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325 4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Kocaeli Üyesi Hikmet îşmen'in; 

fındık rekoltesinin yüksekliği karşısında 
destekleme fiyatlarının biran önce açık
lanması hususunda Hükümetçe gerekli ted
birlerin alınması lüzumuna dalir demeci 325 :327 

2. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin; içişlerimize karşı tertiplenen plânlı 
müdahaleler ve iştirakçiler hakkındaki ko
nuşmalara ve Tabiî Üye Haydar Tunçka-
nat 'm bu raporu veren Türk ajanının adı
nı açıklaması gerektiğine dair demeci 327:331 

3. —• Çorum Üyesi Alâeddin Çetin'in, 
çeltik ziraatinin bugünkü durumu ve aile 
ziraati haline gelen bu branşın korunma
sı yolunda gerekli tedbirlerin alınması ica-
bettiğine dair demeci 331:333 

4. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm, içişle
rimize karşı tertiplenen plânlı müdahaleler 
ve iştirakçileri hakkında Hatay Üyesi 

Sayfa 
Mustafa Deliveli'nin konuşmasına cevaben: 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm bu açıkla
mayı Millî Birlik Grupu sözcüsü sıfatiyle 
yaptığına ve bu açıklamayı yapmaların
dan beklenen favdalarma dair demeci. 333: 337 

4. — Başkanlık Divanının 
rula sunuşları. 

Genel Ku-
337,344 

. 1. — Polonya Halk Cumhuriyeti Baş
kanı tarafından Polonya'yı ziyarete davet 
olunan Parlâmento Heyetine dâhil Cumhu
riyet Senatosu üyeleri hakkında Başkanlık 
tezkeresi. 337 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği tarafından Sovyet Rusya'yı ziyarete 
davet olunan Parlâmento Heyetine dâhil 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri hakkında 
Başkanlık tezkeresi. 337 

3. — Balıkesir Üyesi Enver Aka'nm, 
Dışişleri - Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunda üye bulunduğundan Millî Savunma 
Komisyonundan istifa ettiğine dair yazısı 338 

4. — Genel Kurulun Gecekondu kanun 
tasarısını görüşmek üzere 20 Temmuz 1966 



Sayfa 
Çarşamba günü saat 15 te toplanmasına 
dair önerge. 344 

5. — Görüşülen işler 338:344 

1. — Gecekondu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/76; C. Senatosu 
1/657) (S. Sayısı : 814) 338:343,344 :348 

1. — GEÇEN T 

Urf a Üyesi İbrahim Ethem Karakapıcı; seçim 
bölgesindeki emniyet ve asayişsizliğe temasla 
Hükümetçe gereken tedbirlerin alınmasını iste
di. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Ömer 
Ergün ; işçi ücretlerinin vaktinde ödenmemesi 
sonucu işçilerin müşkül durumda kaldıklarını 
beyanla gerekli tedbirler alınması lüzumunu 
belirtti. 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri; Cemal Gür
sel, Cevat Açıkalın, Ahmet Orhan Akça, Gavsi 
Uçagök ve Refik Ulusoy'a izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler 
kabul olundu. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Cemal 
Gürsel'in, tahsisatının verilebilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Başkan; Portekiz Millî Meclis Başkanı Jose 
Suarez da Fonseca Başkanlığıdaki NATO Par-
lâmanterleri Kurulunun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurul salonunda bulunduğunu bildirdi 
ve misafirler alkışlandılar. 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Osman Alihocagil'in mahsur kalan bâzı köylere 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/277) 

Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 348 
B. — Yazılı sorular ve cevapları 348 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 

Koçaş'm, Keban Baraj bölgesinde su al
tında kalacak köylere dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İb
rahim Deriner, Köy İşleri Bakanı Sabit Os
man Avcı ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nım cevabı (7/270) 348:351 

7. — Düzeltişler. 352 

ÖZETÎ 

Başkan; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında Atom enerjisinin sivil sahada kullanılma
sı hususunda işbirliğine dair Anlaşmanın de
ğiştirilmesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komis
yon mütalâasının görüşülmesinin, evvelce bu ko
nuda mütalâa beyanında bulunduğundan, ken
disinin Başkanlık yapmıyacağı bir birleşime bı
rakıldığını bildirdi. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
görüşülmesi bitirildi ve tasarmmn kanunlaşması 
kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi ya
pıldı ve oylamadan Genel KuruPda salt çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldı. 

19 Temmuz 1966 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,26 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko
çaş'm, Millî Birlik Grupu sözcüsü tarafından Se* 
nato'da açıklanan raporda adı geçen Amerikan 
Kara Ataşesine dair yazılı soru önergesi, Dışiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/278) 

»>-••« 
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3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'm, maaşlarına ilâveten ek görev 
ve vekâlet ücreti alan memurlara dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/279) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

RAPOR 
1. — Gecekondu kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet îşmen'in; fındık 
rekoltesinin yüksekliği karşısında destekleme fi
yatlarının liran önce açıklanması hususunda Hü
kümetçe gerekli tedbirlerin alınması lüzumuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen fındık fi
yatlarının tesbiti hakkında gündem dışı söz is
temiştir. Buyurun Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Fındık ürünü, Karadeniz bölgesinin başta ge
len bir geçim kaynağıdır. Üç milyondan fazla 
bir vatandaş kütlesi hayatlarını çok sıkı şekilde 
fındıktan sağladıkları gelire bağlamışlardır. Şu 
Ihalde üç milyonu aşkın bir insan kütlesinin yıllık j 

Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/76; Cumhuriyet Sanatosu 1/657) (S. Sa
yısı : 814) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

hayat seviyesi, bir taraftan fındık ürününün ve
rimine, diğer taraftan da fındığın fiyatına bağ
lıdır. 

1966 yılı fındık ürününün 200 bin tonu bu-
1 acağı tahmin edilmektedir. Karadeniz halkı Bağ
lıyacağı bu ürün miktarından gayet memnun
dur. Fakat yetiştirici buna rağmen büyük bir 
endişe içindedir. Fındık fiyatlarının şu günlerde 
Hân edileceği Sayın Başbakan tarafından bildiril
miştir. 

Şüphesiz fındık alış fiyatlarının Hükümet 
tarafından biran önce açıklanması ve üreticinin. 
malını kolayca satması için mubayaa merkezlerin
de gereken tedbirlerin alınması, fındık yetiştiri
cileri için memnuniyet verici olmakla beraber ye-

I terli tedbirler teşkil etmekten uzaktır. 

BIRINCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 89 ucu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

VE SÖYLEVLER 

— 32a — 



C. Senatosu B : 89 
Fındık yetiştiricisinin % 80 i yılda 150-1 500 

K»\ ü rün alır. Bu duruma güre iki buçuk mil
yon civarında bulunan fındık yetiştiricisi ge
çimi erini ve 'hayatlarını gayet az ü r ü n miktarları
na bağlamış durumdadır la r . Şu halde bu kala
balık köylü kütlesi için fındık fiyatlarının, biran 
önce ayıklanması ve mubayaa merkeplerinde ge
reken tedbirlerin alınması önemli olmakla bera-
Iber, fındık yetiştiricisini asıl i lgilendiren Hükü
met ta/rafından açıklanacak destekletme fiyatının 
.seviyesi ve Fiskobirliğin de bu fiyat seviyesi üze
rinden ü r ü n ü n idrakiylo devamlı, aralıksız fın
dığı mubayaa etmesidir. 

Savın senatörler; 
Hükümetin aeıklıyacağı destekleme fiyatının 

seviyesi, yalnız fındık yetiştiricisinin hayatiyle 
ilgili kalmayıp, a.vnı zamanda fındığın ihracat ko
nura olması do1 ay isiyle döviz geliri bakımın
dan da tüm memleketi ilgilendiren bir önem ka
zanmaktadır . Oünkü dünyada (müstehlik mem
leketler için Fındık ihtiyacı, yıllık olarak 70-75 
bin ton civarında olup; 'bunun % 70-75 i Tür
kiye ta ra f ından karşı lanmaktadır . Şu halde dün
ya pivasalarmda memleketimiz fındıkları hakim 
olun, pivasa; şar t lar ı ve fiyatları, Türk fındığı
nın ic fiyat du rumuna göre teşekkül etmektedir. 
Har iç te ve özellikle en büyük pazar olması bakı
mından Hamburg ' l a tekevvün eden dış fındık 
fiyatları, yı l lardan beri Türk ihracatçıları ile 
Fisko'lrrlik •tarafından yapılan satış tekliflerinin 
tehiri al t ında kalmaıktadır. Bu du ruma ffövc 
Türkiye 'deki 're fi vat, fındığın dış fiyatını tâyin 
od.eri başlıca unsurdur . 

19 . 7 . 1966 O : 1 

ve or tak olmıya ulardan da 60 'bin ton fındık mu
bayaa etmesi, fındığa sermaye 'bağlamış Malcı adı 
verilen tef ödler in malî kudret ler i üzerinde b i r 
fikir vermektedir. Fiskobirliğin ihracatçı olmı-
van tefecileri himaye eden bu tu tumu, hazan 
kooperatifçiliği 'ieşvik ve hazan d a dahilî piyasayı 
tanzim unaksad'iyle yapıldığı şeklinde izah edil
mekte ise de, hu gihi iddialar ın gerçekle bir il
gisi olmadığı açıktır. 

Fındık yetiştiricilerinin kalabalık ve % 80 
ninin küçük üretici d u r u m u n d a olması, fındığın 
iç. fiyatının teşekkülünde birinci alanda bir rol 
almalarını önlemektedir . Şu halde ihracatçı ve, 
ihracatçı olmıyan. tefecilerin yanında., Fiskobirli
ğin ilutumn fındığın iç fiyatını tây in etmektedir. 
Böylelikle iç pazarda fındık için serbest rakabet 
şart larının mcvcudolımadığı anlaşıl maktadır. Fis-
kohirliğm gerçekte kooperatifle hiçbir ilgisi yok
tur, yarı resmî bir alım satım müessesesidir. Ve 
siyasi iktidara, bağlıdır. İhracatçı ların ve ihra
catçı ol mı varı tefecilerin siyasi iktidarı etkileme 
dereceleri fındık fiyatının iç. seviyesini tâyin ot-
m. ektedir. 

A.P. iktidarının gecen yıl pamuk ekicilerini 
tüccara, teslim etmek politikasını uygulaması, 'bu
gün geçimlerini fındık ürününe bağlamış üc mil-
vonu aşkın köylü büyük bi r endişe içinde Hükü
metin fındık fiyatlarım açıklamasını beklemek
ledir . TTalillıaızırda Ordu ve Giresun'da fındık 
fiyatlarını düşürmek ve üreticiden ü rününü yok 
nah asm a almak için, çeşitli söylentiler or taya 
•it il m akta d ir. ITii'kiiımetin fındık fi vatını 350 ku-
T-ustan Hân edeceği ısrarla ileri sürülmektedir. 
B u g ü n ekici, bu tahr ipkâr iddiaların etkisi al
tında, ka la rak fındığı 350 hımıştan, elden çıkar
mak çabasına düşmüş durumdadır . Ekici, a r t a n 
ha.vat pahalılığı ve gecen yılkı" fiva.tlaır d a göz 
önüne alınarak fındık fiyatının biran önce ilân 
edilmesini beki om ektedir. Küçük üretici fındığa 
550 kuruştan fivat konmasını bekicimektedir. F i -
vafların küçük yetiştiriciyi t a tmin edecek b i r se
vi ved e tutulması , iç. f iyatların dıs fi vatları tâvin 
otıiuosi bakımından memlekete sağlıvac.ağı yüksek 
döviz miktar ı yönünden do cok önemlidir. 

Hükümetin seçmen kütlelerini şeklen memnun 
edecek vük^ek bir fivat seviyelini ilân etmesi, fın
dık yetiştiricisinin himave edildiği anlamına gel
mez. Açıklaman yüksek fivat, seviyesinin goreek-
+'uı 'bir himave sekline inkılâhedobilmesi için, 
Hükümet in Fiskobirliği gereken bir ma'lî kud-

Fındık yetiştiricisi yuka rda belirttiğimiz gibi 
% 80 i küçük üretici durumundadı r . Onun için 
malî 'kudreti!eri zavıf olduk!anandan daha kıştan 
tefecilerin hâkimiyeti altına 'girmektedirler. Bu 
'tefecilerin bir kısmı, fındık ihracatçısıdır. Öbür 
kısmım da mahallen' «Malcılar» adı verilen kim- I 
sel eri teşkil e tmektedir . Malcılar f ındığa sorma- I 
ye bağlamış ve stok yapan 'tefecilerdir. Bunlar ın 
çıkan fındık fiyatının yükselmesi istikam etin do- I 
dir . F ındık ihracatçısının çıkarı ise iç fiyat1 a- I 
r ın düsmesindedir. İhracatçı , iç ve dış fiyatların 
dıİTibirino olan etkisini göz önüne alarak, iç. fi
yat lar ı düşürmek için tür lü yollara müracaat et- I 
m ekt e ve hat tâ dış pazar f iyatlarına tesir edecek 
zararlı 'haberleri yavmaya bile başvurmaktadır . 
Fiskobirliğin bâzı yıllar ortaklarından 40 bin ton j 

— 326 
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retle desteklemesi icaibetmektedir. Ancak bu şe
kilde fındığın alımı devaımlı ve aralıksız olacağı 
için fiyatların düşmesi önlenecek ve fındık ekici
sinin tefecilerin eline düşmesi imkânr-ız hale gele
cektir. 

Fındık yetiştiricisi gerekli bir himayenin ger
çekleşebilmesi için A.P. iktidarından : 

1. Fındık alış fiyatlarının biran önce ilân 
edilmesini, 

2. Fındık taıbaıı fiyatının 550 kuruştan açık
lanmasını, 

3. Mubayaa merkezlerinde şimdiden gere
ken tedbirlerin alınması, 

4. Fiskobirliğin Hükümet tarafından gere
ken bir malî kudretle desteklenmesi, 

5. Fiskobirliğin maJbsulün idrakiyle piyasa
ya girmesini, 

6. Fiskobirliğin fındık mubayaasını aralık
sız ve devamlı şekilde yapmasını, 

7. Fiskoibirliğin üye olmıyan kimselerden 
fındık satı nal masını, 

Talcbetmektedir. Kısaca milyonlarca fındık 
yetiştiricisi, kendilerinin tefecilere ve ihracatçı 
tüccara teslim edilmemelerini Hükümetten iste
mektedir. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. 

2. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, içiş
lerimize karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve 
iştii'akçileri hakkındaki konuşmalara ve Tabiî 
Üye Haydar Tunçkanat'ın bu raporu veren Türk 
ajanının adını açıklaması gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Senatomuz üyelerinden Sayın 
Tunçkanat'ın beyanatı üzerine neşriyat ve akis
leri üzerinde Sayın Mustafa Deliveli gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; evvelâ bu 
mevzu üzerine gündem dışı konuşmama izin 
verdikleri için Başkana ve ayrıca Sayın Hay
dar Tunçkanat'ın Senatodaki açıklamasından 
ve muhtelif gazetelerde neşredilmiş bulunma
sından sonra ıttılaınıza arz edilmiş, muttali bu
lunduğunuz bir mesele üzerinde kıymetli vakti
nizi heder etmenin üzüntüsü içinde, Başkandan 
sonra da sizlerden müsaade, 'müsamaha ve iz
ninizi rica ederek sözlerime başlamak isterim. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; kıymetli 
vaktinizin israfını suiistimal etmenin üzüntüsü 

içindeyim, eledim. Belki sonra, beni dinledikten 
sonra, benim bu müsaade ve izin istememi hak
lı görecek, belki de verdiğimiz izine müstahak 
oldu diyeceksiniz. 

Hâdiseyi biliyorsunuz. Hâdise Sayın Haydar 
Tunçkanat tarafından bir rapor veya mektup 
bir Türk tarafından imza edilmiş, E ve M ru
muzunu taşıyan bir şahsa gönderilmiş ve sonra 
bu şahıs tarafından diğer Dickson adında bir 
Amerikalıya havale edilmiş, gönderilmiş, mua-
mnle görmüş ve metnini, münderecatını bili
yorsunuz. Bunun üzerinde vaktinizi almamak 
için durmak istemem. 

Arkadaşlar, evvelâ şurasını tebarüz ettir
mek isterim. Mektubun veya raporun metni ne 
olursa olsun, içişlerimize müdahale olsun, ola
bilsin, olmaya teşebbüs edilsin; böyle bir mek
tubun ortaya çıkarılmasında ve bunun ortaya 
çıkarılmasında gayreti, himmeti, hizmeti do
kunan Haydar Tunçkanat'a teşekkürle sözleri
me başlamak isterim. Ama teşekkürümü bir ye
re kadar 'getirip bilâhara teessür ve teessüfü
mü beyan etmek için bu kısımla başlamak is
tiyorum. Hakikaten bu memlekette bu vatanın 
ve bu milletin egemenliğine ve istiklâline göl
ge düşürmeye çalışan bir Türk'ü tasavvur ede
miyorum. Kendisi de bunda müttefiktir. Böyle 
bir halin, böyle bir tavrın veya davranışın or
taya çıkarılmasında gayreti dokunan Tabiî Se
natör arkadaşıma teşekkür az bile. Ancak ar
kadaşlar, hepinizin hatırlıyacağı veçhile, bir 
gündem dışı konuşma ile Sayın Haydar Tunç
kanat metnini, münderecatını gayet iyi bildiği
niz bir rapordan bahsetmek üzere kürsüye çık
tılar. Öyle bir okuyuş ki, raporun sonuna ka
dar nedir, necidir, kimdir, kim tarafından ya
zılmış maalesef anlamadık ve hattâ şunu iti
raf edeyim, ikinci gün gazeteleri okuduktan 
sonra anladım. Belki biz bu kürsülerde yeni
yiz, belki imkân nis'betinde konuşabilecek veya 
arkadaşlarını dinletebilecek takati, kabiliyeti 
kendimizde aramaya veya bu gayretin içine gir
meye çalışacağız. Ama itiraf edeyim ki, o gün 
arkadaşımın taktiği hiç hatırıma, hayalime gel-
miyen bir taktiğin ve tekniğin eseridir arka
daşlar. Bir rapor okuyacaksınız, ismi yok, cismi 
yoktur, kimdir, necidir ve nedir? Bu memle
ketin egemenliğine, bu memleketin içişlerine 
karışıldığından veya karşı veya ona gölge düşü
recek bir rapordan bahsedeceksiniz, en sonun-
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da imzasını veya sahibini de söylemiyec ek siniz. 
Sonra, gazetecileri toplayıp onlara bahsedecek
siniz, fotokopileri onlara vereceksiniz. Bu da 
bir teknik ve taktiktir. İnşallah dinletebilmek 
için bu yolu ben de çok. beğendim, günün bi
rinde ben de bu yola gideceğim. 

Arkadaşlar, teşekkürle başlıyorum dedim. 
Hakikaten takdir ve tebrike lâyık. Emin olu
nuz eğer o konuşmadan sonra, bir beyanat, 
•Millî Birlik Grupu tarafından bir beyanat ve
rilmemiş veya ayrıca gazetecileri toplayıp on
larla bir basın toplantısı, karşılıklı hasbıhal 
yapılmamış olsa da, yalnız bu raporu okuduk
tan veya 'bu mektubu Yüksek Senatoya izah 
ettikten sonra, resmî makamlara lâzımgclen 
izahatı, malûmatı vermiş ve onların vazifesini 
kolaylaştırmış olsaydı ben, bugün bu kürsüye 
de çıkmazdım. Bekledim arkadaşlar. Yüksek 
Senatoda beyan ettikten sonra, evvelâ basın ile 
haşır neşir olmanın ve onlara malûmat verme
nin gayreti içinde bulundular. Sonra, Sayın 
Millî Birlik Grupu bir beyanat neşrettiler ve 
nihayet 'bunun ertesi gününde veya onu taki-
beden günlerde gazetelere bakıyorum; hiçbir 
Tesmî makama, vazifeli, sıfatlı bir mercie mü
racaat etmemiş ve bugüne kadar da .etmemiş 
bulunmaları sebebiyledir ki, buraya, huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, nedir? Bu arada 
şunu da ilâve etmek isterim; Sayın Başvekili
miz de, «Bu meselenin üzerinde ehemmiyetle 
duruyorum, durmaktayız ve tasavvur edemem 
ki, böyle bir mevzu ve meselede hiçbir Başve
kil ehemmiyetle durmasın.» demişlerdir. O hal
de beyanatiyle mesele üzerinde durduğunu söy-
liyen Sayın Başvekile de teşekkür etmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, belki alışkanlığımızdır, 'belki de 
teemmülün, ıgördüğümüz tecrübelerin neticesin-
dendir. Başka şey bekleyen arkadaşlarımız ola-
ıbilir. Ama benim bir tek beklediğim vardır. Ar
kadaşlar bu memlekette tabiî yangı yolu vardır. 
Nedir? Suç işlemişse nedir? Anayasamız kuv
vetleri ayırmıştır. Yargı organına her ne su
retle olursa olsun şu veya bu şekilde gölge dü
şürmemek için, birtakım hükümler vazetmiştir 
ve bu vaz'ettiği hükümlerin içinde yargı orga
nının istiklâlini ilân etmiştir. O halde, hu mev-
'zu üzerinde suç olduğu iddia ve isnadı karşı

sında bunun yolları malûmdur. Neresidir? Ö 
suçun işlendiği mahallin, ıo suçun iddia edildi
ği yerin savcısıdır, savcılık makamıdır. Bu mü
essese de kanun teminatı altındadır. Nerede 
bunun teminatı? Şimdi burada teminat var mı 
yok mu, ona saygı gösteriliyor mu gösterilmi
yor mu, bunun izahını yapmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarımızın gazetelere verdiği 
beyanatta, «Biz basın savcısına gitmeyiz, Hü
kümet meşgul olsun.» diyor. Hayır arkadaşla
rım. Hükümetin meşgul olduğu devir gitmiştir. 
Bir emirle 33 vatandaşın idam edildiği devre 
son verilmiştir. (Soldan gürültüler.) Şu veya 
bu şekilde talimatla, göz kırpmakla tabutlukla
ra gönderilen insanların başına ıgelen felâket
lere hukuk rejiminin, kanun rejiminin içinde 
son verilmiştir. Bir tek yolu vardır. Anayasa
nın tesbit ettiği, tâyin ettiği ta'biî yargı yolu. 
O suçun islendiği mahallin savcısına başvur
mak. Ne yapmış hükümet? Ne yapmış? Gaze
telerdeki bu beyanatın çıkması üzerine mahal
lin savcısı bunu ihbar telâkki etmiş ve el koy
muştur. El koymuş, ilk iş olarak Sayın Tabiî 
Senatörü davet etmiş; demiş ki, Senato kür
süsüne getirdiğiniz bu hâdise hakkında bilgi 
ve malûmatınıza müracaat ediyoruz. Lütfediniz, 
geliniz. Bu işin bize daha detaylı ve daha tefer
ruatlı malûmatını veriniz. Yine gazetelerden: 
öğreniyoruz. Kendilerine soruyorlar: «Niçin 
savcılığa gitmediniz?» «İstanbul'da çok mühim 
bir işim vardı onun için gidemedim.» diyorlar. 
Şimdi, müsaade ederseniz Haydar Tunçkanat'm 
bu kürsüden okumuş olduğu rapordan iki cüm
le okuyarak altını kırmızı kalemle çizdikten 
sonra mâruzâtımı oraya istinadettirmek istiyo
rum. 

Sayın Tabiî Senatör diyor k i : «Her Türk'ün 
millî haysiyet ve gururunu derinden yaralıya-
cak çok acı, fakat gerçek bir durumu açıkla
mak üzere...» Devam ediyor: «İçişlerimize karşı 
tertiplenen plânlı müdahaleleri ve bunlarla iş
birliğinde bulunan yerli komplocularla yabancı 
diplomatların imzalı belgeleriyle bunun yürü
tülme mekanizmasını açığa vuracak belgeleri 
Yüce Senatonun ve Türk kamu oyunun tak
dirlerine sunmak bizim için yapılması zaruri 
bir görevdir.» Bu görev için tebrik ederiz. 

Şanlı geçmişi ile hür ve bağımsız yaşamış 
milletimizi dış çıkarların kirli ve kanlı oyunla
rına sahne olan diğer bâzı ülkelerle bir tutmaya 
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yeltenen dış çevrelerin ve onlarla işbirliğinde 
bulunan yerli ortaklarının plânlarını açığa vu
ran bu belgelerin asıllarının fotokopileri elimiz
dedir. Şimdi aslına bağlı kalmaya son derece 
dikkat ile yaptığımız tercümeleri arz ediyorum.» 
diyor. Arkadaşlar beraberiz. Bu işte müttefikiz. 
Bu memleketin, bu vatanın, bu milletin bütün
lüğüne, egemenliğine ve istiklâline gölge düşü
recek her şeye karşı koymakta beraberiz. Hiçbir 
arkadaşımın değil, Senatodan ve Millet Mecli
sinden emin olun memleketin tarihini bilmiş 
fakir fukarası ile, zengini ile, işçisiyle, saııatçı-
siyle hiçbir kimsenin buna gölge düşüreceğini 
tahmin ve tasavvur etmiyorum. Olmaz mı ar
kadaşlar? Olur. Tarihte bir çok şeyler vardır. 
Kumandanların satıldığı, başvekillerin satıldığı, 
sadrazamların satıldığı rivayet edilmiştir. Ol
maz mı? Olur. Olursa kanun yolu vardır arka
daşlar. Şimdi buradan şuraya gelmek isterim. 
Bir hâdise açıklıyorsunuz, imzasından bahset
miyorsunuz, kim olduğunu söylemiyorsunuz. 
Belki o gün söylenmesinde mahzur var. Ama 
ilk koşulacak ve gidilecek yer resmî merci. 
Nedir? Anayasanın teminatı ve Anayasanın hü
kümleri ile vazifelendirilmiş savcılık müessese
sine gitmektii'. Peki bu bir mektubun bünyesiyle 
künyesiyle bir milletin, bir vatanın, bir memle
ketin bütünlüğüne gölge düşürecek, yani iç işle
rine bir nevi müdahale sayabildiğim, saydığım 
bir mektubun daha lâyıkiyle, delillerinin tesbi-
ti, suçlularının bulunması için neden savcılığa 
gitmiyorsun? Ve diyorsun ki, «Benim İstan
bul'da çok mühim bir işim vardı, gitmedim.» 
O halde sizin bu mektup ve rapor üzerindeki 
teyakkuzunuzun, itinanızın, gayretinizin, hiz
metinizin ve vatanseverlikle kabili telif görme
diğim ve gerçek mânasiyle herkesin titrediğini 
ifade ettiğin bu rapor hakkında savcılığa git
memenin sebebini ne ile izah edersiniz? İşte 
bizi bu kürsüye fırlatan, getiren sebep budur. 

Bununla da kalmıyor. Savcılık davetname 
çıkarıyor, davetname Sayın Haydar Tunç.ka-
nat'a tebliğ edilmiyor. Bulunamadı deniyor. 
Aradan on ila onbeş gün geçiyor, hâlâ bu tarihe 
kadar savcılığa da gitmemiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlar demin şunu arz ettim, teşekkürle 
başladım teessür ve teessüfle devam edecek kıs
mına başlıyorum. Hakikaten bu rapordan bah
settikten sonra, resmî mercie, kanunun yetkili 
kıldığı savcıya koşsa, elindeki imkânları ona 

[ vermiş bulunsa hiçbir diyeceğim yoktur. O hal
de savcıya gitme, isimden bahsetme, ayrıca 
tut de ki, bunu yazan ajan eski bir Demokrat 
Partili, bugün de Adalet Partisi yöneticilerin-
dendir diyecek kadar da cesaret göster. İşte 
bunun için buraya geldim. Arkadaşlar, demin 
sözlerime başlarken söyledim. Bu vatanın için
de tarihini bilen, haysiyetine ve şerefine düş
kün olan bir vatandaşımı tasavvur ve tahayyül 
edemiyorum. O halde, tabiî senatör olan sayın 
senatörün bu tasavvur ve tahayyülünün, tel
mihinin, ithamının cevabını ve hesabını vermesi 

i lâzımdır. Nasıl verir hesabı? Yine bu hukuk 
rejimi içinde, eski devirde değil, dayakla, sopa 
ile, tehditle, tazyikle değil; Alâkalı mercie gi
der malûmatım bundan ibarettir, der. Bunları 
tahkik ve tetkik edin, suçları varsa mahkemeye 
gönderin der. Şimdi bunu yapamazsan, benim 
senin vatanseverlik ölçüleri içinde getirdiğin 
şu raporu, Senato kürsüsüne getirdiğin bu mev
zuu başka maksatlar için getirdiğini kabul eder 
ve ben de sana bir kaç kelime söylersem, beni 
mazur gör tabiî senatör. 

Arkadaşlar; savcılık müessesesinden, resmî 
makamlardan kaçtıktan sonra haklı olarak ak
lımıza gelen şudur: Adalet Partisi ile irtibat-
landırmak... Sayın arkadaşlarım bu memlekette 
hangi parti iktidarda olursa olsun, hangi parti 
Hükümet ederse etsin bu memleketteki kanun 
rejiminin tatbikini istiyen partiyi veya iktidarı 
tutmak mecburiyetindeyiz. Bırakın şahsi kap
risleri, bırakın korkuları, bırakın diyorum kor
kuları. Kanun, hukuk rejiminin hüküm ferma 
olduğu yerde hiçbir korkunun mânası yoktur. 
Yoktur. Belli çünkü benim hukuk rejimi için
de sanıksam sanıklığımın, mağdursam mağdur
luğumun, iddiacı isem, isnateı isem, iftiracı 
isem yerleri malûm, muayyendir. Yolları tes-
bit edilmiştir. Ama bunun haricinde hukuk re
jiminin dışındaki bir sistemin veya idarenin 
bize getireceği tehlikeler büyüktür. 

Arkadaşlar öyle »büyüktür ki, Sayın Tabiîî 
senatörler sizlere hitabediyorum, eğer hukuk 
rejimi içinde, devam eden bu gemi bir gün ba
tarsa emin olun biz 'gene bir sahile çıkabiliriz, 
ama evvelâ altında kalıp ezilecek sizlersiniz. 
Kusura bakmayın. (Sen kendine üzül sesleri) 

j Ben kendimi düşündüm arkadaşlarım. Benim 
I hukuk rejimi içinde hiçbir şeyden korkum yok-



C. Senatosu Ji : 69 19 . 7 . 1966 O : 1 

tur. Benim gibi hukuk 'rejimine inanan ve Ana
yasa teminatı altında bulunan rejimin, siste
min ve hukukun, talimatın kuvvetine inanan
lar ve buna güven, iman edenlerin korkusu ol
mamak lâzımıgeiir. Biz bütün 'bunlara güvene
rek sonumuzu Allaha ibağlar rahat bir uyku 
uyuruz. Bizim temennimiz, 'inancımız ıbudur. 

Ancak, nedir, Demokrat Partinin ve Adalet 
Partisinin yöneticilerinden... Arkadaşlar ağır 
bir sözdür bu. Kimdir? Erkekliğin, mertliğin, 
cesaretin sembolü budur. Burada falan ad.am 
suçludur, sanıktır, hırsızdır, şudur diye iddia 
edebilen insanın isbat etmesi lâzımdır. isbat 
edemediğiniz takdirde yalancı derler, iftira edi
yor derler, tezvirdir derler. Her şey diyebilir
ler. Ama şu Senatonun mukaddes çatısı altında 
bulunan bir arkadaşın 'burada bir iddiada bu
lunabilmesi için evvelâ isbat edebilecek durum
da, mevkide olması lâzımdır. Arkadaşlarım, baş
ka şey de olabilir. Bâzı hâdiseler vardır ki, is
bat edilemez. Zamanı geçmiştir. Ama, saf te
miz, tertemiz olarak resmî makamlara gider 
der ki ; şöyle bir vesika vardır. Şöyle şöyle 'bir 
hâdise cereyan ettiğine muttali oldum. Hattâ 
imzıasız 'bir de raporum vardır. Bunu tahkik 
'ediniz. Kabul. Onun vatanseverliğine, onun mil
lete, 'onun milletlin, vatanın bütünlüğüne ve re
fahına olan saygısını sevgisini kabul etmek zo
rundayız. Arkadaşlar bir ikinci şeyi daha arz 
'etmek istiyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞDU (Tabiî Üye) — 
Yapılmadığını nereden biliyorsun. 

MUSTAFA DELÎVELİ (Devamla) — Sor
dum beyefendi. Arkadaşlar 'bir ikinci nokta da
ha vardır. ıSevgili arkadaşlarım bizim hepimiz
de bir dokunulmazlık vardır. Ben bu dokunul
mazlığı da hepinizden iyi 'bilirim. Kusura 'bak
mayın. 

'SUPHİ ÖÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evet 
bilirsin. 

MUSTAFA DELİVELl (Devamla) — Ta
biî, tabiî ıbilirim. Şimdi bir resmî makam bir ar
kadaşa 'bir davetname tebliğ eedr. îhzaren ge
tirmeye imkân yoktur. Polisle davete imkân 
yoktur. Başka elinizde imkân yok. Kâtibe söy-
liyeceksiniz, yaz falan tabiî senatöre, filân se
natöre, filân mebusa, bunlar gelsin, ifadesini 
versin, beyanda bulunsun ve bunun üzerine 
de ben delillerimi toplıyaoağım 'demekten ileri
ye gidemiyen bir müesseseye yardımcı olmak 

mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Yani dokunul
mazlığım var diye hem iddia edeceksin, hem 
karşı tarafa gidip cevap vermiyeceksin, beyan
da bulunmıyacaksm, davete icabetrniyeceksin. 
Ne imiş? Dokunulmazlık. Hayır arkadaşlar; bu 
dokunulmazlığı bir gün bu millet kaldırır. Do
kunulmazlığın haysiyet ve şerefini 'müdafaa 
edemediğin müddetçe bu dokunulmazlığı millet 
kaldırır arkadaşlar. Hiç, kimse dokunulmazlığı
na güvenmesin. 

Sonra bir noktaya daha temas etmek iste
rim. 

Sevgili arkadaşlarım; bu kadar mühim bir 
işin milletin hâkimiyetine gölge düşürecek diye 
telâkki edilen bir işin Senatoda (açıklanmasının 
zararı mı vardır, faydası mı vardır? Arkadaş
lar zararı vardır. Eğer hakikaten bir rapor var
sa, hakikaten böyle bir şey varsa bunu umumi 
efkârın ıttılaına arz etmekten, gazetelere dü
şürmeden, birtakım dedikodu mahiyetinde her
kesin bildiği bir şeye getirmeden muayyen mer
cilerin İkaz ve iknaı suretiyle bu delillerin top
lanması suçlunun veya hâdisenin apaçık ola
rak meydana çıkarıl masın da fayda vardır. 

Sayın Tunçkanat arkadaşım diyor ki, bizim 
bu verdiğimiz rapor, esasında Millî Emniyetin 
önündedir. Arkadaşlar millî emniyetten şüphe
miz mi var? Eğer böyle bir rapor resmî ma
kamların elinde ise, yüzde yüz bu resmî ma
kamlar bunun bulunabilmesi suçlusunun tesbit 
edilebilmesi, hâdisenin mahiyetinin ve bünyesi
nin tetkiki için imkânları nisbetinde suçlunun 
ortaya çıkarılmasına yardımcı olan resmî ma
kamlara karşı böyle bir malûmatım vardır di
yecek yerde, getirip Senato kürsüsüne muay
yen insanlara ima ve telmih etmek vatansever
likle ve hattâ arkadaşlar, ahlâk ikaideleriyle de 
kabili telif değildir. Ben bir hâdise getirsem 
ya ispat ederim; edemezsem, gelir şu şu hâdise
leri ben şöyle duydum ama isbat edemedim, 
özür dilerim, derim. Bazan iddiasını isbat ede-
miyen kimsenin de affı da muhteremdir, arka
daşlar. Bu itibarla yapılan bu fiil bu sebeplerle 
teessür ve teessüfümüzü mucibolmuştur. 

Bir şeye daha temas etmek istiyorum; arka
daşlar, bu kadar iddia ve isnadın altında bulu
nan arkadaşa şu kadar telmihte bulunmamı ma
zur görünüz. 

Yine gazeteden öğrendim; 'Sayın Haydar 
Tunçkanat istihbarat çıtakta malûmat almakta 

— 330 — 
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hakikaten bilgi sahibi bir insanmış. Mevzuuna 
olmadığı için bilmiyorum. Ama, şöylece bağla
mak isterim. Bu derece kıymet ve kuvvetli, bu 
derece kıymette ve kuvvette olan Millî İstihba
rat Dairesinin dahi elde edemediği raporları 
elde eden arkadaşın kıymetinden ve kudretin
den istifade etmek lâzımdır. Eğer bugüne ka
dar gelen iktidarlar istifade edememişler, onla
ra teessüsümüzü beyan etmek isterim, Bundan 
sonra Adalet Partisi İktidarına ihtar ediyorum, 
bu kıymet ve kudretten istifade etsin. Ama isti
fade ederken de maddi durumunu düşününüz. 
Her zaman Haydar Tunçkanat İller Bankasın
dan haikercı ücreti olarak aldığı 150 000 lirayı 
buraya sarf 'etmez. Binaenaleyh... ('Gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Deiiveli. 
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar

kadaşlar bir iddia ve isnatta bulunuluyor. İs-
hat ederse, aynı isbat eden arkadaşın arkasın
da kendisiyle beraber olmaya ve kendisini mü
dafaa etmeye hazırım. Ama edemezse Başveki
lin söylediği gibi, isnat ve iddianın altında ka
lır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Açıklıyanlar utanacak değil, yapanlar utan
sın. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ya
panlar utanmaz. Yapanları 'bulup biz utandıra
cağız arkadaşlar. Vatanseverlik bu hususları 
resmî makamlara gelip söylemektir. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli gündem dışı gö
rüşmek istediniz. Şahsi mevzulara intikal etme
yiniz, çok rica ederim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Polis ha
fiyesi değil ama casusları koltuğunda hesliyen 
sizsiniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar demin hulkuk rejiminden, tabiî yargı 
yolundan bahsettim. 

FERlD MELEN (Van) — Hangi hukuk re
jiminden bahsediyorsun. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hu
kuktan anlamıyan bir arkadaş... Casusları bili
yorsanız gider söylersiniz resmî makamlara. 
Yolunuz savcılık yoludur. 15 gündür kaçmak
tasınız, iddia edeceksiniz, isnat edeceksiniz on
dan sonra da kaçacaksınız; olmaz. Hukuk reji
minin teminatı bu değildir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Kaçan bir tek kişi varsa o da senin Başbaka
nın. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Biz de kaçmayız. Bizim dağlarımızda korku rüz
gârı esmez arkadaşlar. (Gürültüler)1 

BAŞKAN —• Sayın Karavelioğlu; Heyeti 
Umumiyenin sükûnetini bozmayın. Sayım Ka
ravelioğlu, arkadaşlar ileri geri... (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Sen de kimsin be. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sahip çıkın. (Soldan, sen Deliveli'ye hâkim ol 
Sayın Başkan sesleri) 

BAŞKAN —• Ben Deiiveli'ye ihtarımı yap
tım. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, Kâ
mil Karavelioğlu ile karşılıklı tartışmalar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bana da 
söz verin. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim. İhtar ediyo
rum efendim. Şahsiyet yapmaması için. (Şid
deti gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 
(Sağdan bir ses; Sayın Başkan, raporu nere
den almış Haydar Tunçkanat)1 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar bu heyecana se'bebolduğum için atfı
nızı dilerim. Bir iddia ve isnat altındayız. Bu 
sebeple 'belki heyecanla konuştum. Fakat bura
da kavgaya, gürültüye lüzum yoktur. Siz de ge
lirsiniz bu kürsüden söylersiniz, biz de cevabını 
veririz. (Grürültüler) Biz bugüne kadar bu ce
vapta geç kaldığımız için kendi kendimizi suçlu 
buluyoruz. 

Hürmetlerimle. (Adalet Parti sıralarından 
alkışlar) 

3. — Çorum Üyesi Alâeddin Çetin'in; çeltik 
ziraatinin bugünkü durumu ve aile ziraatı haline 
gelen bu branşın korunması yolunda gerekli ted
birlerin alınması icabettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin, çeltik 
fiyatı politikası ve Toprak Mahsulleri Ofisinin 
baı mesele ile ilgilenilmesi hakkında gündem dı
şı söz istemiştir. Buyurun Sayın Alâeddin Çe
tin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
senatörler..* 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Niye ispat 
edemedi? Delivcli ücret aldığını ispat etti. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, Sayın Karaveli-
oğlu çok rica ederim. (A. P. sıralarından tah
rik eden onlar ama Başkan sesleri) Sayın 
Ünaldı lütfen rica ediyorum. Efendim, onlar 
bunlar diye bir şey yok. Heyeti Umumiye he
pimizindir. Buyurun Sayın Çetin. (Gürültüler) 
Sayın hatip konuşuyor efendim lütfen sükû
neti muhafaza edin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
senatörler gerek Parlâmentoda, gerekse mat
buatta ve umumi efkârda heyecan yaratıcı ko
nuşmalar, yazışın] ar olacaktır. Ama, gerek Par
lâmentomuz, gerekse umumi efkârımız memle
ketteki politik hava ve tansiyon ne kadar yük
selirse yükselsin, her zaman günlük meşgale 
ile, günlük realite ile karşı karşıyadır. Biz Par
lâmento olarak bu heyecan arasında memleke
tin ana iktisadi mevzulariyle meşgul olmak zo
runda bulunduğumuz gibi; halkımızın da bü
tün bu hava içinde günlük işlerine tesir etmi-
yeeeic şekilde bu heyecana kapılmadan faali
yetlerine devamı zaruridir. 

Şimdi deminki heyecanlı konuşmalar ve da
kikalardan sonra benim belki bu kadar realist, 
İm kadar heyecandan uzak bir mevzuu buraya 
getirmem havaya uygun değildir, ama yükksek 
müsaadenize sığınarak, yüksek ilginizi bu ko
nuda istirham ederken, Hükümetin de bu konu
da bilhassa alâkadar olması zamanının gelip 
geçtiğini hatırlatmak isterim, beni biran evvel 
buraya getiren zaten bu his olmuştur. Çünkü 
çeltik politikası diye Türkiye'de maalesef bu 
güne kadarla hükümetler ciddî bir politika ta-
kibctiTiemigtir, bir. Ve bu mevzuda her sene 
feryatlar kopmuştur, hükümetler alâkasız kal
mış, h r ; iki. Buna rağmen gelişen bir durum 
vardır. Birçok iktisatçılar, hattâ Ziraat Ve
kâletinin ilgilileri, mesul diğer bakanlık ilgili 
erkânı dahi bunun farkında değildir. Şöyle 
ki; zannediliyor ki, çeltik spekülatif bir ziraati-
dir. Tâbirim mazur görülsün, bir vurgun ziraa-
tidir. Muayyen sermaye sahibi ve muayyen 
büyük arazi sahipleri çeltik ziraatinden büyük 
kârlar sağlarlar. Birçok dalaverenin döndüğü 
bir ziraat nevi, zannedilir. Halbuki bugün 
Türkiye'de durum değişmiştir. Bilhassa Ce
nupla, Ege'de bâzı büyük arazi sahipleri hariç 

çeltik ziraati Türkiye'de aile ziraati olmuş
tur. Bilhassa Orta Anadolu'nun fakir bölge
lerinde binlerce ailenin geçiminde büyük rol 
oynıyan bir ziraattır. Meselâ mensubolduğum 
Çorum'da, Osmancık, Kargı, İskilip gibi 3 ka
zada 100 den fazla köy, binlerce aile bütün ge
çimlerini, maiyetlerimi tek zirai meşgaleleri 
olan, çeltiğe bağlamışlardır. Kızılırmak boy
ları tamamen, Çankırı da dâhil, aşağı yukarı 
bu karakteri arz etmeye başlamıştır. Çünkü Kı
zılırmak kenarındaki bataklık, kamışlık hiç bir 
şeye yaramıyan araziler yine halkın yaptığı 
teşebbüslerle sulamaya açıldıktan sonra, 15 - 20 
senedir bereketli ziraat bölgeleri olmuştur. Fa
kat maalesef başka yol gösteren olmadığından, 
biraz da bu ziraatin daha elverişli oluşu do-
iayısiyle yani, Kızdırmağın tuzlu sularında çel
tiğin daha iyi gelişmesi imkânı yüzünden halk 
daha ziyade tek bir ziraat şekli olan çeltiğe 
ümidini bağlamıştır. Hükümet bununla alâka
dar olmuyor da ne oluyor? Olan şudur : Bâzı 
seneler, tesadüfi olarak fiyatların iyi olduğu 
seneler, 3 - 5 dönüm, on dönüm gibi küçük ara
zisi olan bu halk iyi bir mahsul aldığı zaman 
eline beş, on bin lira geçmektedir. Bu da on
ların seviyesine göre müreffeh bir geçim imkânı 
sağlamaktadır. Ama bâzı seneler, mahsulün 
bol olduğu zamanlar maalesef çeltik ekicileri 
sefalet içine düşmektedirler. Şimdi ziraatte 
spekülâsyon pek kalmadı, tamamen demiyorum, 
yüzde 90 kalmadı. Çünkü yüzde 90 çeltik zi
raati aile ziraati halinde küçük çiftçilerin inhi
sarına geçti. Ama muayyen tüccarlar vardır 
ki Türkiye'de bugün en korkunç çeltik ticari 
spekülâsyonunu onlar yapmakta ve bunun da 
zararı hem müstehlike olmakta, hem de zararlı 
müstahsil, malını kıymetlendircmemektedir. Şöy
le ki ; mahsulün alınması sırasında her hangi bir 
fiyat yükselişi olduğu zaman büyük imkân sa
hibi olan tüccarlar büyük çeltik pazarlarına da
ha ucuz, 10 kuruş, 20 kuruş gibi ucuz fiyatla 
mal yığmakta; dolayısiyle küçük müstahsil nak
liye parası vererek bu uzak pazarlara gideme-
mektedir. Müstahsil mecburen gelen tüccara 
kendi köyünde mahsulünü satmakta. İşte o za
man da tek alıcı durumunda olan spekülatör 
bunu tahmin edemiyeceğiniz kadar ucuza ka
patmaktadır. Faraza 2 - 2,5 liraya ya
zın aldığı pirinç, kış geldiği zaman stok yaptı
ğı malı 4,5 hattâ 6 liraya satabilmektedir. Bunu 
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Önleyici çare olarak Toprak Mahsûlleri Ofisinin 
bunlarla alâkadar olması hususu inönü Hükü
metleri zamanında da Sayın Muhlis Ete, bil
hassa Ticaret Vekili iken, meşgul oldular, muh
telif demarjlar yapıldı. Muhterem mebus ve 
senatörler bu işle uğraştı. 

Şimdiki iktidar zamanında da bendeniz de 
dâhil birçok mebus ve senatörler bu işin üzerin
de durduk. O zaman vaitler aldık, tahakkuk et
medi. Şimdi de anlayış gösterilmektedir. Ama, 
sütten ağzı yananın yoğurdu üfliyerek yiyişi 
gibi, itimat buyurunuz, bizde derin bir üzün
tü içinde bunu Yüksek Huzurunuza getirmeye 
ve Hükümetten âeil tedbir alınmasını istemeye 
mecbur kaldık Toprak Mahsulleri Ofisi bu işi 
biran evvel ele almalıdır. Vaktiyle alınmıştır, 
bilemediğimiz sebeplerle vazgeçilmiştir. Bugün 
Türkiye'de 10 binlerce aileyi teşkil eden, istik
balde belki de yüzbinlerce insanın geçim vası
tası olacak çeltik gibi bir ziraatı başıboş bırak
mamıza imkân yoktur, istirhamım, Hükümetin 
hususi olarak, bizlere de va'dirii yerine getire
rek, biran evvel Toprak Mahsulleri Ofisinin bu 
işi tanzimi için, çeltik politikasının tanzimi için, 
fiyat politikası tanzimi içim ele almasını temin 
etmesidir. Aksi takdirde hem müstehlik bu yıl' 
çok pahalıya pirinç yiyecek, hem de zavallı 
köylünün eline para geçmiyecöktir. itimat bu
yurun Türkiye'de bu iş iki elin parmakları ka
dar olmıyan az insanın inhisarı altında milyon
lar kazanmasına vesile olacaktır. Böyle zaman
da sosyal adaletten şundan bundan bahsettiği
miz, halkın geçimi ile yakından alâkadar olma
yı prensip edindiğimiz, yani Devletin ' iktisadi 
bir Devlet olduğu bir zamanda büyük bir mev
zuu görememezlikten gelemeyiz. 

ikinci nokta şudur : Türkiye'de çeltik Türk 
halkına büyük servetler, büyük nimetler geti
rebilir. Getiremiyorsa sebebi ihracedilemeyişi-
dir. İhracedilemeyişinin en büyük sebebi ise 
maliyet fiyatlarının çok yüksek oluşudur. 

Çünkü Ziraat Vekâletinin de bir çeltik zira-
ati politikası yoktur. Bugüne kadar olmamıştır. 
Ihracedeeeğimiz memleketler hangi nevi pirinç 
ister, bu ele alınmamıştır. Dekar başına verimi 
artırıcı tedbirler ele alunmamıştır. Bizde işçi, 
dünyanın en ucuz işçisi olduğu halde çeltiği
miz, pirincimiz diğer memleketlere nazaran da
ha pahalı bir maliyet hudutları içindedir. Bu
nun sebebi2 dönüm başına verimin düşüklüğü, 

bu husustaki teknik bilgisizlikler ve organizas
yon noksanlığıdır. Şu halde Ziraat Vekâletinin 
çeltik politikasını esaslı olarak tesbit etmesi, 
Türk köylüsüne en iyi tohumluğu temin etmesi 
ve hariçte ihraç malı olarak makbul tipleri ye
tiştirmeyi vazife bilmesi şarttır. Bu yapıldığı 
gün, itimat buyurun, Türkiye'de ırmak ve göl 
boylarında bugün bataklık olan daha yeniden 
yüzbinlerce arazinin nimet getiren, Türkiye'ye 
döviz getiren birer menba haline geldiğini göre
ceğiz. Oysa ki, nüfus çoğalıyor. Bugün 130 - 140 
bin ton pirinç istihlâkinde güçlük çektiğimiz 
şu memlekette belki on sene sonra üçyüzbin -
dörtyüzlün ton pirinç dahi kâfi gelmiyecektir. 
istirhamım bundan ibarettir. Hükümetin, ge
rek ihracat bakımından, gerek fiyat politikası 
bakımından, gerek çeltik ziraati bakımından 
bu işi acilen ele alması zaruri bir hale gelmiştir. 
Bize verilen vaitlerin de ciddî olduğuna inana
rak, bunun neticelerini biran evvel göreceğimiz 
ümidiyle huzurunuzdan ayrılırım. Beni dinledi
ğiniz için teşekkür ederim. 

4. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın; içişlerimize 
karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirak
çileri hakkında Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin konuşmasına cevaben : Tabiî Üye Haydar 
Tunçkanat'ın bu açıklamayı Millî Birlik Grupu 
sözcüsü sıfatiyle yaptığına ve bu açıklamayı yap
malarından beklenen faydalara dair demeci. 

BAŞKAN — Senatoda açıklanan raporlar 
üzerinde Sayın Ahmet Yıldız gündem dışı söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, çok önemli raporlar bu
rada açıklandı. Evvelâ belirtmek isteriz iki, bu 
raporların yalnızca Haydar Tunçkanat'a m>ale-
dilmek istenmesi doğru değildir. Açıkça sorum
luluğun, incelenmesini sonuçlarını üzerine alan 
Millî Birlik (Trupudur. Haydar Tıınçkanat Mil
lî Birliğin çalışmaların], incelemelerini huzuru
nuzda sözcü olarak sunmuştur. O halde, bu ko
nu ile ilgili bütün tartışmaların ve konuşmala
rın hedefi, muhatabı Millî Birlik Grupudur. Ra
porun çok önemli olduğu içindeki ifadelerden 
bellidir. Evvelâ açıklamak isteriz iki, neden biz 
bu raporu açıkladık? Çünkü bâzı kimseler ra
porun açıklanma nedenini, bundan güdülen 
amaçları yeter derecede kavrıyamamış görünü-
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yor. Evvelâ, raporla dostluğuna ve ittifakına 
önem verdiğimiz Amerika'ya demek istiyoruz 
iki, başka yerlerde siz veya başka devletlerin 
girişmiş bulunduğu bu tip tertiplere Türkiye'de 
teşebbüs etmeyiniz. Bu teşebbüsleriniz vaiıîm 
olur, dostluğumuzu bozar, bundan kaçınınız. 
Bunu duyuyoruz, haberlerimiz var, raporlarınız 
elimize geçiyor. Evvelce de burada grup adına 
konuşurken söyledik ki, biz Amerikan Milletiy
le dostluğa, ittifaka önem veririz. Ama aleyhi
mize politika yürüten Amerikalıları sevmeyiz. 
Politikanın karşısındayız. Açıkça ifade ettik ki, 
biz Amerikan Milletinin değil, Johnson politi
kasının karşısındayız. Bunu 'söylediğimiz gün 
Honolulu'da daha önce acı ile hatırladığımız 
bâzı olaylara doîkunarak memleketimizden de 
söz etmiş bulunuyor idi. Birinci sebep bu. Diyo
ruz ki, ittifakınıza ve dostluğunuza verdiğimiz 
önemi bu şeikildeki tertiplere yetkilileriniz, yet
kisizleriniz sınırı, yetkisini aşanlarınız karışma
sın. Türk Ulusu gururuna çok bağlıdır, şanlı 
geçmişi vardır. Böylesine kirli 'oyunlara 'asla 
sabrı yoktur, girmeyin bu işlere. 

İkincisi, Hükümetimize diyoruz, böyle işlere 
karşı uyanık olun. Bu tertip tehlikesi büyük
tür. Türkiye'de evvelce .alınmış bu gibi teşeb
büsler vardır. Hattâ çok uzak olmıyan bir geç
mişte, hâlâ tortularını silemediğimiz bâzı iliş
kiler olmuştur. Bunların ila acı derslerini hatır
lıyoruz, Hükümet uyaınıfc olsun, Hükümet çev
relerinde işbirliği yapanlar olursa bunlara mut
laka gereken kontrolü yapsın. 

Üçüncüsü; Türk kamu oyunu uyarmak isti
yoruz. Böyle olaylar dünyada oluyor. Dünya 
milletleri bâzı yerlerde hiç arzu 'etmedikleri ya
bancı kuvvetlerin çarpışma alanına dönüyor. İç 
ve dışta iki tarafta da satılmışlar savaş meyda
nının ön safına koşuyorlar. 

Ey Türk Milleti, siz böylelerini yakından iz
leyin, Türkiye'de de bulunabilir, bulunmuştur. 
Vatan kurtaranlara hain, hainlere kahraman di
yenler olmuştur. Her millette bu olur. Yüce 
Türk Milleti içinde de böyle insanlar buluna
bilir. 32 milyon içinde birkaç kimsenin böyle 
bulunması -milleti lekelemez, ama böyle birkaç 
kişinin bulunması memlekete büyük fenalıklar 
getirtibilir. Türk Milleti bunlara uyanık olsun 
diyoruz. 

Dördüncü olarak diyoruz ki ; namuslu, dü
rüst memurlar, subaylar, listede olduğu gibi, 
sizi tasfiye etmek istiyenler vardır. Yazıyor ra
porda, O halde uyanık olun, meşru yollardan 
haklarınızı koruyan insanlar olarak böyle bir 
tehlikeye hazır olun. 

işte görüyorsunuz ki, içte, dışarıda olundu 
birtakım, haysiyetli bir Devlet yönetiminin ya-
şıyabilmesi, bizimle dış ilişkiler kuranların 
Türk Ulusunun gururuna haysiyetine saygılı 
bulunması amacı ile bu raporu açıklamak zo
runda idik. Şimdi nedir, ne değildir, sanki bi-
linmiyen Merihten sesler geliyormuş. Arkadaş
larım kimsenin yalanlıyamıyacağı, en yetkili im
zayı inkâr edemiyeceği, - kontrol edilmiştir, me
rak etmeyiniz, incelenmiştir bu iş - imzası üze
rinde bulunan bir belge var mı? Var. Adam bel
li mi? Belli. Ne diyor adam? Ekli rapor şu şu 
şu işlere ışık tutuyor', şöyle yaıpalım, böyle ya
palım diyor. O da imzayı basmış, okey'ini üze
rine koymuş. Bunun gerisi arkadan isterse bir 
kitap olsun. Ortada resmî imza vardır ve imza
yı da öyle sandığınız gibi sokakta bulunmuş 
bir kâğıtla gelmiş değiliz. Efendim kimmiş im
za sahibi, kimmiş raporu yazan, kimmiş size 
veren... Bunu sormak için karşıdakini en azın
dan budala sanmak gerekir. Dünyanın hiçbir 
yerinde bu ölçüde önemli bir vak'ayı heyecanla 
ortaya koyan bir adam, hele bizim gibi çok in
safsız tedbirler alan bir iktidar karşısında mey
dana çıkılabilir mi? Memleketi mi terk etsin 
adam? Birçok kimseler, birçok dâvalar karşı
sında ortaya çıktığı zaman meslekinden yerin
den edilmiştir. Ben de huzurunuza geleceğim, 
efendim falan adam bu raporu verdi ondan son
ra? Bu memlekette bu derecede veya başka tür
lü oyunları ortaya çıkarma cesareti bulunur 
ımu? Kimsede, hiçbir yürekte buna cesaret kalır 
mı? Sorarım size, .Sayın Adalet Partililerden 
bâzı sözler geliyor. Hiçbir belge yokken, hiçbir 
yazı yokken Meclisi basan, Bakanımız veya ida
re âmirleriniz söylediler mi, kim onlara bunu 
söyledi? Biz belgeyi verdik ortaya. Dediler mi 
ki, falan bize söyledi ? 'Hayır!. Tersine, grupu-
nuzda Bakanınız okuduğumuz yazılara göre, 
«Böyle şey açıklamak doğru değildir.» dedi. O 
halde biz size imzalı belge getirdik, ortaya koy
duk. Bunu açıkça söyleyiniz, komüsyoncular 
•safkırmızdadır. Eğer dokunulmazlıklarını kal
dırırsanız, eğer affa sokmazsanız o komüsyon-
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cuların akıbetini beraber seyredeceğiz. Onun 
için öyle, baldırın onları, affa sokmayın diye
ceğiz af kanunu geldiği zaman. (A. P. sıraların
dan müdahaleler) 

Şimdi bu arada geliyor buraya % 38 i (Sağ
dan gürültüler) Müsaade buyurun, % 38 i... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
AHMET YILDTZ (Devamla) — Zan altında 

bulunan bir kadrodan böyle cesur ses gelmez... 
(Sağdan şiddetli gürültüler) Sayın Meclis Baş
kanınızın. (Sağdan gürültüler) Mü-ıaade buyuru
nuz, Sayın Meclis Başkanınızın.. (Bağdan gürültü
ler) Başkanınızın, dikkat buyurun, ben değil, 
Sayın Meclis Başkanınızın gönderdiği çağrıda 
yazdığı 126 isim hatırlıyorum. (Sağdan şiddetli 
gürültüler) 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Bir 
grupu töhmet altında bırakamazsın. 

ÖMER LÛTFI BOZCALI (İzmir) — Siz zan 
altındasınız, ben değil, siz zan altındasınız... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bundan evvel bir 
görüşmede heyeti umumiyenhı havası bozulmuş
tu. Lütfen konu üzerimde konuşmanızı rica ede
ceğim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sözünü 
geri alsın, bir grupu böyle itham altında bıra
kamaz. (Sağdan gürültüler) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Benim sizin 
Meclis Başkanınızın sözlerini düzeltmeye yet
kim yok, hakkım yok, hakkım yok... 

BAŞKAN — Dokunulmazlık mevzuu dola-
yısiyle Başkanlık Divanı takipte bulunan ar-
ıkadaşıların isimlerini açıklamışlardır, bunlar 
içinde A. P. ndeıı olduğu ıgibi tabiî senatörler
den, hattâ Halk Partisi içinden de sayın üye
ler vardır... 

AHMET YILDIZ (Devanda) — Ben de söy
ledim, 126 isim okudum, taksim ettim % 38 e 
rasladı. 

Savcıya niye gitmediniz, diyor. Arkadaşlar 
konu bu kadar hafife alınamaz. Konu, bir ba
sın suçuymuş gibi Basın Savcısı beni de çağır
dı, çağırıyor. Basın Savcısı... 

ÖMER LÜTFİ BOZOALI (İzmir) — Tabiî 
ki çağıracaktır... 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı oturduğunuz yer
de müdahale etmeyiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ankara 
Cumhuriyet Savcısı, teminatlı mahkeme, işe el 

koyduğu zaman huzurundayız. Basın Savcısının 
işi değil evvelâ. Basın işi değil bu. Bu Meclis 
kürsüsünde yasama organı üyeleri, yönetim, 
yürütme organını kınıyor. Yasama organı üye
leri yürütme organının üyelerini kınıyor. Fena 
bir durumdasınız, tedbir alın, diyor. Basın Sav
cısının işi değil bu. Bir defa bunu anlıyalım. 
(A. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Fikrini söylüyor, teminatlı mahkeme diyor. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Haber ver
medik dediler. Eğer Hükümete" sorarsanız bu 
haberi Hükümetiniz de biliyor, verdiğimiz yer
ler pek çok. Haberdar da ettik. Ama bunun çok 
önemli, kamu oyu ile ilgisi, politik yönü vardır. 
Bu da kürsüye gelecektir. (A. P. sıralarından 
gürültüler, «söyle» sesleri.) Hükümetten sorun, 
o çok iyi biliyor. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) Evet Hükümetiniz biliyor. 

Burada Dcliveli gibi bir kimse paradan bah
sediyor, bize hitaben. Bu bize yapılmış en bü
yük hakarettir kürsüden. (A. P. sıralarından 
«Söyler tabiî, ne olmuş?» sesleri.) İşte bu bize 
en büyük hakarettir. Savcıya niye gitmiyorsu
nuz, teslim olmuyorsunuz basın savcısına1? Biz 
de diyoruz ki; Hükümet, ben öyle polis hafiyesi 
değilim, bu mesele ciddî değil, demesin. Üze
rine eğilsin, gereken işlemi yapsın, o zaman biz 
de söyliyeoeklerimizi söyliyeceğiz. Ama Hükü
met çıkıyor, ben polis hafiyesi değilim, ben bu
nunla meşgul değilim. Arkasından bakıyor, iş 
biraz ciddileştiğinde, müthiş bir ithamla bir 
tezvir, yalan mekanizması şefliğini yaptığınız 
yalan mekanizmasından çok daha hafiftir bu. 
Biz de onu söylüyoruz. Evet dij^oruz ki size ar
kadaşlarım; belgesiz, hiçbir delil yokken Mec
lisi arıyorsunuz bir kusur olmuyor, basıyorsu
nuz bir şey olmuyor; biz belgeli, imzalı diplo
matın orada bütün hüviyeti belli iken belge ge
tiriyoruz, yetmiyor. Sonra neden D. P., A. P. 
diyorsunuz? Rapor söylüyor arkadaşlar, rapor 
öyle diyor, başında başlıyor. Biz diyor, onlar 
diyor, muhalefet diyor, biz iktidar diyor. Öbü
rü A. P. diyor, Hükümet diyor. Bunları rapor 
söylüyor, ben söylemiyorum ki, rapor böyle 
konuşuyor. Dickson'a yazılan yazı da böyle ko
nuşuyor. O halde, orada gizli bir tarafı yok ki, 
burada bu söylenmiş olabilir. Diyebilirsiniz ki, 
nezaket olsaydı da söylenmese idi. Nezaketle 
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söylenmiyebilirdi ama, sadece bu nezaketi biz
den beklemeyiniz. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Ne bel
li, belki siz yazdıysanız? 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, müdahale etme
yiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ah zavallı 
Bozcalı. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız «zavallı» diye hi-
tabetmeyin bir üyeye. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Her ispat 
bizi bekliyor. Deliveli'yi biz ispat edelim, Ünal-
dı'yı biz ispat edelim. Raporu biz ispat edelim. 
Biz belgeleri ortaya koyduk. Ortaya koyduğu
muz belgelerin üzerinde imzalar var. Hükümet 
harekete geçer. İmzaları tahkik teder ve netice
de meydana çıkar doğru mu yanlış mı? Ben ne 
yapacak mışım? Bütün bu komplocuları suçüs
tü yakalıyacak mışım. O komplocuların içinde 
nice adamlar olduğu meydanda. Bu kadarını 
yakalamış oldum ve size haber verdim. Daha 
ne istiyorsunuz? İleride daha çok bilgiler ala
bilirsiniz. Ama evvelâ ciddiyetle Hükümet bu
nun üzerine eğilmiş bulunsun. İşte arkadaşlar, 
konuyu böyle yandan almak var, bir de ciddîye 
almak var. Biz konuyu ciddîye alıp buraya ge
tiriyoruz. Bu gizli kapı arasında konuşulmıya-
cak kadar önemli konudur ve diyoruz ki, Tür
kiye'de bu oyunlar eskiden de oynanmış olabi
lir. Ama artık Türk Milleti sizin de kabul etti
ğiniz gibi, hiçbir ferdiyle buna fırsat vermesin. 
İşte, raporun gerçek anlamda size açıklamak 
istediği budur. Bundan aşırı derecede üzülme 
yerine, bundan aşırı derecede bu komployu ha-
her verenlere sataşma yerine bu komplonun içi
ne girenlerle uğraşın, bunları bulun ortaya çı
karın. Tahkik edin, mahkemeleri harekete ge
tirin, Devlet mekanizmasını harekete getirin. 
Sonra açık söyliyeyim yine, Amerikan Büyükel
çisi konuşuyor. Elbette öyle konuşacak. Ben 
ona haksız demiyorum. Amerikan Büyükelçisi 
ıbir diplomattır. Öyle konuşması gayet tabiîdir, 
doğrudur. Bir bakıyoruz bizim Hükümet yet
kilileri de aynı üslûba sadık kalmaya yemin et
miş gibi aynı şeyleri söylüyor. Olmaz öyle şey. 
Öyle şey olmaz. Aynı lâfları aynen diziyor. Bu 
kadar da herhalde yorumdan yoksun değiliz. 
Öyle -olmasın, Amerikan Büyükelçisi öyle konu
şacaktır. Her diplomat belki böyle rapor verir. 
Verebilir böyle rapor, karışabilir böyle şeye. Biz 

I diyoruz ki, onların isteklerine alet olanlar içi
mizde varsa, - ki rapor var diyor - bunları mey-

I dana çıkarın, bunları önleyin. Yalnız, burada 
yerdiğimiz şey... 
, ÖMER LÜTFİ BOZOALI (İzmir) — Öyle 

I iolmadığı ne malûm? Bilmediğin şeylere aklın 
ermez. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Senin ak-
I İm ermez buna bırak. (Gülüşmeler ve gürültü

ler.) 
BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakika. Sayın 

Bozcalı kürsüye müdahale ediyorsunuz, Sayın 
Yıldız da asabiyetle söylenmemesi lâzım gelen 
bâzı sözleri söylüyor. Lütfen müdahale etme
yin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kandan özür dilerim, ama yalnız o böyle bil
mediği şeylere aklı ermez diyor, karışıyor, ama 
karışmasın." 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Ben 
bilmediğimi söylüyorum, sen ise iftira ediyor
sun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben belge
li, imzalı, okuman yazman varsa, yeni Türkçe 
biliyorsan onlar da üzerinde yazılı belge sun
dum. Bir şey söylemedim ki, belgeyi sundum. 
Basma da verdik, üzerinde de tatbikatı vardır. 
Sen de bunu okursun benim gibi yorumlarsın. 

Arkadaşlar, birbirimize sataşmak yerine... 
(A. P. den «sen sataşıyorsun» sesleri.) Olay 
üzerine eğilelim, olay ciddîdir, ciddî olduğunu 
gösteriyor. Kaygı, telâş, suçluluğun heyecanı 
bunları bırakalım, olmuş budur durum. Bu tab
lo içine kendinizi atmayın, bir telâşa kapıla
rak savunmaya değil, çaresini arıyalım. Eğer 
Türkiye buna el koymazsa, memleketin birçok 
yerlerinde -gördüğümüz gibi, birçok çıkarların, 
çatışma alanı haline getirmek isttiyenlerin oyu
nuna geliriz. İşte bu oyuna gelmemek için par
tiyi martiyi unutalım. Hükümet, parti hepimiz 
bu olaya eğilelim. Ciddî bir olaydır. Saygıla-

I rımla. 

BAŞKAN — Bundan başka gündem dışı söz 
I isbiyen Sayın Öztürkçine var. Gründem dışı söz

ler yazılı ve gerekçesi belirtilerek istenir. Bun
dan başka gündeme geçme ve mevcut kanu
nun görüşülebilmesi maksadı altında gündem 
dışı söz vermiyeceğim. Sayın Öztürkçine gün
dem dışı söz istemiştir, eğer direniyorsa, bir 
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hakları var, Heyeti Umumiyenıin oyuna arz ede
rim. 

Ne dediniz Sayın Altan?.. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Niye daha 

•evvelkilere yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmiyelim 

mi? Sayın Öztürkçine'ye hak tanıyoruz. Dire-
niyorsa oyunuzu kullanarak müspet bir imkân 
sağlarsınız. Direniyor musunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir da
kika. 

BAŞKAN — Bir - iki dakika diye bir ko
nu yoktur. Ben gündem dışı bundan başka söz 
vermiyeceğim. Eğer direniyorsanız zatıâlinize 
söz vereceğim. (A. P. sıralarından, «usul hak

kında söz istiyoruz» sesleri.) Efendim usul yok
tur. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Efendim, 
iSaym Yıldız bu beyanlarım ve raporları şahıs-
lariyle açıklıyaaaklarsa... 

BAŞKAN — Efendim, bugün bitmedi bu 
meselemiz, yarın da toplanacağız. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Vesikaları 
ve şahısları açıklıyacaklarsa, gizli bir oturum 
yapılması için karar alınsın, o gizli oturumda 
açıklasınlar. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, düşünürüz. 
Umumi Heyet halleder meseleyi, her zaman 
yaparız bunu. Müsterih olun. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Efendim, gündemimize geçi-
yo'ruz. Sayın Öztürkçine direnmiyorlar. 

Üç tane sunuş vardır efendim, okutuyorum. 

1. — Polonya Halk Cumhuriyeti Başkanı ta
raf tnda?ı Polonya'yı ziyarete davet olunan Par
lâmento Heyetine dâhil Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri hakkında Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Polonya Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 

Başkanı tarafından Polonya'yı ziyarete davet 
olunan Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin isimleri aşağıya çıka
rılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

İbrahim Şevki Atasağun (Heyet Başkanı) 

Yiğit Köker (A. P. Ankara Senatörü) 

Hasan Oral (A. P. Urfa Senatörü) 

İzzet Birand (C. H. P. İzmir Senatörü) 

BAŞKAN — Polonya Halk Cumhuriyetini 
ziyaret edecek olan senatör ve heyete başkan
lık edecek arkadaşların isimlerini arz ettim. Bu 
heyetin Senato adına Polonya Halk Cumhuri
yetini ziyareti hususunu oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ği tarafından Sovyet Rusya'yı ziyarete davet 
olunan Parlâmento Heyetine dâhil Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri hakkında Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ta
rafından Sovyet Rusya'yı ziyarete davet olu
nan Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin isimleri aşağıya çıkarılmış
tır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Osman Alihocagil (A. P. Erzurum Senatörü) 

Abdurrahman Bayar (A. P. Mardin Sena
törü) 

Muslihittin Yılmaz Mete (€. H. P. Adana 
Senatörü) 

BAŞKAN — Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliğini ziyaret edecek sayın senatörlerin 
isimlerini arz ettik. Senatomuz adına üç kişilik 
heyetin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liğine gitmeleri hususunu oylarınıza .arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 
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3. — Balıkesir Üyesi Enver Aka'nın, Dışiş
leri - Turizm ve Tanıtma Komisyonunda üye 
tutunduğundan Millî Savunma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair yazısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

'T. C. Senato Başkanlığına 
Halen Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis

yonunda üye bulunduğum için Millî Savunma 
'Komisyonundan istifa ettiğimi arz eder, saygı
larımı sunarım. 

Balıkesir 
Enver Aka 

BAŞKAN — Ittılalarmıza arz edilmiştir. 

1. — Gecekondu kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/76; Cumhuriyet Senatosu 1/657) (S. Sa
yısı: 814) (1) 

BAŞKAN — Üç takrir vardır. Birisi günde
mimizde mevcut Yüksek Hâkimler Kurulu üye
si seçilmesi hususunu kapsamaktadır. Bu nor
maldir, gündemimizin ilk sırasındadır. iki ta
ne takrir daha var, onları okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gecekondu kanunu tasarısının gündemdeki 

bütün işlere taikdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
814 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive-
Idilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kanun ismi: 
Gecekondu kanunu tasarısı. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlıı 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan tarafından ve
rilen takrir normal 'gündemin takibini iste
mektedir. Bu takrirler aykırı takrir olduğu için 

(1) 814 S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
nundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Gecekondu tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunu oya sunacağım. Öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Gecekondu kanunu tasarısı üzerinde söz alan 
sayın üyeleri arz ediyorum: Sayın Gündoğan 
C. H. P. Grııpu adına, Sayın Yeşilyurt A. P. 
Grupu adına, Sayın O'kyayuz, Sayın Öztürkçi-
ne, Sayın Ferit Alpiskender şahısları adına söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
•kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunması karargir olmuştur. 

HEFET RENDECİ (Samsun) — Gizli otu
rum isteğim vardı. 

BAŞKAN — Bu gizli oturum isteğiniz Baş
kanlıkta mahfuzdur. Her zaman Heyeti Umu-
miyeden karar alınabilir. Yalnız kanunun mü
zakeresine geçtik, müsaade ederseniz kanunun 
müzakeresine devam edeceğiz. 

Kanunun tümü üzerinde C. H. P. Grupu adı
na Sayın Fikret Gündoğan, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Muhte rem Başkan, Senato
nun saygı değer üyeleri; sözlerime baslamadaın 
evvel iki hususu belirtmcJkte fayda umuyorum. 
Birisi, gecekondu kanun tasarlısını görüşen Se
nato Komisyonunun hu tasarıyı Millet Mecli
sinde olduğu gibi, geldiği gibi kabul edip Se
nato Umumi Heyetine sunması hakikaten üze
rinde durulması gereken bir problemdir. Se
nato 'komisyonlarının böyle hareketleri, Sena
tonun ehemmiyeti üzerine, hiç şüphesiz, hiç de-
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ğilse münakaşa açılmasına vesile olacaktır. 
İkincisi, çok heyecanlı mevzularda Umumi 

Heyet ve bütün Senato âzalarının sıraları işgal 
ettikleri görülüyor. Sanki kanun, kanun yap
mak daha tâli derecede bir vazife imiş gibi, ka
nun müzakereleri başlarken maalesef sıralar 
iyiden iyiye seyrekleşiyor. 

Şimdi muhterem 'arkadaşlar; gecekondu ka
nunu tasarısı üzerinde C. H. P. Meclis Grupu 
adına görüşlerimizi arza başlıyorum. 

C. H. P. GRIJPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (İstanbul) — Münakaşa götürmez bir ha
kikattir ki, gecekondu olayı, Türk toplumunun 
uzunca bir süreden beri içinde yaşadığı çok cid
dî, çok önemli ekonomik ve sosyal ıstırapların 
bir yönü, bir kesimidir. Ve, sanılıdığı gibi soyul 
bir konut problemi değildir. 

Ook yönlü ve karmaşık bir bünye arz eden 
gecekondu sorunu, diğer ekonomik ve sosyal so
runların bütünü içinde ele alınarak incelenmez
se gereği gibi ani aşılamamak bahtsızlığına dü
şer ve sağlık verilen çözüm yolları, havada ka
lır. 

Bu itibarla soranu ve çözüm yollarını, sos
yal ve ekonomik bünyemiz içinde, bütünün bir 
parçası olarak mütalâa etmeyi doğru bir incele
me yöntemi olarak kabul ediyoruz ve düşünce
lerimizin, hep bu çerçeve içinde değerlendiril
mesini diliyoruz. 

Türkiyemizin bütününü saran büyük prob
lem bilindiği gibi ekonomide, sosyal hayatta, 
kültürde topyeıkûn az gelişmiş olmaktır. 

Ekonomisi geniş ölçüde tarıma bağlı bir ül
ke olan toplumumuz, yapısı itibariyle büyük 
bir köy toplumu biçiminde şekillenmiştir. 

Geleneksel ve kapalı tarım ekonomisi içimde. 
önceleri, nispî bir denge kurabilmiş olan toplu 
mumuzun bu büyük kesimi, hızla artan nüfu
sun, değişen dünya ve ülke şartlarının ağır bas
kısı altında eski dengeli tarımsal hayatına da
ha fazla sürdürme gücünü ve olanağını bulama
mış, süratli bir çözülme ve dağılma süresi içine 
girmiştir. 

'Tarımda, esasen kötü olan toprak müLkiyeti 
ve tasarruf durumu ile köhne üretim ilişkileri, 
teknik gerilik ve sermaye yetersizliğinin mey
dana getirdiği ortam, hızla artan nüfus baskısı 
yüzünden daha da kötüleşerek, köyde yaşıyan-
ların artık buralarda tutunamaz ve barınamaz 
hale gelmelerine müncer olmuştur. 

Tarım, böylece, bünyesinde y&şıyanları dı
şarıya atma, kendinden kovma dönemine gir
miştir. Köylerde her türlü yaşama imkânından 
mahrum büyük halk kütleleri, tam bir alaca ka
ranlık içinde, ekmeklerini, büyük şehirlerin her 
taşı 'altın olduğu söylenen kaldırımlarında ara
maya koşmuşlardır. 

Çoğu geçici, bir kısmı da devamlı fakat 
her iki bölümü de asgari geçim seviye'sinin çok 
altında kazanç sağlıyan çeşitli hizmet ve zanaat 
sabalarında iş bulan bu eski köylüler, ücretle
rinin yetersizliği yüzünden, şehirlerin ve eski 
sakinlerinin barındığı normal konutlara ne sa-
hibolmak ve ne de kiracı olarak yerleşme im
kânı bulamayınca, zaruretlerin doğurduğu bir 
gerçekçilikle, bir gecede, çerden çöpten, bir ba
rınak yaparak başını sokmayı harikulâdde bir 
ferasetle icadetmişlerdir. 

Denilebilir ki, bir toplumda, ekonomik ve 
sosyal sahada o toplumun ihtiyacı vüsatinde sü
ratli ve müessir bir ilerleme, bir inkişaf olmaz
sa ve hele o toplumda yüksek oranda 'bir nüfus 
artışı da varsa, bu yüzden sayısız problemler 
doğar. Bunlardan birisi, eski köysel ve tarım
sal toplum yapısının ve eski yaşama dayanakla
rının çözülmesi, dağılması ve nüfusun büyük 
şehirlere akını ve oralarda yaşama imkânı ara-
masıdır. 

Bir kere bu güç başlayınca, barınma ihtiya
cı, şehirlere göç edenlerim oralarda bulabildik
leri imkânlarla şartlanır ve şekillenir. Ve bu 
imkânlar ancak gecekondu yapımına elverirse, 
gecekondu, doğal ve zorunlu bir konut biçimi1 

olarak topluma kendini kabul ettirir. 
Muhterem Senatörler, 
Oluş sürecini kısaca izah ettiğimiz gecekon

du olayı, başladığı tarihlerden itibaren (kesif 
olarak 1950) Türkiye'yi yönetenler tarafından 
gerçekçi gözlerle görülebilseydi ve nedenleri 
doğru teşhis edilebilseydi, değil yalnız ıbu ola
yın üstesinden gelmek, Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının gittikçe artan bir tempo 
ile olumsuz sonuçlara doğru mesafe almasını 
önlemek dahi mümkün olurdu. Başka bir de
yimle gecekondu olayı daha oluşuma başlarken 
çok kıymetli bir sosyal ve ekonomik uyarma 
.çanı hizmeti görmüştür. Ama bu uyarmaya, 
alarma pek kulak veren olmamıştır. 

Acaba şimdi, bir kısım insanların ıstırap ve 
I fedakârlıkları pahasına kazanılmış bu tecrübe-
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den gereği ve yeteri kadar yararlanabileeek-
miyiz ? 

Bizce gecekondu fenomini ve onun oluş sü
reci toplumumuzun sosyal ve ekonomik hayatı
mın olumlu olumsuz bütün yönleriyle görülebil
diği bir röntgen filmidir. 

Bu filme bakarak, gerek genel marazı gef 

rekse bu bütün içinde gecekondu durumunu 
teşhis ede'biliriz ve şayet doğru teşhis koyarsak 
doğru tedavi çarelerini de bulabiriz. 

Nedir bu umumi maraz? Bir kelimeyle ifade 
edilmek gerekirse 'bu maraz, az gelişmiş hir ül
ke olma niteliğini hâlâ muhafaza etmekte olu-
şıımuzdur. 

Az gelişmişliğin nedenleri ve nitelikleri ko
nusunda geniş izahat vermeyi 'burada gereksiz 
'buluyorum. Kısaca, az gelişmişlik, bir ülkede, 
tarih içinde, sanayi devriminin yapılmamış ol
ması ve bu yüzden her sahada yetersizlikler 
içinde kıvranan bir toplum olma bahtsızlığıdır. 
Ülkemiz sanayi devrimini yapamamış ve ekono
misi büyük ölçüde tarıma bağlı kalmış olması 
dolayısiyle maalesef az gelişmiş memleket hali 
arz etmekte ve artan nüfusu doyuramıyan zira
at kesiminde doğan ıstırapları süratli ve mües
sir bir sanayileşme hamlesiyle dmdirememekte 
ve bu ananedenle her gün yeni ve 'güç bir sos
yal problemle karşıkarşıya kalmaktadır. Gece
konduyu doğuran, budur. 

Asıl mesele 'bu halden, az gelişmiş olmaktan 
kurtulmaktır. Süratli ve çok müessir bir sana
yi devrimine, Türkiye gerçeklerinin ışığı altın
da en 'bilimsel yöntemleri kullanmak suretiyle 
derhal girişmek, kısa zamanda bu devrimi ba 
sarmak ve Türkiye'yi, ekonomisi tarama dayalı 
bir ülke olmaktan kurtarmak lâzım ve şarttır. 

Ancak 'bu takdirdedir ki, 'gecekondu olayı
nın temelinde yatan ve gecekondu olayını do
ğuran olumsuzluklarım üstesinden gelebiliriz. 

O halde 'bu ülke hangi yoldan en müessir ve 
seri şekilde tarıma bağlı bir ekonomiyi sürdür
me felâketinden kurtarılabilir ve endüstriyel 
ekonomiye nasıl dönüştürülebilir. 

Felâketin sebebini; kurtuluşun çaresi haline 
getirmekle .. yani, tarımı, endüsrileşmeınin da
yanağı, kalkış pisti yapabilmekle! 

Tarım, endüstrileşmenin en sağlam dayana
ğı ve en emin kalkış pisti haline nasıl gelir? 

Tek yöntem, gayet köklü bir toprak ve ta
rım reformuna derhal başlamak ve 'bu dönüşü
mü cesaretle yürütmektir. Ancak bu şartladır 
ki, endüstriye dayanak ve kaynak 'bulunabilir 
ve gerçek endüstrileşme yoluna bu kapıdan gi
rilebilir. 

Topralk reformu, birçoklarının sandığı gibi, 
tarımsal ekonominin hâkimiyetini sağlamak ve 
ülkeyi tarıma bağlı bir ekonomi düzeni içinde 
yöneltmek istek ve kastinin bir ifadesi veya sa
daka dağıtmak tekniği, ya da büyük toprak sa
hiplerine karşı duyulan anlamsız bir husumetin 
inatlaşması değildir. 

Aksine, bir toplumu büyük çoğunluğu ile ta
rımdan geçinir olmaktan kurtarmanın, ekono
miyi endüstri ekonomisi biçiminde dönüştürme
nin en müessir ve en olumlu biricik yoludur. 

Filhakika toprak reformu: 1. — önce top
rağın mülkiyet ve tasarurfunda lüzumlu deği
şiklik ve düzeltmeleri yaparak büyük insan 
kütlelerinin müstahsil hale gelmesini sağlamak 
demektir. 

2. — Toprak reformu, isdiıhdamı arttırmak 
ve işsizliği büyük ölçüde belirli 'bir süre için 
de olsa önlemek demektir. 

3. — Toprak reformu, bu suretle büyük halk 
kütlelerini para ekonomisi içine sokmak ve 'böy
lece gayet canlı ve talep seviyesi yükselmiş bir 
piyasa ekonomisine kavuşmak ve yüksek nis-
bette bir ekonomik sürkülâsyon yaratmak, pi
yasayı darlık illetinden kurtarmak demektir. 

4. — Toprak reformu üretim kapasitesini 
arttırmak: suretiyle kütleleri para sahibi yapa
rak dolaylı ve dolaysız tasarruf süreci içine 
sokmak, bir kelimeyle, etkili bir sermaye biri
kimini mümkün kılmak demektir. 

5. — Toprak reformu sanayileşme ile başlı-
yaeak normal ve müspet mânadaki şehirleşme 
sebebiyle şehirlerde ve sanayide çalışan nüfu
sun " tarımsal ürün ihtiyacını karşılıyacaık sevi
yede bir ürün artışı sağlamaik ve dışarıdan hu
bubat ve hammadde ithal eder 'bir ülke olmak
tan kurtulmak ve nihayet zirai mahsul ihracın
dan elde edilecek en kıymetli dövizleri hubu
bat ithali yerine sanayi için gerekli yatırım 
mallarına tahsis etmek imkânına kavuşmak de
mektir. 

işte, toprak ve tarım reformu 'bu demektir, 
ve ancak bu yolladır ki, sanayileşme için gerek
li dayanak ve kalkış pisti temin edilebilir ve 
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tarımsal ekonomiye bağlı kalmaktan kurtulma -
nm çaresi yine tarımda yapılacak köklü dönü
şümlerle olur. 

Belki, bizden sonra bu kürsüden beyanda 
•'bulunacak yetkililer, kolay yolları tercih ede
rek, müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı ge
cekondu kanunu tasarısıdır. C. H. P. sözcüsü
nün beyanları, bu tasarıyla doğrudan doğruya 
ve.kuru kuruya ilgili değildir diyeceiklerdir. 

Şu hususu derhal ifade edelim ki, nefsi ka
nun tasarısı üzerinde görüşlerimizi biraz son
ra arz edeceğiz. Ancak, gecekondu olayını do
ğuran gerçek sebepleri ve bu olayın menşe ve 
membamı görmez ve göstermezsek, olayı bu ka
nunun yaptığı gibi oluş sebeplerinden tecride-
derek ele alır ve geçici tedbirlerle 'bal yoluna 
koyacağımızı zannedersek, kısa bir zaman son
ra bir başka kanun, ondan bir müddet sonra bir 
'başka kanun getirmek zorunda kalırız ve aslın
da problemi hal değil müzmin ve gang rene ol
muş bir illet halinde tutmaktan öteye hiçjbir 
şey yapmış olmayız. 

Biz şuna kaniiz ki, büyük şehirlere akın 
•eden ve onların etrafında sıhhat ve iskân şart
larından yoksun, birtakım basit barınaklar 
içinde oturmakta olan insanlar, modern vasıta
lardan mahrum olduğu için kırsal bölgelerde]1 

kalkıp daha medeni ve hor türlü eğlence ve 
konfor vasıtalarına sahip büyük şehirlere sefa 
yabolmak için gelmemişlerdir. 

Hattâ süratle ve 'en bilinçli ve en tutarlı şe
kilde sanayileşmekte olduğumuz için işçiye du
yulan ihtiyaçtan ötürü, sanayiin çağınım üze
rine de gelmiş değillerdir. Yukarıda dediğimiz 
gibi köyde, tarımsal faaliyetlerle yaşıyamıya-
ca'k kadar güç duruma düştükleri için, nâçar 
ve alaca bir ümitle büyük şehirlerin yolunu tut
muşlardır. 

Bundan sonraki zamanlarda şartların de
ğişeceğine ve köylerde yeterli geçim sağlama
nın mümkün olacağı şekilde büyük ve köklü 
dönüşmeler yapılacağına dair her hangi hir alâ
met belirmediğine, nüfus tazyiki devam edece
ğine göre, yine köylerden şehirlere akım devam 
edecek, yine birçok insan kıt kanaat da olsa ge
çim yolunu şehirlerde arıyaeak ve son kertede, 
malî kudretinin ölçüsü olan çerden çöpten bir 
gecekondu yapmaya çalışacaktır. 

işte meselenin düğüm noktası buradadır vt 
genel problem. çözümlenmedikçe onun doğal so
nucu olan özel gecekondu problemi çözümlene
ni iyee ektir. 

Muhterem Senatörler; 
Şimdi müzakeresini yaptığımız kanun tasa

rısı üzerinde ve tasarının problemi, halle ulaş
tırabilecek nitelikleri taşıyıp taşımadığı konu
sunda birkaç söz söylememe müsaade buyuru
nuz. 

Hemen belirtmeliyiz ki, biz bu kanunun 
hangi maksatlara hizmet etmek için ısdar edil
mek istendiğini, şümul ve vüsat hudutlarının 
ne olduğunu görmez değiliz. 

Fakat boz bulanık akan bir nehirden şöyle 
'bir avuç su alıp onu arıtmak ile yeniniimesin ve 
bütün bir nehrin durulaştırılması için gerekli 
diğer bütün tedbirler alınsın ve memleket halkı 
insanca yaşamanın tadını biran evvel tatması 
için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyo
ruz ve yukarıda sıraladığımız yöntemleri sağ
lık veriyoruz. 

Yine büyük 'bir ihtimalle denecektir, bu ka
nunu takiben konut kanunu, arsa ofisi kanunu, 
kredi kanunları ve hattâ imar mevzuunda ko
laylık sağlıyacak kanun tadilleri getirilecektir. 
Kanaatimizce her birisi ayrı ayrı faydalar sağ
lıyacak olan bu kanunları takdirle karşılarız. 

Fakat bütün bu kanunlar dahi gecekondu 
olayının tekevvün ve tahaddüs sebeplerini or
tadan kaldıracak mahiyette olamıyacaklardır. 

Türk vatandaşının gecekonduya muhtaeol-
mıyacak vaziyete gelmesi ancak ve ancak Tür
kiye'de gelişme hızı, nüfus artışını geçecek, 
dengeli, tutarlı ve Türkiye'yi bir tarım ekono
misi ülkesi halinden endüstriyel ekonomiye dö

nüştürecek bir sanayi devriminin çok kısa za
man süreleri içinde başarılmasına ve bu yolda 
doğru yöntemleri seçecek bir Devlet idaresi an
layışına bağlıdır. 

Muhterem Senatörler; 
Şimdi, 'bir nebze de müzakere etmekte oldu

ğumuz kanun tasarısının kapsadığı ilkeler ve 
bunların tatbikatından doğacak sonuçlar hak
kında görüşlerimizi ifade etmek isteriz. 

Bu kanun esas itibariyle halem mevcut ge
cekonduların durumlarını kendi anladığı mâ
nada hukukîleştirmıek amacını gütmektedir. 

Bilindiği gibi gecekondu olayının başladığı 
tarihten itibaren asgari 10 sene müddetle fakir 
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halk ile zabıta kuvvetleri arasında sürüp giden 
ve zaman zaman hüzün verici ölçülere varan fe
cî bir boğuşma cereyan etmiştir. 

Zamanın iktidarının bizzat uyguladığı plân
sız, programsız ve 'gerçek dışı ekonomik politi
ka yöntemlerinin zorunlu ve 'doğal 'sonucu ola
rak meydana gelen gecekondu olayı, aynı ikti
darlar tarafından bir türlü kavranamamış ve 
olayın gerektirdiği sosyal ve ekonomik tedbir
ler yerine çok sakîm birtakım zor ve baskı 
usulleri ısrarla tatbik edilmiştir. Vatandaş ile 
Devlet arasında bir nevi hırsız polis oyunu oy
nanmış ve bu oyum zaman zaman dramatik veç
heler arz etmiştir. Boğuşmalar, çatışmalar, eko
nomik ziyanlar ve genişçe örgütlenmiş rüşvet 
rezaleti hep bu oyunun müstekreh sahneleri ola
rak yıllarca her gün gözler önünde cereyan 
edip durmuştur. 

Bu yetmiyormuş gibi yine yıllar yılı, siyasi 
partiler ve bâzı politika adamları esnafı gece
kondu sakinini medeni ihtiyaçları yönünden ge
niş nisbette istismar etmiş ve ancak kendi par
tisine rey verdiği takdirde, yol, su ve ışığa lâ
yık görüleceğini, aba altından deynek gösterir 
riyali bir nüvaziiş ile tehdidedip durmuştur. 

Vatandaşı, günlük ıstırapları içinde mide
sinden ve hayat damarından yakalayıp ona, 
kurtuluş yolunun kendi lütuf ve inayetinden 
geçen intibaını vermekte çok ustalaşmış politi
kacılar, bu metotla kendilerine ve mensubo'l-
dukları partilere sayısız çıkarlar sağlamayı ba
şarmışlardır. 

Bu acı ve buruk hayatı yıllarca yaşamış bu
lunan gecekonduların fakir halkı, Türk toplum 
tarihine büyük tecrübeler kazandırmış kimse
ler olarak ciddî bir hürmete lâyık insanlardıır. 

1960 ihtilâli her yönden Türk toplumunun 
içine düştüğü derin dengesizlikleri, eşitsizlik
leri, adaletsizlikleri, yoksulluk ve yetersizlik
leri cesaretle ortaya koymuş ve toplumun kur
tuluş temalarını kalın çizgilerle belirlemiş bu-
lunmasaydı, öyle zannediyoruz ki, birçok so
runlar gibi gecekondu mevzuu da eski durumu
nu muhafaza edecekti. 

Gecekondu mevzuu, ihtilâlden sonra Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanan yeni Anayasada 
yer alan sosyal devlet ilkesi ve sosyal mesken 
prensibini kapsıyan maddeler ile bir Devlet gö
rüşü olarak kanunlaştınlmış ve nihayet ilk 

Beş Yıllık Plân, gecekondu konusunu kapsıyan 
esaslariyle, olayı, hukukîleştirme yoluna sok
muştur. 

Şimdiki kanun, işte bu kadar ıstırap paha
sına kazanılmış tecrübeler, Anayasa ve Beş Yıl
lık Plân esasları dâhilinde mevcut gecekondu
ların hukukîleştirilmesi konusunu bir ölçü için
de ele almış bulunmaktadır. Bu kanun yukarı
da arz ettiğimiz büyük çileleri şimdiki gecekon
du sakinlerine ve daha sonrakilerine bir daha 
çektirmeme imkânını sağlryabilirse, cidden tak
dire şayan bir kanun olur. Ama tekrar ediyo
rum, çekilen çilelerin tekerrürüne mâni olmak 
kaydiyle, 

Ancak, kanun bu maksadı, gecekonduları ıs
lah, tasfiye ve önleme bölgelerine ayırmak su
retiyle tahakkuk ettirmeyi öngörmektedir. Bu 
işlem oldukça zor bir işlemdir. Malî icapları bir 
tarafa, çok isabetli takdirlere dayanmazsa ada
letsizlikler ve mağduriyetler doğar. 

Hele, menfaat grupları, işlemleri yapacak 
mercilere hulul ederler, mahallî politika adam
ları vazifeli mercileri şu veya bu istikamette 
harekete sevk etmek imkânını bulurlarsa çok 
yazık olur. Tasfiye ve ıslah bölgelerinin tefri
kinde çok onjoktif kriterler kullanılmalıdır. 

Kanun bu muameleye tabi tutulacak gece
kondu bölgelerinin hangi vasıfları haiz bölge
ler olduğunu belirliyen ve her türlü suiistimali 
selbeden hükümleri ihtiva etse idi çok daha 
doğru ve isabetli bir yol tutulmuş olurdu. 

Belki burada izahat verecek yetkililer, bir
takım kıstaslar sıralıyacaklar ve şu vakıflar
daki bölgeler tasfiyeye tabi tutulacaktır, diye
ceklerdir. Ama, insaf edilsin, sevgili Türkiye-
mizde hangi kanun şu veya bu istikametlerden 
gelen tazyik ve temayüllerle çığırından çıkarıl
mamıştır da bu kanun artık geleneksel hal al
mış bu davranışlardan masun kalabilsin? 

Binaenaleyh, bu bölgelerin uslaıh, tasfiye ve 
önleme bölgelerinin tefrikinde objektif kıstas
lara bağlanmasını sağlıyan hükümlerin kanun
da yer almamış olması kanaatimizce mühim bir 
zaıftır. 

Yine <bu kanunun uygulanması için gerekli 
finansman kaynakları konusunda sevk edilen 
maddeler maksadı sağla/maya yeterli sayılamaz. 
Teşkili düşünülen fonların gösterilen kaynak
lardan istihsali çok güç olacağı 'gibi, toplam 
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alarak müessir bir malî güç seviyesine çıkabi
leceği de çok şüphelidir. 

öyle görünüyor ki, bölgelerin tefriki, arsa 
temini, satınalnıalar, istimlâkler, kredi sağlan
ması, kamu hizmetlerinin götürülmesi için ge
rekli malî imkânları, kanunda gösterilen mües
seselerden (belediye, sigortalar ve saire) yeteri 
seviyelerde kolaylıkla ve zamanında sağlamamı-
yaeaktır. 

Bu itibarla çok müessir bir bütçe tahsisatı 
ile gerekli mali gücü, Devletin sağlaması pren
sibini kabul etmek zorunludur. Aksi takdirde 
•güdük tatbikatlarla yetinmek zorunda kalına
cağı aşikârdır. 

Bir başka husus da şudur : Kamunda, ka
nunun uygulanmasiyle görevlendirilen merciler 
^arasında vazife ve sorum ilişkileri, kesin ve ih
tilâf çıkmasına mâni olacak biçimde düzenlene-
memiştir. 

Belediyeler ki, bu kanunun kendilerine en 
çok vazife yüklediği kuruluşlardır, kendileri
ne himmeti olmıyan ve malî yetersizlikler ve 
borç içinde bunalmış olan bu müesseseler hiz
met görmekten ziyade idarei maslahatçılık ille-
tiyle malûl bu müflis müesseseler, şimdi de, mü
him bir konut dâvasının yürütücüsü göreviyle 
tavzif olunmuşlardır. Bakalım bu yeni g-öreviıı 
altından nasıl kalkacaklardır? 

îmar ve iskân Bakanlığı yüksekte oturan. 
emir kumandadan başka bir yararı dokunun i-
yan bir merci olarak belediyelerin ensesinde 
boza mı pişirecektir1? Yoksa ciddî bir kaynak 
sağlayıcı, düzenleyici ve bizzat yürütücü bir 
kuruluş gibi mi hareket edecektir1? Bunları hep 
tatbikat 'gösterecektir. 

Muhterem Senatörler; 
Bu kanunda önleme bölgeleri diye adlandı

rılan ve yeniden gecekondu yapmak istiyenle-
re arsa ve imkân temin etmek anlamına gelen 
bölgeler teslbiti ile çok önemli bir ekonomik ve 
sosyal müessese ihdas edilmek istenmektedir. 

Kısaca şu oluyor ki, belediyeler (Devlet ile 
'birlikte) arazi veya arsa tedarik edecek, gece
kondu yapmak istiyen vatandaş ancak bu böl
gelerde kanunun yüklediği ruhsat alma harcı. 
•aidat parası verme ve saire gibi vecibeleri ye
rine getirmek şartiyle bir mesken yapmaya hak 
kazanacaktır. 

Çok iddialı bir düşünce olmakla beraber şa- I 
yet, gerek kamu kesimi, gerekse vatandaş ha- I 

kikaten bu müesseseyi işler hale getirecek güç
leri kazanırsa Türkiye büyük bir inkişafa maz-
har olmuş demektir ve bizim bu konuşmanın 
başındaki bütün düşüncelerimiz tahakkuk et
miş demektir. 

Yani, Türkiye, bütün reformlarını yapmış, 
sanayi devrimini başarmış, köyden şehire ge
lenler toprağın attığı, kovaladığı faızla insan
lar olmaktan kurtulmuş, büyük endüstri ku
ruluşlarında iş almış ve adaletle dağıtılmış kuv
vetli bir gelire kavuşmuştur, işi devamlıdır, 
sağlamdır, geliri iyidir ve tam bir sosyal gü
venlik içindedir ve artık sıra konut yapımına 
'ayrılmış arz üzerinde bina kurmaya gelmiştir. 
Hattâ da'ha mükemmeli Devlet sosyal mesken 
politikasiyle güçlü bir konut endüstrisi kura
rak vatandaşı sosyal devletin bir ferdi olarak 
kucaklamıştır. 

Çok güzel bir tablo değil mi1? B'izce gece
kondu yapımıma tahsis edilmiş bölge demek bu 
şartların tahakkuk ettiği bir ortamın zorunlu 
cevabı demektir. Şayet eski Mısırlılarda bir hü
kümdar kuralı olarak bilinen (Böyle yazıldı, 
böyle yapılsın) denmek istenmiyorsa, gecekon
du yapımj için ayrılan bölgelerin, sağlam, de
vamlı ve hatırı sayılır kazanç imkânlarına sahi-
bolmadan vatandaşların istifade edecekleri yer
ler olmaktan çok uzakta kalacakları gün gi'bi 
aşikârdır veyahut da Devlet baba temel taşın
dan tavan çivisine kadar her şeyini bu vatanda
şa konut yapımı için vatandaşa arz edebilir. 
Fevkalâde fikir. Ama kanun böyle düşünmü
yor. Nerede kaldı ki, bu kanunda arsa temini 
için yapılması gereken istimlâkler ve satmal-
malar konusunda arsa bedellerinin sahiplerine 
taksitle ödenmesi usulü dahi kabul edilmemiş
tir ve Anayasanın 83 ncü maddesindeki imkân
dan istifade edilmesi düşünülmemiştir. Hal 'böy
le olunca bundan gerisi ise kolay hesaplanır. 

Muhterem Senatörler, 
Özet ve sonuç olarak demek isteriz ki, gece

kondu olayı büyük riisbette ekonomik bir olay
dır. Menşeinde, membaında büyük ekonomik ve 
sosyal sorunlar yatan bu olayın kanunla kök
ten ve bir daha tekerrür etmiyecek şekilde hal
line imkân olmadığı aşikârdır. 

Fakat proıblemin çok mahdut bir yönünü 
halletmeye muktedir olursa bu kanun hiç yok
tan iyidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

4. — Genel Kurulun, Gecekondu kanun tasa
rısını görüşmek üzere 20 Temmuz 1966 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanmasına dair önerge. 

BAŞKAN — Bir takrir var 'efendim, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gecekondu kanun tasarısı 19.7.1966 tarihinde 
müzakeresi ikmal edilemediği takdirde 20.7.1966 
tarihinde saat 15 te münhasıran Gecekondu Ka-

BAŞ'KAN — Gecekondu kanun tasarısının 
görüşülmesine devam ediyoruz. Söz Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Osman Saliboğlu'nundur. 
Buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN SALtHOÖLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; bütün dünyada olduğu gi-
'bi Türkiye'de de İkinci Dünya Harbi sona erme 
tarihinden itibaren bilhassa büyük şehirlerde 
endüstri merkezlerinin teşekkülü ve büyük şe
hirlerin caızip bâzı etkenleri altında köylerden 
şehirlere doğru bir nüfus akımı olmuştur. Tür
kiye'de bilhassa 1948 yılından sonra bu akım her 
gecen yıl birçok katlar »artış kaydetmek suretiyle 
çoğalarak bugüne kadar gelmiştir. Bunu düşü
nen zamanın 'hükümetleri, 'birtakım kanunlarla 
tedbirler almak cihetine her ne kadar girmişler
se de, bu kanunların maalesef köklü tedbirleri 
ihtiva etmemesi dolayısiyle bugünkü çok büyük 
vatandaş kütlesini ıstırap içinde bırakan büyük 
bir öowal problem olan 'gecekondu mevzuu ile 
karşı karşıya gelinmiş bulunmaktadır. 

Türkiye gibi geri kalmış bir memlekette, bil
hassa konut mevzuunda, esasen rakamlara dikkat 
ettiğimiz takdirde göreceğiz ki, hakikaten konut 
problemi büyük vüsatte kendini göstermektedir. 
Buna paralel olarak gecekondu mevzuu hakika
ten üzerine dikkatle eğilin'mesi icaibeden bir me
sele olmuştur. '5218, 5228, 6188, 7367 sayılı ka
nunlar tatbik mevkiine kondukları tarihten bu 
yana, elbette ki bu akıma kısmen de olsa mâni 
olmuştur. Ama, başında da arz ettiğim şekilde, 
bugün önümüze gelen tasarının ihtiva ettiği çok 
ihatalı esasları kendilerinde mündemiç olmadı
ğından, işte bugün bu mevzu tekrar Hükümet ve 

nununun müzakeresi için toplanmamızı saygı ile 
arz ederim. 

İstanbul 
Rıfat özıtürkçine 

BAŞKAN — Sayın üyelerin tümü üzerinde 
aldıkları görüşme kararı gösteriyor ki, bu kanun 
tasarısının bugün bitmesine imkân1 yoktur. Bu 
sebeple yarın, münhasıran bu kanunu görüşmek 
üzere saat 15,00 te toplanma hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) N" İŞLER (Devam) 

'nihayet komisyonlardan .da birtakım tadillerle 
çok iyi bir şekilde Yüksek Senatonun huzuruna 
gelmiş bul uran aktadır. 

1960 ıgenel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 
Türkiye'de 4 885 325 ailenin yaşamış olduğu an
laşılmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın konut bölümünden verilen rakamılara göre 
ise, yine 1960 yılı içinde Türkiye'de 3 415 000 
konutun moveudolduğu anlaşılmıştır. Demek 
oluvor ki, aziz senatörler, 1960 yılı esas alındığı 
takdirde, Türkiye'de aile başına 0,7 konut düşmek
tedir. Bu r^kam esasen mevcudolan konut sıkıntısı 
hakkında kâfi fikir vermektedir. Bunun yanında 
halen Türkiye'de kesin bir sayım yapılmamış ol
masına rağmen, 1966 başında 425 000 ünite ka
dar gecekondunun bulunduğu kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Ortalama 'bir gecekonduda 5 kişi
nin yaşadığı düşünülecek olursa, bugün yaklaşık 
olarak, 3 milyona yakın vatandaşlarımız bu 
gayrisıhhi, gayrinizami, <gayrifhukukî meskenler
de ikamet etmektedir. Köylerden şehirlere doğ
ru olan göçlerin yıllar geçtikçe artması, bu niŝ -
beıtlerin (gittikçe artacağı düşünülecek olursa, bir
an evvel bunun önüne set çekilmesi Ve tedbirler 
alınması elbette arzu edilmelidir. Benden evvel 
konuşan C.H.P. Grupu Sözcüsü arkadaşımın 
söylediği gibi köklü tedbirler, uzun vadeli ted
birler elbette ki bizim de arzuladığımız Hükümeti
mizin 'bassiasiyctile üzerinde durduğu mevzular
dır. Ancak, bu uzun vadeli tedbirlere giderken, 
bugün önümüze gelen tasarının aleyhinde fikir 
beyan etmek, o vâdenin daha uzamasını da iste-

. mek mânasını tazammun eder. 
Muhterem senatörler; 1963, 1964 yıllarında 

yapılan tahminî hesaplara göre, büyük şehirleri-
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mizden Adana şehir nüfusunun yüzde 44,95 i, 
Ankara'nın yüzde 59,22 si, Antakya'nın yüzde 
31,73, Erzincan'ın yüzde 52,86, Istanlbul'un yüz
de 45 ve 'Samsun şehir nüfusunun da yüzde 
35,75 i bu şehirlerin gecekondu bölgelerinde yaşa
makta oldukları tesbit edilmiştir. 

îşte aziz .arkadaşlarım, 'hâdisenin objektif kıs
taslarla değerlendirilmesi ve bu açıdan !ele alın
ması halinde gün geçtikçe çözümü de o nisbette 
güçleşecek olan 'gecekondu kanun tasarısının 
önümüze gelen şekli, kanaatimizce bu mevzua 
neşter oladağmdan biz, Adalet Partisi Grupu ola
rak, <bu kanunu des'tekliyeceğiz. Tasarı üzerinde 
basında ve bâzı teknik teşekküllerin deklerasyon-
larmı tetkik ettiğimiz zaman1, kanun tasarısını da 
bunlarla karşılaştırınca, maalesef bu 'gibi (beyan
ların kanunun ruhunu, esprisini ve getireceği ye
nilikleri anlamamaktan ileri geldiğini de beyan 
etmek isterim. Bilhassa bu gecekonduların va
tandaşa imialedilmemesi şeklinde vâki olan beyan
ların tamamen karşısındayız. Şöyle ki, kanunun 
22 nci maddesinde gecekondu sakininin mülk sa
hibi olacak -şekilde birtakım vazifelere, birtakım 
masraflara ve o vatandaşa külfetler tahmil eden 
bir metin mevcuttur. Bu metin kanunun bu es
prisi içinde mülk salhibi olmıyaeak olan bir va
tandaş na'sıl olur da böyle bir mükellefiyete tabi 
tutulabilir. Görülüyor ki, bütün 'beyanlar süb
jektif ölçülere, birtakım ideolojik düşüncelere 
dayanılmak istenmektedir. 

Muhterem senatörler; kanunun anadayanağı. 
gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesini is
tihdaf etmektedir. Demek oluyor ki, biz bu ka
nunun tatbikatı ile evvelâ gecekondu denilen bu 
gayrisıhhi konutları tamamen durdurmuş oluyo
ruz. Sariiven 'bunun yanında mevcut gecekondu
ları hukukîleştireceğiz. Yani gecekondunun için
de oturan şahıs o gecekondunun sahibi olacak ve 
o Gecekondu ıslah edilecek hölge içinde ise, ıslah 
edilecek asgari seviyede de olsa imar kaidelerini 
ve sosval .birtakım vaısıfları ihtiva edecek bir ko
nuta sahibolacaktır. Görülüyor k!i, kanun, bugün 
•dar 'gelirli vatandaşlarımızı ve takriben üç mil
yona yakın vatandaşımızı bugüne kadar ne ola
cakını dahi endişe ile bekliyen bu kütleyi bun
dan -«sonra bu endişelerden kurtaracaktır. 

İşte aziz senatörler, mesele bu açıdan ele 
alınmalıdır ve benden evvel konuşan arkadaşı
mın dediği gibi, toprak reformu, efendim en
düstrileşme ve benzeri birtakım her zaman pi

yasada moda olan sözlerle bunun balledilemi-
yeceğini de itiraf etmek elbette ki yerinde olur, 
İşte bütün bu cepheleriyle kanun tasarısını biz, 
A. P. Grupu olarak destekliyeceğimizi ve bu 
kanunun bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetin
de hayırlı olan kanunlar gibi Türk Milletine ve 
tabsisan gecekondularda ikamet eden vatandaş
larımıza uğurlu, hayırlı olmasını diler, hepinizi 
saygiyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına görüşme bit
miştir. Şahısları adına görüşmeye geçiyoruz, 
İlk söz Sayın İsmail Yeşilyurt'undur. Siz ko
misyon üyesisiniz aynı zamanda, lehte konu
şacaksınız ? 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet 
efendim, lehte konuşacağım? 

ıSayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; komisyonda bulunmuş olmam sebebiy
le kanunun lehinde konuşmak üzere söz aldım. 
Sebe'bi ise, Gecekondu kanunu sinesinde yatan 
ve gönlünde yatan bir arkadaşınız olarak bu 
kanunun bilhassa hazırlanışında tedvir ve ted
vininde emeği geçmiş bulunan arkadaşlara te
şekkür ederek söylerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gecekondu dâvası 
sosyal dâvalarımızdan birisi bulunduğuna ve 
bu memleketin dert halkalarından birisi ve bü
yüğü olduğuna, halli lâzım bulunan bir mevzu 
olduğuna bütün arkadaşların kaani olduğuna 
inanmaktayım. Bu sebeple memleketimizde, 
özellikle büyük şehirlerimizde sınai gelişmeler 
ve şehir hayatındaki bâzı çekici unsurlar sebe
biyle bilhassa köylerde yaşıyan vatandaşları
mızın o yerlerdeki mesken itibariyle, yaşayışı 
itibariyle şehirlere nazaran daha dûn bulun
ması sebebiyle, vatandaşların kendi gönüllerin
den koparak kendilerine ve yavrularına daha 
iyi imkânlar hazırlamak ümidiyle şehre akın 
ettikleri ve bu itibarla şehirlerde gecekondu
ların çoğaldığı bir vakıa bulunmaktadır. Bu 
sehepıle, .gecekondu işlerini düzenliyen, mevcut 
gecekonduların tasfiyesini, 'ıslahını, bunlardan 
ıslah edileceklerin hukukîleştir'ilmesini, yeniden 
gecekondu yapımının kesin olarak önlenmesini' 
hükme bağlıyan bir kanunun şimdiye kadar 
mevcut bulunmaması sebebiyle bugün müzake
resine başladığımız kanun dört başı mamur ola
rak ve bütün arzuları sanki bir arada toplamış 
gibi ve memleketin dertlerine deva olacak ih-
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'tiyaçları kapsıyan bir tasarı .olarak huzurunu
za gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem .arkadaşlarım, bu kanun hepinizin 
bildiği veçhile, gerçekten kanunun gerekçesin
de de yazılı bulunduğu veçhile, Türkiye'de bu
lunan gecekonduda oturan vatandaşlarımıza 
ışık götürmekte, onlara aydınlık götürmekte ve 
onları huzura kavuşturacak bir kanun bulun
maktadır. Yalnız ben bilhassa bu gecekondula
rın teşekkülündeki âmil ve sebep üzerinde du
rarak Hükümetimizden bugünkü içinde bulun
duğumuz sosyal adaletin tecellisi için bilhassa 
hizmet felsefesinin esası olan gecekondularda 
bulunan vatandaşlara, nasıl ki bu imkânları 
sağlıyorsak, Hükümetimizin gecekondulara ge
len ve onlardan daha çok dûn bulunan köyler
de bulunan vatandaşlarımızın da bu mevzuları 
üzerine eğileceklerinden emin olarak ve bu duy
gu ile dolu olarak bu mevzu üzerinde durmu
yorum, yalnız gecekondular mevzuuna geliyo
rum. 

Muhterem .arkadaşlarım, şu bir valkıadır; 
[köylerden şehirlere gelen köylülerin hiçbirisinin 
'gecekondudan geri döndüğü vaki değildir. Bu
nun sebebi ise, şehre geldiği andan itibaren 
köyünde bulunan hayatından daha iyi bir ha
yata kavuşmuş olması, oradaki bulunan evin
den burada bulunan gecekondunun daha iyi 
olması sebebiyle dönüşü yoktur. Fak'at gelen
leri ve gelmeleri için diğerlerini teşvik edenleri 
pek çoktur. Bu sdbeple gecekondu mevzuunun 
halledilebilmesi için kökünden, mutlaka bura
ya dönüşe nnân'i olmak lâzımdır. Bu mevzu 
üzerine Hükümetin eğildiğine inanan bir ar-
kadaşınıjz olarak, bundan böyle bunlar üzeri
ne de, daha gönlümüzün istediği mânada tedbi
rin alınmasını arzu etmekteyim. 

'Muhterem arkadaşlar, gecekondu vakıası 
sosyal bir vakıadır. İnsan biraz şöyle düşün
düğü andan itibaren Ankaramızı nazarı itiba
ra alacak olursak bir tarafta gecekonduda ya-
şıyan insanlara elektrik götürmemek, su götür-
memeık ve onların ihtiyacını temin etmemek gi
bi bir neticeden onların diğer yerlerde oturan 
insanların küskünlüğünü, dargınlığını, onların 
onlara karşı muhabbetinin eksildiğini görmek
teyiz. İşte bu Gecekondu kanunu bu küskün
lükleri, bu dargınlıkları kökünden giderebile
cek ve ömründe bir mesken görmemiş, baba
dan, dededen, ecdattan bugüne kadar nasip ol-
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mamış bir haneye kavuşturacak ve böylece ge
cekondularda oturan bütün vatandaşlarımıza, 
demin ifade ettiğim gibi, huzuru getirecek ve 
gecekondularda oturan vatandaşların, - bizzat 
şahidi olduğum bir vaka sebebiyle izah ediyo
rum - gecekondu üzerindeki taşın düşmesiyle 
beyin kanaması geçirerek ölen çocuğun anne 
ve babasının ıstırabını dindirecek, yine gece
kondu kışın kar yağması sebebiyle içeri akan 
sulardan dolayı hasta olan çocuğun, ölen ba
banın ve annenin derdini dindirecektir. Şu an
da bu kanunun çıkmış olması dolayısiyle ben, 
bütün arkadaşlarım .gibi, çıkacağı sebebiyle 
ben, bütün arkadaşlarım gibi çok sevinçliyim, 
kıvançlıyım. Bu kanunun gecekonduda oturan
lara, hemşerilerime ve Türk Milletine hayırlı 
olmasını gönülden talebeder, Yüce Heyetin 
muhterem üyelerine hürmet ve şükranlarımı 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz Cavit Tevfik Okyayuz'da. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Gecekon
du kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunda 
tetkik safhasına gelmesi, büyük bir ıstırapla 
milletin gerçek ve ağır bir meselesine hukukî 
ve yapıcı bir nizam içinde çare aranması; el
bette memnuniyet verici muzaffer bir emeğin 
eseri olmuştur. Dünya tarihinde sanayiin ge
lişmesi, nüfus artışı ve geçim şartlarının ağır-
laşmaısiyle ahenkli olarak vâki olan bir akımın 
hayat ve hakikat şartları içinde bizim memle
ketimizde de vukua gelişi, gecekondu problemi
ni, değişmez bir hüküm ve hareketle Önümüze 
halli gereken ağır ve mühim bir realite olarak 
getirmiştir. Görülen haliyle bu akım; hazırla
dığı neticeler içinde şehirlerin estetik, trafik 
ve sıhhi hizmetlerinin içinden çıkılmaz, halli 
teknik ve malî güç istiyen zorluklara sürük
lemiştir. Böyle olmakla beraber, (zaruretin 
kanunu yoktur) hükmünün 'gerçek tezahürü 
olan gecekondu hareketi; müesseselerin ve ka
nunların önüne koyduğu barajlara rağmen, za
ruretin tazyikinde bugün memleketimizde çö
züm bekliyen sosyal ve ağır bir realite halin
dedir. Bu realite, bâzı yerlerde memleketin bü
yük menfaatlerini yer yer tahribeden bir ma
hiyet almıştır. Bir İsviçreli turizm mütehassı
sının Oenup bölgemizdeki sahil güzelliklerini 
yarın bu istikametteki turizm sanayiinin geliş-
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meşindeki ehemmiyetim ve büyüklüğünü ifade 
etmek üzere (Graııd Corniehe) diye isimlendir
diği hepimizce bilinmektedir. Yazık ki bu Grand 
Corniehe Mersin yakınlarında bir eğri büğrü 
estetik ölçüler içinde gayet iptidai ve çirkin 
gecekondularla koparılmıştır. Buna rağmen ge
cekondu realitesini tahrif eden ve menşedeki 
sebepler ve köylerin şehirlere akımını zorlıyan 
iktisadi, zirai, sınai âmiller, toprak hukuku, 
nüfus artımı, yapıcı ve tatmin edici âdil bir 
davranışın güven ve huzur verici gücü ile teş
kilâtlandırılarak değerlendirilmedikçe, bu prob
lemin bütünüyle mutlak ve emin bir şekilde 
halline elbette imkân olmıyacaktır. 

Memleketimizde köy ünitesinin içinde bu
lunduğu üzücü ve hattâ ezici şartlar gecekon
du hareketini tahrik eden en mühim amaller
den biri olmuştur. Ayrıca gecekonduları, geçim 
şartlarının zorluklan yanında formalitelerin 
karışık ve pahalı oluşu, müşfik bir idare niza
mının yapıcı ve koruyucu psikolojisinden mah
rumiyet sebepleri de içten tahrik etmiştir. Köy
lerden şehirlere akının durdurulmasında esas
tan ve temelden tedbirlere elbette ve mutlaka 
.ihtiyaç vardır. Köyün yaşanmaya değer sosyal 
bir karaktere yükselmesi, ona verebileceğimiz 
imkânla mukayyettir. Biran evvel elektrik 
enerjisinin köye götürülmesi, köyün sosyal ha
yatının yükseltilmesi, sulamada ucuz enerji te
mini, hayat standardının küçük sanayi hare
ketleri ve modern ziraat usulleri ile gelirin 
artırılması yoluyla temin edilmesi, bölge plân
lama tatbikatının ciddiyet ve ehemmiyetle yü
rütülmesi gibi yapıcı tedbirler, gecekondu hare
ketini menşe'inden ya'kalıyarak durdurucu ol
mak bakımından mutlaka ve ehemmiyetle de
ğerlendirilmelidir. Alâka çekici bir vakıadır 
ki; Ankara civarında ve şehir etrafına yerleşen 
Ankaralıların nisbeti elimizdeki tesbitlere gö
re yüzde kırktır. Bu nisbeti kendi yerlerinde 
tesbit edip, tutacak iş imkânını bu insanlara 
verebildiğimiz gün bu ağır meseleni^ bu nis-
bete göre yarısını halletmenin yapıcı tedbirini 
bulmuş ve meselenin büyük ağırlığını karşıla
mış olacağız. Görülmüştür ki ve dünyadaki em-
saliyle sabittir ki, gecekondu hareketlerine âmil 
olan akım cebrî usullerle önlenememiştir vç 

öideitfmtfTBielrtadir. Hayata» v& yaşama kaygı-
smm tahrik ittiği J>ir vakıa sil&rak bu ihtiyaç
ları kucaklayıp fcapsıyacak yapıcı, sosyal ve 
ekonomik tedbirler bu ağır probkonân çözümün
de esas olmalıdır. Kitekim eemîyetlerin yafama 
şartlanndaki değişiklik, medeni bir gelişme ve 
sosyal hayatta da her hizmet ve münasebet 
sahasındaki ölçülerde değişiklikler yaratmış ve 
bu akım hiçbir suretle durdurulamamış, ancak 
alınan isabetli tedbirlerle nizamlanaraJk insan
lığın büyük ıstırabı önlenebilmiştir. 

BiMnen ve görülen hakikat odur M; geee-
kond» föfiobletainin gerçekte iki safha veya bö
lüm içinde mütalâa edilmesi ve tedbirlerin bu 
ölçü içinde üri safhada düşünülüp değerlendi
rilme® «arorMir. Bu tedbirlerin plânlı ve mü
essir tekilde fcatbitod* şaşaası unsarunun kıy
met ve ehemmiyeti %üyük ©üaeal&ır. Ba müessir 
tedbir bu Takrayı <$oğduğn yerde kaıçılayıp 
durdurucu ölaca'k sosyal, iktisadı, zirai tedbir
lerin kifayetle ve isabetle alınması düşünülüp, 
'kalkınma hareketi içinde planlanmalıdır. Bu is
tikamette alınacak tedbirler bu sebeple yapıcı 
ve yerinde olacaktır, 

Bu tasarı bugün yukarıda işaret eâi&n âmil
lerin zorlamam netkx?sd milletçe .önümüze i k i 
len ve biryüfc Mr ağırlık ifade eden gecekondu 
hareketimin bu ihtiyaç içince kıvranıp ıstırap 
çekenler ve şehirler lehine halledilmesi imkân
larını araştırmak suretiyle yapıcı bir hüviyete 
sahibolmuştur. Bilindiği ıgfbî Anayasamızın 
49 nen maddfcsfnfcı «on fıkram, «I>ev1et yeksul 
ve dar gelirK ailelerin sağ^k, şartlarma «ygttn 
konut iktiyaçlarinı karşıiayıej tedbirleri alır.» 
şeklinde bir hüküm sevk ederek bu hdannetia 
sağlam ve emin bir şekilde hallini istemiştir. 

(Salonda elektrik cereyanı kesildi, kauaaalalc-
ta kalındı.) 

BAŞKAN — EîtatâiBk, eldürik mvejam ke
sildi. Sayın hatibin konuşmam elektrik eere* 
yanının gelmesiyle mümiküa'dnr. Bu bakamdan 
lâmbalar yaamaaya kadar otonun» araverece-
ğim. 

- a » -
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Şehirde sağriak halinde yağmur yağdığın
dan elektrik jeneratörlerinde arıza vâki olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu sebeple birleşime devam 
etmemize imkân yoktur. 

Heyeti Umumiyenin ittihaz buyurduğu ka

rar veçhile 20 . 7 . 1966 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 17,45 

*»»» 

6.--SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, Keban Baraj bölgesinde su altında kala
cak köylere dair yazık soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner, 
Köy İsleri Bakanı Sabit Osman Avuı ve imar 
ve tskâfli Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(7/270) 

16 . 6 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların, kendileri ile ilgisi nis-
betinde (Enerji ve tabiî Kaynaklar - İmar ve 
İskân - Köy. İşleri - Tarım) Bakanlıkları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygı ile arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

1. Keban baraj bölgesinde su altında kala
cak köy miktarı nediH 

2. Bu köylerde yaşıyan nüfus toplamı ne
d i r?" 

3. Bu köylerin nakli için bir plân yapılmış 
mıdır? 

4. Yapılmışsa nerelere nakledilecektir? 

5. Bu köylerin naklinde sosyal, kültürel, 
sınai, tarımsal ve ekonomik hangi faktörler in
celeme konusu olmuştur? 

'"" '6. Nakil işi ne zaman başhyacak, ne zaman 
bitirilebilecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 15 . 7 . 1966 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/3153 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sadi Koçaş'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

18 . 6 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6474/1772-7/270 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko
çaş'm ; Keban Barajı bölgesinde su altında kala
cak olan köylere dair yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımızla ilgili görülen kısımlarına numara 
sırasına göre verilmiş olan cevap ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İbrahim Deriner 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Koçaş'in 
16 . 6 . 1966 günlü «Keban Barajı bölgesinde 
su altında kalacak olan köylere» dair sorulan 

hususların cevabıdır 

3 - 4) Keban Barajı bölgesindeki köylerin 
nakli ve iskân mevzuu İmar ve İskân Bakanlı
ğını ilgilendirmekte olup, Bakanlığımızca sade
ce göl altında kalacak arazi ve binalar istimlâk 
edilerek bedelleri sahiplerine ödenecektir. 

6) Nakil işi gölde suyun tutulması ile ilgili 
bulunmaktadır. İş programına göre 1 Ocak 1970 
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tarihinde suyun tutulmasına başlanılacaktır. Bu 
sebeple bu tarihe kadar bütün istimlâk muame
lelerinin tamamlanarak mevcut nüfusun göl sa
hasından dışarıya nakli gerekmektedir. 

İstimlâk muameleleri iki safhada yapılacak
tır. Nehrin derivasyonu sonunda ve feyezan 
sırasında su, (726) kotuna kadar yükseleceğin
den bu kotun altında kalan arazinin istimlâki 
1967 Sonbaharına kadar tamamlanmış olması 
lâzımdır. 

Halen arazinin kadastral haritaları yapılmak
ta olup istimlâk işi de harita işi ile paralel ola
rak yürütülecektir. 

Bugünkü duruma göre istimlâkin plânlanan 
süre içinde bitirileceği ve bir gecikme olmıyacağı 
tahmin olunmaktadır. 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 30.6.1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1012/9862 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sadi Koçaş'm yazılı soru önergesi 

T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18.6.1966 tarih ve Genel Sekreterlik K. 

Müdürlüğü 6474-7/270 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko

çaş'm Keban barajı bölgesinde su altında kalacak 
olan köylere dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İmar ve İskân ve Tarım Bakanlıkları ile Bakan
lığıma ilgileri oranında cevaplandırılmak üzere 
vermiş olduğu yazılı soru önergesi cevabının üç 
nüsha olarak ilişikte sunulduğunu «saygı ile arz 
ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Keban Barajı 'bölgesinde su altında kalacak 
olan köylere dair Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Sadi Koçaş tarafından ilgisi nisbetinde 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân, Köy 
İşleri ve Taran) Bakanlıklarında cevaplandırıl
mak üzere verilen yazılı sorunun cevaibıdır. 

1. 1965 yılında, İmar ve İskân Bakanlığının 
sorumluluğunda, Bakanlığımızın da iştirakiyle 
Keban göl sahasında yapılan çalışmalardan elde 
edilen sonuçlara göre; 92 köy ve mahalle bina ve 
arazileri ile tamamen su altında kalacaktır. 

Yerleşim merkezlerinin tamamı veya büyük 
kısmı göl dışında ve bir kısım arazi ve binaları su 
altında kalacak ilçe, bucak, köy ve mahalle sayısı 
ise 102 cür. 

2. Tamamen su altında kalacak olan yerle
şim merkezlerinde yaşıyan nüfus 1965 yılında, 
18 815 kişi (4 011 aile) olup, nakil işleminin 
fiilen başlaması gereken 1969 - 1970 yılında tabiî 
nüfus çoğalması sebebiyle 19 500 kişiye yüksele
bileceği ıbahtaıin edilmektedir. 

3. Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında ka
lacak kasa'ba, ilçe, köy ve arazi hakkındaki 6541 
sayılı Kanun 29.4.1965 tarihinde kaıbul edilen 596 
sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulun
maktadır. 6541 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmış olması, baraj inşasından doğacak nakil 
ve iskân sorunlarının çözümü için gerekli hukukî 
mesnedi ortadan kaldırmıştşır. Halihazırda ba
raj yapımı dolayısiyle nakil ve iskânı öngören 
hukukî müeyyide (bulunmamaktadır. Bu jöndeki 
işlemin Anayasa ve 6830 sayılı İstimlâk Kanunu 
hükümlerine göre ele alınması gerekmekte ise de, 
20 000 e yakın nüfusun istimlâk bedellerinin 
ödenerek kendi hallerine terk edilmesinin yara
tacağı büyük problemler dikkate alınarak Bakan
lığımızca, İmar ve İskân Bakanlığının da iştira
kiyle mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Bu ko
nuda baraj inşası, Devletçe vücuda getirilecek 
diğer büyük tesisler yapılacak istimlâkler ve 
önemli yurt sorunlarının halli için alınacak ted
birlerden <$oğacak toplu nüfus 'hareketlerinden, 
yerlerini ve işlerini terk etmek zorunda kalacak 
vatandaşlardan dileyenleri nakil ve iskân edip 
yeniden üretici hale getirmek için «2510 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı» hazırlanmıştır. Ba
his konusu tasarının T.B.M.M. ne şevki konu
sunda yapılan çalışmalar hızlanmıştır. 

Keban barajı göl sahasından çıkacak nüfus
tan nakil ve iskânlarını istiyenlerin dilekleri
nin yerine gelmesi 2510 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının T.B.M.M. ce tasvibedilerek kanunlaş
ması ile mümkün olacaktır. 

İstimlâk bedelini alarak kendi imkânları ile 
yerleşmeyi düşünen 9 945 vatandaşın istihdam 
problemleri, İmar ve İskân Bakanlığınca hazır
lanmakta olan bölge plânlama çalışmalarında 
nazarı dikkate alınacak ve bölge plânında tav
siye olunacak prensipler çerçevesinde çözümle
necektir. 

Devlet eliyle tarımsal iskânını talebeden ve 
1966 yılında yapılmakta olan etüt sonuçlarına 
göre miktarı 8 879 kişinin biraz daha üzerinde 
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olaeak afifusun nakil ve iskânı Bakanlığımızca 
yapılacaktır.. 

Bu .nüfusun nakil ve iskânı konusunda ya
pılan ön etüt ve plânlama çalışmaları : 

3. 1 — 1965 yılında başlanan ve 1966 yılın
da tamamlanacak olan Keban göl sahasında ya
pılmakta olan etütlerde, bu sahadaki nüfusun 
sosyal, kültürel ve ekonomik durumu incelen
mektedir. 

3. 2 — Etüt sonuçları peyderpey değerlen
dirilmekte olup 1966 yılı içerisinde; nakil ve is
kânlarını istiyen nüfus için gerekli finansman 
ihtiyacını ortaya koymak ve gerekli finansmanın 
temini ve zaman plânlaması ile ilgili bir «Nakil 
ve iskân makro plân ve projesi» yapılacaktır. 

Bu makro plân ve projede yerleşim yerleri 
ve bununla ilgili plânlar yer almamaktadır. 

4. — Keban göl sahasından nakil ve iskân 
edilecek nüfusun yerleştirileceği yerlerin kesin 
olarak belirtilip tesbiti, bahis konusu tasarının 
kanunlaşmasından sonra mümkün olmakla be
raber ; Bakanlığınızca 1962 yılından beri memle
ket çapında yapılan köy envanterlerine daya
nılarak aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaktadır. 

4. 1. — Doğu, Güney - Doğu - Anadolu il
lerinin tamamı ve Orta - Anadolu'nun büyük 
kısmında 38 ilde Hazine arazilerini belirtmek 
amaciyle yapılan köy envarterleri değerlendirme 
sonuçlarına göre; 38 ilde yerleşim ve toprak
landırma için mahallî halkın ihtiyacından fazla 
yerleşim ve yerleştirilen nüfusu toprakladıracak 
Hazine arazisinin bulunmadığı tesbit olunmuş
tur. 38 ilde değerlendirme sonuçlarına, göre, 
envanteri yapılmakta olan diğer illerimizde de 
ihtiyacın büyük bir kısmına cevap verebilecek 
miktarda Hazine arazisinin bulunamıyacağı ve
ya çok cüzi olacağı tahmin olunmaktadır. 

4. 2. — Bu sebepledir ki, Keban göl saha
sından Devlet eliyle nakil ve iskânlarını talebeden 
vatandaşların dileklerini yerine getirebilmek 
için 2510 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan 
tasarı da, 6830 sayılı Genel Istiklâk Kanununa 
göre arazi kamulaştırma veya satmalma yetkisi 
öngörülmektedir. 

Bu yetkiye dayanılarak temin edilecek top
raklar üzerinde sosyal, kültürel, ekonomik fak
törler göz önünde bulundurulmak suretiyle na-
Ml ve iskân iğleri planlanacaktır. 

4. 3. — Tasarıda öngörülen kamulaştırma 
veya satmalma yetkisine rağmen, bütün nüfu
sun tarımsal iskânının mümkün olamıyacağı da 
göz önünde bulundurularak, tasarıya, topraklan-
dırılamıyanlarm öneğitimlerinin yapılarak bir 
sanat ve meslek sahibi kılınarak istihdam edile
bilmelerini sağlamak amaciyle müeyyideler ko
nulmuştur. 

5. Belirtildiği üzere Keban göl sahasından 
tarımsal iskânını istiyen nüfusun naklinde sos
yal, kültürel, ekonomik faktörlerin tamamı in
celeme konusu olmaktadır. Ayrıca, İmar ve İs
kân Bakanlığınca yapılmakta olan Keban ve 
çevresi bölge plânında da, istimlâk bedellerini 
alarak kendi imkânları ile yerleşmeyi düşünen 
nüfus içinde bu faktörler etraflıca ele alnıacak 
ve birbirleriyle olan bağlantıları, inkişaf seyri, 
belirli süreler içersinde varılacak neticeler ay
rıntıları ile tesbit olunacaktır. 

6. 2510 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan 
tasarı kanunlaştığı takdirde; nakil ve iskân işi, 
Keban Barajının teşekkül etmeye bağlıyacağı 
1969 yılı 4 neü ayında başlıyacak, gölün dolma 
seyrine göre peyderbey devam edecek ve 1970 yı
lı sonunda tamamlanacaktır. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 27 . 6 . 1966 

Plânlama ve İmar Gn. Md. 
Sayı : 4718 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sadi Koçaş'ın yazılı soru-
ve Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

18 .. 6 . 1966 gün ve 6474/1772-7/270 sayılı yazı
larınız. 

İlgisi dolayısiyle bir sureti de Bakanlığımıza 
gönderilmiş bulunan, Cumhuriyet Senatosu Üye
si Sayın Sadi Koçaş'm Keban Barajı bölgesinde 
su altında kalacak olan köylere dair yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızla ilgili görülen kısım
larına numara sırasına göre verilmiş olan ceva
bın üç nüshası ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi alınmasını ve gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
1. 1965 yılında mahallinde yapılan çalışma

lardan elde edilen sonuçlara göre 92 köy ve ma
halle tamamen su altında kalacaktır, 
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2. Tamamen su altında kalacak olan yerle
şim merkezlerinde yaşıyan nüfus 19G5 yılında 
18 8.15 kişi olup, nakil işleminin fiilen başlaması 
gereken 1969 - 1970 yılında takriben 19 500 ki
şiye yükselecektir. 

Mahallinde yapılan anket çalışmaları sonuç
larına göre 8 870 kişi yani (1961 aiJe) Devlet 
eliyle topraklı iskân istemektedir. 

9 945 kişi de kendilerine ödenecek kamulaş
tırma bedellerini alarak kendi insiyatifleri ile 
başka yerlere göç ederek, yerleşmek istemekte
dir. 

Kamulaştırma bedeli istiyen 9 945 kişilik 
nüfusun istihdam problemleri plânlama çalışma
larında nazarı dikkate alınacaktır. 

Köy İşleri Bakanlığı ile Bakanlığımız eleman
ları tarafından müştereken hazırlanmış ve gö
rüşmeleri alınmak üzere ilgili Bakanlıklara gön
derilmiş bulunan, 2510 sayılı İskân Kanununa 
ek kanun tasarısının kanunlaşması halinde mev
zuatta mevcut boşluklar giderilerek ve su altın
da kalacak olan arazide yaşıyan nüfusun iskânı 
ile ilgili işlemler Köy İşleri Bakanlığınca yürü
tülecektir. 

T. C. 
Tamm Bakanlığı 19 . 7 .1966 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşavirliği 

704/60898 
Konu : Sayın Sadi Koçaş'm yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18. 6.1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/270 - 6474/1772 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-

çaş'ın Keban Barajı bölgesinde su altında kala-

! cak olan köylere dair yazılı soru önergesi tetkik 
edildi. Konunun Bakanlığımızı kapsıyan kısım
larına ait cevaplarımız aşağıdadır. 

Keban Barajı inşası dol'ayısiyle 92 yerleşim 
yeri tamamen su altımda kalacak ve ayrıca 91 
yerleşim yeri de bunun kısmen tesiri altında bu
lunacaktır. 

Su altında kalacak arazi miktarı 58 000 hek
tardır. Bunun 23 776 hektarında tarım yapıl
makta geri kalan kısmında şimdilik tarım yapıl
mamaktadır. 

Tarım arazisinin 11 124 hektarı kıraç, 5 171 
hektarı taban, 6 393 hektarı sulu, 448 hektarı 
bağ, 373 hektarı bahçe, 104 hektarı sebzeliktir. 
Geri kalan kısmında da çeşitli ziraat yapılmak
tadır. 

Göl sahasında kalacak yerleşim yerlerinde ya
şıyan nüfus adedi halen 18 815 tir. Bunun 8 870 
adedinin teşkil ettiği 1 961 aile Devletçe kendi
lerinin yerleşime tabi tutulmalarını, 4 945 nü
fusu içine alan 2 050 aile ise istimlâk bedellerim 
alarak şehirlerde yerleşeceklerini beyan etmiş
lerdir. 

Devlet eliyle topraklı iskân istiyenlerin kısa 
zamanda müstahsil duruma girebilmeleri için 
bunların muhtaeolacakları zirai ekipmanlarla 
teçhizleri kredili olarak sağlanacak, kendilerine 
tahsis edilecek arazinin ziraate elverişli durumda 
bulunmasına bilhassa dikkat edilecek, bunların 
tarımsal eğitimleri öncelikle gerçekleştirilecek 
ve sair konularda da ilgili Bakanlıklarla sıkı bir 
işbirliği yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerinizi saygı ile 
arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

— 351 — 



O. Senatosu B : 89 19 . 7 . 1966 

7. — DÜZELTİŞLER 

O : 1 

814 S. Sayılı Gecekondu kanun tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

9 

4 

4 

20 
22 
24 

2 
27 

34 

23 
12 
26 

Şahsi arsalar 
ödenmemiş adı geçen 

ve yapılacak kamu hizmet ve te
sislerinin durumu 
itibaren 2 yıl 
devresine göre 2 aydan 
Hükümetin teklifi 

şahıs arsaları 
ödenmemiş taksitleri alınmaz ve bu sebeple 
adı geçen 
yanlış sütununda gösterile'n ibare metinden 
çıkacaktır. 
itibaren 20 yıl 
derecesine göre 3 aydan 
yanlış sütununda gösterilen bu iki kelime sili
necek. 

mmm 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

19 . 7 . 1966 Salı 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada kullanılması hu
susunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komisyon mü
talâası 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asü üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, istanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair içişleri Baka
nından sözlü soruşa (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, İstanbul boğazındaki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman m, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi is
kender Cenap Ege'nin, ipar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair İmar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es-



kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 
maçına dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, İstanbul'da, Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haberine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul şehrinin beledi ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (G/387) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan köylere dair imar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/388) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ârıkan'm, özel öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

III 
ÖNCELİKLİ GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, tç tüzüğün 114 ney 
maddesi somuta iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2 — 
I 2. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-
ııisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 , 3 .1968] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1065 tarihli Haftalık Karar Cetvelin -
ieki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda g'örü-
ülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4 72) 
S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1968] 
Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di-
iekçe Karma Komisyonu Genci Kurulunun 

I 3 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda gam-
mîmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-
•nisyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Ba
htına tarihi : 3 ,3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
:İgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh-
M Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şsvket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1 9 6 6 ] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
I Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 



kalkışılması baklanda Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma tarihi : 6.7.1986] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması baklanda Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791) 
[Dağîtma tarihi : 6.7.1966] 

10= — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Üııaldı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhan'ım yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Curonuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırtması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 6 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1986] 

3 — 
I 16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6 .7 .1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm yasama dokunulmazhğının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7.1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması baklanda Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
| Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz 
lığının kaldırılması hakkında Başbakanhk tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
thsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanhk 

tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı ; 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 
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28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazhğının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokıanulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazhğının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Gecekondu kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatoyu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/76; C. Senatosu 1/657) (S. Sayısı: 814) [Da
ğıtma tarihi: 17 . 7 . 1966) 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gecekondu kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 

1/76; Cumhuriyet Senatosu 1/657) 

Not : Millet Meclisi (S. Sayısı : 83) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 659 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 7 . 1966 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Gecekondu kanunu tasa 131, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 24,3; 7,14,28.4; 5.5; 29.6; 1,4,6,8,11.7.1966 tarihli 72, 75, 79, 87, 92, 103, 104, 105, 106, 
107 ve 108 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. 
Sayısı : 83) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 15 . 7 . 1966 
Esas No. : 1/657 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Temmuz 1966 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Gecekondu kamrnı tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 12 Tem
muz 1966 tarihli ve 659 sayılı"' yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
komisyonumuzun 14 Temmuz 1966 tarihli Birleşiminde, ilgili İmar ve İskân Bakanı da hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Gecekondu meselesi, sadece son senelerde ortaya çıkan memleketimize has bir problem 
olmayıp, gelişme halinde olan ülkelerin hemen hepsinde raslanmaktâ olan bir meseledir. Gay-
nifennî ve gayrisıihhi bir mesken tipi olan gecekondular, memleketimizde, ikinci Dünya Har
binin başlamasından itibaren daha ziyade Anka Vda görülmeye başlamış ve harb sonrasına 
kadar hemen hemen Ankara'ya has olarak kal niştir. Hükümet merkezinin sakinleri araşma 
katılan birtakım az kazançlı insanlar, yüksek ev kiralarını ödeyememişler ve esasen evlerin 
miktar itibariyle ihtiyacı karşılıyamayışı dolayısiyle de Hazineye ve belediyeye ait arsalar üzerine, 
«gecekondu» dediğimiz pek basit barakaların inşasına başlamışlardır. 

8i4 
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Bu hareket zamanla Ankara'nın hemen her semtine yayılmış; önceleri Hazine ve belediyeye 

ait arsalar üzerine oturtulan binalar, sonraları şahsi arsalar üzerine de inşa edilmeye başlan
mış ve böylelikle ferdî mülkiyet hakkına dahi riayet edilmez olunmuştur. 

Bu hal, 1946 senesinden itibaren, başta İstanbul olmak üzere, diğer şehir ve kasabalarımıza da si
rayet etm iştir. 

Bu sirayeti doğuran sebeplerin başında, memleketimizde meydana gelen sınai gelişmek;!', endüstri 
merkezlerinin daha e ok büyük şehirlerde toplanmış olması ve şehir hayatındaki bâzı çekici unsurlar, 
gelmektedir. Böylece, köylerden ve kasabalardan büyük şehirlere vâki alanların artması sonucunda, 
özellilke son .yıllarda daha büyük bir problem halini almış bulunan gecekondu dâvası, üzerinde hassa
siyetle durmayı ve süratle çözüm yolları bulmayı gerektirmektedir. 

Buna mukabil, gecekondu işlerini düzenliyen, mevcut gecekonduların ıslahını, tasfiyesini, ıslah 
olunacakların hukuki! eş t irilmesini, yeniden gecekondu yapımının önlenmesini hükme bağlıyan bir ka
nunun mevcudolmaması, bu meselenin kesin olarak çözümüne engel teşkil etmekledir. 

Her ne kadar, 1948 yılından bu yana, bu konular ile ilgili olarak vaz'edilen 5218, 5228, 6188 sayılı 
kanunlar tatbik mevkiine konulmuş ise de; bunların doğrudan doğruya, ve bütün cephe I eriyle gece
kondu problemine müteveccih olmamaları, arsa konusu gibi bâzı hususlarda gecekondu ile ilgili bir
kaç tâli meseleye temasla iktifa etmeleri; bâzı hususlarda ise gecekondu sınırını da aşan ve genel anlam
da konut problemi içerisinde mütalâası gereken konulara da yer vermiş olmaları sebebiyle, beklenen 
neticenin ekle edilemediği görülmüştür. Halbuki, konut meselesinin tamamen ayrı olarak ele alınıp 
değerlendirilmesi ve bunun istisnai bir parçasını teşkil eden gecekondu konusunun ise ayrıca değerlen
dirilmeye çalışılması başarıya ulaşmak bakımından daha yararlı olacaktır. 

8ju halde, tasarının gerekçesinde do belirtildiği veçhile, lıei' şeyden önce gecekonduyu bir vakıa 
olarak kabul etmek ve mevcut gecekonduların ne şekilde ıslah edileceklerini, ıslahı mümkün olamıyan-
larm tasfiyesinin hangi yollarla yapılacağını ve yeniden gecekondu yapımının önlenmesi şekillerini 
ortaya koynıa'k ve bunları açıkça hükme bağlamak zaruridir. 

Bu zaruretin ifadesi olarak, bugünün anlayışı içinde ve ilerdeki ihtiyaçları karşılamak amaciylc 
hazırlanmış bulunan tasarı, aşağıdaki prensipleri ihtiva etmektedir : 

A) İlk olarak, gecekondu bölgelerinin tesbiti yapılacak ve ilgililerden beyanname almak suretiyle 
bu bölgelerin içinde veya, dışında kalan gecekondu binaları tesbit edilecektir. 

Bu tesbit işleminin yapılmasında her türlü imkândan faydalanılacaktır. 
B) Saniyen; ıslah., tasfiye ve önleme bölgeleri kurulacaktır. 
(V) Üçüncü merhale olarak da, hukukî ve fiilî işlemlere başlanacaktır. 
!. isialıı mümkün olan gecekonduların ıslahı sağlanacaktır. Bunların onarılması sırasında sahip

lerine çeşitli yardımlar yapılacak ve kolaylıklar gösterilecektir. 
2. Islahı mümkün olmıyan gecekondular, tasfiyeye tabi tutulacaktı)', Ŝ ı kadar ki, içerisinde otu

ranların konut ihtiyaçları giderilmeden gecekondu yıktırılmıyacaktır. 
Bu tasfiye, bâzı esaslar göz önünde tutularak yapılacaktır. Meselâ, âmme hizmetlerinin götürül

mesi mümkün olmıyan gecekondu bölgeleri tasfiyeye tabi tutulacaktır. Ve meselâ, tarihî eserler bu
lunan veya turistik önemi olan. yerlerdeki gecekondular tasfiye edilecektir. 

3. (Gecekondulara, icabettiği takdirde tamir izni verilecektir. 
4. Gecekondularda oturanların her türlü âmme hizmetlerinden faydalanmalarının ağlanması .yo

luna gidilecektir. 
5. Gecekondu ıslahı veya tasfiyesi d0l.a3nsi.yle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz yoksul ve.ya 

dar gelirli bilcümle vatandaşlara, müsait bedel ve şartlarla arsa tahsis 'edilecek ve lüzumunda konut ya
pımı için kredi ve teknik .vardım sağlanacaktır. 

Bu vatandaşlar, kendilerine yapılacak yardım ile kendi yapıcı güçlerini birleştireceklerdir. 
Bunlar, icabında konutun asgari şartlarla barınma imkânını veren nüve kısmını yapacaklar ve 
zamanla imkân hâsıl oldukça bunları gelişen ihtiyaçları nisbetinde genişletebileecklerdir. 
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0) Islah, tasfiye ve önleme bölgelerinde ihtiyacı olanlara, biri İmar ve İskân Bakanlığında 

ve diğeri de belediyelerde teşkil olunacak fonda toplanan paralardan olmak üzere kredi verilebi
lecektir. 

D) Nihayet, yeniden gecekondu yapımı ve mülkiyete tecavüz, en kısa yoldan ve kesin olarak 
önlenecektir. 

Millet Meclisi Geçici Komisyonu ve Genel Kurulunca bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle ka
bul edilmiş bulunan bu tasarı, Komisyonumuzca da, benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. c 
IV - Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Yozgat Muş Antalya 

A. Nusret Tuna Sadık Artukmac İsa Iiisan Bingöl Akif Tekin 

Artvin Denizli Ordu Yozgat 
Fehmi Alpaslan Ali Kemal Turgut Şevket Koksal İsmail Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİCÎİ METİN 

GECEKONDU KANUNU 

Kapsam ve tarif 

MADDE 1. — Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlen
mesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen (gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı islerini düzen-
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine aidolmıyan arazi veya arsalar 
üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. 

Belediyelere arsa sağlanması 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin ve Va
kıflar idaresi dışındaki katma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki arazi ve arsalardan veya Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, belediye sınırları içinde olanlar ve 6785 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesine dayanılarak tesbit edilen mücavir sahalarda bulunanlar, bu kanunda 
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, bedelsi-s olarak ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer. 

Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan veya 28 . 12 . 1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kap
samına girenlerle, 4753 sayılı Kanun hükümlerince kültür arazisi olarak tesbit edilenler veya 
gerek bu ve gerekse diğer kanunlarda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Hazine veya özel 
İdare elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca lüzumlu görülenler bu hüküm dışındadır. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle yapılacak imar veya ıslah plânlarında genel muvaze
neye dâhil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ayrılan veya ayrılacak olanlar veya 
yukarda ikinci fıkradaki hizmetler için lüzumlu görülenler, daha önce belediyelere devredilmiş 
ise aynı şartlarla eski sahiplerine geliverilir. 

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen arazi ve arsaları devralacak idarelerin yazılı müraca
atları üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni malilileri adına tescil eder ve durumu ilgililere yazı 
ile bildirirler. 

5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanılarak, birinci fıkrada sözü geçen daire ve kurum
larca belediyelere devrolunan arazi ve arsaların ödenmemiş adıgeçen daire ve kurumlar lehine 
tesis edilmiş ipotek kayıtları kaldırılır. 

MADDE 4. — Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve bi
nasız vakıf taşınmaz mallardan 3 ncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalanları, bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, aşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere göre be
deli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin mülki yetine geçer: 

a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve 
yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu ve 
sair hususlar da göz önünde bulundurularak, ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında an
laşma yolu ile tesbit edilir. 

b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar İdaresine ait her hangi bir yapı bulunduğu tak
dirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır. 

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî Asliye Hukuk mahkemelerince basit muhakeme usulü ile 
hallolunur. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz. 

Vakıflar idaresi ve tapu daireleri vakıf taşınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile diğer 
vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri üzerine en geç 2 ay içerisinde ilgili belediyelere bil
dirmekle yükümlüdürler. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Gecekondu Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştiı". 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen '2 nci madde aynen kabul edilmiştiı1. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milet Mecilisnce kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Belediyeler, kendi malî güçleri ve programlarına göre, bu taşınmaz malların tamamen veya 
peyderpey tescilini istiyebilirler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak kamu 
hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşınmaz mallar da yukardaki esaslara göre bu idarelere 
intikal ettirilir. 

MADDE 5. — Lüzumu halinde, belediyeler gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulu
nan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeniden teşkil edilecek önleme bölgeleri içine rasiı-
yan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde yapı veya sair her hangi bir tesis 
bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, 
imar ve İskân Bakanlığının izni ile, sahipleriyle anlaşarak satınalabilirler veya kamulaştırabilir-
ler. 

MADDE 6. — Bedediyeler, gerek kendi mülkiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve arsaların yerlerini, tapu kayıtlarını, miktar ve özel
liklerini açık olarak gösteren, mülkiye amirliğince onaylanmış liste ve krokileri, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde İmar ve İskân Bakanlığına göndermekle ve sonradan mey
dana gelecek değişiklikleri aynı şekilde bildirmekle yükümlüdürler. 

Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği 

MADDE 7. — Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mül
kiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, imar ve is
kân Bakanlığınca uygun görülenler bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, belediye meclislerince tesbit edilen yerleri redde, aynen veya de
ğiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek üzere geri göndermeye yetkili olduğu gibi, teklif edi
lenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebilir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince belediyelere devrolunan arazi ve arsalardan, şehir ve 
kasabaların ticari, iktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde veya kesif iş bölgelerinde bulunan, 
bu ve sair sebeplerle alım - satım değerleri yüksek veya imar plânlarına göre belirli bir kamu 
hizmetine ayrılmamış olan veya ucuz konut yaptırılması uygun görülmiyenler, Belediye Meclisi 
karan ve İmar ve İskân Bakanlığının tasvibi halinde, belediyelerce, karşılığı bu kanunda be
lirtilen amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci madde ile kurulan fon hesabına yatırılmak şartiy-
le ve yönetmelik esaslarına göre kiraya verilebilir veya satılabilir veya başka şekil ve su
rette kıymetlendirilebilir. 

MADDE 9. — 7 nci madde gereğince tesbit edilen sahalar çerisinde bulunup da, plân ve 
mevzuat icaplarına göre dükkân, han, hamam, fırın, gazino, sinema, tiyatro, garaj ve saire 
gibi konut dışında genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislere ayrılan yerler hakkında da 8 nci mad
de hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine dayanılarak belediyelere devrolunan arazi ve arsa
lardan yapılacak imar veya ıslah plânlarına göre, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve 
yeşil saha gibi genel hizmetlere ayrılması gerekenleri hakkında ayrıca tahsis kararı alınmaz. 

MADDE 11. — Belediyeler, bu kanunda yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları arazi 
ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf edemezler. 
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MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Milbt Meclisince kabul, edilen 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Millet Meclisince Kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9, — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu mr.dde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Fonların teşkili ve kullanılması 

MADDE 12. — Bu kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan sağ
lanacak gelirler, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında, ilgili belediyeler adına açılacak özel hesap
larda toplanarak birer fon teşkil edilir : 

a) 5218, 5228, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla veya bu kanun hükümlerine dayanılarak 
belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsaların veya izinsiz yapı j^apılmak suretiyle işgal 
edilmiş bulunan belediyeye ait sahaların ve bu arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptırı
lan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere intikal eden yapıların, bu kanunun gerektirdiği 
hallerde, kiralarından, satışlarından veya sair şekillerde kıymetlendinlmelerinden elde edilecek 
gelirler, 

b) 24 ncü madde gereğince alınacak katılma payları, 
c) Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerindeki toplam giderlerin yüzde birinden az olmamak 

üzere, konacak ödenekler, 
d) 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanunla değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 ncu fıkra

sında yazılı gelir kaynağı hâsılatından arta kalmış veya kalacak kısımlar, 
e) Devlet bütçesinden veya 15 nci maddede sözü geçen fondan bu fona aktarılmak suretiyle 

yapılacak yardımlar, 
f) Diğer kanunlarla bu fona katılması kabul edilen sair gelirler, 
g) Fondan verilen kredilerin taksit ve faizleri, 
h) Her türlü bağış ve yardımlar, 
i) Fonda toplanacak paraların faiz ve sair gelirleri. 

MADDE 13. — 12 nci madde gereğince teşkil edilen fonda toplanan paralar, belediyelerce, 
imar ve iskân Bakanlığının izni alınmak şartiyle: 

a) Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, imar ve iskân Bakan
lığınca onanan plân ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu ya
pılmasında, 

b) Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, 
meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin, imar ve İskân 
Bakanlığınca onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında, 

c) Kendi bütçe imkânlariyle karşılanamıyan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gereken 
tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme hizmetlerinde kullanılır. 

MADDE 14. — Bu kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için, 12 nci maddede sözü geçen 
fondan ayrı olarak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak özel bir hesapta, İmar ve İskân 
Bakanlığı emrinde de bir fon teşkil edilir. Bu fonun gelirleri şunlardır; 

a) Devlet Bütçesinin imar ve İskân Bakanlığına aidolan bölümüne, bu amaçla konacak 
ödenekler, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Türkiye öumhuriyeti 
Emekli Sandığının yıllık bütçelerinden ve konut kredisi veren veya konut için yardım yapan ka
mu kaynaklı diğer kurumların yıllık bütçe ve programlarında bu maksatlarla ayrılan meblâğlar
dan Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek belirli miktarları, 

c) Bu kanun hükümlerine göre kredi alacakların, yönetmelikte belirtilen esaslar gereğin
ce ve imar ve iskân Bakanlığınca tâyin edilecek miktar üzerinden, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına yatıracakları kredi ortaklık payları, 

d) Çeşitli kanunlarla bu fona aktarılması öngörülen diğer gelirler, 
e) Fondan verilecek kredilerin taksit ve faizleri, 

G. Senatoyu (S. Sayısı : 814) 



— 9 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü. ma" .1: aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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f) Bu kanun uyarınca imar ve iskân Bakanlığınca, geri, devir veya satmalınan veya ka
mulaştırılan arazi ve arsaların veya adı geçen Bakanlıkça yaptırılan veya başka şekillerde Ba
kanlığa intikal eden halk konutu, nüve konut ve diğer yapıların kiralarından, satışlarından ve 
sair şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirler, 

g) Her türlü bağış ve yardımlar, 
h) Fonda toplanan paraların faiz ve sair gelirleri. 

MADDE 15. — 14 ncü maddede sözü geçen fonda toplanan paralar: 
a) Bu kanun hükümlerine göre ve plân ve mevzuat icaplarına uygun olarak, gecekondu ıs

lah ve önleme bölgelerinde halk konutu veya nüve konut yapacaklara, mevcut gecekondusunu 
düzeltecek veya onaracak olanlara kredi verilmesinde, 

b) Belediyelerce yapılamıyan veya Devletçe yapılması veya yaptırılması öngörülen tesbit, 
harita veya fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, her türlü plânlama ve projelendirme hizmetle
rinde, başka imkânlarla karşılanamıyan malzeme ve benzeri giderlerin karşılanmasında, 

c) imar ve İskân Bakanlığınca 31 nci maddeye dayanılarak yapılması gereken binalı ve bi
nasız arazi ve arsa satmalınmasmda, kamulaştırılmasında, toplu veya ayrı halk konutu, nüve 
konut veya misafir konutu yapılmasında, bunların düzeltilmesi veya onarılmasında, 

d) Gecekondu ıslah bölgelerinde veya yeniden tesis olunacak önleme bölgelerinde veya yu
karıdaki fıkra gereğince alınacak arazi ve arsalarla, yapılacak konutların ihtiyacını gidermek 
amaciyle, adı geçen Bakanlıkça kamu hizmet ve tesislerinin yapılmasında, 

e) Bu kanundaki hizmetlerden, belediyeler tarafından yapılacak olanlarının daha iyi ifasını 
sağlamak üzere, yönetmelik esaslarına ve hazırlanacak uygulama plân ve programlarına göre, 
12 nci maddeye dayanılarak teşkil olunan fon hesaplarına aktarılmak suretiyle, belediyelere 
yardım edilmesinde, kullanılır. 

Bu maddeye göre fondan verilecek kredilerin vâdesi 20 yıldan ve alınacak faiz, vergi ve mas
raflar toplamı yüzde beşten fazla olamaz. 

Kredilerle ilgili faiz miktarları ve gerektiğinde meydana gelebilecek faiz farkları dolayısiyle 
yapılacak işlemler, yardım ve kredi verme usulleri ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Gecekonduların tesbiti 

MADDE 16. — Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınırları, belediyelerce bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, her türlü imkân ve araçtan faydalanıla
rak tesbit olunur. 

Bu bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediyelerin ve gerekse yardımcı olabilecek 
diğer daire ve kurumların durum ve imkânları da göz önüne alınarak, imar ve iskân Bakanlı
ğınca tâyin edilecek şekil ve süreler içerisinde, mümkünse hava fotoğraflarında veya haritalar
da, mümkün olmıyan yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilir. 

Bu konuda belediyelerin, müikiye âmirlerinden istiyecekleri her türlü yardımlar, imkânlar 
dâhilinde karşılanır. 

Mahallî imkânlarla karşılanamıyan tesbit, hava fotoğrafı alımı, kıymetlendirilmesi, harita 
alım ve tanzimi ve benzeri gibi teknik yardımlar hakkında imar ve iskân Bakanlığının istekleri, 
ilgili Bakanlık, daire ve kurumlarca, lüzumunda adı geçen Bakanlık veya belediyelerce sağlana
cak fennî malzeme dışında her hangi bir karşılık aranmaksızın yerme getirilir. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanacak hava fotoğrafları, harita ve krokiler, tesbit ta
rihlerini de ihtiva etmek suretiyle belediye encümenlerince öncelikle müzakere edilip karara 
bağlandıktan sonra onaylanarak, incelenmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakan
lıkça kabul edilen ve onanarak kesinleşen bölgelere ait karar ve krokiler, belediye dairesinde ve 
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MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edilen 16 ne», madde aynen kabul edilmiştir. 
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bölge içindeki muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet 
mûtat vasıtalarla halka duyurulur. 

Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dışındaki gecekondu bölgelerinde bu madde gere
ğince yapılması gereken işlemler, imar ve İskân Bakanlığınca yürütülür. 

Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslah veya tasfiye edilecek gecekonduların tesbit şekli 
ve esasları, mahallî özellikler ve teknik imkânlar da göz önünde tutularak, İmar ve iskân Bakan
lığınca tâyin olunur. 

MADDE 17. — Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar içindeki bütün gecekonduların 
ve ayrıca 16 ncı madde gereğince tesbit edilen bölge ve sahalar içinde bulunan bütün yapıların 
sahipleri ve her ne şekilde olursa olsun bu yapılarda oturan veya bunları işyeri olarak kullanan
lar, İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak örneğe uygun bir beyannameyi ilân tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde yapının bulunduğu yer belediyesine makbuz karşılığında vermek zorun
dadırlar. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 

MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya 
dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda ve
ya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimî veya geçici bütün izin
siz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kal
maksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hâsıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye âmirlerine başvurarak yar
dım istiyebilirler. Mülkiye âmirleri, Devlet zabıtası ve imkânlarından faydalanmak suretiyle, 
izinsiz yapıların yıkımı konusunda yükümlüdürler. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi 
ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üze
rine ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri şartiyle bu madde hükümleri, aksi halde genel hü
kümler ve 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Plân ve programlar 

MADDE 19. — Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk 
konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, imar 
ve ıslah plânlarının düzenlenmesi, imar ve İskân Bakanlığının denetimi altında, ilgili belediye
lerce yapılır veya yaptırılır. 

İmar ve iskân Bakanlığı, hazırlanan harita ve plânları redde, düzeltilmek üzere geri gönder
meye, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamaya ve lüzum gördüğü hallerde bu hizmetleri kendisi 
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Onaylanarak kesinleşen plânlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yerde bir ay sü
re ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla halka duyurulur. 

MADDE 20. — Islah ve tasfiye tatbikatının yapılacağı şehir ve kasabaların ve buralardaki 
ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırası imar ve iskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Belediyeler bu program ve öncelik sırasına ve imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilecek 
diğer esaslara göre kendi çalışma programlarını yapmaya ve onamnak üzere adı geçen Bakanlı
ğa göndermeye mecburdurlar. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 814) 
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MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edilen 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

•Mx\DDE 19. — Millet Meclisince kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştin. 
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Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi 

MADDE 21. — Belediyelere aidolan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçme
si gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 16 ncı 
ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş bulunan gecekondulardan konut olarak kullanılanları; 
içinde oturanlar 25 nci maddedeki şartları haiz oldukları takdirde; 

a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma suretiyle veya sair şekillerde konut temin edilinceye 
veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci 
maddedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, 

b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz kiralık konut temin edilinceye veya konut yapmak 
üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle 27 nci maddedeki süre ve 
şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, yıktırılamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahibolanlarm, bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkında yu
karıdaki hükümler uygulanabilir. Şu kadar ki; plân ve mevzuat icaplarına göre bu yapılardan 
korunması mümkün olanları varsa, bunlardan birinin seçilmesi şarttır. Diğer korunması gereken
lerden lüzumlu görülenleri, hangi amaçla kullanılmakta olursa olsun, belediyelerce takdir oluna
cak bedel karşılığında alınarak, lüzum ve ihtiyaca göre, sürekli veya geçici bir zaman için oldu
ğu gibi veya değiştirilerek kullanılabilir veya kullanılmak üzere kiraya verilebilir veya satılabilir. 
Belediyelerce tesbit edilecek veya ettirilecek bedellere, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, 
umumi hükümler dâhilinde hukuk mahkemelerine itiraz olunabilir. 

Konuttan başka maksatlar için kullanılan gecekondulardan plân ve mevzuat icaplarına göre 
korunması gerekenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanabilir. 

MADDE 22. — Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup da, belediyelere aidolan veya bu kanun 
uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan gecekondulardan, bu sahalar için yapılacak imar ve 
ıslah plânları ve mevzuat icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek korunması mümkün 
olanları, plânın tanziminden sonra yapılacak bildiriden itibaren en geç 2 yıl içinde yönetmelik 
esasları dairesinde sahipleri tarafından imar ve ıslah edilir. Aksi halde, bu yapıların verilen süre 
zarfında yıktırılması yoluna gidilir. Sahipleri tarafından yıktırılmıyan yapılar, enkazı sahiplerine 
aidolmak üzere belediyelerce yıktırılır ve yıkım masrafı % 10 fazlasiyle ilgiliden alınır. 

MADDE 23. — Tek başına veya toplu olarak yapılmış olan veya gecekondu ıslah bölgelerinde 
bulunup da bu sahalar için yapılacak imar veya ıslah plânlarına veya mevzuat icaplarına göre 
yıkılması gereken izinsiz yapılar 21 nci madde hükümleri de göz önüne alınarak enkazı kendile
rine aidolmak üzere sahipleri tarafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine her hangi bir be
del verilmez. Sahiplerince yıkılmıyan veya yıktırılmıyan gecekondular, yıkma masrafı % 10 faz
lasiyle kendilerinden alınmak üzere belediyelerce yıktırılır. 

Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere katılma : 

MADDE 24. — Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgelerinde bulunan bütün yapıların, 
binalı ve binasız arazi ve arsaların sahipleri, bu sahalarda belediyelerce gerek bu kanunun 12 nci 
maddesinde sözü geçen fondan faydalanmak suretiyle, gerekse diğer bütçe imkânları yapılacak 
veya yaptırılacak yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik gibi kamı* hizmet ve tesisleri yapıldık
tan sonra, bunlardan dolayı yapılan harcamaların tamamına, Belediye Gelirleri Kanununda belirti 
len şekil ve nisbetlerde katılırlar. Bu katılma paylan, belediyelerince ilgililerinden 10 yıda ve 
10 eşit taksitte alınır. 

U. Senatosu (S. Sayısı : 8.14) 
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MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nai madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclismce kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu maddede sözü geçen arazi ve arsalardan özel mülkiyette bulunanlarının, başkaları tara
fından gecekondu yapılmak suretiyle işgal edi'miş olan kısımlan için alınması gereken katılma 
paylan da, işgal devam ettiği sürece, gecekondu sahibinden alınır. 

Tasfiye veya ıslah sebebiyle yıkılması gereken gecekonduların sahiplerinden, yıkılacak gece-
kondulan dolayısiyle tahakkuk eden katılma paylannın yıkım gününden sonra ödenmesi gereken 
taksitleri alınmaz. 

tmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülen bâzı gecekondu ıslah bölgelerinin [kamu hizmet 
ve tesislerine harcanmak üzere, belediyelere ikrazlar dışında, Devlet bütçesinden yapılan yar
dımlardan dolayı, bu hizmet ve tesisler için yapılan harcamalar toplamı, bu yardım miktarını 
aşmamak üzere adı geçen Bakanlıkça tesbit edilecek miktar kadar düşürülerek, katılma payları 
buna göre hesaplanacağı gibi, belediye meclisleri de lüzum gördükleri takdirde, bu maddede sözü 
geçen maliyet masraflannın bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle indirebilirler veya 
yukanda belirtilen taksit süresini 20 yılı geçmemek üzere uzatabilirler. 

tmar ve tskân Bakanlığınca yapılacak kamu hizmet ve tesisleri için de bu madde hükümleri 
uygulanır. 

Arsa tahsisi sari, ve şehitleri : 

MADDE 25. — 7 nci madde gereğince tesbit olunan önleme bölgelerindeki arsalar, öncelikle 
gecekondulann ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşla
ra verilir. 

Bu arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerinde bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tas
fiyesini istiyenler de faydalanabilirler. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, yoksul ve
ya dar gelirli olması, kendisinin veya eşinin veya ergin olmıyan çocuğunun her hangi bir belediye 
sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayn bir 
dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. 

Kimlerin yoksul ve dar gelirli sayılacağı, kendisine arsa tahsis edileceklerin öncelik sırası v> 
yukarda sözü geçen diğer hususların esaslan yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 26. — 25 nci maddede sözü geçen arsalar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar 
dairesinde ve tesbit olunacak bedellerle, kendilerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır. 

Bu bedellerin tesbitinde : 
Arsaların devir veya satınalma bedeli, harita ve plân harcamaları, yol, meydan, park, oto

park, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan saha 
kaybı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri için yapılar 
harcamalar dikkate alınır. 

tmar ve iskân Bakanlığınca bilfiil yapılan veya yaptmlan kamu hizmetleri veya bu mak* 
satla belediyelere yapılan yardımlar dolayısiyle, bu hizmetler için hesaplanan bedel yardım mik
tarı kadar düşürülebileceği gibi belediye meclisleri de lüzumlu gördükleri takdirde bu mad
dede sözü geçen maliyet harcamalarının bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle indi
rebilirler. 

Bina satışlan halinde de yukardaki hükümler uygulanmakla beraber tesbit edilecek bedele 
binanın maliyet değeri de eklenir. 

Yardımlar ve muafiyetler 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerine göre kendilerine arsa tahsis edilenlerle gecekondusunu 
ıslah edeceklere, imkânları nisbetinde İmar ve iskân Bakanlığınca, mahallî belediyelerce veya 
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MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. «*- Millet Meclisince kabul edilen 26 ncı madde aynen kabul edilmiutir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci madde aynen kabul edilmiştir, 
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diğer daire ve kurumlarca her türlü teknik yardım yapılır ve bunlara uzun vadeli konut kre
disi verilmesi ve aynî yardım yapılması yoluna gidilir. Islahı gereken konutların tesbiti işlem
leri, arsa tahsisi, yeniden konut yapacaklara veya konutunu ıslah edeceklere temin olunacak 
kredi veya yapılabilecek aynî ve teknik yardımların miktar, şekil ve sair şartlarına dair esas
lar yönetmelikte belirtilir. 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönetmelikte belirtilen işlemleri, tahsis tarihinden itibaren 
6 ay içinde tamamlamıya ve krediye ihtiyaçları bulunduğu ve yönetmeliğe göre gerektiği tak
dirde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında kendilerine kredi tahsisini gerektirecek şekilde hesap 
açtırmaya mecburdurlar. Bunlardan krediye hak kazananların kredi tahsis tarihinden itibaren, 
diğerlerinin ise, arsa tahsisi tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde konutlarını yapmaya başlama
ları ve 32 nci maddeye uygun olarak önceden tesbit edilen plâna göre, nüve kısmını en geç 
2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. 

Bu şartlara uymıyanlardan, bu kanuna göre tahsis edilmiş veya edilecek taşınmaz mallar 
hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalınmaksızın geri alınır. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümleri gereğinoe ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak ko
nutlarda kullanılacak lüzumlu orman emvali, onanlı ihtiyaç belgeleri ile İmar ve iskân Bakan
lığının talebi dikkate alınarak (6831 sayılı Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü saklı kal
mak şartiyle) orman idarelerince öncelikle ve maliyet bedeli üzerinden verilir. 

Bunun dışında, bu gibi yapılar için yapılacak diğer malzeme yardımları ve sağlanacak sair 
kolaylıklar yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların tesbit, ıslah, tasfiye ve önlenmesi hususlarında ve gerek
se ıslah olunacak gecekondu bölgeleriyle yenidon tesis edilecek halk konutu veya nüve konut 
sahalarının her türlü kamu tesis ve hizmetlerinin ifasında imar ve iskân Bakanlığının veya bu 
Bakanlıkça gösterilecek lüzum ve ihtiyaca binaon diğer Bakanlıkların, Devlet dairelerinin ve 
sair kamu kurumlariyle kamu tüzel kişilerinin, mümkün olabilen her türlü yardımda bulunma
larına veya kendi konularına giren hizmetleri yerine getirmelerine Bakanlar Kurulunca verile
cek karar üzerine, adı geçen daireler kendi aslî vasifelerini, hizmet ve iş programlarını aksat
maksızın ve her hangi bir karşılık talebetmeksiain bu yardım ve hizmetleri yerine getirirler, 
gerekirse bütçelerinde bu maksatlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yine lüzumu halinde iş 
programlarını, bu hususları da göz önünde bulundurarak düzenlerler. 

Bu bakanlık, daire ve kurumlarca, yukarda bahsi geçen yardım ve hizmetlerin, kendi im
kânları dâhilinde ve Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın yerine getirilmesi de caizdir. 

MADDE 30. — Gecekondu ıslah bölgelerinde kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsalar üzerin
de bulunan, plân ve mevzuat icaplarına göre yıkılmayıp, olduğu gibi veya değiştirilerek korun
ması mümkün olan gecekondulara ve bu kanun hükümlerine göre yeniden tesbit edilen konut saha
larında belediyelerce tahsis olunan arsalarda ilgililerince yapılacak yapılara yapı ruhsatiyesi veri
lebilmesi için; ilgilinin satış va'dini, kiralandığını veya tahsis edildiğini belirten onanlı belgeler
den birini ibraz etmesi şarttır. Başka mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu senedi aranmaz. 

MADDE 31. — imar ve iskân Bakanlığı bu kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere özel mül
kiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu takdirde bu 
yapı ve tesisleri sahipleri ile anlaşarak satınalabilir veya kamulaştırabilir. 

imar ve iskân Bakanlığı ve bu Bakanlığın izni ile belediyeler, gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi maksadiyle halk konutları, nüve konutlar ve geçici olarak kullanılacak misafir konut" 
lan inşasına yetkilidir. 
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MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. —. Millet Meclisince kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edilmiutir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve 49 ncu maddelerine tabi olmadığı gibi, 
adı geçen Bakanlıkça belediyelere aidolan veya bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üze
re belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsalar üzerine de yapılabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan konutlardan, adı geçen Bakanlıkça lüzum
lu görülenleri, bu kanundaki maksatlarda kullanılmak üzere, ilgili belediyelere devir ve temlik 
olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapılan veya yaptırılan yapıların kira ve kullanma şekil
leri yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 32. — Bu kanunun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah plânlarının tanzim ve onan
ması işlemleri ile bu sahalarda yapılacak konutların tipleri, iç ve dış ölçüleri, oda ve müştemilât 
durumları, mahallî şartlara göre kullanılacak malzeme cinsleri ve sair hususlara ait esaslar 6785 
sayılı imar Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın, hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, 
kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, gerivyrme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin 
tesis ve terkini, ıslah, değirildik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyan
nameler ve benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu kanun gereğince teşekkül edecek fonlardan yapılacak sarfiyat, Artırma, Eksiltme ve ihale, 
Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumiye kanunlarına tabi değildir. 

Bu sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

Tahsis amacına aykırı davranışların önlenmesi 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu 
arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 2 yıl 
süre içinde : 

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla takyidedilemez. 
c) Satış va'di sözleşmesine konu teşkil edemez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 
Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ölüm, emeklilik, görev nakli ve Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından do
layı yapılacak satış ve işlemler bu kayıtlara bağlı değildir. 

Bu kanandan doğan ipotekli alacaklar dolayısiyle yapılacak satışlardan elde edilen bedel
den, bu kanunla ilgili borçları kesildikten ve varsa bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, belediye
den ve bankadan isin alarak, masrafını tamamen kendisi karşılamak suretiyle ek olarak yaptığı 
yapı ve tesisler için harcadığı para ilgilisine verildikten sonra, artanı 14 ncü maddede sözü geçen 
fona yatırılır. Satış bedelinin bu fıkra gereğince ilgiliye verilen kısmı, diğer borçları sebebiyle de 
haczedilebilir. 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında uygulama 

MADDE 35. — Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında bulunmakla beraber, Hazineye, 
özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarla Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerden, imar ve İskân Bakanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılanları hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere verilmiş olan görev ve yetkiler, İçişleri ve İmar ve 
iskân Bakanlıkları tarafından birlikte tesbit edilecek yakın belediyelerden birisine verilebilir. 
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MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisince ;kabul edilen 33 neti madde aynen :kabul «edilmiştir. 

MADDE 34.— Millet-Meclisince kabul edilen 34 ncü madde aynen ̂ b u l edilmiştir. 

MADDE 35.—Itöltet Meclisince kabul edilen 35 »ci mad<$e aynen kabul-edilmiştir. 
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Yönetmeliklerin hazırlanması 

MADDE 36. — imar ve iskân Bakanlığı; bu kanunda sözü geçen yönetmelikleri, ilgili Bakan
lıkların mütalâasını almak suretiyle, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlamakla 
görevlidir. 

Cezai hükümler 

MADDE 37. — Bu kanun hükümlerinden faydalanmak amaciyle yalan beyanda bulunan veya 
hakikate aykırı beyanname verenler ile bu kanunun yayımından sonra belediye sınırları içinde ve
ya dışında belediyelere, Hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar 
üzerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altmda bulunan yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yap
tıranlar, bu gibi yapıları satanlar, bağışlıyanlar, rehin edenler veya diğer şekillerde devredenler 
ve bilerek devir ve satmalanlar, fiilin ağırlık derecesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçların tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırılabilir. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi 
ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet durumlarını ve-
sikalandırmaları şartiyle yazık müracaatları halinde bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı olarak işgalde bulunanlarla oturma hakkını kaybedenler, 
ilgili belediyelerce 6126 sayılı Kanunda belirtilen şekilde tahliye ettirilirler. 

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hüküm giyenler, bu kanundan bir daha faydalandırılmazlar 
ve borçları muacceliyet kesbeder. 

17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında vermiyen-
ler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 liradan 600 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 38. — Bu kanunda suç sayılan fiillere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. 
Görevlerden doğan suçlar ise genel hükümlere tabidir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 39. — Bu kanunun Türkiye Emlâk Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifasına 
karşılık olmak üzere adı geçen bankaya her hangi bir ücret ödenmez. 

MADDE 40. — Bu kanun gereğince yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı istimlâk Kanunu
nun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

MADDE 41. — Bu kanunun uygulanması gereken yerlerde, diğer kanunların bu kanuna ay-
kirı hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 42. — 6188, 7367, 5.9.1963 tarih ve 327 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit ve kabul edilip, imar ve iskân Bakanlığınca uygun 
görülen gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde, bu kanunun yayımı tarihinden Önce kendilerine 
veya sahiplerinin kanunen muteber muvafakatleri alınmak suretiyle özel veya tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olup da, sadece bir ailenin oturmasına mahsus ve konut ola
rak kullanılan izinsiz yapıların sahipleri ve içinde oturanlar da, 25 nci maddedeki şartlan haiz bu-
lunmalan halinde, bu kanun hükümlerinden faydalandırılırlar. 
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MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37, — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42, — Millet Meclisince kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu maddenin kapsamına giren ve tapuda ortak mülkiyet esaslarına göre kayıtlı bulunan 
arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hissedarlarına aidoldukları tesbit edilenlerden, bu bölge
nin şartlarına, plân ve yönetmelik esaslarına uygun olarak ifrazı kabil olanlar, belediye encü
meni karariyle ve o yapıya sahibolanların isteğiyle müstakil parsel olarak, yapı malikinin ve
ya maliklerinin adına tescil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kendisine aidolmıyan ve 
bu kanun mucihiaGe belediyelerin mülkiyetine geçecek olan veya esasen belediyelere ait bulu
nan arazi ve arsalar üzerinde, bağ, bahçe ve meyvalık yetiştirmiş olanların bu tesis yerleri imar 
plânına uymadığı takdirde, muhtesatmın belediyece takdir edilecek bedelleri ödenerek, ilgi
leri kesilir. 

İlgililer takdir olunan bedele karşı 21 nci maddede belirtildiği şekilde itirazda bulunabi
lirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gecekonduların ıslah, 
tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı amaçlariyle İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmış ve ya
pılmakta olan kamulaştırma, yapı ve diğer uygulama işlerinde de bu kanun hükümleri uygu
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6188 sayılı Kanundan doğan müktesep haklar ve yükümlülükler sak
lıdır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup belediyelere aidolan veya bu 
kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp 16 ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş bu
lunan gecekonduların konut olarak kullanılanlarından imar ve ıslah plânlan ve mevzuat icap
larına göre olduğu gibi veya değiştirilerek korunması gerekenlere, 30 ncu madde gereğince 
gecekondusunu tamir veya ıslah ettiği takdirde, yapılacak imar plânlarına ve hazırlanacak par
selasyona uygun olarak, bedeli mukabilinde tapuları verilir. 

Hükümetin teklifi 

Bu madde hükümlerinden faydalanacakların 25 nci maddedeki şartları haiz olmaları gerekir. 
Birden fazla gecekonduya sahibolanlar, bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi için yukardaki 
hükümlerden faydalanabilirler. 

Yürürlük maddeleri 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 814) 



1 • 

— 26 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul dilen geçici 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisince kebul edilen geçici 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

» ı » « 

C. Senatosu (S. Sayısı : 814) 




