduğunu bilen belediye 
başkanı bunu anlamaktadır. Nitekim sesler çıktı; «Bu 
kanunu uygulayamayız.» diyorlar. Kanunun 14 ncü 
maddesinin aslında düzeltilmesi gerekir. 

Sorun şuradan geliyor; 1966 yılında Gecekondu 
Kanunu, Bütçe Komisyonunda görüşülürken, (İlk iki 
ayında o Bakanlığın bünyesinde Genel Müdür olarak 
bulundum.) ondan sonraki dönemlerde kanun çıkarıldı. 
Komisyonda uzman arkadaşların konuşmasına, o gün
kü yetkili Bakan zannederim müsaade etmemişlerdi. 
14 ncü maddenin Anayasaya aykırı olduğu o zaman 
uzmanlar tarafından zannederim söylenilmişti; fakat 
uzmanları dinlemeden çıkarıldığı için, Gecekondu Ka
nunu bu aksaklıkları ile bugün önümüze çok acı bir 
biçimde gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi size bir tablo çiziyorum: 775 sayılı Gecekon
du Kanununun 14 ncü maddesine göre, (1966 yılından 
1970 yılma kadar, beş yıllık dönemi söylüyorum, Hü
kümet isterse sonraki dönemi söyler. Ben 1966 - 1970 
arası dönemi arz ediyorum.) beş yılda 341 259 730 TL. 
bütçeden sağlanacaktı. 14 ncü maddenin (b) fıkrasına 
göre, Türkiye Emlâk Kredi Bankasından 140 milyon 
lira alınacaktı. . Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğından 117 milyon lira alınacaktı ve toplam, 1966 -
1970 aralığında 598 259 730 TL. olacaktı. Bu gelirler 
sağlanamamıştır. Bu gelirlerin 398 307 734 lirası sağ
lanabilmiştir; yani bu fona çeşitli nedenlerle 
199 951 996 TL. alınamamış, geride kalmıştır. Daha 
önemlisi, Sosyal Sigortalar Kurumu ile yıllık bütçele
rinden konut kredisi veren veya konut için yardım 
yapan kamu kaynaklı öteki kuruluşlardan beş yıllık 
dönemde kanun öngörmüş olmasına rağmen, herhan
gi bir katkı sağlanamamıştır. Yani, Gecekondu Ka
nunu çıktığı günde, zaten işlemeyen bir biçimde çık
mıştır, rakamlar burada. Nedeni var, bunu da arz 
edeceğim. 

775 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin (c, d, e, f. g) 
fırkaları işlememiştir, işletilememiştir, çıkaran Hükü
met de işletememiştir. Ondan sonrakiler nasıl işlete
cek? Ben zamanınızı almamak için o işlemeyen fık
raları okumuyorum. Zaten biraz da gelecek yasa 
(Hükümetin hazırlayacağı) üzerindeki eleştirilerimin 
yönünü vermek için tutanaklara ve beni dinleyen se
natörlere söylüyorum. Burada sadece 14 ncü mad
denin (h) fıkrası, fonla biriken faizler ve öteki bazı 
gelirlerle 1967, 1968, 1969'da 1 869 568 TL. olmuş
tur. Emlâk Kredi Bankasından ve Türkiye Emekli San
dığından kararnamelerle alınan bu paralar da, borç
lanmaya girebilecek konutlar için harcanmamıştır, 
yanlış yerde harcanmıştır. Bu paraların sahiplerine ge
ri ödenmesi lâzımdı; ama bu yasayı kullananlar âde
ta bu kuruluşların paralarını, deyim uygunsa, (biraz 
ağırca kaçacak) yasal gaspa gitmişlerdir. Kanuna 
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göre paralar iade edilecekti, iade edilememiştir ve bu 
paralar önleme ve ıslah bölgelerinde yol, su, elektrik, 
kanalizasyon, kamu tesislerinin harita fotoğrafları ve 
planlama projelerine harcanmıştır. Oysa, bağış yoluyle 
harcanacak kaynak bulunacaktı bunlara, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasından, Sosyal Sigortalardan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından alığımız 
ödünç paralar da kredi yoluyle kullanılıp geri iade 
edilecekti, ki fon yaratılsın, İsveç'e, İskandinav ülke
lerine imreniyoruz. Bütün bunların kalkınma tılsımı, 
fonları yaşatabilmeleridir. Biz kurmuşuz, fonu ya-
şatmayıp öldürmüşüz. Üstelik de bankalardan siyasal 
zorla almışız, şimdi nasıl kapayacağız? 

İnsanın aklına şu geliyor: Bu yasayı kullanamaya
caktınız, işletemeyecektiniz; öyleyse bu yasayı niçin 
çıkardınız? Bütün bunlar sorulardır; ama bütün bunlar 
artık geçmişin derinliklerinde kalmıştır, bütün bunları 
orada bırakalım ve bunlar bizim için çok önemli 
tecrübe birikimleri oisun. Tümü üzerinde de arz et
miştim; bu tecrübe birikimleri karşısında meseleyi 
getirelim. Bu böylesine çıkmaz ve arkasında senatör
lerin oyu olan teklifle oyalamayalım ve değerli arka
daşlarım bu toplanan paraların % 54'ü; yani 64 mil
yon liraya yakını 1966 - 1976 yıllarında yönetime git
miştir. Oysa, yönetime bunlar harcanmayacaktı. 1971 
yılında yönetime harcamalar tarafımdan durdurulmuş
tur. 

1974 yılı ve 1975 yılı Bakanlık döneminde ben ken
dimi 15 gün sonra değişecek Bakan saydığım için 
açık söyleyeyim bu fonu ben de. iyi kullanamadım, 
durduramadım. Demek ki bir hastalık var; yani si
yaset adamları buraya geldiği zaman gerek kendi si
yasî partilerinden, gerek çevrenin baskısı altında 
fonları özellikle tayinler konusunda kullanmakta
dırlar ve Bugün İmar - İskân Bakanlığında, (her dö
neme taksim ederseniz, 600 - 700 kişi ile yönetilme
si mümkün olan İmar - İskân Bakanlığı) bu tür fon
larla yanlış personel politikası güdülmesi yüzünden, 
personel sayısı her halde 4 bini buldu. Benim za
manımda 3 700'dü. Sayın Ok'un da tazyikler karşı
sında 300 - 400 kişi tayin etmiş olacağını zannede
rim. Yalnız, bana; «Bürokrosidir, beyefendi bunu 
kullanamazsınız.» dedikleri gibi, şimdiki Bakanları
na da her halde demişlerdir. Bana dedikleri zaman, 
ben sözlerini değerlendirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Bütçe Komisyonunda ben kimi tayin edip 

kimi tayin etmediğini, bu fonun rakamlarını verdim. 
Şimdi önemli olan konuya geliyorum. 

Demek ki Emlâk Kredi Bankasından para alın
mış, Emekli Sandığından para alınmış, Sosyal Sigor
talar Anayasa Mahkemesine gitmiş. Anayasa Mahke
mesi bunu gasp saymış, 14 ncü maddenin bu fıkra
sını iptal etmiş. Öteki kurumlar emirdeki kurum
lardır, gidememişler. Şimdi bu paralar nasıl geri dö
ner diye bulunan çareye bakınız arkadaşlar. 

Bir rapordan pasaj okuyorum: «1972 yılına ka
dar Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığından sağlanan katılma paylarının ne 
şekilde ilgili kurumlara iade edileceği konusunda 
anılan kuruluşlarla Bakanlığımız ve Maliye Bakan
lığının temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, katılma 
paylarının fon borcu olarak telâkki edilmesini, 775 
Sayılı Kanuna göre olanaksız olduğu konusunda gö
rüş birliğine varılmış..» 

Fon borcu sayılamıyor; yani Bankaya «Hükü
mete iade edin» diyor. İade etmiyoruz; zira parala
rı kime verdiğimiz de belli değil. Altyapılarda kullan
mışız, kişilere vermişiz, kişiler yararlanmış; fakat 
kimi borçlandıracağımızı bilemiyoruz, idare bunu 
çıkaramıyor. 

«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından sağ
lanan katılma paylarının memur kooperatiflerine 
kredi kaynağı olarak değerlendirileceği..» deniyor. 

Memur kooperatiflerine verilmiş, onlardan geri 
alınamıyor. Çünkü, kime nasıl verildiği belli değil, 
altyapı tesislerine verilmiş. 

Yine; «Türkiye Emlâk Kredi Bankası katılma 
paylarının ise, görev zararı şeklinde kabul edilerek 
genel bütçeden ödenmesi olanaklarının araştırılması.» 
denmektedir. 

Zannediyorum bugüne kadar bankalar bu konu
da kuruluşlardan alacaklıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi hal böyleyken; yani konut kredileri bu şe

kilde kullanılırken, Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
Seçim Bildirgesinde de şöyle denilmektedir: 

«Türkiye'de mesken politikası dağınık bir man
zara arz etmektedir. İmar ve İskân Bakanlığının 
dörtlü uygulama sistemi, Emlâk Kredi Bankasının 
yapı tasarrufu, Ordu Yardımlaşma ve Sosyal Sigor
talar Kurumunun konut sahibi yapma hususundaki 
ayrı uygulamaları; mesken politikasının Türkiye'de 
etkin bir şekilde uygulanmasını önlemektedir. Çeşitli 
uygulamaları tek elde toplamak suretiyle probleme 
daha etkin bir çözüm- tarzı bulmak zarurîdir.» 
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Ben Sayın Melen'i burada zannederek bu noktayı 
getirdim; ama herhalde zabıtları lütfeder, okurlar. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 841' 
nci sayfasının dördüncü ilkesi de şöyledir: 

«Konut kredi fonlarıyla fertlerin konuta ayırabi
lecekleri fonların tek kaynakta toplanması yoluna gi
dilecektir. Bu amaçla Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasında toplanacak bu fonların kullanımı, kredi ta
vanları kredi düzeyi ile verilecek kredi, vade ve faiz 
farklılaşması veya kaldırılması, gelire göre ve konut 
maliyetlerini düşürme amacına dayalı olarak yeniden 
saptanacaktır. 

Bu uygulama Maliye ile İmar - İskân Bakanlıkla
rının ortak düzenleyecekleri bir yönetmeliğe göre 
yürütülecektir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu Plan emrini yediemin Bakanlığım sıra

sında bir kararname ile Bakanlar Kurulundan çıkar
dık. Bu kararname şu vesile ile çıkarıldı: İşçi konut 
kredilerinin 75 bin liradan 100 bin liraya çıkarılma
sı sağlandı. Bu kararname, Irmak Hükümeti tarafın
dan 1 7 . 3 . 1975 gün 7/9532 sayılı Kararname 
olarak çıkmış olduğu halde, yani 75 bin lira olan 
işçi konut kredisini 100 bin liraya çıkarma kararna
mesi Güven Partisinin söylediği ilkeye, Üçüncü Beş 
Yıllık Planına uygun olarak çıkarıldığı halde bozul
muştur. Her Başbakan yardımcısı hükümette kendi 
parti programını uygular bir havaya giriyor; ama 
her halde Sayın Feyzioğlu bunu ikinci defa okuma
yı ve Plana da çok meraklı olduklarını biliyorum. 
Planı da okumayı unutmuş olacaklar ya da bir siya
sal çıkar sağlamak için bu mükemmel ilkeyi, bizim 
çıkardığımız bu mükemmel kararnameyi bozmuşlar
dır. Bu mükemmel kararnameyi siyasal amaçla, mes
ken kredisini işçiye 75 bin liradan 100 bin liraya çı
karıyorum diye günlerce radyolarda söylemişlerdir. 
Bunun, işçi farkındadır, biz söylüyoruz ve üstelik de 
Birinci Beş Yıllık Plan Döneminden beri, İkinci Beş 
Yıllık Plan dönemi de Adalet Partisinin hazırladığı 
bir plandır, hatta o dönemden beri belli olan bir il
keyi, Batı ülkelerinin uyguladıkları bir ilkeyi arka
daşımız tahrip etemişlerdir. Çok değer verdiğim ve 
Planı çok iyi bildiğine kani olduğum Sayın Feyzioğ
lu, tabiî Hükümet kararnamesi olduğuna göre kar
ma Hükümet konut politikasını, kredilerini bu yan
dan darmadağın etmiştir; tıpkı bu hükmü savunma
ları gibi. 

Bu bakımdan şu önergemi de arz ediyorum. 
Önergem şöyledir: 

«Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun teklifine Geçici madde : 
7 sonuna 14 ncü maddenin (B) fıkrası kaldırmıştır 
hükmünün ilâvesi..» 

Hiç olmazsa Anayasa Mahkemesinin kararına 
uygun bir yasa çıkaramadık; bu vesile ile uymuş 
oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, 8 nci Geçici Madde; belediyelere ait olan 

veya Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin 
mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerin
de 1 . 3 . 1976 gününden önce yapıldıkları tespit edi
len gecekondular hakkında sözü geçen Kanunun 21 
nci maddesi hükümleri uygulanır, demektedir. 

Şimdi, 21 nci madde tabiî gecekonduları hukuki-
leştirmiyor. Bunu sylüyorlarsa iddia ediyorum doğ
ru değildir. Hukukiîeştirmez. Gecekondulara tapu 
vermeyi, sağlamaz madde yanlıştır. Yıkımı bir süre 
için durdurur. Lütfen maddeyi okusunlar. Uzun bir 
maddedir. Bu 21 nci madde böyle bir hüküm getir
mez. Bu gecekondulardan haklarında yıkım kararı 
alınmış ve fakat bu karar henüz yerine getirilmemiş 
olanların yıkımını sadece bir süre için durdurur. 
Haklarındaki yıkım kararları daha önce yerine geti
rilmiş bulunan gecekondu sahipleri bundan dolayı 
herhangi bir hak talep edemezler. Bu madde kapsa
mına giren gecekondular hakkında 775 sayılı Gece
kondu Kanununun ilgili diğer hükümleri uygulanır. 

1966 yılında çıkarılan ve af ve tepki yasası nite
likli olan bu Gecekondu Kanunu kendinden evvelki 
gecekonduları dondurma doğrultusunda bir yasaydı 
ve dondurmak için bazı tedbirler alınmıştı. Aslında 
yasa o günkü ölçülere göre toplumun yapısına ve ça
ğa uygun değildi; ama bir siyasal kavgadan gelin
mişti, bir mücadeleden gelinmişti. Bana göre mükem
mel olmamakla beraber yine eğer ciddî uygulansay
dı, 775 sayılı yasayı çıkaranlar tarafından yasa ciddî 
uygulansaydı. Bundan daha iyi başarılı sonuç alına
bilirdi. 1966 yılında bir püf noktasıdır; şu da bir püf 
noktasıdır. 1966 yılında Gecekondu Kanunu çıkaran
lar bir gecede, yahut birkaç günde hava fotoğrafla
rıyla belli durumu tespit ettiler. O da yetmedi, yer
den birtakım tedbirler aldılar. Bizim kıyılarda yaptı
ğımız gibi yaptılar. Kıyılarda teknik daha ilerlemiş
ti, biraz daha fazla olanaklarımız vardı ve Türkiye' 
de o gün bunlar yapıldı. Ciddî kanun çıkarma anla
yışı budur tabiî. Bir noktada durduracaksınız, ondan 
sonrasını yaptırmayacaksınız, bu hava ile gelmiş bir 
iktidar bunu yapar. Kutlanacak şey. Oturmuşsunuz, 
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tespit etmişsiniz; bundan sonrasını yaptırmayacağım 
demişsiniz, Şu şu tedbirler var, ıslah bölgesi, önleme 
bölgesi, bütün tedbirleri ciddî ciddî getireceğim, fon
ları toplayacağım ve hiç bir belediyeye iltimas etmi-
yeceğim şeklinde biraz evvel arz ettiğim gibi denir 
ve bunu ciddî yürüteceğim denildiği zaman kanun 
böyle çıkar. Bir gecede, yahut birkaç günde tespit 
edilen, sonra galiba tespit bir sene sürdü; ama hava 
fotoğraflarıyla alınan sonuca göre tatbikat devam 
edebilir. Bu teklifte ise böyle bir şey getirmiyorsu
nuz. Ben muhalefetimde diyorum ki; siz 1 . 3 . 1976 
dan itibaren, yahut bugünden önceki gecekonduları 
affettiniz. Bugüne kadarki gecekondular hangisini 
ne ile ölçtünüz, nereden bulacaksınız? O zaman bü
tün hava fotoğrafla çekme yoluyla, yerden tespitler
le yapılmış olan çalışmaları alınan sonucu arz ede
ceğim; o bile bitmemiştir. Böylesine başlayıp uygu
lanmayan kararı görüyorsunuz. Bugünden sonraki 
uygulama nasıl olacak? Yarın ne yapılacak? Şimdiye 
kadar ne yapılmış? Zaten bir gecede gecekondu ya
pılıyor. Dün mü yaptı, bugün mü yaptı; nereden tes
pit edeceksiniz, nasıl yapacaksınız? Bu Kanunu ka
bul ermekle bu memurları nasıl bir sorumluluk al
tına sokacaksınız? Bu Bakanı, bu belediye başkanını, 
bu valiyi nasıl bir sorumluluk altına sokabileceksi
niz? Eski bir vali arkadaşımız da geldiler kürsüde 
konuştular. Bu sorumluluğun altına nasıl girebilir
ler. Vali arkadaşımız muhasebeciler sorumlu oluyor 
dediler; ama şimdiye kadar bir tek muhasebeci so
rumlu olmamıştır. Türkiye'de zaten sorumluluklar 
doğru dürsüt işlese bazı şeyler olmayacak, bunları 
konuşmayacağız. 

Şimdi, o tarihte yapılan tespitlere göre ne olmuş? 
55 il, 185 belediye çevresinde toplam 1 052 gecekon
du bölgesi olduğu tespit edilmiş. Bunlardan 778'nin 
ıslah, 225'nin tasviye bölgesini oluşturduğu ve top
lam 17 125, 3 hektar arazi üzerinde olduğu tespit 
edilmiş, 408 379 adet gecekondu saptanmıştır. O ta-
rihde bu gecekondularda 2 138 015 kişi oturuyordu. 
Şimdi, bu gecekonduların 195 bini elektriksizdi, 186 
bini susuzdu, 233 bini kanalsızdı ve bu gecekondu
lara 1 559 kilometre yol yapılması gerekiyordu, 60 
bin adedinin de tasfiyesi gerekiyordu. 

Bunlar önemli ölçülerde yapıldı. Artık, rakamlar
la sizleri yormak istemiyorum. Ben aslında bunu Se
natoyu boşuna yoran, Meclisleri boşuna yoran ve ba
zı arkadaşlarımızı, tabiî konunun inceliklerini, bu ka
dar kısa zamanda kanun geçtiği için derinliklerine 
inceleme olanaklarını vermeyen bu tür teklifleri eleş

tiriyorum. Küçük bir teklif diye belki de arkadaşla
rımız ciddiye almamış olabilirler, bu Kanunu yara
layarak çıkacaktır, çıksın; ama Sayın Yüce'ye çok 
teşekkür ederim, içimi ferahlattı, inşallah bu dö
nemde esas kanun söyledikleri biçimde gelir onun 
üzerinde daha esaslı olarak görüşebiliriz. 

Şimdi, geçici madde bu şekilde getirilmiş oluyor. 
Bu maddeye göre sözü edilen tarihte gecekonduların 
saptanmış olması gerekiyor oysa saptanmamıştır, 
demek kanun şimdi çıkarken, (Sayın Ucuzal burada
lar mı) bu madde öldü. Hangi gecekondular olduğu
nu tespit etti mi Hükümete soruyorum. Ettim diyor
sa, hangi araçla, neyle tespit ettiniz? O halde tespit 
ettiğinize göre ne kadar gecekondu var lütfen söy
leyin? 

Şimdi, daha önemlisi, siyasal yönden baktığımız 
zaman bu kanun teklifi yurttaşlar arasında ikilik 
getirmektedir. Son derece önemli bir madde. Bu iki
lik şöyledir; Devletin kesesinden bazılarına bir şey
ler vermek kolay. Aslında Devletin kesesinden ver
diğimiz arsa para gibidir; o da para gibidir, hatta 
enflasyon dikkate alınırsa daha da kıymetli, üst hak
kı meselesini arz ederken, tümü üzerinde görüşür
ken bunun ne demek olduğunu da arz etmiştim. Bü
tün bunları Devletein arazisinde olan gecekondula
ra tapu vereceğiz. Ama, eğer bir gecekonducu arazi
yi tam tespit edememiş, özel kişinin arsasında bi
nayı yapmışsa yandı. 

Siyaset adamları olarak, Devlet adamları olarak 
halkın karşısında nasıl cevap vereceğiz değerli arka
daşlarım. Hele hele özel kişinin cebindeki bir kuruş 
ta, Devletin cebindeki bir kuruş ta Parlamentonun 
malıdır. Esas mal sahibi Parlamentodur. Mal sahibi 
olarak özel kişinin cebindeki parayı düşüneceksin, 
Devletinkini dağıtacaksın. Böyle siyasal anlayış olur 
mu efendim. 

Ben bu sorunun çözümünü Ak Günlere Bildir
gesinden (şimdiye kadar kendi bildirgemize müracat 
etmiyordum,) okumak zorundayım; bir defa Ak Gün
lere Bildirgesinin bu konuda politikası şudur, 135 
nci sayfa: 

«Konut yapımına genellikle plan hedeflerinin üs
tünde kaynak gitmesine rağmen konut açığının aza
lacak yerde büyümesi yanlış tarım ve sanayi politi
kalarının ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan 
düzensiz kentleşmenin sonucudur. C. H. P. iktidarı
nın kuracağı düzende tarım kesimi daha geniş nü
fusu daha yüksek düzeyde geçindirebilir duruma ge
leceği, sanayi kırsal alanlara kadar dengeli bir biçim-
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de dağılacağı ve bütün kırsal alanlarda köykentler 
kurulacağı için kentleşme ve konut sorunu geniş öl
çüde kaynağında çözülmüş olacak, büyük merkezle
re nüfus akımı yavaşlayacaktır, böylelikle konut ya
pımına yönelen kaynaklar daha makul ölçülere ine
bilecek ve üretken yatırımlara ayrılan kaynaklar ar
tacaktır» 

Elverişli alanların kamulaştırılması arsa spekü
lasyonunu önlemek için öneriliyor: «Sosyal konutla
rın ve dar gelirli ailelerin belirli bölgelerde toplana
rak kentlerin sınıfsal duvarların önlenmesi öngörül
mektedir.» 

«Hiç bir kimsenin evi veya gecekondusu hiç bir 
gerekçe ile barınacağı uygun yer gösterilmeden yı
kılmayacak ve kamulaştırılamayacaktır.» Oysa bu 
kanun teklifi yıkımı getirmektedir. 

«Büyük yapı kooperatifleri kurulması ve koope
ratiflerin birlikler ve üst kuruluşlar meydana getire
rek yapı gereçlerinin sanayii geliştirilmesi sağlana
caktır. Gecekondu Kanunundaki zaman sınırlaması 
kaldırılarak, yapılmış bütün gecekondular meşrulaş
tırılacaktır. Özel kişilerin arsaları üzerinde kurulmuş 
gecekondularla ilgili olarak ya arsaların kamulaştı
rılması yoluna gidilecek veya bu gecekondularda otu
ranlara başka konut sağlanacaktır.» 

Şimdi, burada bir ikiliği kaldırıyor ak günler 
bildirgesi. 

Ben bu konuda birleşmeyecek hiçbir politikacının 
olacağını kabul edemiyorum. O halde, geliniz bu kez 
de şu ak günlere bildirgesinde asgarî müşterek ya
palım. Geliniz önergem var, madem çıkarıyorsunuz, 
benim beğenmediğim bu teklifi çıkarıyorsunuz, bu 
ayrıcalığı, vatandaşın bir kısmını masun, bir kısmı
nı memnun edecek ve Devlet kesesinden, Hazineden 
para dağıtmayı sağlayacak bu teklifi daha olgunlaş
tıralım. 

Tabiî bütçenin tümü üzerinde ben başka öneriler
de de bulunduğum için tekrar etmek istemiyorum; ya
ni, hem planda, hem benim önerilerimde kiralık ko
nut sorunu var, Medenî Kanunun kullanılmış olan 
alternatiflerini kullanmalar var, bütün bunları da dile 
getirmek kabildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, belki fuzulen sizi iş
gal ettim ve konuşmamın seyrini de aceleye getirdi

ğim için bazı hususları tam anlatamamış olabilirim; 
ama genel havası itibariyle onayımızla çıkacak olan 
bu teklifin bence sizin umduğunuz kadar yararlı ol
madığını ve hatta 775 sayılı Gecekondu Yasasını ge
nişletici ceğil, daraltıcı, ayrıcalık getirici, bir kısım 
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vatandaşların yani, Devlete yumruğunu atmış olan
ların müLâfatlandırılacağı, öteki de yine Devlet diye 
atıp da özel şahsın arsası çıkarsa yıkılacağını ve bir 
bölgeye gittiğiniz zaman dört tane gecekondunun yı
kıldığını, diğerlerinin yıkılmadığını, affedildiğini göre
ceksiniz. 

-~^ 
Oysa, benim bu önergemde hiç olmazsa bu tür 

ayrıcalıkları kaldıracak bir hüküm gelmektedir, ben 
onu da görevim icabı vereceğim, reddedilmesini bile 
vereceğim, sayın Başkanlığa sunuyorum: 

«Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin geçici 8 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde yazılmasını önerir, saygıla
rımı sunarım. 

«Geçici madde 8. — Belediyelere ait olan veya 
Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin mülkiye
tine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde tespit 
olunan gecekondular hakkında da sözü geçen Kanu
nun 2 nci madde hükümleri uygulanır.» 

Bu tamam, burada ortağız: «Özel mülkiyete ait 
arsalar üzerinde kurulmuş gecekonduların arsaları 
kamulaştırılır. Bu mümkün olmazsa sözü geçen ge
cekonducuya başka konut verilir. Bu gecekondular
dan hakkında yıkım kararı alınmış ve fakat bu ka
rar henüz yerine getirilmemiş olanların yıkımı dur
durulur. Haklarındaki yıkım kararı daha önce yerine 
getirilmiş bulunan gecekondu sahipleri bundan dola
yı herhangi bir hak talep edemezler. Bu madde kap
samına giren gecekondular hakkında 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun ilgili diğer bütün hükümleri uy
gulanır.» 

Kanun teklifine inanmadığım halde, hem kendi 
siyasal görüşüme uygun olması, hem de Güven Par
tisinin siyasal görüşüne uygun olması gerekiyor, ora
da böyle hüküm var. Hatta Adalet Partisi de fazla 
ayırmamış, ama biraz daha gecekonduyu, o kısım
ları muğlak bırakmışlar. Tabiî iktidarda olmaların
dan ve tecrübelerinden dolayı; ama dillerinin altında 
bu dediğim var. 

Bu ayrıcalığı kaldıran önergeme hiç olmazsa ilti
fat ediniz. Planda da aynı hüküm var. Hükümet ve 
komisyon da bu konuya katılırsa, hiç olmazsa işe ya
rayan bir maddesi çıksın bunun, bütünü yaramaz, 
tek bu yarar. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Madde üzerinde müzakere sona erdi. 
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Halen 3 tanesi Sayın Babüroğlu tarafından, bir 
tanesi de Sayın Kemal Sanibrahimoğlu tarafından 
verilmiş 4 önerge var. Bunları çıkarmalar, değiştir
meler, ilâveler olmak üzere ayırdım. Önce çıkarmayı 
öneren teklifi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl

ması hakkındaki kanun teklifinin, 
Geçici madde 6'nın kanun teklifinden çıkarılma

sını arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
BAŞKAN — Teklifin, lehinde, aleyhinde görüş

mek isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon teklif hakkında bir mütalâa verecek mi 

efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI NERMİ REFÎK BERKMAN — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklifin dikkate alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci önerge yine Sayın Babüroğlu tarafından 
verilmiştir. 8 nci maddeyi değiştirmeyi mutazammın 
bir önergedir; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl

ması hakkındaki kanun teklifinin geçici 8 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde yazılmasını önerir saygıları
mı sunarım. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhaddin Babüroğlu 

Geçici madde 8. — Belediyelere ait olan veya Ge
cekondu Kanunu uyarınca belediyelerin mülkiyetine 
geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde tespit olu
nan gecekondular hakkında da sözü geçen kanunun 
2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Özel mülkiyete ait arsalar üzerinde kurulmuş ge
cekonduların arsaları kamulaştırilır. Bu mümkün ol
mazsa sözü geçen gecekonduya başka konut verilir. 

Bu gecekondulardan hakkında yıkım kararı alın
mış ve fakat bu karar henüz yerine getirilmem'iş olan
larının yıkımı durdurulur. 

Haklarındaki yıkım kararları daha önce yerine 
getirilmiş bulunan gecekondu sahipleri, bundan do
layı herhangi bir hak talep edemezler. 

Bu madde kapsamına giren gecekondular hakkın
da 775 sayılı Gecekondu Kanununun ilgili diğer bü
tün hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI NERMİ REFİK BERKMAN — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Önerge reddedildi efendim. 

Şimdi, Sayın Babüroğlu'nun, 7 nci maddeye hir 
fıkra ilâvesini teklif eden önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapıl

ması hakkında kanun teklifine geçici madde 7 sonu
na «14 ncü maddenin (b) fıkrası kaldırılmıştır» hük
münün ilâvesini arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhaddin Babüroğlu 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, yerimden bir şey söyle
yebilir miyim?... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın-

nınca S. Ü.) — Sayın Hükümetten ve komisyondan 
soruyorum: 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanun madde
sine önergem uygun mu, yani iptali düzeltiyor mu?... 
İptali düzeltiyorsa, Anayasa Mahkemesinin bu kara
rını önerge haline getirmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü, buyurun 
efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Sayın Babüroğlu'nun kaldırılmasını istemiş oldu
ğu 14 ncü maddenin (b) fıkrasında, Anayasa Mah
kemesinin iptali sadece Sosyal Sigortalar Kurumuna 
matuftur. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin ka
rarı esasen yürürlüktedir. Fıkra kalkarsa diğer işler
lik de getirilecektir. Onun için iştirak etmiyoruz efen
dim. 
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SELÂHADDİN BABÜRGÖLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Yalnız Sosyal Sigortalara ait değildir, 
üçüne aittir. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI NERMİ REFİK BERKMAN — iş
tirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.^ Etmeyenler... Kabul edilme-
rriiştir. 

Şimdi, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu geçici 9 ncu 
madde teklif ediyor, yani sbir geçici madde daha ilâ
vesini istiyor; bunu okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Gecekondu Kanununa aşağıdaki ek maddenin ek

lenmesini teklif ederim. 
Saygıyle. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Geçici madde 9. — Hükümet, Kanunun neşrin
den İtibaren altı ay içinde; gecekondu probleminin 
halli olaaaklarım belediyelere temin edecek gerekli 
yasa tasarısını Meclise sevk edecektir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İ M A R V E İ S K Â N B A K A N L I Ğ I M Ü S T E Ş A R 

Y A R D ı M C ı S ı N E R M I R E F I K B E R K M A N — KA
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı gününde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
iman hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1J167; C. Sena
tosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (1) 

BAŞKAN — Dün, öncelik ve ivedilik kararı ka
bul edilmiş olan İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı 
ve imarı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metrti ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları üzerinde görüşmek üzere sayın 
sözcüler burada mı efendim?.. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Sözcüsü Sayın Ahmet 
Demir Yüce buradalar.. 

Hükümet adına da Sayın Gelirler Müdürü Aykon 
Doğan hazır bulunmaktadırlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Ben isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kirazoğlu. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten, çok olumlu, müspet, pratik ve esprisi 

itibariyle de karşılıksız, masraf yapmaktan uzak, 
yapılan masrafı bilâhara tahsil etmeye matuf yerin
de bir kanundur. 

Buna göre bir eksiği var. Arkadaşlarım eğer bu
nu kabul buyururlarsa, bu eksiği tamamlamak sure
tiyle son derecede isabetli bir neticeye varmış olu
ruz. 

İstanbul Kapalı Çarşısı Türkiye'nin ne kadar göz
bebeği ise, bu Çarşının esasını teşkil eden, ondan 
daha eski, daha tarihî ve mimarî, aynı zamanda tu
ristik değer taşıyan, (Sayın Reşat Oğuz burada ol
saydı, onu şahit yapacaktım; ama çoğunuzun bile
ceğine yakinen kanaatim var.) Kayseri Kapalı Çar
şısını da bu Kanunla beraber, onun kapsadığı 15 mil-

(1) 569 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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yon liralık geçici,, gelecek yıllara safi ödeneğe tesir 
etmeden, istanbul Kapalı Çarşısı için ayrılan 15 mil
yon liralık ödeneğe tesir etmeden 2 milyon lira ka
dar bir miktarı da Kayseri için ilâve edersek, biz bu 
parayı daha keşif bedeli sırasında peşinen, ödemeyi 
de size İmzurunuzda bir vaat olarak ifade edebili
rim. 

Ziya Müezzinoğlu arkadaşımla beraber vermiş ol
duğumuz bir önerge vardır. Bu önerge iltifatınıza ve 
kabulünüze mazhar olursa, yerinde bir hareket ola
caktır". 

Saygılarımla önergemizin kabulünü arz ve rica 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdi, önerge sahiplerinden bir ri
cada bulunacağım. 

Bir önerge içerisinde birkaç işi bir arada gör
mek durumuyle karşı karşıyayız. Evvelâ tasarının is
mi değiştirilecek. Ayrı bir önerge işi. Sonra 1 nci 
maddede gerekli ibarelerin değişikliği isteniyor. Daha 
sonra 2 nci maddede değişiklik isteniyor. Bunlar için 
ayrı ayn birer teklif rica etsem olmaz mı? 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
birer kelimedir ve sanıyorum ayrı ayrı okunup, oy
lanabilir. 

BAŞKAN — Peki, ayrı ayrı okumak suretiyle 
muamele ve tabi tutalım. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onanını ve İmarı 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul'da bulunan tarihî Kapalı 
Çarşının, mimarî ve inşaî karakteri gözönünde tu-
tuilmalk suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Ba
kanlığı yapar veya yaptırır. 

Bu işlere ilişk'in proje ve fennî şartname esasları 
hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun görüşü alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Kapalı Çarşısının İstanbul Kapalı Çar
şısına eş ve daha üstün tarihî, mimarî ve turistik de
ğer taşıdığı, yurt içinde ve dışında bilinen bir ger
çektir. 

Bu itibarla, görüşülmekte olan kanun tasarısının 
başlığının «istanbul ve Kayseri Kapalı Çarşısının» 
şeklinde, 

Birinci maddesinin keza, «İstanbul'da ve Kayse-
ri'de bulunan» ibaresinin ilâvesini ve 2 nci maddeye 
«İstanbul'a 15 milyon ve Kayseri'ye 2 milyon liraya 
kadar» 'ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu Ziya Müezzinoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

BAŞKAN — .Şimdi, aynı önergeyi bir 'kere daha 
yazılmış olarak aldım. Araıdaiki farkı zaman, kısa ol
duğu için kavrayamadım. Mahiyeti aynı değil mi? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, mahiyöt itibariyle aynı. 

BAŞKAN — Mahiyeti aynı, imzalar da aynı. 
Şimdi, önergede Kanun başlığının değiştirilmesi 

ve 1 nci maddede «İstanbul ve Kayseri Kapalı Çar
şısı» şeklinde değiştirilmesi isteniyor. 

Söz feteyen sayın üye var mı?.. Yo!k. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz 'kısa bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kayseri'deki Kapalı Çarşı sanıyorum ki, Türki
ye'nin kapalı çarşılarının en büyüğüdür. Osmanlı İm
paratorluğu zamanında hem İstanbul, hem Şam ka
palı çarşılarından büyüktür. 

Bendeniz şunu arz etmek istiyorum : Kayseri men
şeli parlamenterler müştereken imza altında gayet 
güzel bir öneride bulundular. Bendeniz Komisyon 
mensubu olduğum halde; fakat Kayseri'M sıfatiyle bu 
öneriye iştirak edemedim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; bir konuyu arz etmek 
istiyorum. Yapılacak iş hakikaten güzel bir iştir. 
1935 senesinde Selçuklulardan kalma bu muhteşem 
ve mimarî eser bir bilgisizlik uğruna inanın ki, ha
rap edilmiştir. Şehrin imarı mülâhazaısıyle o muaz
zam eser kazma darbeleriyle üstü açılara'k bir hara
be şeddine dönüştürülmüştür. Zannediyorum ki, dün
yadaki bu nevi mimarî eserlerin şaheseridir. 

Binaenaleyh, biz Komisyon olarak bu önergeye 
katılmış olduğumuzu arz ederiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye_ katılıyor I 
mu? I 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH I 
AYKON DOĞAN — Genel Kurulun takdirine bı- I 
rakıyoruz, Sayın Başkan. I 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bunun
la alâkalı bir önergem var, Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Bu önergeyi muameleye 'koymak I 
üzereyim. I 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bu m ad- I 
da ile alâkalı Sayın Başkan. Kanunun tümü ve 1 nci I 
maddeyle ilgili (bir önergedir. I 

BAŞKAN — Şimdi oylamak noktasına vardığım I 
önergeyi ilgilendiriyor mu? I 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Evet 
efendim. I 

BAŞKAN — O halde daha evvel vermek lâzım I 
değil mi? I 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Fakat, 
Sayın Başkan, bu Kanunun tümüyle ilgilidir. I 

BAŞKAN — Bu önergeyi de okutuyorum : I 
«•Sıra Sayısı 569'dalki Kanun tasarısı başlığının I 

«İstanbul, Kayseri, Bursa kapalı çarşılarının onarımı I 
ve imarı hakkında Kanun» sökünde değiştirilmesini I 
maddelerin de buna göre düzenlenmesini saygıyle I 
arz ederim. I 

Bursa I 
Şebib KaramuHaoğlu;) I 

Şimdi, öbür önergeyi henüz oylamadık. En ay- I 
kırı olan önerge şimdi gelen önergedir. Bunun birin- I 
ci sırada muameleye konması lâzımdı. Benim demin I 
de müşkülât içinde kaldığım nokta zaüen bu idi. I 
Aslında önergelerin verilmesinin de muayyen bir I 
saatte bitmesi lâzımdır. Yeri ve zamanı geldiği için I 
bunu belirtiyorum. Bir gün böyle bir .teklif... I 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
oylamaya geçmemiştiniz. I 

BAŞKAN — Oylamaya geçmemiştim. Muamele
ye tabi tutacağım. I 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. I 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Öner

gem açık Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu efen

dim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılıyo
ruz efendim. I 

BAŞKAN — O halde en aykırı olan bu önerge, 
yani bu Kanun tasarısının isminin «İstanbul, Kay
seri ve Bursa kapalı çarşılarının onarımı ve imarı 
hakkında Kanun tasarısı» şeklinde değiştirilmesi ve 
maddelerin de buna muvazi şekilde değiştirilmesi tek
lifidir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
1 nci maddeye taallûk eden kısmı mı, isme taalluk 
eden kısmı mı oyluyorsunuz. İsme taallûk eden kıs
mın en son oylanması gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi 1 nci madde üzerindeyiz. 1 nci 
madde üzerinde yapılması lâzım gelen değişiklik hem 
maddenin adiyle ilgilidir, hem de 1 nci madde met
ninde ona paralel değişikliğin yapılmasıyle ilgilidir. 
Birlikte oyluyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi bu önerge istikametinde oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapılacak işler 
için 15 milyon liraya kadar gelecek yıllara avt taah
hütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Bu meblağ, hazırlanacak iş programına göre Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine bu iş için konacak öde
nekten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, bu madde ile ilgili önergem var. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, önergeler vardı. Önergede «Kayseri için 
2 milyon» deniliyordu, Bursa için bir rakam söylen
memişti. Bu haliyle kabul edilirse bu üç kapalı çarşı 
için 15 milyon olur. O itibarla önergeler oylansın, 
ondan sonra değişiklikle birlikte oylansın. 

BAŞKAN — Madde üzerinde en geniş kapsamlı 
önerge kabul edilmişti. Sayın KaramuHaoğlu tara
fından verilen o önergede miktar yok. Halbuki bu
rada miktar gösterilmesi lâzım. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, ıhir dakika şimdi önerge veriyorum efendim. 

BAŞKAN — O halde 2 madde ile ilgili olarak 
teklifi bütün olarak 3^azınız, 6 şekilde oylayayım efen
dim. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Öner
gemi gönderiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
569 S. Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin; «Bu Ka

nun gereğince yapılacak işler için İstanbul'a 15 mil
yon, Kayseri'ye 2 milyon, Bursa'ya 2 milyon TL. na 
kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Ba
yındırlık Balkanı yetkilidir» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Şöbib Karamullaoğiu 

BAŞKAN — Tabiî 2 nci maddenin sadece 1 nci 
fıkrasının bu sakilde değiştirilmesi teklif edilmiş olu
yor. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, değişiklik 2 nci madderiin 1 nci fıkrasına 
münhasırdır. Acele olduğa için ikinci fıkrayı yaz
madım. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin 1 nci fıkrasının bu 
şekilde değiştirilmesini istemiş oluyorsunuz. Diğer 
fıkra aynen kalıyor tabiî, yine maddede muhafaza 
edilsin işitiyorsunuz. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Zapta 
geçsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Zapta geçti efendim. 1 nci fıkra ver
diğiniz takrir gereğince değiştirilirken, maddede ha
len mevcut olan 2 nci fıkra muhafaza edilecek. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — İkinci 
fıkradaki «meblağ» kelimesinin «meblağlar» şeklin
de olması gerekir o zaman. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yolk. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO
ĞAN — Takdire 'bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddey'i önergelerde gösterildiği istikamette oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aslî şekilleri korunmak suretiyle 
onarılan ve imar edilen dükkânlar için yapılan gi
derlerden her taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı 
olarak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca 
belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yolk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz 
mallara harcanan paralar kanunî faizleri ile birlikte, 
bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici ve ıkesin ka
buller arasında Bayındırlık Bakanlığınca tayin edile
cek tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edi
lecek sürede ve gerekliğinde taksitlere 'bağlanmak su
retiyle «Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kındaki Kanun» hükümlerine göre adı geçen Bakan
lıkça tahsil olunur. 

Taksitlere bağlanması öngörülen hallerde bu süre 
iki yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerine göre yapıla
cak onarım doiayısıyle borçlanmak istemeyenler Ha
nen tebligat 'üzerine bir ay içinde lbu isteklerini ya
zılı olarak Bayındırlık Bakanlığına bildirmeye mec
burdurlar. 

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerini ka
mulaştırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesinin 'bitimine kadar mesai
nin devamı hususunda Saym Recai Kocaman'ın tek
lifini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz 
mallarda, onarım, ve imardan önce kiracı bulunan ki
şilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hükümleri 
çerçevesinde saptanacak kira bedelinin ödenmesi şar-
tıyle devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Taşınmaz malların maLCc veya kira
cıları, tasdikli iş programı uyarınca Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından üç ay evvelden kendilerine tebli
gat yapılması şartıyle onarım için gerekli görülen 
tarihte taşınmaz malı geçici olarak boşaltmak veya 
onarım çalışmalarına izin vermek zorundadırlar. 

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık Ba
kanlığınca belirtilen tarihte boşaltılmayan taşınmaz 
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mallar hüküm istihsaline hacet kalmaksızın adı ge
çen bakanlığın icra dakesinden talebi üzerine usulü 
dairesinde geçici olarak boşaltılır. 

İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durduramayacağı gi
bi yargı organlarına ihtiyatî tedbir için müracaat edi
lemez. 

icra dairelerince yapılan muameleler resim ve 
harca tabi değildir. 

Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları ona
rım sırasında boşaltma veya işlerinin aksaması ne
denleri ile faüçbir tazminat ve kârdan mahrumiyet 
isteğinde bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yo'k. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde S. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyonım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde halen bir sayın üye söz 
istemişlerdir : Sayın Özgüneş, buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ {Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Turizm dolayısıyle memleketimizde Bizans eser
leri büyük bir onarıma tabi tutulmakta ve böylelikle 
canlılıkları muhafaza edilmektedir. Eîbetteki bunu 
takdirle karşılamak lâzımdır. Ancak, Bizans eser
leri bir taraftan büyük gayretlerle ortaya çıkarılırken, 
Osmanlı ve Selçuk eserleri maalesef harabeye terk 
edilmiş bulunmaktadır. Gerek Konya'da, gerek Kay-
seri'de ve gerekse Erzurum'da veya Sivas'ta ve diğer 
iUerimıizdeki Selçuk eserleri bakımsız, kimsesiz, ken
di haline terk edilmiş bulunmaktadır. {«Bravo ve 
doğru» sesleri) izmir'de Meryemana Kilisesi büyük 
gayretlerle tamir edilirken, onun hemen yanındaki 
çok eski tarihî değer taşıyan bir camiye el dahi sü-
rülmemektedir. Bu, eîbetteki Türk kültürüne bağlı 
vicdanları sızlatmaktadır. 

Bugün buraya gelmiş olan şu Kanunla üç ilimiz
deki kapalı çarşı, 'kanaatimce çok büyük kültür eser
leridir, tamir görecektir, bunların tamir edilmesi eî
betteki herkesi sevindirir. 

Arkadaşlarım; 
Kapalı çarşı sadece istanbul'da, Kayseri'de ve 

Bursa'da yok; bunun dışındaki illerimizde de gayet 
değerli kapalı çarşılar vardır. Gönül çok ister ki, Hü
kümet bunları bir sıraya tabi tutsun; bu sene bunla
rın üçü tamir edildiği gibi, gelecek yıllarda da diğer
leri hakkında kanun çıkarılarak onların da onarım
ları yapılsın. 

Ben, Kayseri Kapali Çarşısının değerini çok ya
kından bildiğim için burada bir - iki kelime ile belirt
mek isterim; 

Arkadaşlarım; 
Ne yazık ki diğer illerimizdeki kapalı çarşıların 

bazıları kısmen de olsun tamir gördüğü halde, Kay-
seri'nin Büyük Kapalı Çarşısının büyük bir kısmı ta
mamen yıkılmıştır. Bugün kalan kısmı; Kayseri'nin 
Kapalı Çarşısının ancak küçük bir kısmıdır. Bunun 
da yıkılması, eîbetteki !bu ata yadigârımı tamamen 
yok edecektir ve bu ata yadigârı olan Kayseri'nin 
Kapalı Çarşısı, büyük tarihî değeri olan bu çarşı uzun 
bir zamandan beri üzerine sıva dahi sürülmemek şartı 
ile ihmaîa uğramıştır. 

Binaenaleyh, ben Kayseri Kapalı Çarşısının (Bur-
sa'yı yakından bilmiyorum, tahmin ediyorum ki o da 
öyledir) istanbul Kapalı Çarşısı ile beraber şu Ka
nuna girmiş olmasından büyük bir sevinç duyduğumu 
ifade etmek isterim ve bu sevincimizin daha çok art
ması için bu üç ilimize ilâveten diğer illerimizdeki 
kapalı çarşıların da bir plan dahilinde onarılması, res
tore edilmesinde büyük fayda vardır. 

Arz ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz isteyen ikinci üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, önümüzdeki Birleşimde açık oya da sunu

lacaktır. 
Mesai süresi bitmiş olup görüşmekte olduğumuz 

tasarıya ait müzakereler de bitmiştir. Birleşimi, 11 
Mayıs Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.03 

mim a • 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özerin, İller Bankası ile Simel Ltd. Şirketine dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı. (7/548) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar ve İskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz; ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 1. — İller Bankasında 1 , 1- . 1970 tarihin
den bugüne dek malzeme siparişleri için faizsiz avans 
veriliyor mu? Veriliyorsa; 

a) Her yıl için ne kadar TL. faizsiz avans veril
diği, 

b) Hangi malzemeler için faizsiz avans verildiği, 
c) Faizsiz avans verildiği tarihten ne kadar za

man sonra malzemeler Bankaca teslim alınmaktadır. 
d) Firmalar avans aldıktan ne kadar zaman sonra 

malzemelerin yüzde kaçını teslim etmektedirler? 
Soru : 2 — a) tiler Bankasının kaç adet deposu 

vardır. Bu depolara yurt içinde temin edilen malze
meler nerelerden gelmektedir? 

b) Depoya gelen malzemeler belediyelerin tesis
lerinde kullanıldığına göre; ikinci bir kez nakliye üc
reti ödeniyor mu? 

c) İki kez nakliye ücreti ödenmemesi veya kıs
men ödenmemesi için herhangi bir tedbir düşünülü
yor mu? 

Soru : 3. — a) İller Bankası Genel Müdürlüğü
nün teminat mektubu limiti kaç milyon TL. dır? 

b) Banka hangi şartlarla özel şahıslara teminat 
mektubu vermektedir? 

c) Banka, 1974 ve 1975 yıllarında ne kadar te
minat mektubu kredisini kullanmıştır? 

d) Banka teminat mektuplarını özel şahıslara ve 
ne kadarını diğer bankalara vermiştir? (Banka ve şa
hıs isimleri ayrı ayrı yazılması.) 

e) İller Bankasınca özel şahıslara verilen temi
nat mektuplarında % kaç komisyon alınmaktadır? 

f) Diğer Bankalara verilen teminat mektupların
da % kaç komisyon alınmaktadır? (1974 ve 1975 yıl
ları ayrı ayrı yazılması.) 

Soru : 
4. —' İller Bankası programları hangi esaslara gö

re hazırlanmaktadır ve hangi belediyelerin işleri 1976 
yılı programına alınmıştır? 

a) Belediyelerin müracaatlarına göre mi? 
b) Banka ihtisas elemanlarının araştırmalarına 

mı? 
c) Bilemediğimiz başka yöntemlerle mi? 
d) Bankanın 1976 yılı programına giren işlerin 

hangi partili belediyelere ait olduğu ve programdaki 
keşif miktarları? 

Soru : 
5. — a) İller Bankası hangi tarihten itibaren as

bestli beton boru kullandığını? 
b) Boru üreten firmalar arasında bir anlaşma 

olup olmadığını? 
c) Anlaşma varsa, bugüne değin ne gibi bir ted

bir aldığını? 

Soru : 
6. — Bankaya gelmeden maaş alanlar var mıdır? 

Varsa : 
a) Kaç kişi olduklarını, (İsimleriyle birlikte.) 
b) Bu kişilerden bir siyasî partinin genel başka-

nının Özel muhafızı da var mıdır? 

Soru : 
7. — Yaptırtmasında aracı olmak üzere İller Ban

kasınca Simel Limited Şirketine verilmiş olup da, ha
len Şirketçe ihalesi yapılmamış bulunan yapı, su, ka
nalizasyon ve elektrik tesisi işi var mıdır? Varsa : 

a) Bunların adlarıyle Şirkete veriliş tarihlerinin, 
(Banka ile Şirket arasında imzalanmış protokol tari
hi.) 

b) Protokolün 15 nci maddesine dayanılarak, 
bunlar için keşif bedelinin % 25'i oranında avans ve
rilmişse, bunların miktarlarının ve halen hangi hesap
ta bulunduğunun, (Banka mevduat hesap numarası 
belirtilerek.) 

Soru : 
8. — Simel Limited Şirketinin kendi yüklenicileri 

ile yaptığı sözleşmelerin 23 ncü maddesine göre yük
lenicilerin tesiste kullanılmak üzere dışarıdan satın 
alacakları malzeme ve teçhizat bedellerinin satıcı ta
raflara şirketçe ödenmesi gerekmektedir. Bu durum
da 23 ncü maddeye istinaden ödeme yapılmış tesis
lerin : 

a) Tesis adı, müteahhit adı, sözleşme tarihi ve 
sözleşme bedelinin; 

b) Satıcı taraflara ödenmiş paranın ulaştığı en 
üst seviyenin (Bir kaç defada ödenmiş ise, bunların 
toplamı bildirilecek ve mahsubu nazara alınmayacak.) 
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c) Yüklenici istihkakından yapılan tahsilatla mah
sup edilen miktarın, (Mahsup ediliş tarihi ile birlikte.) 

d) Yüklenicinin halen borçlu kaldığı miktarın. 
e) Halen yapılması gereken iş miktarının, bildiril

mesi. 

Soru : 
9. — İller Bankasınca Simel Ltd. Şti'ne verilmiş ve 

Şirketçe kendi yüklenicilerine ihalesi yapılıp, sözleş
meye bağlanmış olduğu halde, herhangi bir nedenle 
yapım işine başlanılmamış işler var mıdır? Varsa : 

a) Bunların adlarıyîe Şirkete veriliş tarihlerinin, 
(Banka - Şirket arasındaki protokol tarihi.) 

b) Protokolün 15 nci maddesi gereğince, bunlar 
için ödenmiş % 25 avans miktarının, (ödeme tarihi 
belirtilerek.) 

c) Bu avansların halen hangi hesapta bulunduk
larının, (Banka mevduat hesap numarası) bildirilme
si. 

Soru : 
10. — Bankanın Simel Ltd. Şti'ne yaptırdığı işler

den, kesin kabulü yapılmış olup, Henüz kesin hesa
bı yapılmayan iş var mıdır? Varsa: 

a) İşin Şirkete veriliş tarihi. 
b) Kesin kabul tarihi. 
c) Bu işten dolayı Şirket üzerindeki avans mik

tarı, 

Soru : 
•11. — İller Bankası bölge binalarının Simel Ltd. 

Şti'ne verilip verilmediğini; Verilmiş ise; 
a) Banka bölgelerindeki ihtisas elemanlarının ek

sikliğinde mi? 
b) Bölge binalarının Simel'ce yaptırdığı kentler

de, Bölge Müdürlüklerinde hangi ihtisas dallarında 
kaç mühendis ve yüksek mühendis çalışmaktadır? 

c) Simel Ltd. Şti'nde kaç mühendis ve yüksek 
mühendis çalışıyor? 

d) Bu binaların ilk keşifleri kaç TL.'dır? 
e) Bu binalar son keşif arttırmaları ile hangi 

mertebeye ulaşmıştır? 
Soru : 
12. — 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren Simel Ltd. 

Şti'ne Bankaca verilen tüm tesislerin. 
a) îlk keşifleri. 
b) Bu tesislerin son keşif araştırmalarıyle han

gi mertebeye ulaştığı. 

c) Hangi yüklenicilere ihale edildiği, (yüklenici 
isimleri açık olarak yazılacaktır.) 

d) Şirket ihale yaparken, her iş için kaç yükleni
ciden teklif istemiştir? (Hangi iş için, hangi yükle
nicilerden teklif istenmiş ise, yüklenicilerin isimleri be
lirtilecek.) 

e) Bir iş için yüklenicilerden teklif istenirken, 
Şirketin o yükleniciler üzerinde iş sayısı ve kaç TL. 
iş olduğu. 

Soru : 13. — 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra, Simel 
Ltd. Şti, İller Bankası dışındaki bankalara mevduat 
yatırmış mıdır? Yatırmış ise; 

a) Hangi bankalara, hangi tarihlerde, ne mik
tar para yatırmıştır? 

b) Bu bankalara c/c kaç faizle para yatırmıştır? 

Soru : 14. — a) Bankaca Şirkete verilen işlerin 
avansları her iş için ayrı ayrı hesaplarda mı tutulmak
tadır? Şayet bir hesapta toplanıyorsa, A. Belediyesi
nin parası B. Belediyesine harcanma gibi bir durum 
mevcut mudur? 

b) Bir işin sarf raporuyla, başka bir işin avansı 
kapatılmış mıdır? Kapatılmışsa, hangi işlerin sarf ra
porlarıyla, hangi işlerin avansı kapatılmıştır? (1.1.1970-
tarihinden sonraki işler için tarihleriyle birlikte yazı
lacak). 

Soru : 15. — Bankaca Şirkete verilen işlerde, Ban
kanın ve Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatları ay
nen mi uygulanıyor? Uygulanmıyorsa : 

a) 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra hangi işlerde uy
gulanmamıştır? 

b) Hangi kalemlerde değişiklik yapılmıştır? 
c) Bu değişen kalemlerden dolayı kaç TL, yük

selme olmuştur? 

( 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren yazılacak). 
Soru : 16. — Bankaca, Simel Şirketine verilip, 

bilâhare Şirketten geri alınan tesis var mıdır? Var
sa : 

a) Bunlar hangi Belediyelerin işleridir? 
b) Bu işler için Simel Ltd. Şti. ile protokol im

zalandıktan sonra verilen avans miktarları, 
c) Bankaca bu avanslardan dolayı ilgili belediye 

adına kaç TL. faiz işlendiğini, 
d) Bu durumda olan bir belediyenin zararı ba

his konusu mudur? 
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(1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler için yazıla
cak). 

Soru : 17. — Bankaca Simel Ltd. Şti'ne verilme
den, Şirket kendiliğinden herhangi bir belediyenin işi
ni, yüklenicilerine ihale etmiş midir? Etmiş ise; 

a) Hangi belediyelerin işlerini ihale etmiş? 
( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler yazılacak). 

b) Şirket böyle bir yetkiye sahip midir? 
Soru : 18. — Bankaca Şirkete verilen tesislerini 

yükseltmek Banka Müdürler Kurulunun karar alma
sına bağlıdır. Banka Müdürler Kurulu kararı olma
dan Şirket kendiliğinden keşif yükselterek, yükleni
cilerine ihale yapmış mıdır? Yapmışsa; 

a) Hangi tesislerin keşifleri yükselmiştir ve ne 
ölçüde yükseltmiştir? (TL. olarak, 1 . 1 . 1970 tari
hinden sonrakiler yazılacak). 

b) Bu durumda olupta, devam eden tesisler han
gi yüklenicilerin üzerinde bulunmaktadır? 

Soru : 19. — 1974, 1975 ve 1976 yılında Simel 
Ltd. Şti. ve İller Bankasınca ihale edilen kanalizas
yon tesislerinde % kaç tenzilat sağlandığı (İhale ta
rihleri ve hangi yılın birim fiyatlarıyla ihale edildiği, 
ihaleye esas olan miktarlar TL. olarak yazılacak.) 

6 . 5 . 1976 O : 1 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 3 . 5 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 25 
Sayı : C/3 - 25/1519 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

8702-3710, 7/548 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 

Özer'in tarafımdan cevaplandırılması talebiyle Baş
kanlıklarına verdiği «İller Bankası ve Simel Ltd. Şir
ketine dair» yazılı soru önergesinin 1, 2, 3, 4. 5, 6, 
7, 10, 14 ve 19 ncu sorularına ait cevaplar ilişikte 
sunulmuştur. 

8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 nci soruların ce
vaplarının hazırlanması için uzun incelemelerin ya
pılması gerekli olup, ancak bir ay sonra cevaplandı
rılmaları mümkün olabilecektir. 

Gereğini müsadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 5 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK* DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler ya

pılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; C. 
Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 11 . 6 . 1976) 

X 2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
İmarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Sena
tosu ; 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 25 . 6 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-

soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî Ve idarî işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/21) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/34) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/35) 

(Devamı arkada) 



11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorun
larım ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/36) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlunun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu :2/97) (S. Sayısı : 568) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 17.5.1976) 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/313; C. Senatosu : 1/417) 
(S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 3 0 . 4 . 1976) 

i . ....>.. >>€*<< ,«.... 



Topiant, yü,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 569 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/167; C. Senatosu : 1/416) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 97) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 3 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1108 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Mecisinin 24 . 3 . 1976 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, İstanbul Ka

palı Çarşısının onarımı ve İmarı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havide edilmiş ve Genel Kurulun 2, 16, 
23, 24 . 3 . 1976 tarihli 70, 76, 79 ve 80 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 97) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonun raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayıdırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 

Komisyonu 1.4. 1976 
Karar No. : 6 

Esas No. : İ/416 

Yüksek 
Millet Meclisinin 24 . 3 . 1976 tarihli 80 nci Birieşirnimfe görüşülerek açik oyla kabul edilen, İstanbul 

Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı hakkında kanun tasarısı, ilgili balkanlrîcların temsilcilerinin iştirakleriyle, 
Komisyonumuzun 1 Nisan 1976 tarihli toplantısında müzakere edildi. 

Komisyonumuz: Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususları benimsemiş, Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa su
nulmasına. 

Karar vermiştir. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Erzurum İstanbul ' Konya 
Hilmi Nalbantoğlu Ali Oğuz Mehmet Varışlı 

İmzada bulunamadı 
Tabiî Üye Denizli Hakkâri 

Ekrem Acun er Hüseyin Atmaca Naci Cidal 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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Tabiî Üye 
Bmanullah Çelebi 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Sakarya 
H. Fehmi Güneş 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Sabahattin Özbek 

Toplantıda bulunamadı 

Çorum 
Safa Yalçuk 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Antalya 
Şerafettin Paker 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/416 
Karar No. : 18 

6 , 4 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 3 . 1976 tarihli 80 noi Birleşiminde görüşülerek" açık oyla kabul edilen, İstanbul Ka-* 
palı Çarşısının onanını ve iman hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 25 . 3 . 1976 tarihli ve 
1108 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 6 Nisan 1976 taa 
rihli Birleşiminde, Maliye ve İmar ve İskân Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, İstanbul Kapalı Çarşısının yeniden imar ve onarımı için gerekli hükümleri öngörmektedir. 
İstanbul Kapalı Çarşısı yirmi yıl önce meydana gelen yangından sonra onarılmadığından, bugün mevcut 

2 840 dükkân yol ve yol üstü kemer örtüsü kullanmadan dolayı yıpranmaya maruz kaldığından, çarşının ona
rımı ve imar edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

İstanbul'un turistik yönden de büyük önemi bulunan bu tarihî çarşının onarımı için yapılan keşif, bugünkü 
rayiçlere göre 15 milyon liralık bir harcamanın gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bu miktarın dükkân sa
hipleri tarafından karşılanmasının da mümkün olmadığı yine yapılan keşifle anlaşılmıştır. Yangından sonra çar
şının onarımı ve imarı Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıldığından bu defa da bu ameliyenin adı geçen ba
kanlık: tarafından yapılması ve bu maksatla yapılan harcamaların gayrimenkul sahiplerinden 5 yılda ve 5 eşit 
taksitte tahsil edilmesi iş bu tasarı ile öngörülmektedir. 

İstanbul kentinin sembolü olan bu çarşının, onarımı ve imarı için getirilen işbu tasarıyı Komisyonumuz olum
lu bulmuş ve benimsemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 569) 
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II - Millet Meclisi metninin 1, 

edilmiştir. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nou maddeh 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmeik üzere Yüksek Başlkanlığa 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Bah'kesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. ,Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

îti Komisyonumuzca da aynen 

saygı ile «•unulur. 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 569) 



— 4 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı 
ve İmarı Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul'da bulu
nan tarihî Kapalı Çarşının, mimarî 
ve inşaî karakteri gözönünde tu
tulmak suretiyle onarım ve imarını 
Bayındırlık Bakanlığı yapar veya 
yaptırır. 

Bu işlere ilişkin proje ve fennî 
şartname esasları hakkında Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun görüşü alınır. 

MADDE 2. — Bu kanun gere
ğince yapılacak işler için 15 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişmeye Bayındırlık Ba
kanı yetkilidir. 

Bu meblâğ, hazırlanacak iş prog
ramına göre Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine bu iş için konacak öde
nekten karşılanır. 

MADDE 3. — Aslî şekilleri ko
runmak suretiyle onarılan ve imar 
edilen dükkânlar için yapılan gi
derlerden her taşınmaz mala yüzöl
çümü ile orantılı olarak düşecek 
miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca 
belirlenir. 

MADDE 4. — Onarılan ve imar 
olunan taşınmaz mallara harcanan 
paralar kanunî faizleri ile birlikte, 
bu taşınmaz mal sahiplerinden ge
çici ve kesin kabuller arasında Ba
yındırlık Bakanlığınca tayin edile
cek tarihten itibaren Maliye Bakan
lığınca tespit edilecek sürede ve ge
rektiğinde taksitlere bağlanmak su
retiyle «Âmme Alacaklarının Tah
sili Usulü hakkındaki Kanun» hü
kümlerine göre adı geçen Bakanlık
ça tahsil olunur. 

Taksitlere bağlanması öngörülen 
hallerde bu süre iki yılı aşamaz. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı 
ve İmarı Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 1 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 2 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 3 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir, 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı 
ve İmarı Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 569) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

MADDE 5. — Bu kanun hüküm
lerine göre yapılacak onarım dola-
yısıyle borçlanmak istemeyenler 
ilânen tebligat üzerine bir ay içinde 
bu isteklerini yazılı olarak Bayın
dırlık Bakanlığına bildirmeye mec
burdurlar. 

Bu şekilde müracaatta bulunanla
rın yerlerini kamulaştırmaya Bayın
dırlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 6. — Onarılan ve imar 
olunan taşınmaz mallarda, onarım, 
ve imardan önce kiracı bulunan ki
şilerin kira sözleşmeleri, yürürlük
teki yasa hükümleri çerçevesinde 
saptanacak kira bedelinin ödenmesi 
şartıyle devam eder, 

MADDE 7. — Taşınmaz malla
rın malik veya kiracıları, tasdikli iş 
programı uyarınca Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından üç ay evvelden 
kendilerine tebligat yapılması şar
tıyle onarım için gerekli görülen 
tarihte taşınmaz malı geçici ola
rak boşaltmak veya onarım çalış
malarına izin vermek zorundadırlar. 

Malik veya kiracısı tarafından 
Bayındırlık Bakanlığınca belirtilen 
tarihte boşaltılmayan taşınmaz mal
lar hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın adı geçen bakanlığın icra dai
resinden talebi üzerine usulü daire
sinde geçici olarak boşaltılır. 

itiraz ve şikâyet boşaltmayı dur
durmayacağı gibi yargı organları
na ihtiyatî tedbir için müracaat edi
lemez. 

icra dairelerince yapılan muame
leler resim ve harca tabi değildir. 

Taşınmaz malların malikleri veya 
kiracıları onarım sırasında boşalt
ma veya işlerinin aksaması neden
leri ile hiçbir tazminat ve kârdan 
mahrumiyet isteğinde bulunamaz
lar. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
fşkân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 5 — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 5 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 6 ncı madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 7 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

MADDE 8. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

— 6 — 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 8 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 9 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 8 — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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