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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 410 
1. — Mardin Milletvekili Rifat Bay-

•kal'ın, C. K. M. P. Genel Başkanı Alparslan 
Türkeş'le birlikte İzmir 11 Merkezinde 
yaptıkları basın toplantısında polisin ken
dilerini izlediğine dair demeci 410:412 

2. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van Vilâyetinin çevresinde kaçakçılığa 
karşı yasak bölgenin ekonomik güçlük
ler meydana getirdiğine ve bu hususta ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair demeci 412 

3. — Hatay Milletvekili Talât Köse-
oğlu'nun, Türkiye ile Suriye arasındaki sı
nır rejiminin yurttaşlarımızın mülkiyet 
haklarını zedeleyici, tarımsal ve ekonomik 
zararlarını ve döviz kaçakçılığını artırıcı 
niteliği konusunda demeci 412:114 

5. — Görüşülen işler 
"1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve on ar-

414 

Sayfa 
kadaşmın; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve oniki arkadaşının, Gecekonduların dü
zenlenmesi hakkında; Konya Millletvekili 
İhsan Kabadayı ve on arkadaşının, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hak
kında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Gecekonduların 
imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân Komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) 

414:451 
6. — Sorular ve cevaplar 451 
a) Yazılı sorular ve cevapları 451 
1. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-

dın'ın, Kendir istihsalinin daha verimli bir 
hale getirilmesi ve değerlendirilmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Macit Zeren 
ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı 
cevapları (7/92) 451:453 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öz-
trak 'm; Edirne'nin Uzunköprü hudutları 
dâhilinde yapılmakta olan Altın Yazı Ba-



Sayfa 
rajı sahası içinde kaldığı için istimlâk edi
len arazilerine bedel olarak köylülere, Dev
lete ait toprakların verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibra
him Deriner ile Köy işleri Bakan Vekili 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı 
cevapları (7/103) 453:454 

3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
t rak 'm; Tekirdağ işçi Sigortaları Hasta
nesinin yapılıp yapılmıyacağma dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakan Vekili Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı 
cevabı (7/104) 454:455 

4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, Kütahya'da adam öldürdükleri 
iddiası ile 4 vatandaşın haksız yere tevki
fini düzenliyenler ve muhayyel bir olayın 

Sayfa 
dosyasını hazırlıyanlar hakkında ne gibi 
bir işlem yapıldığına dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevapları 
(7/114) 455:456 

5. •— Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in, Zonguldağ'ın Ulus ilçesinde Tür
kiye Petrolleri Anonim Orta'klığınca yapı
lan gaz ve petrol araştırmalarından elde 
edilen sonuçlara dair soru önergesi, ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim 
Deriner'in yazılı cevabı (7/117) 456:457 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, 1965 ve 1966 bütçelerine konan 
ve köylere tahsis olunan imam kadroların
dan kaç adedinin Sakarya iline verilmiş 
olduğuna dair soru önergesi, ve Devlet Ba
nı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/133) 457:458 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 
kadro kanunu hazırlıklarının gecikmesi ve Hü
kümetin bu hususta oyalayıcı demeçler verdiği 
hakkındaki konuşmasını Devlet Bakanı Refet 
Sezgin cevap verdi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan, Orhan
eli kazasmdaki Balat Danişmendi krom sahası 
ile ilgili ruhsatnamenin iptali olayına ve 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanğa da, ikinci 
Türkiye ligi statüsünün her yıl değiştirilmemesi 
gerektiğine ve aynı il çevresinde ikinci bir ku
ruluşa lüzum ve imkân olmadığına dair birer 
konuşma yaptılar. 

C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkci-
ne'nin, Devlet daireleriyle (440) sayılı Kanuna 
tabi kuruluşlardan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

belediyeler, özel idareler veya benzeri kurumlar
dan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan sağlık 
personelin 224, 472 ve 672 sayılı kanunlardan 
faydalandırılmasına dair teklifini geri aldığına 
dair önergesi okundu, teklif geriverildi. 

Gecekondu kanun tasarısının 16, 17 ve 18 nci 
maddeleri görüşülerek kabul olundu. 

4 Temmuz 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

(saat 19 da) 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-

lu'nun, hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunamamasının sebebleri 

üzerinde durulup durulmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/361) 

2. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, pa» 
lamut ve uskumru balıklarının neslinin korun-. 
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ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığınca gönde
rilmiştir. (6/362) 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, hangi 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şirketle
rine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin sigor
ta işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptırdık
larına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/363) 

4. — Kars Milletvekili Âdil KurtePin, halen 

yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğuna 
dair sözlü soru öenrgesi, Millî Eğitim ve Dışişleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/364) 

Yazılı soru 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1961 

yılında meydana gelen kuraklık sebebiyle Kars, 
Ağrı, Tunceli ve Erzurum illerine verilen yemek
lik buğday bedellerinin affedilmesi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/164) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 64 ncü maddesine (ç) fıkrasından 
sonra 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası 
ve geçici maddenin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/237) (Maliye, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Dairesi 
kurulması hakkında kanun teklifi (2/339) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Devlet Perso-. 
nel Dairesi kurulması hakkındaki Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi. 
(2/340) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ile İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/341) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 5 arkadaşının Askerî Müze binasının 
inşası hakkında kanun teklifi. (2/342) (Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

6. — Trabzon Milletvekili Hadmi Orhon'un 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kannu 
teklifi. (2/343) (Millî Eğitim ve Adalet ko
misyonlarına) 

TEZKERELER 
7. — Antayla Milletvekili Osman Yüksel'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi. (3/403) (Anayas 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

8. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/404) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

9. — İstanbul Milltevkili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/405) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu) 

10. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/406) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

11. — Niğde Aksaray ilçesi, Sağır Karaca 
köyü, hane 6, cilt 51 ve sayfa 41 numarasında 
nüfusa kayıtlı Enveroğlu, Şefika'dan doğma 
26 . 3 . 1934 doğumlu Hasan Yalvac'ın ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/407) (Adalet Komisyonuna) 

RAPORLAR 
12. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştrilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
(Gündeme) 

13. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğdu 
mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Ali oğlu, 
Ayşeden doğma 1944 doğumlu Osman Salar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan-
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lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/200) (S. Sayısı : 126) (Gündeme) 

14. — Eski Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilınesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonuu Milletvekili Sabri Keskin ve 
4 arkadaşının, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlediril-

1. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, ı 
C. K. M. P. Genel Başkanı Alparslan Türkeş'le 
birlikte İzmir İl Merkezinde yaptıkları basın 
toplantısında polisin kendilerini izlediğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Baykal, C. K. M. P. 
Genel Başkanı Alparslan Türkeş'le beraber İz
mir 11 Merkezinde yapmış olduğu basın toplan
tısında sivil polisin kendilerini izlemesi hak
kında gündem dışı söz talebetmişiîir. Buyuru
nuz, konuşmanız beş dakika ile mukayyet bu- I 
kalmaktadır. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) •— Sayın Baş- | 
kan, sayın milletvekilleri; muhalif veya ikti
dar mensubu, hiçbir milletvekilinin hoş görmi- j 
yeceği bir konuyu önünüze sermek istiyorum. ; 

mesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi, Tarım, Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/109: 
Cumhuriyet Senatosu 2/96) (Millet Meclisi 1 nci 
Dönem : 2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38 e 2 nci 
ek) (Gündeme) 

i Bundan, bir müddet evvel Genel Başkanımız 
Sayın Alparslan Türkeş'le birlikte İzmir'de 11 
Merkezimizde bir basın toplantısı yapmıştık. 
Gazetecilerle birlikte bu basın toplantısına ga
zeteci kıyafetiyle bir do sivil polis gelmişti. 
Fakat gazeteciler tarafından teşhis edilmiş olan 
bu zatın fotoğrafını gazeteciler çekmiş ve erte
si günü gazetelerde neşredilmişti. Ertesi gün 
C. K. M. P. nin merkez ilçe kongresi vardı. 
Kongre Başkanı bu durumu Dahiliye Vekiline 

I !bir telgrafla bildirmiştir. Telgrafı okuyorum: 
«Sayın Faruk Sükan, İçişleri Bakanı. 

I Partimizin Lideri Sayın Alparslan Türkeş'-
in dün İzmir 11 Merkezinde yapmış olduğu ba-

| sın toplantısında kendisine gazeteci süsü veren 
I bir Emniyet Birinci Şube memuru hazır bulu-

9>*<m ••»« 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER: Sadi Binay (Bilecik), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 105 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye- \ BAŞKAN •— Yoklama işlemi bitmiştir. Mü-
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 'zakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur, 
muamelesi başlamıştır. i müzakereye başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) j 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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narak konuşmaları not almıştır. Ancak faşist 
ve komünist nizamlarda veya demokratik ana
yasaların ihlâli suretiyle kurulmak istenen po
lis devletinde raslana'bilecek bu tip olayların 
Cumhuriyet Türkiyesi için utanç verici olduğu
nu hatırlatırız. Geçmiş yıllarda ve bilhassa çok 
partili hayata geçmeden önce örneği görülebi
len böylesine bir baskı metodunun tekrar kulla
nılma teşebbüsü dolayısiyle şahsınızda Demirel 
Hükümetini uyarır, kanun hudutları içinde 
Devlet görevlilerini kişi halk ve hürriyetlerine, 
partileri demokratik hayatın vazgeçilmez unsu
ru kabul eden Anayasa'da açıkça belirtilmiş 
olan siyasi özgürlüğe ve nihayet insan hak
larına saygılı olmaya davet eder, saygılarımızı 
sunarız. 

C. K. M. P. izmir Merkez İlçe 
Kongre Divanı Başkanı» 

İzmir Valiliği tarafından buna verilen cevap 
şudur efendim: 

«Sayın Günay, 
C. K. M. P. Merkez İlçe Kongre Başkanı. 
Genel Başkanınız Sayın Alparslan Türkeş'-

in İzmir'de yaptıkları basın toplantısına gaze
teci süsü verilmek suretiyle sokulan sivil em
niyet memuru vasıtasiyle not aldırıldığı yo
lunda İçişleri Bakanlığına gönderdiğiniz telgra
fın metni incelenmiştir. 

a); Mahallî sivil emniyet memurlarının açık 
bir basın toplantısında birçok muhit gazeteci
sinin arasına gizli maksatla sokulma teşebbü
sünün vazife anlayışı ve mantıkla bağdaşamı-
yacağı tabiîdir. 

b) Bayın Alparslan Türkeş'in basın top
lantısına gönderilen sivil memur her türlü giz
li maksat ve hüviyetten âri, en iyi niyetlerle 
ve alenî olarak bulundurulmuştur. 

c) Kaldı ki, gazeteciler önünde yapılan bir 
basın toplantısında verilecek demeçler aynen 
gazetelerde intişar edeceğine göre, gizli yollar
dan zaptına lüzum ve ihtiyaç bulunmıyacağı 
da aşikârdır. 

Bilgi husulünü rica ederim, saygılarımla. 
Zekeriya Çelikbilekli 
İzmir Valisi Yerine» 

Efendim, şu pasaja dikkatinizi çekerim: 
«... Sayın Alparslan Türkeş'in basın toplan

tısına gönderilen sivil memur her türlü gizli 

maksat ve hüviyetten âri ve en iyi niyetlerle» 
alenî olarak bulundurulmuştur.» 

Bir polis, Büyük Millet Meclisinin iki üye
sinin yapmış olduğu basın toplantısına haber 
vermeden sivil olarak geliyor, gazeteci imiş gi
bi notlar alıyor, sanra buna, «Her türlü gizli 
maksat ve hüviyetten âri ve en iyi niyetlerle» 
deniliyor. 

Gizli hüviyette sayılması için ille Şerlok 
Holmes kıyafetine mi girmesi lâzım veya masa
nın altına mı saklanması lâzımdır? «En iyi ni
yetlerle» deniliyor, gazetecilerin bulunduğu bir 
basın toplantısında, bir polis memurunun vazi
fesi ne olaJbilir? Hayatımızı mı korumak? Ki
me karşı? Bir defa muhterem basın mensupla
rını böyle bir töhmetten tenzih ederim. Kaldı 
ki, bizler kendimizi muhterem halkımız içinde 
hiçbir tecavüz emeline hedef olmıyacak kadar 
emin ve kuvvetli hissediyoruz. Polis himayesi 
de istemiş değiliz. Sayın Hükümet ille gücünü 
göstermek istiyorsa, Şark'ı haraca kesen eşkı
yaları, eroin ve kadın ticareti yapan, haraç alan 
şehir eşkıyalarını, gıda maddelerini kâr hırsı 
ile sıhhate zararlı bir şekle sokarak satan halk 
düşmanlarını, bölücüleri, Atatürk ve ordu düş
manlarını takibetmesi daha doğru ve yerinde 
olur kanaatindeyim. 

Meclis kürsüsünden şunu ehemmiyetle ilâve 
etmek isterim ki, emir kanunsuzdur, ama yu
karıdan emir verdiler de ondan yaptım, ekmek 
meselesi gibi mazeretler ilgilileri sorumluluk
tan asla kurtaramaz. Kanun, nizam ve talimat
lara uymıyan, emirleri yerine getirenlerin Ana
yasa ve kanunları hiçe saymaları neticesinde 
mevcut nizam ve rejimi tehlikeye düşürecekle
rini, bu bakımdan karakter ve ahlâk yönünden 
zayıf olan bu kimselerin ağır cezalarla tecziye 
edilmelerinin uygun olacağını bildirmek iste
rim. 

Şimdiye kadar olan hükümetlerin bu veya 
buna benzer tutumları yüzünden bir hayli tec
rübe sahibi olduk. Bizleri takiple görevli olan 
memurları suçüstü yakaladığımızda utanç için
de özür dilemişler, emrin yukarıdan verildiği 
mazeretini ileri sürmüşlerdi. Rejimimizin adı 
demokrasi, şekli Cumhuriyettir. Hükümetten 
ehemmiyetle rica ederiz, Anayasa ve kanunlar 
dışına çıkılmasın, çıkılmasına müsaade edilme
sin. 
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Saygılarımla. (Sağdan alkışlar.) 
2. — Van Milletvekili M. Salih Yildız'ın, Van 

vilâyetinin sınır çevresinde kaçakçılığa karşı ku
rulan askerî yasak bölgenin ekonomik güçlükler 
meydana getirdiğine ve bu hususta gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, Van'da hu-
dut çevresinde alınan son tedbirlerin doğurdu
ğu sonuçlar ve bunları gidermek için acilen 
alınması gereken tedbirler konusunda gündem 
dışı söz talebetmektedir. Buyurunuz efendim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Van vilâyetinin Başkale, 
Özalp, Muradiye ve kısmen Gürpınar ilçeleri 
İran topraklariyle hemhudut bulunmaktadırlar. 
Bu ilçelerde hududa yakın köylerin geçim va
sıtaları hayvancılıktır. Son alman bir kararla 
bahsi geçen hudıit bölgeleri boydan boya ve beş 
kilometre derinliğinde askerî yasak bölge içi
ne alınmaktadır. Bu kararın hakiki ve gerçek 
sebebi de hayvan kaçakçılığını önlemektir. 

Takdir Duyurulacağı veçhile bu kararın tat
bikinden çok büyük iktisadi mahzurlar husule 
geleceği gibi, tatbikattan mütevellit birçok ak
saklıklarla tla karşı karşıya kalınacaktır. Ez
cümle köylü vatandaş tapulu veya tapusuz ara
zisinden istediği şekilde tasarruf edemiyecektir. 

Keza karar icabı yasak bölge içinde kalan 
köylere giriş ve çıkış izne ve bâzı şartlara bağ
lı olduğundan iktisadi hayat felce uğrıyacak-
tır. Bu şerit içinde kalacak köy sayısı bir hay
li çoktur. 

Kaçakçılığın önlenmesi bu konuda alınacak 
iktisadi tedbirlerle, yaratılacak bir iç pazarla 
mümkündür. İlk tedbir olarak bir et kombinası 
açılması çok isabetli olacaktır. 

Millî güvenliğimiz dışında sırf kaçakçılığı 
önlemek gayesiyle bu derece geniş bir tedbire 
lüzum- var mıdır'? Devletçe buna mutlaka ihti
yaç görülüyorsa, köylünün uğradığı zararın 
başka tedbirlerle giderilmesi icabetmektedir. 

Kanaatimizce, 1918 sayılı Kanun ve bunun
la ilgili sirkülerler mer'i olduklarına göre, bu 
derece sert tedbirlere ihtiyaç yoktur. Meselâ 
îboydan boya ve askerî yasak bölgenin birinci 
hattına isabet eden kısımda tasarruf katiyetle 
yasak edilmiştir. Sayın Hükümetin bu mesele 
üzerine eğilerek vatandaşların mağduriyetleri
ne meydan verilmemesini istirham etmekteyim. 
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Bu cümleden olarak ikinci bir noktayı da 
arz edeceğim. 

Özalp ilçemizde kaymakam ve jandarma ku
mandanının bu tatbikatlar meyanında ve hiçbir 
parti farkı gözetmeksizin yaptıkları ve vatan
daşın haksız olarak telâkki ettiği icraatı halk, 
Hükümet makamlarına şikâyet etmiştir. Mem
nuniyetle öğrendiğimize göre Bakanlık bu şi
kâyetler üzerine eğilmiştir. Neticenin hakkani
yete uygun şekilde ve biran evvel tecelli edece
ğine inanıyoruz ve intizar etmekteyiz. Saygıla
rımla. 

3. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, 
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır rejiminin 
yurttaşlarımızın mülkiyet haklarını zedeleyici, 
tarımsal ve ekonomik zararlarını ve döviz kaçak
çılığını artırıcı niteliği konusunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, çok kısa ol
mak üzere Türk vatandaşlarının (Suriye'deki 
arazilerine ve mallarına Suriye Hükümetince 
el konulması ve halka dağıtılması üzerine be
yanda bulunmak üzere, buyurunuz. 

Yalnız sözünüz beş dakika ile kayıtlıdır. Ona 
göre ayarlayın efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye ile Suriye'nin hudut reji
mini 2G Haziran 1329 tarihli Protokol, 3883 sayılı 
Kanun ve bu kanuna dayanan Türkiye - Suriye 
Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelesi ve bu mu
kavele hükümlerine göre kurulan hudut komis
yonlarının kararları tâyin ve tesbit etmektedir. 

Devletler Hukukunun mütekabiliyet esasına 
dayanan bu hukukî düzen hüsnüniyetle tatbik edil
diği takdirde, Türkler Suriye'deki ve Suriyeliler 
de Türkİ3re'deki arazilerini rahatlıkla işletecek ve 
istihsal ettikleri mallarını da kendi memleketleri
ne vergisiz ve gümrüksüz olarak geçirebilecekler
dir. 

Yine bu hukukî düzen samimiyet ve ciddiyet
le tatbik edildiği takdirde her iki komşu sınır
larında kaçakçılık cereyan etnıiyecek, hırsızlık, 
soygunculuk, vurgunculuk olmıyacak ve bura
larda yaşıyan insanların hakları korunacak, can 
ve malları emniyet altına alınacaktır. 

Komşuluğu ideal bir şekilde düzenliyen bu hu
kukî düzen maalesef kurulduğu günden bu yana 
tek taraflı olarak çalışmış ve Türkiye'nin millî 
menfaatlerinin aleyhine neticeler tevlidetmiştir. 
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Bundan birkaç ay önce bu kürsüden bir sözlü 
3om sormuş ve Hükümet tarafından bu konunun 
aydınlatılmasını istemiştim. 

Gerek bu sorum üzerine Hükümet adına cevap 
veren Dahiliye Vekilinin vermiş olduğu resmî 
bilgilere ve gerekse bizzat edindiğim bilgi ve gör
gülerime göre Suriye ile Türkiye arasındaki hu
dut münasebetleri ve rejimi aynen aşağıda arz 
edilen şekilde cereyan etmektedir. 

1. Suriyeliler Türkiye'deki arazilerini rahat
lıkla işletmektedirler, Türkiye'ye girişleri ve Tür
kiye'deki çalışmaları kolaylaştırılmıştır. 

Her sene çeşitli konbinezon ve rüşvet oyun-
lariyle, istihsal ettiklerinden çok fazla olarak yüz-
binlerce ton zirai mahsullerini Suriye'ye geçir
mekte ve bu suretle fahiş kazançlar sağlamaktadır
lar. 

Bu şahıslar resmî makamlarımızın da yardı-
miyle döviz kaçakçılığı yapmakta, rüşvet, menfa-
atlendirme ve bol hediyeleri sayesinde Türkiye'yi 
haraca bağlamaktadırlar. 

Yine bu şahıslar politikacılarımıza kadar hu
lul etmekte, Suriye'yi Türkiye'ye yaklaştıracağız, 
Suriye'de Türk dostluğunu kuracağız, diyerek 
Türk Hükümetlerini kandırıcı beyanlarda bulun
makta ve böylece şahsi menfaatlerini sağlayıcı, im
tiyazları Türkiye'den koparmaya çalışmaktadır
lar. 

2. Türklerin Suriye'deki arazileri, Suriyeli
lerin Türkiye'deki arazilerinin birkaç misli fazla 
olduğu halde, bu vatandaşlarımız maalesef ku
rulan bu hudut rejiminden gereği kadar istifade 
edememişler veya ettirilmemişlerdir. 

Türklerin Suriye'deki arazilerini işletmeleri 
ve mahsullerini de Türkiye'ye geçirmeleri, Suriye 
menfaatlerine uygun düşmediği için Suriye Hü
kümetleri bu vatandaşlarımıza binbir türlü zor
luk göstermekte, pasavan yani Suriye'ye giriş kar
tı vermemekte, onları casuslukla, hırsızlıkla, ka
çakçılıkla itham etmekte, mahkemelerde ve kara
kollarda süründürmektediıier. 

Bu gibi kötü muameleler karşısında canından 
ve malından usanç duyan vatandaşlarımız ya Su
riye'deki arazilerini işletmekten vazgeçmekte, ya 
oradaki nüfuzlu kişilere bedava denecek kadar dü
şük fiyatlarla kiralamakta veya canını dişine ala
rak arazisini güç belâ çalıştırsa dahi istihsal etti
ği mahsullerini Türkiye'ye geçirememekte veya 
Suriye'de fiyatları müsait gördüğü ve Suriye Hü

kümetlerince de icbar edildiği için ürünlerini Su
riye'ye satmaktadırlar. 

3. Bu karşılıklı anormal münasebetler sebe
biyle Türkiye senede en az bir milyara yakın dö
viz kaybetmekte ve öz vatandaşlarının hak ve hu
kukunu vikaye edemez bir duruma düşmekte, ha
ricî itibarı sarsılmakta ve dâhilde de ve bilhassa 
hudut bölgelerinde, rüşvet ve irtikâp gibi âfetle
rin cemiyet üzerindeki etkisinin acılarını çekmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, bir dakikanız 
var. Ona göre konuşmanızı tanzim ediniz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Diğer 
taraftan, andlaşmalar gereğince, iyi komşuluk mü
nasebetleri kuracağımız yerde Suriye - Türkiye hu
dutlarında, dünyada eşine ender rastlanan kaçak
çılık, hırsızlık ve vurgunculuk olayları cereyan 
etmektedir. 

Suriye Hükümetleri Türk hudutlarında ka
çakçılığı resmen teşvik etmektedirler. Türk hu
dutlarına yakın yerlerde kaçak eşya pazarları kur
makta, burada kaçak eşyaların satışını serbest bı
rakmakta ve hattâ kaçakçılara kredi ve avans 
sağlama yollarına dahi tevessül etmektedirler. 

Suriyeli şakiler, hırsızlar, Türk hudutlarını 
geçerek Türk vatandaşlarının mallarını çalmak
ta ve Suriye'ye rahatlıkla geçirmektedirler. 

Bu gibi olaylar sonunda kurulan hudut ko
misyonlarında Suriye'li memurlar, binbir bahane
lerle Türk memurlarını atlatmakta ve umumiyet
le bizi haksız çıakrtmaktadırlar. 

Bu gibi hâdiselerin Türk cemiyetine kaça mal 
olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Yıllar yılı iktisadi düzenimizi sarsan, döviz 
kaynaklarımızı kurutan, sosyal hayatımızı bozan, 
ahlâki inançlarımızı yıkan bu gibi darvanışlariy-
le büyük menfaatler sağlıyan Suriye Hükümet
leri, bize karşı medyunu şükran olmaları ve bizim
le iyi geçinmeleri gerekirken, maalesef bunlar 
tamamen tersine bir politika takibederek Türki
ye'yi karşılarında daima hasım görmüşler ve her 
fırsatta nümayişler yaparak gürültüler çıkararak, 
Hatay gibi anatoprak parçalarımızda hak iddia 
etmişlerdir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Sayın 
Köseoğlu, lütfen 'konuşmanızı bitiriniz efen
dim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamıla) — Biti
yor. 
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Türkiye''de Suriyelilerin mallarına el koy
ma hâdisesi Hükümetimizin almış olduğu iyi 
bir tedbir olsa gerektir. Bu tedbirlerin yanında 
sayın Hükümetim izin şu tedbirleri de alması
nı temenni etmekteyiz. 

1. Suriye ile aramızda alctedilmıiş 1329 
tarihini taşıyan ve tek taraflı çalıştığı için hu
kukî kıymetini kaybeden andlaşma ve proto-
kollar fcshedilmeılidir. 

2. Suriye deki Türk vatandaşlarına ait ara
zilerin muhufazası ve Türkler tarafından kul
lanılması imkânsız bir hale geldiğine göre, Hıü-
'kümetimiz Suriye'lilerin Türkiye'deki malla

rına ihtiyati tedbir olarak el koymalı ve bu 
malların hukukî durumlarını ve hukukî akı
betlerini tâyin ve tes'bit edici kanun tasarısını 
hazırlryarak Meclise sevk etmelidir. 

3. Suriye'deki bu hukuk dışı davranış se
bebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın, mağ-
dururlyetlerini giderici hukukî tedbirleri be
lirten kanun tasarısı Hükümetimiz tarafından 
Meclise sevk edilmelidir. 

4. Hükümetimiz Türk - Suriye hudutların
da kaçakçılığı, hırsızlığı, soygunculuğu önleyi
ci zecri tedbirleri almalıdır. 

Saygılarımla. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gecekondu kanun tasarısı İle İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rıfat Öztürkçinemin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (8. Sayısı : 83) (1). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündem 
'gereğince Gecekondu kanun tasarısının müza
keresini intacedeceğiz. 19 ııeu madde üzerinde 
müzakereye geldiğimiz sırada Birleşime son ve
rilmişti. Lütfen komisyon yerini alsın. Hükü
met erkânı da yerini alsın. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — Islaha muhtaç veya tasfiyesi 

gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk 
.konutu veya nüve konut yapımına tahsis edi
lecek sahaların seçıimi, haritalarının hazırlan
ması, imar ve ıslah plânlarının düzenlenmesi, 
İmar ve İskân Bakanlığının denetimi altında, 
ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, hazırlanan harita 
ve plânları redde, düzeltilmek üzere geri g'ön-

(1) 83 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1966 
tarihli 72 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

dermeye, olduğu gliıbi veya değiştirerek 'onay
lamaya ve lüzum gördüğü hallerde bu hizmet
leri kendisi yapmaya veya yaptırmaya yeı'Jkili-
dir. 

Onaylanarak kesinleşen plânlar L'~lecüye 
dairesinde herkesin görebileceği bir yerde bir 
ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalı
larla halka duyurulur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 19 
ncu ımadde üzerinde şimdiye kadar söz almış 
bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın 
İsımaıil Ha'kkı Boyaciioğlu, Sayın Faik Kırbaş-
lı, Sayın Nazmi Özoğul, bu arkadaşlarımdan 
bir usuli noktayı da bu arada rica edeceğim. 
Bâzı arkadaşlarımız madde üzerinde görüşleri
ni Yüce Meclise iletirken, şayet madde ile il
gili olarak vermiş bulunduğu değişiklik öner
gesi mevcutsa, lütfen onu da izah buyursunlar. 
Ayrıca tekrar önergeyi izah yönünden kendile
rine usul yönünden bir söz vermiyeceğiz. 

Buyurun Saym Reşit Ülker, bu maddenin 
üzerinde. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi; tatbikat yaptığı
nız sırada konuşursunuz. Başkanın beyanı 
üzerinde usul müzakeresi açılmaz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başkanın sö
zü müzakere usulüne aykırı ise konuşulabilir. 

BAŞKAN — Açılmaz efendim. Ne zaman 
tatbik edilir vâki usul -o zaman konuşursunuz. 
Buyurunuz. 

— 414 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka
nın beyanını usulün tatbik edildiği sırada süz 
verileceği mânasında anladığım için 19 ncu 
madde üzerinde fikrimi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, 19 ncu madde plân ve program
lardan bahsetmektedir. Ve birinci fıkrası: 
«İslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekon
du bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nü
ve konut yapımına tahsis edilecek sahaların se
çimi..» diyor. 

Şimdi hu noktada, yani « seçimi, hari
taların hazırlanması, imar ve ıslah plânları
nın düzenlenmesi, İmar ve İskân Bakanlığının 
denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır 
veya yaptırılır» 

Şimdi, böyle okunduğu zaman ıslaha muh
taç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölge
lerinin seçimi gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki 
16 ncı maddede gecekonduların t e s biti için 
gerekli hüküm konmuştur. Bunların ıteshit'i, bi
rinci fıkrada, gecekondu ıslâhı ve tasfiyesi böl
geleri ve bunların sınırları belediyelerce' bu 
kanunun yayımı tarihimden itibaren en geç 
altı ay içinde her türlü imkân ve araçtan fay
dalanarak tosıbit edilir, yani ıslah ve tasfiye 
ibölgelerinin sınırlarının tespitinin - ki bu sı
nırları tesbit ile içini de tesbit etmiş oluyoruz 
belediyelerce yapılacağı 16 ncı maddeden anla
şılıyor. 19 ncu maddede bu ıslah ve tasfiye edi
lecek gecekondu bölgelerinin .seçiminin de bu
raya katıldığı ifade ediliyor. Katıldığı şekilde 
bir ifade var. Yani «ıslaha muhtaç veya tas
fiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeni
den...» Yani onun seçimi... Halbuki onun seçi
mi tesbit ile belli olmuş bulunuyor. Sayın tek
nik elemanlardan istirham ettim, bunu sor
dum kendilerinden. Diyorlar ki, bu mânada de
ğil, sizin anladığınız mânadadır. Sayın Müste
şar yardımcısı arkadaşımız böyle buyuruyorlar. 
Bu işi en iyi bilen arkadaştır kendileri, böy
le beyan ediyorlar. Fakat buradaki, tekrar 
okuduğum ibare tarzı vuzuhsuz. Ya bir beyan 
ile ileride kargaşalığa meydan vermemesi için 
hunun zabta geçecek komisyonun beyanı ile 
vuzuha kavuşması gerekir. Veyahut sayın ko
misyon daha uygun bir ifade tarzı bulurlarsa 
karışıklığı önlemek için yerinde olacaktır. Ak

si halde birtakım yetki karışıklıklarına imkân 
verir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN •— Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın' milletvekilleri, 19 ncu madde gece
konduların pılân ve programlarından bahset-
mektedir.16 ncı madde de gecekondunun ıslah 
ve tasfiye bölgelerini tesbitden bahsetmişti ve 
kabul edilmiştir. Orada da yine haritalardan, 
orada da yine krokilerden bahsedilmişti. Bu 
maddeden bu haliyle, 16 ncı maddenin bir 
hizmetin 'görülmesi hususunda lâzım olan ve 
plânların tatbikatında, bilhassa harita ve kro
kilerin teslbitinde en mühim rol oynayan hu
sustan istifade etmemesi gibi bir mâna çıkarıl
maktadır. Acaba, 16 ncı maddede bahsedilen 
haritalar tanzim edildikten sonra gecekondu
nun ıslahı ve tasfiyesi; bir de halk konutu için 
ayrılması lâzıangelen saha konusunda yeniden 
bir haritamı tanzim edilecektir1? Böyle bir mâ
na çıkarılacaksa, maddeden. Eğer böyle bir 
mâna çıkarılacaksa, bu madde, Devletimizin 
bünyesine arız olan ve Devletimizi bugünkü 
sıknıtıılara sevk eden bürokrasi hastalığının 
nüksetmesine, daha da fazlalaşmasına ısebebola-
cak bir madde halinde kalacaktır. 

Yine İmar ve İskân Bakanlığının denetimi 
altında ilgili 'belediyelerce plân ve program
lar yapılacaktır diyor. İkinci fıkrada da İmar 
ve İskân Bakanlığı, hazırlanan harita ve plân
ları redde, düzeltilmek üzere geri gönderme
ye, olduğu gibi veya değiştirerek 'onaylaima-
ya ve lüzum gördüğü hal erde bu hizmetleri 
kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Onaylanarak kesinleşen plânlar belediye 
dairesinde herkesin gönebileccği bir yerde bir 
ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalar
la halka duyurulur» deniliyor. 

16 ncı maddede bu tesbit işlemi yapıldığı 
zaman aynı şekilde kesinleşme işi bir ay süre 
ile herkesin gördbilcecği bir yerde asılacağı 
emir altına alınmıştı. Bu 19 ncu madde 16 ncı 
maddeden yalnız bir tek hükmü, fikir bakı
mından, farklı olarak getirmektedir. O da 
ıslaha muhtaç ve tasfiyesi gereken gecekondu 
bölgelerinin haricimde yeniden halk konutu ve
ya nüve konut yapmına tahsis edilecek saha
ların seçimi. Yalnız bu farklıdır. Diğerleri tes-
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bit sırasında belli edilmiştir. 16 ncı maddede 
.belli 'edilmiştir. Fakat, buna rağmen 19 nen 
maddede tekrar aynı şeyler işlenmiş ve aynı 
zamanda plân ve program namı altında yenl
iden birtakım masrafları gerektirir, (birtakım 
formaliteleri gerektirir şekilde kaleme alınmış
tır. İlân bakımından da yine aynı şekilde bir 
fazlalık gözıC çarpmaktadır. İmar ve İskân Ba
kanlığının en son sözü .söyleme salâhiyeti oldu
ğuna göre artık birinci fıkrada İmar ve İskân 
Bakanlığının hazırlamış olduğu plân ve progra
mın çerçevesi içinde, belediyelerin .kendi yıllık 
programlarını hazırlamaları gibi bir fikirle 
madde kaleme alınmış olsaydı daha çok vuzu
ha kavuşmuş olacaktı. .16 ncı madde ile 19 ncu 
maddenin birbirleri ile mukayesesi sırasında 
19 neaı maddenin tamamen çelişik bir mahiyet 
arz ettiği ve 'bürokrasi hastalığını temadi etti
ren fa^lalaşlıran bir madde olduğu; mûtat va
sıtalarla halka ilân keyfiyetinin de bir tekrar
dan ibaret olduğu, ayrıca halk konutu ile, 
nüve konut tabirinin ikisinin de aynı şey ol
duğu halde nüve konutun yeniden tekrarlan
dığı görülüyor. Sayın Bakandan sordum, nüve 
konut ile halk konutu arasındaki farkı şöyle 
ifade ettiler; nüve konut tamamlandığı zaman 
halk konutu tipi haline gelecektir. Halk konu
tunun tamamlanmamış olan haline nüve konut 
isminin verildiğini Sayın Bakan beyan ettiler, 
şifahi olarak. Madem ki, öyledir, o halde halk 
konutu tâbiri kulamldığı zaman nüve konut 
tâbirinin kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Gün
kü nüve konut da halk konutu teriminin içine 
girecektir. Hukuk tekniği bakımından, nüve 
konut teriminin kullanılmasına da lüzum yok
tur. Madde, 19 ncu madde, biraz .sonra mü
zakeresini yapacağımız 20 nei madde ile muka
yese edildiği zaman bir fazlalık göze çarpmak
tadır. Bürokrasiyi tahrik ve teşvik etmektedir. 
Sayın komisyondan bizi tenvir etmesini saygiy-
le arz ederim. 

II i ii'ı n etle r im i sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Boyaenoğlu? Yok.. 
Sayın Kırbaşlı, buyurun. 
FAİK KLKBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan sayın milletvekilleri, benden daha evvel 
konuşmuş olan arkadaşlarımızın bu 16 ncı 
madde muvacehesinde konuşmakta olduğumuz 
19 ncu maddeye de aynı tarzda atıflar yapıl
ması itibariyle bürokrasiye meydan vereceği 

yolunda fikirler beyan etmiş bulunmaktadırlar. 
Halbuki kanun tüm olarak nazarı itibara alın
dığı takdirde, 16 ncı madde sadece gecekondu
ların tesbiti ile alâkalı bir maddedir. Bakınız, 
ilk fıkrasında daha, «gecekondu ıslah ve tas
fiye bölgeleri ve bunların sınırları belediyeler
ce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç. altı ay içinde, her türlü imkân ve 'araçtan 
faydalanılarak tosbit olunur» deniyor. 

19 ncu madde ise plân ve programlarla alâ
kalı bir maddedir. 17 ve 18 nci maddelerde 
belirtilmiş olan hususların plân ve programa 
bağlanması ve bunların yürütülmesi işi ancak 
bu 19 nen madde ile açıklamış bulunmaktadır. 
Burada «Islaha muhtaç ve tasfiyesi gereken 
gecekondu bölgeleriyle yeniden halk konutu 
veya nüve konut yapımıma tahsis edilecek saha
ların seçimi, haritalarının hazırlanması, imar 
ve ıslah plânlarının düzenlenmesi, İmar ve İs
kân 'Bakanlığının denlimi altında, ilgili bele
diyelerce yapılır veya yaptırılır» deniliyor. 

Burada diğer fıkralar da nazarı itibara 
alındığı takdirde İmar ve İskâıiı Bakanlığına 
bu maddede her malükârda tam salâhiyet ve
rilmiş ve gecckonduğumın bu tatbikatının na
zik noktasında İmar ve iskân Bakanlığının 
süplesi sağlanmış bulunmaktadır. Bu bakım
dan bu madde bir ihtiyacı karşılamak ve bir 
netlik getirmek üzere tedvin edilmiş bulunmak
tadır. Yerinde tedvin edildiği kanaatindeyiz. 
Kabulümü istirham edeceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 19 ncu maddenin son 
fıkrası «onaylanarak kesinleşen plânlar beledi
ye dairesinde herkesin görebileceği bir yerde 
bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıta
larla halka duyurulur.» yolunda bir hükmü ih
tiva etmektedir. Ben bu hükmü noksan görü
yorum. Sebebine gelince, asılmak ve duyurul
mak her şeyden evvel vatandaşın bu işe mut
tali olabileceği bir şekilde olmalıdır. Asılmak 
keyfiyeti normal, mûtat vasıtalarla duyurulma 
keyfiyeti normal. Ama bu kâfi geliyor mu? 
Hayır. Bunun yanında ben şu hususu daha uy
gun görüyorum: Asılmak ve mûtat vasıtalarla 
duyurulma keyfiyeti yanında, bir de mahallî 
gazetelerden hiç olmazsa biri ile ilân edilmesi 
icabeder. Çünkü gazetelerle ilân edildiği tak-

418 



M. Meclisi B : 105 4 . 7 . 1966 O : 1 

dirde vatandaş buna daha çabuk muttali olur • 
ve itiraz hakkı varsa bu hakkını da kullanmak 
fırsatını bulabilir. Bu yönde bir önerge veri
yorum. Yüce Meclisten bu önergemin bu yol
da kabul edilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü isti
yorsunuz? Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu madde üzerinde söz alan 
milletvekili arkadaşlarımız aynı konu üzerinde 
fikirlerini beyan etmişlerdir. Ben Sayın Reşit 
Ülker'in beyanına uygun olarak iki madde ara
sında çelişiklik olup olmadığını arz edeceğim. 

Evvelce Büyük Meclisçe kabul edilen 16 ncı 
madde başlığında «gecekonduların tesbiti» iba
resi vardır; «gecekondu ıslah ve tasfiye bölge
leri ve bunların sınırları, belediyelerce bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 
ay içinde, her türlü imkân ve araçtan fayda
lanılarak tesbit olunur» demektedir. Bu tes-
bitten maksat evvelki müzakere sırasında arz 
etmiştim, bir bölge tesbitidir, smır tesbitidir. 
Bölge tesbiti ve smır teshiti yapılmadıkça ma
hallî uygulama plân ve programlarının yapıl
masına imkân yoktur. Burada yetki belediye
lere aittir, öncelik tanınmak üzere altı aylık 
bir süre ile kendilerinin denetimine tabi tu
tulmuştur. 

Yine 19 ncu maddede bir tekrar olduğu ifa
de edilmektedir. Aslında belediyeye aidolan 
bu yetkinin plân ve programlarla birlikte mü
talâa edilmesi lâzımgeldiği kanaatiyle madde 
bu şekilde kaleme alınmıştır. Bu itibarla böl
ge sınır tesbiti yapıldıktan sonra buralarda nü
ve konutların, halk konutlarının veya ıslah 
plânlarının ne suretle yapılacağını, elbette ki, 
ilk derecede belediyeler tanzim edeceklerdir. 
Bu İmar ve İskân Bakanlığının denetimi altın- I 
da olacaktır. Sahaların seçiminde de maksat 
ıbudur. Çünkü, bu 19 ncu maddeyi tek başı
na mütalâa .etmemek lâzım. 20 nci madde bu
nun devamıdır. Öncelik meselesi bahis konusu 
•olacaktır. Pilot bölgelerin de ayrılması müm
kündür. Bu itibarla 19 ve 20 nci maddelerin 
birlikte mütalâası gerekmektedir. I 

Son konuşan arkadaşımız, 19 ncu madde
nin son fıkrasının kifayetsiz olduğunu belirt- j 

mistir. «Mûtat vasıtalar» terimi içinde şüphesiz 
gazeteler de vardır. Bundan evvelki madde
lerde de aynı tâbirler kullanılmış ve Meclisçe 
de kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6785 sayılı İmar 
Kanununun 29 ncu maddesinde de bu terim 
kullanılmış, hiçbir aksaklığa da sebebiyet ver
memiştir. Bu bakımdan «gazete» tâbirinin 
madde metnine ilâvesinde bir fayda yoktur. 
Bu şe'kilde kalmasında mahzur da yoktur. «Mû
ta t vasıtalar»' terimi içerisinde bu da vardır, 
hattâ ilânın mahallin hususiyetlerine uygun 
olarak ne şekilde yapılmasında fayda mevcut
sa mûtat vasıtalar o şekilde tesbit edilmiş ola
caktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman, bu
yurunuz. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 19 ncu maddenin 
ikinci fıkrasında «İmar ve İskân Bakanlığı, ha
zırlanan harita ve plânları redde, düzeltilmek 
üzere geri göndermeye, olduğu gibi veya değiş
tirerek onaylamaya ve lüzum gördüğü haller
de bu hizmetleri kendisi yapmaya ve yaptırma
ya yetkilidir.» diyor. Şimdi burada, ben be
lediyelerde çalıştığım için biliyorum, imar plân
larında yapılan bir değişiklik Nafıa Vekâleti
ne şehircilik fen heyetine gönderiliyor, zaman 
uzadıkça uzuyor. Burada, şehirlerde bu ıslah 
bölgelerinde daha evvel İmar ve İskân Bakan
lığının birer tane uzmanı, bu haritaların yapıl
masında müşterek çalışırlarsa ileride yazışma, 
tadil, geri gönderme gibi muamelelerle zaman 
kaybına meydan kalmaz. Bunun için Sayın 
İmar ve İskân Bakanından istirham ediyorum, 
bu maddenin ve bu işin yapılmasında İmar Ba
kanlığının bizzat gecekonduların kesif bulun
duğu bölgelerde, Belediye teknik elemanlarına 
bir tane de kendileri tarafından müşahit tek
nik eleman verilmesi ve plânın tadilâta, geri 
gönderilmesine, tekrar düzeltilmesi için yazı ya
zılmasına, gelip,gidip zaman kaybına meydan 
verilmemesini şimdiden hatırlatmayı bir vazife 
biliyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurunuz. 
Sayın Gıyasettin Duman, çok rica ederim 

bundan böyle kürsüye arkadaşlarınıza uygun 
bir kıyafetle çıkınız. 
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GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — A. P. de 
de var. 

BAŞKAN — Kürsüye geldiğini görmedim. 
Buyurun Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, 19 ucu madde yerinde tedvin 
edilmiştir. 19 ncu maddenin «tasfiyeyi gere
ken bölgeler» cümlesi üzerinde, 16 ncı madde 
görüşülürken söz almıştım, sıra gelmemişti. 
Bu tasfiye bölgeleri hakkında 'birkaç kelime ile 
zabıtlara geçmesini ııygun 'buluyorum. Muhte
lif hatipler, tasfiye bölgeleri hakkında, kendi 
görüşlerine, düşünüşlerine göre muhtelif fi
kirler ortaya sürdüler. Bilhassa bir' hatip tasfi
ye bölgelerinin bu kanundan mutlaka kaldırıl
ması tezini savundular. Hattâ dinleyiciler ara
sından kendisine, çok iyi müdafaa ettiği için, 
bir ve'sikanmda gönderildiğini ifade ettiler. Ve 
bilhassa şu cümleleri de kullandılar; «'bu tas
fiye bölgeleri kabul edildiği takdirde huzur
suzluk getirileceğini ve endişe getireceğini, bu 
kanunda bu kabul edildiği takdirde» zabıtlara 
bu cümleler geçmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, madde yerinde ted
vir edilmiştir, dedim. Bir hâdiseyi sizlere ha
tırlatmak isterim. 1958 - 1959 senesinde An
kara'da büyük bir felâket olmuştur; yani El-
madağma yağan büyük yağmur yüzünden 
Kayaş - Mamak deresi âdeta bir nehir gibi taş
tı ve bu mmtakada 300 den fazla vatandaş bu 
taşkın dolayısiyle maalesef hayatlarını kaybet
tiler, bu felâketi hayatlariyle ödediler. Bu de
re yaltağında, bu bölgede gecekondu olarak ya
pılan birçok küçük binacıklar vardı. Binaen
aleyh bu küçük binacı'klarm zamanında tasfi
ye edilmemesinden dolayı 300 vatandaşın can 
verdiğini hepimiz biliriz ve bütün gazetelerde 
sizler de okumuşsunuzdur. 

Şimdi tasfiye bölgeleri mutlaka bu kanun
da olması lâzımdır. Hatip arkadaşımız neden
se bu nokta üzerinde titizlikle durdular ve 
muhtelif mektuplar aldıklarını da ifade ettiler. 

Şunu da açıklamak isterim ki, gecekondu
nun yapılış şekli ince olarak tetkik edilirse, 
'bunların 'tüccarları vardır. Şimdi hali hazırda 
gecekondu mıntıkalarına gidersek bir gecede 
yapılacak 'malzemeyi satan ticarethaneler mev
cuttur. Ve bu tüccarlar bir gecede yapılacak 
malzemeyi hali hazırda depo etmişlerdir. Ben 

tahmin ediyorum ki, bu bölgelerin kaldırılma
sını istiyen o mektubu yazan arkadaş bu tica
rethanelerle ilgili olsa gerektir. Madde yerin
de tedvin edilmiştir. Tasfiye bölgelerinin bu 
kanun içine girmesi lâzımdır, yerindedir. Ay
nen kahulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. Esasen madde üzerinde ye
terlik önergesi gelmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önerge su
nacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 19 ncu madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergele
rini okutuyorum. Lütfen acele ediniz. Bu 
önergelerin daha önce komisyonda incelenmesi 
gerekir İçtüzük ahkâmına göre. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Hasan Ünlü 

Madde 19. — Son fıkrası : Onaylanarak 
kesinleşen plânlar belediye dairesinde herke
sin göre'bileceği bir yerde bir ay süre ile asılır. 
Keyfiyet mahallî gazete ve mûtat vasıtalarla 
halka duyurulur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen biraz ace
le ediniz, Meclisi fazla işgale hakkımız yok. 
Bütün bu önergelerin daha önce hazırlanmış 
olması ve bu kürsüden müdafaa edilmiş olma
sı lâzrmdır. Bu kanun öncelik ve ivedilikle 
görüşülen bir kanundur ve nevama ikinci mü
zakeresi intacolunan bir kanun mahiyetinde
dir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım sual sormuştum, şimdi vuzuha vardığım 
için geç kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Ülker tarafından veril
miş diğer değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
19 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Madde 19. — Fıkra 1 : «Islaha muhtaç ve

ya tasfiyesi gereken gecekondu bölgelerinin 
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haritalarının yapılması, imar ve ıslah plânla
rının düzenlenmesi, yeniden halk konutu veya 
nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların 
seçim'i, İmar ve İskân Bakanlığının denetimi 
altında ilgili belediyelerce yapılır ve yaptırılır. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılıyor mu1? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Ka'bül edenler... Kabul etmiyenlcr... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstan'bul) — Efendim nok
san olmuş, yoksa fena ifade -edilmiş değildir. 
Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani son olarak, katılıyor mu
sunuz, katılmıyor musunuz? 

GEÇİCr KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

10 ncu maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
lcr... 19 ncu madde aynen ka'bul edilmiştir. 

20 nei maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — Islah ve tasfiye tatbikatının 

yapılacağı şehir ve kasabaların ve buralardaki 
ısla'h ve tasfiye 'bölgelerinin program ve önce
lik sırası İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

Belediyeler bu program ve öncelik sırasına 
ve İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilecek 
diğer esaslara göre kendi çalışma programlarını 
yapmaya ve onanmak üzere adı geçen Bakan
lığa göndermeye mecburdurlar. 

Bakanlık bu çalışma programlarını değiştir
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde şimdiye 
kadar söz istemiş olan arkadaşların isimlerini 
okuyorum. Saym Reşit Ülker, Saym Nihat 
Diler, Saym İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Saym 
Faik Kırfoaşlı, Saym Şenyurt. 

Buyurun Saym Reşit Ülker... Lütfen, bir 
değişiklik önergeniz varsa onu da izah buyu
runuz bu arada... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım, değişiklik önergelerinin kalkıp kısaca izah 
edilmesi lâzımdır. Zaten uzun izahat İçtüzüğe 
göre mümkün değildir. Arkadaşlar, bir madde 
metninin içerisinde kaybolmuş değişikliğin 
vuzuha erdirilmesi bakımından İçtüzüğe kon
muş bir hüküm. Yani yeni baştan uzun boylu 
'bir konuşma zaten mümkün değil. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum. Bu 20 nci 
maddede; «ıslah ve tasviye tatbikatının yapıla
cağı şehir ve kasabaların ve buralardaki ısla'h 
ve tasviye bölgelerinin program ve öncelik sı
rası İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur.» 
Şimdi, Türkiye'nin her tarafında muazzam bir 
gecekondu topluluğu var ve bu kanun çıkar 
çıkmaz her bir, gecekondu topluluğu önce ken
disinin ele alınmasını haklı olarak istiyecek. 
Haksız olarak değil; haklı olarak istiyecek. 
Şimdi şüphesiz 20 nci maddenin birinci fıkrası 
İmar ve İskân Bakanlığına bu işi takdir yet
kisini bıraktığı zaman objektif ölçülerle hare
ket edileceği mantık kaidesidir. Yani yazıl ma
sa 'bile, burada gösterilmese bile mantık bunu 
icabettirir ki, objektif ölçülerle bu iş halledile
cektir. Fakat tatbikatta büyük sıkıntılarla kar
şılaşılacaktır. Heyetler, tesirler, şunlar, bun
lar olacaktır. 

Yine ifade ediyorum, bunu kötü bir şey di
ye söylemiyorum, insanların kendi haklarını, 
kanunla getirilmiş olan haklarını bir an evvel 
almak istek ve iştiyaklarından doğacaktır. 
Onun için bendeniz burada, kanunlarda fuzuli 
gibi gözüken fakat oraya, kanuna o ibare kon
duğu zaman yöneticilere rahatlık, kolaylık ve 
vatandaşı ikna edecek, güç veren lıâzı hüküm
ler vardır. Yani konsa da olur, konmasa da 
olur, ama konursa daha ijâ olur. Onun için 
diyorum ki; buradaki sıra objektif ölçülere gö
re denirse ister istemez bu objektif ölçüleri yi-
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ne Ba'kanlığıh takdir hakkı kullanılacak, fakat I 
Bakanlık bunlar için bir ölçü tesbit edecek. Ya
ni nerelerin öncelikle ele alınacağı hakkında 
daha evvelden şu şu vasıfları olan yerler birin- I 
ci plânda alınacaktır. Ben bunları saymaya 
muktedir değilim. Çünkü, bunları sayabilmek 
için burada bütün dökümünün yapılması ve 
dökümünden genel kuralların çıkarılması lâ
zım. Bunu söylemiyorum, burada söylemeye 
de lüzum yok. Ama, objektif ölçülere diye bir 
ibare konursa zannediyorum ki, iktidarda bulu
nan 4 sene, 3,5 sene bu kanunu tatbik edecek 
olan Sktidar bundan çok büyük rahatlık duya
caktır ve vatandaşlar da huzur ve emniyet du
yacaklardır, kırgınlıklar olmıyacaiktır. Çünkü 
birisine yapıyorsunuz öbürü kırılıyor. Yapılan 
seviniyor, yapılmayan kırılıyor. Bu objektif 
ölçüyü koyarsak zannederim kli, iyi olacaktır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri1; 19 ncu madde plân ve 
programların belediyelerce nasıl hazırlanacağını 
tesbit etmişti. Plân ve program don3n.ee de plân 
ve program tatbikatının öncelik durumunun da j 
tesbit edilmesi lâzımgeliyor idi, Esasen 19 ncu 
maddede yer alması lâzımgelen 20 nci maddeyi 
burada tek bir terim kullanmak suretiyle kale- I 
me almış bulunmaktadırlar. Bu da gecekondu
nun ıslah ve tasfiye tatbikatının yapılacağı şe
hir ve kasabaların ve buralardaki ıslah ve tas- j 
fiye bölgelerinin program ve öncelik sırasının j 
îraar ve iskân Bakanlığınca tâyin edilmesi key
fiyetidir. Bunun esasen tesbit sırasında da, gece
kondunun ıslah ve tasfiyesinin tesbiti s İrasında 
da plân ve programın tesbiti sırasında da önce
lik ve ivediliği' göz önüne getirip diğer madde
lerin içine koymak ve bu suretle maddeyi kale
me almak daha doğru olurdu. 

Şifmdi burada bir noktaya daha temas etmek 
isterim. Bu kanunun bütün diğer maddeleri' be
lediyeleri âdeta İmar ve İskân Bakanlığının ve
sayeti altına almış bulunmakta Mi. Bunu mazur I 
göstermek için de, belediyelere siyasi ve mahallî 
birer mercidir, mahallî tesirlerin altında kal
mak suretiyle objektif ölçüler dâhilinde hareket 
edemiyecekler, İmar ve İskân Bakanlığı ise be- I 
lediyenim, mahallî tesirlerin altında kal- I 
ması dol'afyısiyle yapacağı yaul'rş hareket- g 

İcrin önüne geçecek ve dolayısiyle objek
tif ölçüler dairesinde ihtiyaca cevap ve
rebilecek bir şekilde bir serbestiye haiz
dir, onun i'çin İmar ve İskân Bakanlığının bu 
husustaki kararı belediyelerin üstünde mütalâa 
edilmelidir, şeklimde cevap verilmişti. Ancak o 
zaman belediyelerin asli vazifesi bir tarafa itil
miş olacak. Belediyeler, programın hazrrlanma-
sıında ve öncelik tanınmasında İmar ve İskân 
Bakanlığı ile teşriki mesai etmez. Az - çok İçen
di mâkul fikirlerini' İmar ve İskân Bakanlığına 
öncelik bakımından ifade edemezse yani, bele
diyeleri sıfır vaziyete getirirse, bu takdirde be
lediyelerin salâhiyetlerine ve vazifelerine bir 
nevi müdahale olur. Her külfetin bîr nimeti, her 
nimetin de bir külfeti olması gerektir. Beledi
yeler kendilerine düşen vazifeyi yapsın, oranın 
bütün mesuliyeti belediyenin üzerinde olsun, be
lediye gecekondunun ıslah ve tasfiyesinde İmar 
ve İskân Bakanlığına öncelik tanımak bakımın
dan bir telkinatta bulunma imkânını dahi elde 
edemesin. Bu hali ile belediye vesayet halinde 
değil, tamamen mesuliyetlerini bir tarafa atmış 
İmar ve İskân Bakanlığının tahakkümü altına 
girmiş bir idare haline gelmiş olacaktır. Bu 
madde bu yönü ile çok serttir. Komisyonum bizi 
tenvir etmesini rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın, milletvekilleri'; 20 nci madde ıslah 
ve tasfiye tatbikatının yapılacağı şehirde evve
lâ bir öncelik, ondan sonra da o şehirler içeri
sinde birkaç tane ıslah ve tasfiye bölgesi bulu
nuyorsa, onlar arasında da bir öncelik, bir pri-
yorite esasını ortaya koymaktadır. Bunun en 
son merciinin kim olacağı da bellidir. Program 
ve öncelik sırası imar ve iskân Bakanlığınca 
tâyin edilir, demektedir. Şimdi, hakikaten içti
mai noktai nazardan, bir derde deva bulmak 
bakımından zamanı unsurunu da hesaba katacak 
olursak, hangi şehirden ve hangi bölgeden baş
lanacağı, o şehir içerisinde hangi mıntakanm 
daha önce ele alınacağı meselesi ve bunun esas
larının objektif ölçülere göre tesbiti meselesi 
bizi düşündürdüğü kadar efkârı umumiyeyi ve 
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belediyeleri de düşündürecektir. Bu bakımdan, 
esasen bir yönetmelik hazırlanacağına göre ob
jektif esasların, priyorite esaslarının bu yönet
melik ilcinde belirtilmesi şahsımızca tavsiyeye 
şayan bulunmuştur. 

İkinci nokta da şudur : 
Bu fıkrada belediyeler, kendi çalışma prog

ramlarını yapıp onanmak üzere îmar ve İskân 
Bakanlığına göndereceklerdir. Sayın arkadaşla-
rıtn, demin de arz ettiğim gibi bu kanunun tat
bikatında birçok maddeleri gözden geçirirsek 
zaman unsuru mühim bir unsur olarak karşımı
za çıkmaktadır. Şilindi belediyeler programla
rın» hazırlıyacaklar. Ne zaman hazırlıyacaklar? 
Programlarını hangi müddet içinde hazırlıya
caklar? Bu husus da esaslı bir soru olarak aklı
mıza gelebilir. Biz zaman unsurunu, meselâ altı 
ayda diyelim, meselâ bir senede diyelim. Ama, 
muhakkak bir şey söylememiz lâzımıdır. Beledi
ye programını hazırlıyamadı. Siz de öncelik ta
nıdınız ve saire... Gayet tabiî, burada, ilerde, 
İmar ve İskân Bakanlığının kontrolü altımdan, 
inisiyatifinden çıkan bir husus meydana gelmiş 
olabilir. Bu balcımdan zaman urısuranu mühim 
addettiğimiz cihetle belediyelerin bu program
larını hazırlayıp İmar ve İskân Bakanlığına 
sunmaları durumumda bir zama'n kaydının kon
masının zaruri olduğu kanaatindeyim. Hürmet
lerimizle. 
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de görüşülecektir, diye insanın aklına bâzı sual
ler gelebilir. Bakanlığın bunu sübjektif kıstas
larla değil, objektif kıstasları ele almasının bel
de ıstıraplarının biran evvel dindirilmcsine yar
dım edeceği kanaatindeyim. İnşallah Bakanlık 
bu hususlara riayet edecektir. 

20 nci maddenin ikinci fıkrasında, Bakanlı
ğın öngördüğü öncelik sırasına göre belediyeler 
bir program hazırlar, diyor. Sayın Kırbaşlı ar
kadaşımızın dediği gibi, bu program ne zaman 
hazırlanır? Senenin hangi ayında, hangi günün
de hazırlanır ve İmar ve İskân Bakanlığına inti
kal ettirilir? Bu çok mühim bir meseledir. Buna 
bir başlangıç ve bir son tâyin etmek mecburiye
tindeyiz arkadaşlarım. Malî yılı takibeden 3 ay 
içerisinde veya beş ay içinde, Bakanlıkça bu na
sıl tensip buyurulursa, bu şekilde bir zaman tah
didi yapmak mecburiyetindeyiz. İşlerin vuzuh
la, selâmetle yüürütülmesi için Bakanlığın bu 
hususa bilhassa dikkat etmesini ve mümkün 
mertebe komisyonun bizi bu mevzuda aydınlat
masını saygılarımla rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt, buyurunuz. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bahis konusu 
olan maddenin biraz daha vuzuha kavuşması ve 
bâzı esaslara bağlanmsı hususundaki kanaatimi 
arz etmek üzere söz aldım. Filhakika, muhterem 
arkadaşlarımızın bir kısmı maddenin vazıh ol
madığım ifade eder şekilde beyanda bulundu
lar ve yarınki tatbikatta yani ıslah ve tasfiye 
tatbikatının yapılacağı şehirlerdeki öncelik sı
rasının tâyin ve tesbitinde Bakanlığın birtakım 
esaslara bağlı kalması ve icabı halinde tanzim 
edilecek bir yönetmelik muvacehesinde bu işle
rin yapılması tavsiyesinde bulundular. Muhte
rem Ülker arkadaşımızın konuşması bu meyan-
da idi. Tahmin ediyorum ki, konuşmasının muh
tevasına muvazi olarak bir de takrir vermiş bu
lunuyorlar! Bu takririn kabul edilmesi bizim 
de istirhamımız cümlesindendir. 

Muhterem arkadaşlar, nitekim daha kanun 
tatbikata konmadan birtakım haberler bizi bu 
şekilde bir beyanda bulunmada mazur göste
rebilecek durumdadır. Nitekim, arz ettiğim üze
re bâzı bölgelerin İmar ve İskân Bakanlığı tara
fından ele alınacağı ve gecekondularının ıslah 
edileceği ifade edilmektedir. Ben bunun müna
kaşasına girmek istemiyorum. Ama, sadece sayı 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, bu
yurun. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, benim te
mas edeceğim hususlara muhterem arkadaşım 
Kırbaşlı temas etmiş durumdalar. Ben yalnız 
meselenin biraz daha vuzuha kavuşmasına ça
lışmak istiyeeeğim. 

Arkadaşlar, her belde muhakkak ki, kendi 
işlerinin biran evvel görülmesi için bu kanunun 
yürürlüğe girdiği andan itibaren Bakanlığı taz
yik edeceklerdir. Bu itibarla, Bakanlık nasıl ol
sa bu kanunun mânası, şümulü içerisine giren 
işleri bir plâna bağlıyacaktır. Bu plânı yürüte
bilmek için de elbette bir yönetmeliğe ihtiyacı 
vardır. Bunu da koyacak ve işletecektir. Ancak, 
acaba nasıl bir kriter var?. Memleketin hangi 
bölgesinde, daha çok belde hizmetleri öncelikle 
görüşülecek, hangi belde işleri ikinci derecede 
görüşülecek, hangi belde işleri üçüncü derece-
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mı nazarı itibara alınacak, yoksa işin içinde 
keyfiyet de bahis konusu olacak mıdır? Bugün 
bölgeler arasında hakikaten tamire muhtaç ve
ya giderilmesi lâzımgelen bir muvazenesizlik 
vardır. Binaenaleyh gecekondu tasfiye ve ıslahı 
cihetine giderken, bu hususların da nazarı iti
bara alınması ve tesbit edilecek ölçüler içerisin
de bunların da göz önünde bulundurulması ik
tiza eder. 

Sayın arkadaşlar, ikinci fıkranın da ıslaha 
muhtaç olduğu kanaatindeyim. Sayın Nihat Di
ler arkadaşımızın ifade ettiği üzere, burada da 
daha çok insiyatifi İmar ve İskân Bakanlığı eli
ne almış vaziyettedir. Belde idaresi muhtar bir 
idaredir. Daha çok birinci derecede söz sahibi 
onun olması ve yapılması lâzımgelen rötuşlar ve 
ıslah edilmesi lâzımgelen hususlar varsa İmar 
ve İskân Bakanlığının kendisine gelen evraklar 
ve tavsiyeler muvacehesinde hareket etmesi da
ha doğru olur kanaatindeyim. O itibarla bu 
maddenin biraz daha vuzuha kavuşmasını ve 
objektif ölçüler içerisinde İmar ve İskân Ba
kanlığının hareket etmesini teminen, arz ettim, 
böyle buna muvazi bir takrir sunulmuşsa kabu
lünü rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, kıymetli hatip arkadaşlar muhtelif fi
kirler ileriye sürdüler. Benim kanaatime göre 
20 nci madde yerinde tedvin edilmiştir. Objek
tif ölçüyü, belediyelerden ziyade Bakanlığın em
rinde bulunan teknik elemanların ancak ortaya 
'koyması mümkündür. Evvelce İmar ve İskân 
Bakanlığınca muhtelif hükümetler zamanında 
sosyal etütler yapılmıştır ve Bakanlıkta bu 
etütler halen mevcuttur. Yalnız bu Hükümet 
zamanında değil, senelerden beri muhtelif hü
kümetler bu gecekondu mmtakalarmı tetkik 
etmişler, ilmî heyetler tetkik etmiş ve doküman
lar bugün Bakanlıkta mevcuttur. Biz devamlı, 
plânlı devreden bahsederiz. Kanaatime göre bu
gün eğer objektif ölçüleri meydana çıkarmak 
istiyorsak İmar ve İskân Bakanlığının emrinde 
bulunan teknik elemanlar evvelce yapılan etüt
leri ortaya koymak suretiyle en objektif ölçü
leri, en iyi objektif ölçüleri ve öncelik sırasını 
onlar tesbit edeceklerdir. Çok haklı olarak her 
belediye kendi mmtakasmda bulunan bu tas
fiye mmtakalarmm biran evvel yapılmasını is-
tiyecektir. Çünkü tasfiye yapılan mmtakalar-

I daki her vatandaşa yeni sosyal mesken gösteri
lecek, yeni sosyal mesken yapılacaktır. Bu de
vir parayı sarfa mecbur olmak tezini ortaya 
koymaktadır ki, esas Devlet bütçesiyle ve aynı 
zamanda diğer bütçelerle belediyeleri takviye 
etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, İmar ve 
İskân Bakanlığının bu işi yürütmek mecburi
yeti ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bugünkü be
lediyelerin durumları malûm. Hattâ bâzı bele
diyeler, değil gecekondu mmtakalarmı tasfiye 
için para sarf etmeye, memurlarının maaşını da
hi verememektedirler. Binaenaleyh, madde ye
rindedir. Aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon Başkanı bu 
madde hakkında beyanda bulunacak mısınız 
efendim'? Yeterlik önergesi geldi. Oya koyma
dan evvel size söz veriyorum, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu maddenin başlıca esprisi elimiz
deki beş yıllık plân tatbikatına ve Hükümet 
programına göre Devletin kendi ağırlığını konut 
proplemi üzerine koyduğunu tesbit etmektedir. 
Bugüne kadar yapılan tatbikatlarda çıkartılan 
kanunların muvaffak olamamasının sebebi, bele
diyelerin dar imkânlariyle bu büyük meseleyi 
karşılıyamıyacağınm anlaşılmasından doğmuş
tur. Bu itibarla belediye ile bu işin orkestra 
şefi mahiyetinde bulunan ve Hükümeti temsil 
eden İmar ve İskân Bakanlığının durumu arasın
da salâhiyet veya fonksiyon gaspı gibi meselele
rin bahis konusu olmıyacağı aşikârdır. Tasarı
nın diğer maddelerinde kabul ettik, Devlet bü
tün imkânlarını bu konut problemi üzerine tek
sif etmiştir. Konut meselesini ben halledeceğim 
diyor. Bu itibarla insiyatifin İmar ve İskân 
Bakanlığında, binnetice Hükümette olması gayet 
tabiîdir. Bunun bu şekilde mütalâa edilmesi 
icabetmektedir. 

Diğer taraftan, müddetler konusunda, bun
lar önceden kestirilmesi mümkün olmıyan hal
leri müddetlere bağlamaktadır ki bugüne kadar 
tatbikatta netice alınamamıştır. Müddetlerin 
bahis konusu olduğu hallerde riyazi bir kati
yetle eldeki mevcut imkânlarla yapılabilmesi 
mümkün olan işler bu tasarıda kayıt altına alın
mıştır. Bilfarz, tasarının 16 ncı maddesinin ilk 
fıkrasında gecekonduların dış hudutlarının tes-
biti bakımından altı aylık bir sürenin tanınması 
gibi. Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi, önce-
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den kestirilmesi mümkün olmıyan haller kar
şısında müddetlerin konması halinde bu müd
detler içerisinde başarılmasına imkân yoktur. 
Başarının şartı ise koordine çalışmadır ve ma
hallî belediye imkânları ile Devletin ve umumi 
olarak da mevcut 5 Yıllık Plânın göstermiş ol
duğu istikamette hareket etmek zarureti var
dır. Madde yerindedir. Kabul edilmesini is
tirham ederim. 

Bu arada Ülker arkadaşımız bir takrir ver
mişlerdir. Takririnde 20 nci maddesinin birinci 
fıkrasında tmar ve İskân Bakanlığınca objek
tif esaslar dâhilinde bu prensiplerin tesbit edil
mesinin tasarı metnine ithalini istemektedirler. 
Ancak bu muamele böyle yapılacaktır. Bunda 
şek ve şüphe yoktur. Bugüne kadar hükümet
ler ne yapmışlarsa, bundan sonraki hükümet
lerin de objektif olma gibi bir durumdan kaç-
mallanna da imkân yoktur. Yönetmeliğe ak
tarılmıştır. Yönetmelik bu objektif esasları ta-
dadadecektir. Şayet Reşit Ülker arkadaşımızın 
birinci fıkra hakkındaki tadil teklifini kabul 
edersek, ikinci fıkradaki esasların objektif esas
lardan ayrı olabileceği anlamı çıkabilecektir ki, 
bu sebeple arkadaşımızın bu takririne iştirak 
edemiyoruz. Yalnız kendilerini temin ederiz, 
objektif esaslar dışında hareket edilmiyecektir 
ve yönetmenlikte bu esaslar gözetilecektir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
koymadan evvel son söz milletvekilinindir hük
müne göre Sayın Süleyman Emre'ye söz veri
yorum. Buyurun. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadalşar, 20 nci maddenin vuzuhtan 
âri olduğuna dair benden evvel konuşan arka
daşların serd ettikleri esbabı mucibelere aynen 
iştirak ediyorum. Bu itibarla tekrar etmiye-
ceğim. Yalnız Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
bir önerge verdiler. Bu önergede maddeyi vu
zuha kavuşturmak için, objektif esaslar keli
mesinin maddeye girmesini arzu etmektedirler. 
Bu dahi muhtelif şahıslara göre değişebileceği 
cihetle yine maddeyi vuzuha erdirebilecek bir 
neciceye götürmez bizleri. Ben öyle zannadiyo-
rum ki, bütün objektif esaslar gecekonduların 
kesafetine göre ayarlanabilecek esaslardır. Bu 
kanun tasarısının başka maddelerinde de gece
konduların kesif oldukları bölgelere daha evvel 

bâzı hiznjetlerin götürülmesi hususunda işaret
ler ve delâletler konulmuş bulunmaktadır. Bu-
itibarla bu maddeye bir fıkra eklenmesi ve bu 
fıkrada; «öncelik, gecekondularda oturan hal
kın nüfusu nazara alınarak tâyin edilir» hük
münün bulunmasını daha münasibolarak gör
mekteyim. Bu hususta bir önerge takdim edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen başka arkadaşımız var mı? Yok. O 
zaman yeterlik önergesini okutmıyacağım. Deği
şiklik önergelerini okutacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 20 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasında «sırası» ve «imar» kelime
leri araşma «objektif ölçülere göre» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 20 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Fıkra : 
«öncelik, gecekondularda oturan halkın nü

fusu nazara alınarak tâyin edilir.» 
BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerin önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Reddolunmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

re'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenîer,,., Önerge reddolunmuştur. 
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20 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnlcr.... 20 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

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 nci 
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 su
retiyle veya sair şekillerde konut temin edilince
ye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, 
lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 
27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun ohırak 
konutunu yapıncaya kadar, 

b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz ki
ralık 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 ka
dar, yıktınlamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahibolanların, bun
lardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkında yu
karıdaki hükümler uygulanabilir. Şu kadar ki ; 
plân ve mevzuuat icaplarına göre bu yapılardan 
korunması mümkün olanları varsa, bunlardan 
birinin seçilmesi şarttır. Diğer korunması ge
rekenlerden lüzumlu görülenleri, hangi amaçla 
kullanılmakta olursa olsun, belediyelerce takdir 
olunacak bedel karşılığında alınarak, lüzum ve 
ihtiyaca göre, sürekli veya geçici bir zaman için 
olduğu gibi veya değiştirilerek kullanılabilir ve
ya kullanılmak üzere kiraya verilebilir veya sa
tılabilir. Belediyelerce tesbit edilecek veya et
tirilecek bedellere, miktarı ne olursa olsun, teb
liğ, tarihinden itibaren 15 gün içinde, ımahallî 
sulh hukuk mahkemelerine itiraz olunabilir. 

Konuttan başka maksatlar için kullanılan ge
cekondulardan plân ve mevzuat icaplarına göre 
korunması gerekenler hakkında da bu madde hü
kümleri uygulanabilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde şimdi
ye dek söz istemiş olan arkadaşlarımın isimleri
ni okuyorum. Sayın Reşit Ülker, Sayın Diler, 
Sayın Boyacıoğlu, Sayın Kırbaşlı, Sayın Balan, 
Saym Emre, Sayın Karaca. 

BEHtCE IIATKO BORAN (Urfa) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
Türkiye tşçi Partisi Grupu adına Sayın Be

nice Hatko Boran, Buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 

BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, Sayın millet
vekilleri, yine kanunun çok önemli maddelerin
den biris'ne gelmiş bulunuyoruz. Bu maddenin 
gerek muhtevası, gerekse şeklî redaksiyonu ba
kımından yapılabilecek birtakım itirazlar var. 
Bu maddenin birinci fıkrası gecekondusu yıktı
rılacak olanların tabi olacağı muameleye müta-
alliktir. ikinci ve üçüncü fıkrası ise koranacak 
olan gecekondulara mütaallik. Bir defa burada 
bir tutarsızlık var. Madem ki, madde başında, 
gecekondusu yıktırılacak olanların ne gibi şart
lara, muameleye tabi tutulacağına dair hüküm
leri vaz'etmekle başlıyor, sonraki fıkralar da 
aynı çeşitten hâdiselere mütaallik hükümler ge
tirmeliydi. Meselâ ikinci fıkrada 'birden fazla 
gecekondusu olanların, birden fazla olan diğer 
gecekonduları için korunmaları halinde ne gibi 
muamele olacağını söylüyor. Korunma büsbü
tün ayrı bir mesele, yıktırmakla alâkalı değil. 
Beklenirdi ki, ikinci fıkrada birden fazla gece
kondusu olanların bu fazla 'gecekondularının 
yıktırılması bakımından ne gibi muamelelere 
ve hükümlere tabi olacaktır; onlar konulsun. 
Halbuki evvelâ yıktırma meselesi ele alınarak 
başlanıyor, sonra çok gecekonduların ve bir de 
konuttan başka maksatlar için kullanılan gece
konduların korunmalarına ait hükümlerle biti
riyor son iki fıkra. Burada bir tutarsızlık var, 
redaksiyon ve şekil bakımından. 

Şimdi muhtevaya gelince, orada, evvelâ bi
rinci fıkrada, bu gecekonduları yıktırılacak olan 
vatandaşların korunmasına mütaallik birtakım 
hükümler getiriliyor. îlk bakışta bu hükümler 
gayet güzel görünüyor. Fakat birinci maddenin 
birinci fıkrasının ilk cümlelerini okuduğumuz 
zamıari bakıyoruz ki ; bu gecekondulu vatandaşı 
koruyan hükümleri bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önceki bütün gecekondulara şâmil 
değil de, sadece belediyelere aidolan veya bele
diyelere intikal edecek olan arsalar üzerinde 
yapılmış olan gecekondulara ait. Yani gecekon
dusu yıktırılacak olan vatandaşın evi belediye
ye ait veya bu kanun gereğince belediyeye inti
kal etmiş bir arsa üzerinde ise, o zaman (a) ve 
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(b) bendlerindeki koruyucu, ihimıaye edici hü
kümlere taibi olacaktır. Peki, arsası böyle de
ğilse, belediyeye ait veya belediyeye intikal eden 
arsa üzerinde değilse, özel şahıslara ait, gerçek 
şahıslara ait arsa üzerinde ise ne olacaktır? Ni
çin acaba bu madde de böyle bir ayırım yapmış 
da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış olan bütün gecekonduları bu hükümle
re tabi tutmamış? Neden belediyeye ıait arsalar 
üzerinde evi olan ve yıkılacak olan yurttaşlara 
birtakım koruyucu hükümler getiriliyor da ger
çek şahıslara ait arsa üzerindeki gecekondula
rı, yıkılacak olan gecekondulara aynı hüküm
ler tatbik edilmiyor? Burada 'büyük bir sosyal 
adaletsizlik vardır ve bilhassa hundan evvelki 
maddelerin tartışmasında çeşitli konuşmacı ar
kadaşların belirttiği gecekonduların ıbüyük kıs
mının eski tâbirle, kahir çoğunluğunun gerçek 
şahısların arsası üzerinde bulunduğu düşünü
lürse o zaman bu 21 nci madde gereğince yık
tırılacak olan gecekonduların sahiplerinin ço
ğunluğu, burada (a) ve (b) bencilerine konulan 
koruyucu hükümlerden istifade edemiyecekler 
ortada 'bırakılacaklardır. Bunun sebebi nedir, 
anlaşılmıyor. Şimdi öyle tahmin ediyorum ki, 
şayet Komisyon Sözcüsü benim ;bu itirazıma ce
vap verecek olursa söyle diyecektir: Geçici bi
rinci maddede bu husus derpiş edilmiştir, diye
cektir. Bu 'bakımdan da bu noktaya geldiğimiz 
zaman da yine kanunun redaksiyonu bakımın
dan bir mesele ortaya çıkıyor. Gerçekten 'geçici 
(birinci maddede kendilerine ait arsalar üze
rinde veya başka gerçek şahıslara ait arsalar 
üzerinde gecekondu yapmış olup da gecekondu
ları yıkılacak olan vatandaşların ne gibi mua
meleye tabi tutulacağı belirtiliyor. Yani ıbu ka
nun hükümlerinden faydalanacaklardır, deni
yor. Madem ki; bu kanun hükümlerinden fay
dalanacaklar; demek ki; bu 21 nci maddenin 
ıbirinci fıkrasındaki ve (a) ve 0b) (bendindeki 
himaye edici hükümlerden de faydalanacaklar
dır, hükmünü çıkarmak zaruri oluyor. Madem 
iki onlar da faydalanacak (a) ve (b) bendinde
ki koruyucu hükümlerden; öyle ise neden on
lara ıait hükümler ayrı bir geçici maddeye kon
muş? Mantıkan buraya aidolduğu halde niçin 
bu birinci fıkrada şöyle denmemiş; belediyele
re ait veya belediyelere intikal eden arsalar üze
rinde olan veya gerçek şahıslara veya kendile
rine ait arsalar üzerinde gecekondu yaptırıp da 

yıkılacak olan v. s. 'bu şekilde söylenmemiş, ne
den ayrı bir geçici maddeye konmuş? Ben bu
nun mantığım da anlıyamadım, redaksiyon 'ba
kımından da hiç doğru bulmadım. 

Bu hususu izah ederlerse kendilerine müte
şekkir kalacağım. Ama bu redaksiyonda, aynı 
meselenin böyle iki ayrı maddeye bölünmesi yü
zünden 1 nci geçici maddeyi de bu madde ilo 
birlikte mütalâa etmek icabediyor, fikirleri açık
larken. Ve şuna hemen işaret edeyim ki, her ne 
kadar geçici 1 nci maddede, gerçek şahıslara ait 
arsalar üzerinde gecekondusu olan veya kendi 
arsası üzerinde gecekondu yaptırmış olan yurt-
daşlar da bu 21 nci maddenin koruyucu hüküm
lerinden faydalanacak ise de, bu faydalanma bir 
şarta tabi tutulmuş. Deniyor ki, gerçek şahıslara 
ait, özel şahıslara ait arsa üzerinde yapılmış ise 
gecekondusu ve bu gecekondu arsa sahibinin mu
vafakati alınarak yapılmışsa, bu koruyucu hü
kümlerden yani bu kanunun hükümler'nden, 
bu koruyucu hükümlerden faydalanacaktır, mâ
nası çıkıyor. Halbuki böyle bir şarta tabi tutmak, 
bu gerçek şahıslara ait arsalar üzerinde gecekon
du yapmış olan ve gecekonduları yıkılacak olan 
vatandaşları, arsa sahiplerinin çeşitli tazyikine 
mâruz bırakmak olacaktır. Biz biliyoruz ki, he
pimiz, gecekonduların büyük çoğunluğu gerçek 
şahıslara aidolan arsalar üzerinde yapılmıştır ve 
bunlar arsa sahiplerinin muvaffakati alınmadan, 
izni alınmadan yapılmıştır. Şimdi bu gecekonlu-
lar yıkılma vaziyetiyle karşılaşınca, arsa sahip
leri hiç şüphesiz şöyle diyecektir, gecekondu sa
hiplerine: Senin bu kanunun koruyucu hüküm
lerinden istifade edebilmen için benim muvaffa-
katimi almış olman lâzım; binaenaleyh; sen ba
na şu kadar para verirsen ben sana bu muvafa
kati vermiş görünürüm, sen de bu kanundan is
tifade edersin. Ya bunu yapacak yani arsa sahi
bi ile bir anlaşmaya gidecek. Ona bir para ver
mek veya onun koyduğu şartları kabul etmek 
mecburiyetinde kalacak, gecekonduda oturan ve 
gecekondusu yıkılan vatandaş, yahut da bunu 
yapmıyacak, o zaman da tamamen açıkta kala
cak. Bu kanunun koruyucu hükümlerinden yani 
kendisine bir arsa gösterilmesi, kredi verilmesi 
gibi kolaylık gösterilen, koruyan hükümlerden 
hiç istifade etmiyecektir. Madem ki, bu kanun 
gecekondudaki yurtdaşlarımıza huzur getirmek 
için getirilmiştir, onların iyiliği için getirilmiş
tir; bu vatandaşlar ki, çoğunluğu teşkil ediyor, 
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çünkü, - tekrar edyorum - gecekonduların çoğun
luğu gerçek şahıslara, özel şahıslara aidolan ar
salar üzerinde arsa sahiplerinin izni alınmadan 
yapılmıştır, neden bu vatandaşlar böyle zor du
rumda bırakılıyor? Ve neden koruyucu hüküm
ler sadece belediyelere ait veya belediyelere in
tikal edecek arsalar üzerinde gecekonduları olan 
vatandaşlara inhisar ediyor? Bunun ne mantıki 
bakımdan, ne de sosyal adalet bakımından mü
dafaa edilecek bir tarafı yoktur gibi geliyor ba
na. 

Gelelim ikinci fıkrasına. Deniyor ki, birden faz
la gecekonduya sahibolanlarm, bunlardan sade
ce seçecekleri bir tanesi hakkında yukardaki hü
kümler uygulanabilir. Bu anlaşılıyor, peki, bu 
kabul. Yani bir adamın 3 - 4 - 5 tane gecekon
dusu varsa, yalnız bir tanesi kendisinin oturdu
ğu gecekondu addedilecek ve bu gecekondu ken
disine önleme bölgesinde arsa gösterilmeden, ev 
yapılması için kredi ve saire sağlanmadan yıkıl-
mıyaeak. Fakat öbürleri ne olacak? öbürleri yı
kılacak mı? Bedelsiz mi yıkılacak? Şimdi bu 
madde yıkılma olayına inhisar eden hükümler
le başladığı için bunun hakkında birşey söyle
mesi lâzımdı. Bu birinci cümleden sonra yani, 
«Bir tanesi hakkında bu madde hükümleri uygu
lanır», dedikten sonra geriye kalanlar yıkılacak-
sa; geri kalanlar yıkılacak, bedelsiz yıkılacak, en
kazı kendisine aidolmak üzere yıkılacak, her 
neyse getirilmek istenen hüküm o getirilmeli idi. 
Halbuki, yıkılma bırakılıyor, fıkranın bundan 
sonraki kısmında ve korunmasına geçiyor. Deni
yor ki, «Şu kadar ki; plân ve mevzuat icapları
na göre yapılardan korunması mümkün olanlar 
varsa, bunlardan birinin seçilmesi şarttır.» Son
ra gidiyor, işte bedeli, kargılığı verilecek, buna 
itiraz edilebilir, ve saire... Burada bir tutarsız
lık var. Burada asıl yıkılmaya ait hüküm geti
rilmeli idi. 

Korunma meselesine gelince, buna da itirazı
mız var. Neden birden fazla gecekondu yapmış? 
Yani gecekondu ticaretini yapmış ve bu ticareti 
de kanunsuz olarak yapmış; çünkü, bütün ge
cekondular aslında kanunsuz olarak, kanuna ay
kırı olarak yapılan inşaattır. Kanuna aykırı ola
rak ticaret yapmış olan bir insan korunuyor, bu 
madde hükümlerince. Niçin? Şimdi, arkadaşlar 
meselenin esasını gözden kaçırmıyalım. Esasın
da gecekondular kanuna aykırı olarak yapılmış. 

olan inşaattır ve sırf hukukçu bakımından düşü
nürseniz, formel olarak, şeklî olarak düşünürse* 
niz, kanuna aykırı olarak yapıldığı için cezalan
dırılması gerekir. Halbuki, cezalandırmıyoruz, 
bir kanun getirerek bunların derdine çare bul
maya çalışıyoruz. Neden? Çünkü diyoruz ki; bir 
başını sokacak ev edinmek, bir barınak o kadar 
mübrem, hayati, temel bir ihtiyaçtır ki, böyle 
temel bir ihtiyaç için, onu karşılamak için ka
nunu zedelemiş, ona aykırı hareket etmiş bir va
tandaşı mazur görmemiz icabeder diyoruz, man
tık bu. Yoksa hukukî bakımdan cezalandırılması 
gerekir, sırf şeklî balkımdan, şeklî hukuk bakı
mından. Ama dediğim gibi, tıpkı yemek içmek 
gibi, onlar kadar mübrem, zaruri bir ihtiyaool-
duğu için bir eve, bir barınağa başını sokmak, 
kanunsuz da yapılmış olsa, kanuna aykırı da ol
sa cezalandırma yoluna gitmiyoruz. Bilâkis on
ların bu ev meselesini kolaylaştıracak hükümler 
getirelim, diyoruz. Demek ki, esas bu. Ama şim
di burada bir vatandaş veya vatandaşlar grupu 
var ki, böyle mübrem ihtiyaç için yapmamış bu 
kanuna aykırı hareketi. Çünkü birden fazla ge
cekondu yapmış. Bir tanesini, peki, çok temel, 
hayati bir ihtiyacı için yapmış. Üçüncü, beşini, 
onunu niye yapmış? Ticaret için yapmış. Kanun
ları sırf özel bir kârı için haleldar etmiş. Neden 
biz şimdi onun gecekondusunu bedeli mukabili 
alarak mıükâfatlandırıyoruz?.. 

Zaten o bedelini vereceğimiz inşaat kanunsuz 
inşaattır, olmaması lâzım gelen inşaattır. Niye 
koruyoruz bunu? Gayri meşru bir ticaret şeklini 
korumuş oluyoruz. Halbuki, tenakuza bakınız, 
mübrem, zaruretine binaen, çoluğunun. çocuğu
nun başını bir eve sokabilmek için tek gecekondu 
yapmış olan vatandaşın gecekondusunu bedelsiz 
olarak yıkıyoruz. Hattâ yıkma masrafını da ona 
veriyoruz. Yıkma işlemi ile o mükellef. O ki, çok 
mübrem ihtiyavcı için yapmış bunu, tek bir tane 
yapabilmiş ancak, onu yıkıyoruz, hiç bedelsiz, en
kazını bırakarak, yıkma masrafını da vermiyerek; 
sonra hiç mübrem ihtiyacı değil, kâr için yapmış 
bir adam üç tane, beş tane, onların içinde koru
nabilecek vaziyette olanı bedeli karşılığında sa-
tmalıyoruz. Böyle şey olamaz. Madem ki, kanuna 
aykırı şey yapmıştır, ona hiçbir mükâfat verme
mek lâzımdır. Bedelsiz olarak, zaten kanunsun 
olan, zaten hakkı olmıyan gecekondularını elinden 
almak lâzım, O zaten kanuna aykırı olarak, b.unçft 
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senedir bu 3 - 5 - 10 tane yaptığı gecekondu ile 
kâfi derecede kâr etmiş. O kârlarını ona bırakı
yoruz, geri istemiyoruz. Ama, esasen kanunsuz 
bir şekilde yapmış olduğu ticaretin ona niye mü
kâfatını verelim? Binaenaleyh muhteva bakımın
dan da itiraz edilecek hükümlerdir. 

En son fıkraya geliyorum. Doğrusu oradaki 
şeyi anlıyamadım, pek. Tavzih ederlerse memnun 
olurum. Son fıkra diyor ki; «Konuttan başka mak
satlar için kullanılan gecekondulardan plân ve 
mevzuat icaplarına göre korunması gerekenler 
hakkında da bu madde hükümleri uygulanabilir.» 
Yani demek ki, bu da bedelleri verilerek alınabi
lir, falan her halde. Fakat şimdi burada mantık
ta çelişme var gibi geliyor bana. Korunmadan 
bahsediyor, eğer korunacaksa bunlar, konuttan 
başka maksatlar için kullanılan gecekondular 
korunacaksa, demek ki, bunlar tasfiye bölgesinde 
olan gecekondular değil korunma bölgesinde olan 
gecekondu. Yani bunların yıkılması falan zaten 
söz konusu değil. Korunma bölgesinde olan gece
kondu sahipleri de zaten bu kanunun hükümleri
ne göre, o gecekondularını ıslah etmek mecbu
riyetindeler. Bundan sonra bir madde gelecek, 
bilmem, iki sene zarfında ıslah etmezlerse onar-
mazlarsa o zaman yıkılacaklar. Peki, o zaman bu 
lüzumsuz bir hüküm oluyor. . Yani yıkılma bölge
sine ait bir hüküm olamaz. Çünkü korunmaktan 
bahsediyor, tasfiye bölgesine ait olamaz. Korun
ma bölgesinde konuttan başka maksatlar için kul
lanılan gecekondular ise zaten muhafaza olacak, 
bunlar zaten ıslah bölgesindedir, tasfiye bölgesi 
değildir ve bu kanunun daha sonra gelecek hü
kümlerine göre iki yıl zarfında plân gereğince 
gösterilen onarımları, tamirleri yapmak mecburi
yetindedirler. Yapmazlarsa yıkılacaklardır. Bina
enaleyh bu hükmün, son fıkra hükmünün ben mâ
nasını da anlıyamadım, lüzumunu da anlıyama
dım. 

Şimdi bu tenkitler karşısında yapacağım tek
lifleri zaten dolayısiyle izah etmiş oluyorum. 

Birinci fıkranın ilk kısmı maddeden çıkarıl
malıdır. Yani, «Belediyelere aidolan veya bu 
kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geç
mesi gereken arazi ve arsalar üzerinde...» Bu 
tahdit, bu sınırlama çıkarılmalıdır. Doğrudan 
doğruya «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılıp 16 ncı ve 17 nci maddelere göre tes
bit edilmiş bulunan gecekondular.» demeli. Yani 
belediye arsasına yapılmış, belediye arsasına ya

pılmamış, kendisine ait arsa üzerinde, başkasına 
ait arsa üzerinde, bu tefriki ortadan kaldırarak, 
bu kanun yürürlüğe girmeden önce yapılmış olan 
bütün gecekondular için bu hükümler şâmil hale 
getirilmelidir. Yani bu kanun yürürlüğe girme
den önce yapılan gecekondulardan yıkılacak olan
ların sahiplerine (a) ve (b) bendindeki koruyucu 
hükümler tatbik edilmelidir. Arsanın kime ait 
olduğu üzerinde hiçbir tahdit yapılmaksızın... 
Birinci tadil teklifim bu. 

İkinci tadil teklifim; ikinci fıkrada yalnız bi
rinci cümlenin kalması, yani birden fazla gece
konduya sahibolanlardan bunların sadece bir ge
cekondusuna bu madde hükümlerinin uygulana
cağı cümlesinin, hükmünün kalmasını, diğer kıs
mının, yani, birden fazla gecekondusu olursa be
deli karşılığında satmalınır, vesaire, bunun ta
mamen fıkradan çıkarılması... 

Üçüncü tadil teklifim de, üçüncü fıkranın 
mantık ve lüzumunu da anlıyamadım. Ve bina
enaleyh yersiz bulduğumdan bu fıkranın da tama
men maddeden çıkarılmasını teklif ediyorum, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sırada bulunan Sayın Reşit Ül
ker, söz sırasını Sayın Ali Rıza Uzuner'e vermiş
tir. Buyurunuz Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; gerçekten 25 nci 
madde bundan evvel görüştüğümüz bâzı önemli 
maddelerden daha çok değer taşıması lâzımgelen, 
ağırlık taşıyan bir maddedir... 

BAŞKAN — Madde 21 dir efendim... . 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — özür di

lerim, 21 nci maddedir. Maddeyi1 bendeniz de 
birkaç defa okudum, iki kısımdan mütalâa et
mek mümkündür ve kanun tekniği' bakımmdaaı 
da ikiye ayrılarak iki madde haline sokulma
sında. faydaı mülâhaza etmekteyim, şekil itiba
riyle. Diğer taraftan asıl önemli gördüğüm hu
sus, madde 25 nci maddeye atıf yapmaktadır. 
Bu bakımdam 25 nci maddedeki bir hususu be
lirtmeme müsaadelerinizi istirham edeceğim. 
Bilhassa burada bir hususu belirtmeme müsaa-
deierünizi istirham edeceğim. Bilhassa burada 
yoksul ve dar gelirlilerden! bahsedilmekte ve 
brjnım da bir yönetmelikle tesbit edileceği; kime 
yoksul, kime dar gelirli deniyor, kime denmiyor, 
objektif kıstakların bir yönetmelikle tesbit edi
leceğine işaret ediliyor. Ama yoksul ve dar gê -
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lirli kabul edilmiyenler hususunda madde her j 
hangi bit" görüş getirmemektedir. Bu bakımdan I 
25 ncî madde ile çok yakın ilgisini gördüğümüz, I 
dolayısiyle 21 nei madde üzerinde ne kadar du- I 
rultea yeridir ve bunu vuzuha kavuşturmak za- I 
rureti aşikârdır. Yönetmeliğe bunları bırakmak I 
zor. Yoksul ve dar gelirli deyimi vardır. 25 nci I 
madde aynen şöyle diyor : «Kimlerin yoksul ve I 
dar gelirli sayılacağı, kendisine arsa tahsis edil- I 
lecoklerin öncelik sırası ve yukarda sözü geçen 
diğer hususların esasları yönetmelikte belirti1- I 
lir.» Şimdi bu kanunda eğer daha vazıh kıstas- I 
lar koymazsak, bunu tesbitte tatbikatta çok I 
güçlükler, hattâ suiistimaller doğabilecektir. I 
25 nei madde ile yakın ilgisi olmam hasebiyle I 
ikisini birlikte mütalâa etmek zorunluğu aşi
kârdır. Çünkü, maddenin birinci fıknaısı, a ve b 
bendleri ve onıi takibeden ikil madde haline gel
mesini uygun gördüğümüz birden fazla gece
kondu kısmına kadar olan deyimler hep 25 nei 
maddeye atıf yapmaktadır. Hattâ, 27 nci mad
deye dahi atıf yapmaktadır. 

Bir de, burada bilhassa bendenizin üzerinde 
duracağım bir husus var, «Birden fazla gece
konduya sahibolanların, bunlardan sadece seçe
cekleri bir tanesi hakkında yukardaki hüküm
ler uygulanabilir.» yani, uygulanabilir de. 
Bunu daha kesin bir hükme bağlamakta fayda 
vardır, mutlak surette. Bir önerge de takdim 
etmiş bulunmaktayım, «uygulanır» şekline so
kulması lâzımdır. Neden böyle ifade edilmiştir, 
anhyamadım. Bunu kesin bir hükme bağlamak 
lâzımdır. 

Diğer taraftan maddenin son fıkrasında, ko
nuttan başka maksatlar için kullanılan gecekon
dulardan plân ve mevzuat icaplarına göre ko
runması gerekenler hakkında bu madde hüküm
leri uygulanabilir, denilmektedir. Yani, konut
tan gayri' olursa bir esası alınıyor. Eğer konut 
ise yalnız bir tanesi almıyor. Burada da bir 
dengesizlik dikkatimizi! çekmektedir. Bu ba
kımdan sunduğum önergede «uygulanabilir» 
şeklinde olan maddenin sonundaki kelimenin 
«uygulanır» şeklinde olması, diğer taraftan (b) 
fıkrasının ikinci bendinde, birinci cümlenin so
nundaki «uygulanabilir» deyiminin de «uygula- I 
nır» şeklinde tebdili teklif edilmektedir. I 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 25 nci madde
ye atıf yaptığı için burada özellikle yoksul ka- I 
bul edilmiyenler ne olacak, diye bir sual kar- | 
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şıınıza çıkıyor. Tasarıda bunlarla ilgili hiçbir 
maddeye bendeniz raslıyamadım. Sayın Komis
yon bizi bu hususta aydınlatırsa kendilerine 
şükran borçlu kalacağız. 

Tasarıyı belki fazla tetkik edemedim, ama 
bilhassa bu yoksul ve dar gelirliler dışındakiler 
ne olacaktır, sualinin cevabını yaptığım tetki-
katta bulamadım. Bu hususta komisyon bize bil
gi sunarsa, şayet zaruret hissedersek tekrar gö
rüşlerimizi arzetmek imkânını arıyacağız. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş-

kan, muhterem arkadaşlar; tasarının, kanu
nun belkemiği olabilecek en mühim bir mad
desi üzerine gelmiş bulunuyoruz. «Gecekondu
ların ıslah ve tasfiye» matlabmı taşımaktadır, 
tasarının 21 nci maddesi. Gecekonduların ıslâh 
ve tasfiyesi terimleri üzerinde 16-17 nci madde
ler üzerinde münakaşalar yapıldı. Tasfiyeden 
kastedilen nedir, diye soruldu. Sayın Bakan, 
öyle yerler vardır ki, amme hizmetlerini oraya 
götürmeye imkân yoktur. Ezcümle, ışık, su, elek
trik ve yolu oraya götürmeye imkân yoktur. Bi
naenaleyh orada yaşıyan vatandaşlar yolun, 
ışığın, suyun götürülebileceği, amme hizmetle
rinin götürülebileceği bir yere nakletmezsek bu 
takdirde gecekondu ıstırabını temadi ettirece
ğiz. Yine bâzı yerlerde vardır ki vatandaşlar 
gitmiş, tarihî değeri, turistik değeri oian yerlere 
gecekondu yapmışlardır. Bunların öyle yerlede 
kalması memleketimizin doğrudan doğruya ikti
sadi durumu üzerine menfi tesir yapmaktadır. 
Bunların da kaldırılması tabiî ve zaruridir, de
diler. İşte, su, elektrik yol, kanalizasyon gibi 
medeni imkân ve ihtiyaçları ulaştıramadığımız, 
Tarihî ve turistik ehemmiyeti haiz olan yerlerde 
yapılmış olan gecekonduları kaldırmayı biz tas
fiye mânasında mütalâa etmekteyiz, diye buyur
dular. Sair yerlerde ise eğer ıslahı mümkün ise 
ışık, su, elektrik götürmek babında, sıhhi şart
ları düzeltmek yolunda bir imkânı haiz ise bun
ları da ıslâh etmek suretiyle mütalâa etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım. Sayın Bakanın bu 
söyledikleri gayet mâkuldür, yerindedir. Ben 
de fikirlerine iştirak ediyorum. Ama «Gece
konduların ıslâh ve tasfiyesi» matlabmı taşıyau 
bu maddenin içinde Sayın Bakanın bu fikrini 
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realize eden bir fıkraya bendeniz tesadüf etme
dim. Sayın Komisyon, Sayın Bakan çıkar bu
rada bana derler ki; işte şu fıkra benim dedi
ğim şu fikri realize etmiş vaziyettedir, bu fikri 
tamamen kaleme almıştır, metin haline sokmuş
tur, derlerse ben memnun kalacağım ve Yüce 
Mecliste maddenin vazıh bir şekilde kaleme 
alındığını kabul etmiş olacaktır. 

Maddeyi metin olarak okuduğumuz zaman, 
gecekonduların ıslah ve tasfiyesinden ne kaste
dildiği açık bir şekilde anlaşılmamaktadır. Pro
fesör Hart bu tasarıyı tetkik ettiği zaman, bu 
tasarı ile gecekondu dâvasının süratle halledil
mesi şöyle dursun, bilâkis gecekondu dâvası da
ha da çok kötü bir vaziyete gelecek, daha da 
gecekondular fazlalaşacaktır. Gecekondularda 
oturanlar ile diğer sahalarda oturanlar arasın
daki uçurum daha da fazlalaşacaktır. Bozuk 
düzen, vaziyet^ başıbozukluk devam edecektir 
demişlerdi. Bunun en başta gelen sebeplerin
den birisinin gecekondunun üzerinde hangi ame
liyelerin yapılacağını ve ıslah ve tasfiyeden ne 
muradedildiğini, vatandaşa ne şekilde tapu 
verileceği hususunu tasarının açık bir şekilde 
ifade etmeyişinden bahsederek, bu beyanatta 
bulunmuşlardı. Şimdi metni, okuyalım; «Bele
diyelere aidolan veya bu kanun uyarınca bele
diyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve 
arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılıp 16 ncı ve 17 nci maddele
re göre tesbit edilmiş 'bulunan gecekondulardan 
konut olarak kullanılanları, içinde oturanlar 
25 nci maddedeki şartları haiz oldukları takdir
de.» 25 nci maddedeki şartı tetkik ettiğimiz za
man, sadece arada, ıslah ve tasfiye dolayısiyle 
açıkta 'kalan vatandaşlara arsa tahsisinde bir 
öncelik tanımaktadır. 

«a) Gecekondunun sahibi ise, ıborçlanma 
suretiyle veya sair şekillerde konut temin edi
linceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis 
edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak sure
tiyle, 27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun 
olarak konutunu yapıncaya kadar..» Demek ki, 
ıburada içinde bulunduğu konut yıktırılmıya-
eak. Ne zamana kadar? Kendisine borçlanmak 
suretiyle veya sair şekillerde konut temin edi
linceye veya konut yapmak üzere arsa tahsûs 
edilip, lüzumu halinde kendisine kredisi sağla
nıncaya kadar bunların gecekonduları yıkılmı-
yacaktır, diyor. 

Peki burada bu fıkra ile kasdedilen bir tas
fiye midir, yoksa bir İslah mıdır? Burada de
mek ki, konut temin edilinceye kadar yıktırıla-
mıyacağı ifade edildiğine göre burada bir tas
fiye bahis mevzuudur. Yine (b) fıkrasında : 

«Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz kira
lık 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 ka
dar, yıktırılamaz.» 

Bu da aynı şekilde bir tasfiye bendi olarak 
göze çarpmaktadır. Burada da £>ir ıslah keyfi
yeti yoktur. Fazla olarak (b) bendinde bir de
yim hatası da vardır. «Gecekondunun sahibi de
ğil ise ucuz kiralık konut temin ediMnceye ka
dar..» Bu ne demektir? Bu ucuz kiralık konut 
temin etmek demek, gecekondu içinde kiracı 
vaziyetinde bulunan vatandaşın tekrar kiracı 
vaziyetine sokulması demektir. Halbuki bu ka
nunun maksadı, gecekondular içinde yaşıyan 
vatandaşların süratle gecekondudan kurtarıl
ması, mülk sahibi edilmesi bu suretle gecekon
du ıstırabına nihayet verilmesidir. Buradaki 
bu deyim tamamen kanunun gayesine ve nrak-
sındına aykırı bir deyimdir. Ve tatbikatçıları 
büyük müşküllerle karşıkarşıya bulunduracak
tır. 

İkinci fıkrayı mütalâa ettiğimiz zaman, bir
den fazla gocekonduya sahübolanların 'bunlar
dan sadece seçecekleri bir tanesi hakkında yu
karıdaki hükümler uygulanabilir. Şu kadar ki, 
plân ve mevzuat icaplarına göre 'bu yapılardan 
korunması mümkün olanları varsa bunlardan 
birisini seçmesi şarttır. Bunlardan birisi eğer 
plân ve mevzuat çerçevesi içinde, yani gece
kondu mefhumu içine girmiyor, sıhhi şartları, 
ışık, yol ve su gibi şeyler yapılmış olan binala
ra ulaşacak durumda ise buraların yıkılmaması 
gerekiyor. Fakat birkaç binaya 'bir kişi sahipse* 
bunlardan bir tanesini seçmesini şart koşuyor. 
Bu yerindedir. Ancak devam eden kısmında, di
ğer korunması gerekenlerden lüzumlu görülen
leri hangi amaçlarda kullanmakta olursa olsun, 
belediyelerce takdir olunacak bedel karşılığın
da alınarak lüzum ve ihtiyaca göre sürekli ve
ya geçici bir zaman için olduğu gibi vevya de
ğiştirilerek kullanılabilir veya kullanılmak üze
re kiraya verilebilir veya satılabilir. 
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iMuh'terem arkadaşarım, burada belediyelere 
!bu plân ve program dâhilinde konut olarak kul
lanılması mümkün olabilen binaları, yapılan tu
tup vatandaşlara gecekondu konutu olarak tah
sis etmesi lâzımgelirken belediyelere, »atma, be
lediyelere, kiraya vermek gibi bir salâhiyet ta
nımaktadır. Bu, öbür maddelerde de ifade etti
ğimiz gibi, belediyelerin kendi asli vazifesini bir 
tarafa atarak emlâk spekülâsyoncuları gibi bir 
emlâkçilik vazifesi yapmaya teşvik edecektir. 
Bunun büyük zararları olacaktır. Maddenin bu 
kanunun maksadına uygun şekilde kaleme alın
ması isteniyorsa plân ve program dâhilinde ko
runması mümkün olan binaların konutsuz va
tandaşlara tahsisi yolunda kaleme alınması ge
rekirdi. Bu yolda da bir noksanlık vardır, spe
külâsyona sebebolacaktır. Bütün bunlar mad
denin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 
Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi mefhumları
nın ne olduğu ve üzerinde hangi ameliyelerin 
yapılacağı hususu açık bir şekilde belirtilme
miştir. Açık bir şekilde belirtilmediği için ka
nunun belkemiğini teşkil eden bu madde ihti
yaçlara cevap vermiyeceği için gecekondu ıstı
rabını nihayetlendiremiyecektir, bilâkis gece
kondu ıstırabını daha da fazlalaştıracaktır. Sa
yın Komisyonun Yüce Meclisi bu yolda tenvir 
-etmesi gerekmektedir. Eğer tenvir edemezse 
maddeyi yeniden, tekrar kaleme alıp memleke
tin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazır
lamasını istirham eder, bu yolda vereceğim 
önergeyi desteklemenizi saygı ile arz ederim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu buyurunuz. 
Bir dakika efendim, Komisyon söz istiyor, tak-
dimen Komisyona söz vereceğim. Buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL /İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, konuşmakta olduğumuz 21 nci mad
de tasarının 16 ncı ve 17 nci maddesinde belir
tilen esaslar dâhilinde gerek ınıntaka ve gerekse 
adeden tastyit edilen gecekonduların yıkımında 
riayet edilecek hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bu hüküm, tasarının anamaddelerinden biri 
olan, gecekonduda oturan kimselere yeni bir 
mesken temin edilmedikçe kendilerinin gecekon
dularının yıkılmıyacağı ve buradan çıkmıyacak-

ları hükmünü teyideden fıkraları ve maddeleri 
ihtiva etmektedir. 

Sayın Behiee Hat'ko Boran Hanımefendi yap
mış olduğu konuşmada tasarının 21 nci maddesi
nin belediyelere aidolan ve bu kanunla belediye
lerin mülkiyetine kanunen geçen araziler üzerin
de bulunan gecekondularla, halen bu kanuna gö
re dalhi olsa belediyelerin emrine geçmemiş ve 
hakiki şahısların elinde bulunan araziler üzerin
deki gecekonduların yıkımında bir tefrik yapıl
dığını, bunun ne mantığa, ne de sosyal adalet 
ilkelerine uyduğunu beyan buyurdular ve ara
daki tefrikinin kaldırılması lüzumuna işaret et
tiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu hakkında 
katî cevabımızı vermeden evvel tasarının tümü 
ve bunun yanında 6785 sayılı İmar Kanunu ve 
meri umumi hükümlerimize nazaran âzinsiz yapı
ların tasnifinin yapılmasında bir fayda mülâha
za ettim. Bir defa izinsiz yapılar ister âmmeye 
ailt araziler üzerinde olsun, ister hakiki şahıslara 
ait araziler üzerinde olsun genel olarak iki şekil
de mütalâa edilmektedir. Birincisi bu kanunun 
vakıa olarak ele almış olduğu gecekondular, di
ğeri de satir izinsiz yapılardır. Gecekonduların ta
rifini kapsıyan müzakeresi sırasında hakiki şa
hısların arazileri üzerindeki gecekondular ile 
kendi hissesi veya kendi arazisi üzerinde yapıl
mış olan gecekondular bir tasfiye hükmü içinde 
geçici maddelerde ele alındığını ve bu itibarla 
bu kanunun kapsamında bir tarifin hudutları 
içinde kalması zaruretine işaret etmiştik. Gerçek
ten bu doğru idi. Çünkü gerek maddenin bu ta
rifi ve gerekse umumi hükümler ve 6785 sayılı 
Kanun tatbikatı icabı bir vakıa olarak ele alına
rak, gecekondu probleminin istisnai1 hükümlerle 
halline cevaz vermemektedir. Şu halde tasnifimi
zi tekrarlıyalım. Umumiyetle Türkiye'de izinsıi'z 
yapılar gecekondu ve diğer izinsiz yapılar olaırak 
ikiye bölünmektedir. Gecekondular da ya bu 
maddede bahsedildiği gibi halen belediyelerin 
mülkü olan veya bu kanuna göre belediyelerin 
mülkü olacak araziler üzerinde inşa edilmiştir 
veyahut da özel kişilerin, gerçek kişilerin arazi
leri üzerinde inşa edilmiştir ve halen bu işgal de
vam etmektedir. Anayasamız sarih olarak 36 ncı 
maddecinde mülkiyet hakkını korumaktadır. 
Şimdi bu kanun gerek belediyelerin imkânları, 
gerekse Devletin imkânları İle evvelâ kendi mül-
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künde olan arazi üzerinde tasarruf imkânını 
(bahşettiğime göre, olibctte ki, Anayasanın 36 ncı 
maddesi hükmüne uygun olarak âmmeye taallûk 
eden araziler ile ferde taallûk eden arazilerde 
bir tefrik yapılması zarureti vardır. Aslında 
.mantık ve sosj'al adalet bakımından müdafaa 
yolu yoktur, deniyorsa da Anayasaya uygunluk 
bakımından Hanımefendinin beyanına iltifat et
mek imkânsızdır. Şu hale göre evvelâ âmme ve 
belediyeler, kendisine taallûk eden arazi üzerin
de tasarruf etme imkânına sahiptir. Ve bu mad
de ile bu hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan 
öze], mülkiyete taallûk eden araziler üzerinde bu
lunan gecekonduların da yine bu tasarıda, lüt
federek kabul ettiğiniz 5 nci maddesinde göste
rildiği şekilde âmme emlâki meyanına ithal edil
mesi mümkündür. Bunun için de ya pazarlık su
retiyle belediyeler bu yeri alacaktır, ya da istim
lâk cihetine gidilecektir. Ancak peşinen, bugün
den hangisinin istimlâki lâzımgeldiği veyahut da 
satmalı nmasmm icabcttiğinıin de 'bilinmesine im
kân yoktur. Bu bir tasnif ve tadat konusudur. 
Şu hale göre özel mülkiyete taallûk eden arazi 
"üzerinde yapılan, gecekonduları, 21 nci madde
deki yazılı şekilde koruma yoluna gittiğimiz an
dan itibaren Anayasamızın mülkiyet hakkına 
taallûk eden hükümlerini sarahaten ihlâl ötmiş 
oluruz. Anayasaya aykırı bir davranış içine gi
rilmesine de imkân olmadığını sayın hatıiip elbet
te ki, takdir edecektir. 

Diğer taraftan bu maddeyi yanlış anlama
mak lâzımdır. Madde 16 ncı ve 17 nci maddeler
de tesbit edilen, yani evvelce yapılmış olan ge
cekonduları içerisine almaktadır. Bundan evvel 
yeniden gecekondu yapılmasının önlenmas/ine ta
allûk eden bir 18 nci madde kabul ettik. 

Dikkat ederseniz yine burada da ayrı bir tas
nif varıdır. Bu tasnifte de birinci bölümde «Kat
ma bütçeli dairelere-ait arazi ve arsalarda veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılacak daimi ve geçici bütün iziniz 
yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş 
bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kal
maksızın, belediye ve Devlet zabıtası tarafından 
derhal yıktırılır» denmektedir. Burada da âm
me emlâki ayırdedilmiştir. En son fıkrasında, 
bu yeni yapılacak gecekondular için bir hüküm
dür, âmme emlâkine gösterilen hassasiyeti, bu 
kanun istisnai bir kanun olması itibariyle fert 

arazisi içerisinde haklı olarak göstermemektedir. 
Dikkat ederseniz, «özel kişilere veya bu madde
nin birinci fıkrasında sözü geçenler dışındaki tü
zel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak 
izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin yazılı 
müracaatları üzerine...» Diğer tarafta re'sen var
dır, burada arsa sahibi müracaat etmezse yeni 
yapılacak, bu kanundan sonra yapılacak gece
kondular için müraoaat etmezse, bu yıkım ve 
zorla yıkım işi ele alınmıyaeaktır. Ve yine bura
da mülkiyet durumlarının tesbiti şarttır. Yine 
böyle bir müracaat olmadığı takdirde böyle bir 
ihtilâfın hallini haklı olarak kamun tasarısı umu
mi hükümlere bırakmaktadır. Şimdi bu tefriki 
Anayasanın icabı olarak yapıyoruz, aslında yap
mak mecburiyetimiz de vardır. Çünkü bugün için 
fert arazisi üzerinde bulunan gecekonduların iş
gal ettiği yerlerde gerçekten mülkiyet hakkının 
tam mânası ile korunmuş olduğunu kabul etmek 
zerdur. Düşününüz ki, rızası hilâfına her hangi 
bir kimsenin arazisi bir gecede işgal edilmiş, yüz
lerce gecekondu yapılmış ve bunlar bir vakıa ola
rak ortaya çıkmıştır. ' 

Bugün mahkemelerden alman ilâmların in
faz edilemediği, müspet ilâm çıkmasına rağmen 
icra memurlarınca tatbik mevkiine komılamadığı 
ve bu sosyal vakıanın bu tasanda görüldüğü gi
bi Devletçe ele alınmasını icabettiren sebepler 
olarak tezahür etmektedir. 

Şu hale nazaran bu tasnif doğrudur. Gerçek 
kişilerin arazileri üzerinde yapılmış bulunan ya
pıların yıkılması genel olarak umumi hükümlere 
tabidir. Mülkiyet hakkının kendisine 'bahşettiği 
haklan arazi sahipleri istimal edeceklerdir. Böy
le bir durum karşısında, biraz evvel arz etmiş
tim, 5 nci maddede yazılı yetkilerini kullanmak 
suretiyle gerçek şahısların veyahut da hususi 
hukuk hükmî şahıslarının elindeki arazilerin is
timlâki yapılabilir ve bu madde hükümleri tat
bik edilebilir. Kaldı ki, tatbikatta, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bu yıkım keyfiyeti gerçek kişi
lere ait araziler üzerinde, maalesef nazarî ola
rak kalmaktadır. Mahkeme ilâmlan infaz edile
memektedir. 

Diğer taraftan, hisseli gayrimenkuller üze
rinde gerçek kişilerim bidayette gecekondu ya
parken veyahut da gecekondu yapıldıktan sonra 
haricî alım - satımlarla veyahut da belli bir his
se satınalmak suretiyle gayrimenkulun şayî bir 
cüzünü iktisabettiği haller yoktur. Bunun açın. 
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de Sayın Behice Hatko Boran Hanımefendinin i 
dfcah ettiği şekilde geçici 1 nci maddeye ik'tnei 
bir fıkra eklenmiştir. Bu ikinci fıkra, zannede
rim hanımefendinin işaret etmiş oLduğu dertlere 
deva getirecek niteliktedir. 

Yine arkadaşlarımız, birden fazla gecekon
duya sahip bulunanlardan sadece seçecekleri 
bir tanesine yukardaki hükümlerin uygulana
bileceği hükmüne dokunmuşlardır. Bu kanunun 
anaprensiplerinden birisi gecekondu ticaretinin 
önlenmesi keyfiyetidir. Gecekondu ticareti ya
panlara bu imkânı bu tasarı kapatmaktadır. An
cak evvelce yapılmış olan, bir vakıa olarak or
taya çıkmış, fiilî ve hukukî kısımları bulunan 
bu yapılarda yapılacak muameleyi 21 nci mad
denin (b) bendinden sonra gelen fıkrasında ta
sarı göstermektedir Elbetteki ihtiyaç sahibi bu
lunduğu takdirde birden fazla gecekondusu bu
lunan adama tasarının prensibi icabı bir tek ge
cekondu tahsis edilecektir. Ama bunun yanında 
daha fazlası varsa, eğer bunlar yıkım bölgesin
de değilse veya ıslah bölgesinde olup da, plân 
tatbikatına göre, yol için, umumi hizmetler için 
yıktırılacak bir mahalde değilse, ve bunlardan 
istifade imkânları mevcut ise bu gecekondula
rın enkazlarının - dikkat edilmesi lâzımgelen I 
şudur - enkazlarının belediyenin eline geçmesi 
ve diğer vatandaşlara tahsis edilmesinde fayda 
vardır. Filhakika, aslında gecekondu yapım I 
keyfiyeti bir gasptır. Ve ancak bunun bir hu
kukilik tarafı da, zeminin dışında bulunan en
kazın yapana aidolması keyfiyetidir. Şu halde 
bu da mülkiyet hakkının korunmasına taallûk 
eden bir konuya menkul mülkiyet esası üzerin
den dokunmaktadır. Bu itibarla, Sayın Behice 
Borann Hanımefendinin dediği gibi, birden zi
yade gecekondu yapmış olan kimselerin elinden 
hot behot enkazlarının alınması ve karşılığının 
verilmemesi bahis konusu olamaz. Burada mül- I 
kiyet hakkının korunmasında zaruret aşikârdır. 
Burada verilecek sadece enkaz bedelidir. Aslın
da zeminle alâkası yoktur. Çünkü zemin bizatihi 
belediyenin malıdır ve yahutta bu kanuna göre 
olmuştur... 

Diğer taraftan, diğer arkadaşlarımın da te
mas ettikleri tasarının 21 nci maddesinin son 
fıkrasında «konuttan başka maksatlar için kul
lanılan gecekondulardan plân ve mevzuat icap
larına göre korunması gerekenler hakkında da 
bu madde hükümleri uygulanabilir.» Bunun, ar- I 
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kadaşlarımız, katî hale sokulmasını istediler, bir 
kısmı da, «bu madde kalksın» dediler. Şunu ifa
de etmek isterim ki, bu maddenin kalkmasında 
fayda yoktur, zarar vardır. Bugün küçük el sa
natlarının korunduğu veyahutta ikametgâhla 
ticaretlerinin birleştirildiği görülen vakalardan
dır. Ve hattâ iktisaden az gelişmiş bölgelerde bu 
çalışma ve iskân keyfiyeti teşvik de görmekte
dir. Biz düşündük ki bu fıkrayı koyarken, gece
kondu mmtakalarımızda gayet mütevazi yapı
lar içinde iki odadan ibaret bir yapıda, bir ta
rafta kendi küçük sanatı veyahutta bakkallığı
nı, esnaflığını yaparken diğer tarafta da ika
met edildiği görülen vakalardandır. Şu halde 
bu gibi hallerle karşılaşıldığı takdirde, bunun 
dükkân kısmını almak, sadece oda kısmını ken
disine konut olarak bırakmak gibi garip durum
larla karşılaşılmamasını temin için idareye tak
dir yetkisi tanınmıştır. Madde lüzumludur ve 
zaruridir. 

Yine bundan evvelki fıkraya yapılan tenkid-
ler dolayısiyle dönüyorum, birden fazla gece
kondusu olan yerlerde, gecekondusu olan kişi
lere ait gecekondular şayet ıslah bölgesinde ise, 
buradaki espiri yıkma değfl, yıkmamadır. Yı
kılması mecburiyeti olduğu takdirde 22 ve 23 
ncü maddeler uygulanacaktır ki; o da esas 
prensibe uygunluk arz etmektedir. 

Sayın Ali Rıza arkadaşımız 25 nci maddeden 
bahisle durumları 25 nci maddeye uymıyan kim
seler hakkında ne gibi bir muamele yapılacak
tır ; şeklinde bir sual tevcih ettiler. Aslında bun
dan evvelki konuşmalarımda da işaret ettiğim 
gibi esas mesele konut politikasıdır. Yani top-
yekûn, Türkiye'de, mesken meselesinin halli da
vasıdır. Gecekondu bir vakıa olarak ortaya çık
tığına göre bunları bir tasfiye meselesi yani 
genel olarak bir tasfiye meselesi ve bu konut 
problemi içerisinde bir ünite olarak ele almak 
mecburiyeti vardır. Şayet bu şart lan haiz değil 
ise yine evvelki hükümetlerin hazırlayıp halen 
Meclis komisyonlarında bulunan ve yeniden 
kendi görüşlerine göre bu Hükümetin hazırla
mış olduğu Konut kanun tasarısı, Arsa ofisi 
kanun tasarısı gibi tamamlayıcı-ve asli gayeye 
müteveccih olan tasarılarla bu hususlar teminat 
altına alınmıştır. Dikkat ederseniz, bâzı ahval
de sadece gecekondulara taallûk etmekle bera
ber, gelecek olan bu kanun tasarılarının ana hü-
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kümlerini zedelememek için hükümler bu tasarı 
içinde yerleştirilmiştir. Bu itibarla topyckûn 
dar gelirli vatandaşlarımız, memur vatandaşla
rımız -ve genel olarak vatandaşlarımızın konut 
problemi diğer kanunlarda ele alınacak ve on
ların da ihtiyaçları bu şekilde karşılanmış ola
caktır. 

Benim bu konuşmalardan tcsbit edebildiğim 
anasorular bunlardır. Cevaplarımı takdim et
tim. Saygılarımla büyük Meclisi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğ-
lu, buyurunuz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Efen
dim Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, grup adına söz 
istiyorsunuz. 

İSMAİL HAKKİ BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın madde hakkındaki ver
diği izahata teşekkür ederim. Fakat şu nokta
ya dokunmadılar. Ben de bunu sormak istiyor
dum. Kendilerini bir daha kürsüye davet etmek 
mecburiyetinde kalacağız. Maddede diğer ko
runması gerekenlerden lüzumlu görünenleri, 
belediyeler bedeli mukabilinde alacaklardır, de
niyor, burada bir istimlâk keyfiyeti bahis konu
sudur, tâbiri diğerle. Binaenaleyh belediye de
ğer fiyatını kendisi takdir edecek, alacak. İlgili 
şahıs tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
itiraz dâvası açacak, yani bir nevi tezyidi be
del dâvası açacaktır. Bu dâva açıldığı zaman, 
hâkim, dosyada hangi yolla gideceğine şaşıra
caktır. İstimlâk dâvalarına bakan bir mahkeme 
gibi usul takibederse, vatandaş uzun uzadıya 
külfetlere masraflara giriftar olur. Yok basit 
bir muhakeme usulü takibedecekse bunun da 
maddede sarahaten gösterilmesi lâzımdır. Taki-
bedilecek usul... («Var, var» sesleri) Efendim, 
sulh hâkimlerinin göreceği usul iki türlüdür. Şi
fahi usulü muhakeme, basit usulü muhakeme. 
Bunlardan hangisine tâbi olacağı maddede ya
zılı değil. 

Gene diğer taraftan belediye takdir eder
ken bu değeri, hangi kanalla takdir edecektir? 
Bir encümen seçmesi lâzımdır. Bu encümen be
lediyenin menfaatine aykırı olarak bir karar ve
rirse, idarenin de tenkis dâvası açmak hakkı ol
malıdır. Bunun da maddede zikredilmesi lâzım. 
Bu itibarla Sayın Komisyondan izahat lütfet

mesini rica ediyorum. Hürmetlerimle arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Behice Hatko Boran, 
T. t. P. Grupu adına. Buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Urfa) — Sayın Komisyon Başkam 
benim tenkidlerime cevap verirken belediyelere 
aidolan veya ona intikal eden arsalarla, gerçek 
şahıslara ait arsalar üzerinde bir tefrik yapmak 
mecburiyeti vardır dedi ve bu mecburiyeti de 
Anayasanın 36 ncı maddesine özel mülkiyeti, 
gerçek şahıslara ait mülkiyeti koruyan madde
sine dayandırdı. İki yönden bu gerekçeye itiraz 
edeceğim. Birincisi umumi bir itiraz. Yalnız bu 
konuda değil, bundan evvel başka konularda da 
mülkiyetle ilgili tartışmalar olduğu zaman bu 
Mecliste, iktidar partisi sözcüleri, konuşmacı
ları hep Anayasanın bu özel mülkiyet madde
sine atıfta bulunmuşlardır. Fakat her nedense 
bu maddenin hep bir hükmünü ileri sürüp aynı 
derecede geçerli olan, aynı derecede Anayasa 
hükmü olan diğer bir sınırlamasını meskût geç
mektedirler. Gerçi elbette Anayasamız özel şa
hıslara ait mülkiyeti teminat altma alıyor, ama 
aynı Anayasa bu mülkiyetin kamu yararına 
aykırı olarak kul'lanılamıyacağını da emir bu
yuruyor. Kamu yararına aykırı olarak... Çok 
dikkat edilsin, kamu zararına bile demiyor, da
ha geniş tutuyor, kamu yararına aykırı olarak 
diyor. Çünkü bir mülkiyetin bir kullanış tarzı 
kamu zararına olmıyabilir, ama kamu yararına 
aykırı olabilir. Bu derece sınırlandırıyor bizini 
Anayasamız mülkiyet hakkının kullanılmasını. 
Şimdi, gecekondular onbiıılerce, yüzbinlerce va
tandaşın konut ihtiyacı gibi çok hayati, çok te
mel bir ihtiyacını ve bir insan hakkını, Anaya
sanın teminat altına aldığı insan haklarına ait 
bir hakkına alâkadar ettiği içiln, burada elbet
teki arsa sahiplerinin mülkiyet hakkı düşünü
lürken bu mülkiyetin kamu yararına aykırı ola
rak kullanılamıyacağmı da hatırlatmak lâzım. 
Binaenaleyh, bu mülkiyetin kamu yararına ay
kırı olarak kullanılmasına nıânî olmak için de 
oradaki onbiıılerce gecekonduda yaşıyan vatan
daşlarımızın da, bu, bir meskene sahibolmak, 
insanca yaşıyabilmck hakkının korunmasını da 
güz önüne almak gerekir. Binaenaleyh genel 
olarak böyle sadece mülkiyet hakkını teminat 
altına almıştır, şeklinde bu husus cevaplandırr-
lamaz. Kaldı k i ; bizim 21 nci maddenin (a) ve 
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(b) bencilerinde gecekondusu yıkılacak olan va
tandaşlara tatbik edilecek koruyucu hükümle
rin, gecekonduları özel şahıslara ait arsalar 
üzerinde olan vatandaşlara da teşmil edilmesini 
istememiz, o arsa sahiplerinin mülkiyet hakkım 
ihlâl eden bir talep değildir, özel şahıslara ait 
arsalar üzerinde gecekondusu olan ve gecekon
dusu yıktırılacak olan yurttaşlarımıza da bele
diye arsalarmdakine müşabih olarak gecekon
dusu yıktırılmadan önce önleme bölgesinde bir 
arsa gösterirsek ve bu arsa üzerinde yeni evini 
yapabilmesi için kredi ve sair malzeme yardı
mında bulunursak, bu, arsa sahibinin mülki
yet hakkına bir tecavüz müdür? Mülkiyet hak
kını bir sınırlama mıdır? Bir ihlâl midir? Bu, 
bizim ileri sürdüğümüz talebin arsa sahibinin 
mülkiyet hakkı ile bir ilgisi yok ki.. Diyoruz 
ki bu maddede belediyelere ait veya ona intikal 
edecek olan arsalar üzerinde olup yıktırılacak 
olan gecekondu sa.hiplcrine birtakım koruyucu 
hükümler tatbik edeceksiniz. Yıktırmadan önce 
önleme bölgesinde bir arsa göstereceksiniz, kre
di vereceksiniz, malzeme yardımı yapacaksınız, 
Bu yardımları, bu koruyucu hükümleri özel şa
hıslara ait arsalar üzerinde gecekondusu olup 
da yıktırılacak olanlara da - yine o da yıkıla
cak, binaenaleyh yine arsa özel şahsın eline ge
çecek - bu yardımı yapınız, diyoruz. Bunun özel 
mülkiyet hakkını ihlâl eden bir tarafı yok ki... 
Binaenaleyh, biz teşmil istiyoruz, özel şahıslara 
ait arsalardaki gecekonduları yıktırdığınız tak
dirde sahiplerine bu yardımları yapınız diyo
ruz. Bu özel mülkiyeti ihlâl edici veya tebdide-
dici bir talep değildir. 

Sonra birden fazla gecekondulara sahibolan 
şahısların gecekondularının bedellerinin mutla
ka mülkiyet hakkı bakımından ödenmesi lâ
zım geldiği hususunda yine Sayın Komisyon Baş
kanının yürattüğü muhakeme ve düşünce silsi
lesine de biz iştirak edemiyoruz ve anlıya iniyo
ruz. Bir defa diyor İd, bunların enkaz bedeli 
verilecek, diyor. Ben derhal bir daha maddeye 
baktım hayır, enkaz bedeli verilmiyecek. Çün
kü bu gecekondular yıktırılmıyacak ki... Madde 
gayet sarih : «Birden fazla gecekondusu olup 
da bu gecekonduların korunması gerekiyorsa,. 
- Yani yıktırılması değil, muhafazası gereki
yorsa - bu gecekondular bedeli karşılığı alına
caktır.» diyor. Enkaz, gecekondu yıkılır, kalan 

malzemenin bedeli enkaz bedelidir. Fakat gece
kondu yıktırıimayıp olduğu gibi kalıyor ve bu 
ayakta duran bina halinde olan bu gayrimenku
lun bedeli veriliyorsa, bu enkaz bedeli değil, 
onun rayiç bedelidir. Bunu başka türlü anla
maya imkân yoktur. Binaenaleyh, enkaz söz ko
nusu değildir, durduğu gibi binanın rayiç be
delinin verilmesi söz konusudur. 

ikincisi, bu bedelin verilmesi zorunlüğunu 
gene sayın Komisyon Başkanı Anayasanın mül-
ıkiyete mütaallik hükmüne bağlıyor. Peki ama, 
acaba bu gecekondular üzerinde o şahısların 
•mülkiyeti ilmkukan tahakkuk etmiş midir? Te
kemmül etmiş midir? Bir defa arsa kendisi
ne ait değil. Gayrimenkul mülkiyetinin esası 
arsanın zeminin mülkiyetidir, bu bir. İkincisi, 
mülkiyetin lıukukan tekevvün etmesi, tekem
mül ötmesi için gayrimenkulun tapuya tescil 
edilmesi lâzımdır. Halbuki, bu bedeli karşılığı 
satın alınacak olan gecekondular, hem kendile
rinin mülkiyetinde olun ayam başkasına ait, 
belediyelere ait ve sair kişilere ait arsalar üze
rinde yapılmıştır, binaenaleyh mülkiyetin te
mel v unsurundan mahrumdur, hem de kaçak, 
izinsiz ve başkasına ait arsa üzerinde yapıldığı 
için tapuya tcsöil edilmemiştir. Binaenaleyh, 
hukukan mülkiyet mevcut değildir. Üstelik de 
bu yapılan iş kanuna aykırı olarak yapılmış
tır ve kanuna aykırı yoldan bu gecekondu sa
hipleri kâr teinin etmişlerdir. Binaenaleyh, biz 
kanunların ihlâl edilmedi ve kanunu ihlâl ede
rek kâr temin, edilmesini bu madde ile mükâ-
fatlandrrımış oluyoruz. Nasıl oluyor da baş
kasının arsası üzerinde izinsiz, kanuna aykırı 
olarak yapılmış olan bir İtinanın mülkiyetinden 
bahsediliyor, Komisyon Başkanı? Burada, o 
şahsın ancak o binayı yaparken malzeme üze
rinde mülkiyeti vardır. Yani o bina yıkılır, en
kaz olarak kalır, o malzemeye sahip çıkar, 
bu malzeme benim diye ve kendisine verilir 
malzeme. Bunda ancak mülkiyet söz konusu 
olabilir. Yoksa bir bina halinde durduğu ve 
kullanıldığı (müddetçe böyledir yapının mülki
yeti söz konusu edilemez. Binaenaleyh her iki 
bakımdan da sayın Komisyon Balkanının ver
diği izahat bizi tatmin etmekten uzaktır. Bun
dan evvelki konuşmamda yaptığım teklifleri 
tekrar ediyorum. 

— 434 — 
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BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 

(tstanibul) — Efendim, grup adına söz ktiyo-
rum, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, komisyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güven grup adına söz 
istemiş 'bulunuyor. Şimdi isterseniz tabiî tak
dim hakkınızı kullanırsınız, fakat isterseniz 
Sayın Güven grup adına konuşacak onu da ce
vaplandırırsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şimdi konuş
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurumuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz Ad al at Komisyonu 
Başkanı sıfatiyle bu vazifeyi beş seneden beri 
arkadaşlarınım himmetiyle görmekteyim. Yal
nız Meclise girdiğim ilk günden bu yana hilıme-
diğim konuda hiçbir zaman söz etımemişimdir, 
sadet dışma çıknıamışımdır ve çizmeyi aşma-
•mışumdır. Hanımefendi konuşmalarında şah
sımdan da bahse tim ak suretiyle bir taraftan 
Anayasa dersi vermek, diğer taraftan da mül
kiyet hakkının ışümulü ve buna müteferri olan 
konularda, bâzı, yakışıksız diyemiyeceğim, bâ
zı 'mütalaalar serd etmek lüzumunu hissetti
ler. Kendileri kanaatimce çizmeden yukarı çık
mışlardır. Zeminin mülkiyetinin ne olduğunu 
ve bunun üzerinde yapılan inşaatın tabi oldu
ğu hukukî statünün sadece umumi hüküm
ler dâhilinde değil, İra ımcmlekette teferruata 
taallûk eden hükümler üzerinede Komisyon Baş
kanımızın bilgi sahibi olduğunun ve ancak zaman 
manian burada konuşuyorsa Komisyonunuz, bu 
'kanunun biran evvel hizmete sokulmasına gayret 
ettiği için lüzumsuz konuşma ve polemiklere gir
mediğini de hatırlatmak isterim. Yalnız Anaya
sanın 36 ncı maddesinin son fıkrası ve bu ara
da birlikte mütalâa edilmesi lâzımgclcn, 11 nci 
madde karşılaştırılırsa hanımefendinin daha 
ilk anda bu mülkiyet hakkı konusunda hak
sızlığı ortaya çıkmış olacaktır. Kendisine bir 
tek sual sormak isterim, yalnız rica ederim, po
lemiğe girmediğini, için eevaplandırımasm... 

BAŞKAN — Sayın T ekin el bir milletveki
linin, diğer bir milletvekiline soru sormak hak
kı yoktur. Lütfen soru sormayınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına aykı
rı olamaz hükmü ne şekilde uygulanır. Eğer 
bir vatandaşın kendi ihtiyacı dışında sahibi 
olduğu bir arazi başkaları tarafından işgal edi
lirse bu vatandaşın mülkiyeti hakkının kendisi
ne bahşettiği imkânlardan faydalanmak isten
mesi onu, sadece ve sadece onun mülkiyeti 
hakkını kullanmasında toplum yararı gözetme
si sionucunu mu çıkaracaktır ? Bunlar geniş ko
nulardır. Biz konumuzun içine avdet etmek su
retiyle meseleyi bir defa daha huzurunuza geti
riyorum. Şayet gerçek sonuç çıkarmak ister
sek bu umumi hükümlerin içinden bu tasarı
nın kabul edilen ve henüz konuşulmamış olan 
'maddelerini de dikkatle takiıbotmck lâzım
dır. Bu 21 nci maddede bir 25 nci. maddeden 
bahsediyoruz ve hanımefendinin dokunmuş ol
duğu hususun bu 25 nci maddenin birinci fıkra
sında ele alındığımı ve kendilerinin arzusu is
tikâmetinde kanunlaştırmak istendiğind görü
yoruz. 

25 nci maddenin ikinci fıkrasını okuyorum: 
«Bu arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerinde bu
lunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tasfi
yesini istiyenler de faydalanabilirler.» 

Diğer taraftan, 27 nci maddede yapılacak 
yardımlar faslında da aynı hüküm vardır. 

Sonuç olarak şunu söylemek lâzımgelir ki, 
gerçekten, izinsiz yapılar konusunda belediyele
rin ve bu kanun gereğince belediyelerin mülkiye
tine geçecek gayrimenkullerin durumu ile özel 
şahısların ellerindeki gayrimenkullerin durumu 
arasında, bizzarure tefrik yapmak zarureti var
dır. Ve yine bu kanun mülkiyet hakkının esasla
rının korunması bakımından, şayet mülk sahip
leri, arazi sahipleri izinsiz yapı yapmış olan kim
selere başlangıçta veya sonradan muvafakat et
mişlerse, bidayette belediye veyahut da âmme 
emlâki üzerinde izinsiz yapı yapmış olan kişile
rin istifade etmiş olduğu haklardan istifadesine 
ınâni de teşkil etmemektedir. 

Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu arkadaşımız, 
tekrar ediyorum, bu enkaz meselesidir, enkaz ile 
ilgili bedelin takdirinde İstimlâk Kanunu hü
kümlerinin tatbik edilip edilmediği hususunu 
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sordular. Aslında gayrimenkul bir bütündür. 
üzerindeki yapılar ister menkul .inşaat kaıbîlmlciı 
olsun, ister devamlı yapılar olsun zeminin mütem
mim cüzüdürler ve üst daima alta tabidir. An
cak bu maddede bahis konusu olan zemin değil
dir. Çünkü zemin aslında ya belediyenindir ve
yahut da bu kanun icabı belediyeye intikal et
miş olan yerdir. Şu halde belediye üstün alta 
tabi olması lâzımgelen bir konuda kendi malını 
istimlâk gibi bir vaziyetle mi karşı karşıya kala
caktır? Değerlendirilmesi icabeden şey, zemin de
ğil, üzerindeki muhtesattır. Muhtosat bidayeten 
hukuk dışı bir davranışla yapılmıştır. Ama, yi
ne de bir başkası tarafından j^apılmıştır ve yine 
de bir kıymettir ve zemine bir kıymet ilâve et
miştir. Bunun da değerlendirilmesi, hak ve na-
safet kaideleri içerisinde bunun da bedelinin ve
rilmesi şarttır, Kaldı ki, Medeni Kanunumuzun 
yanılmıyorsam, 649 ve mütaakıp maddelerinde 
bunun şekil ve şartları nizamlanmıştır. Şu hal
de, hiçbir zaman bir gayrimenkul de bir zemin
den bahsemeye imkân yoktur. Böyle olunca bir 
istimlâk bahis konusu olamaz. Değerlendirile
cek husus üzerindeki enkazın kıymetinden iba
rettir. Diğer taraftan 6830 sayılı Kanunumuz 
istimlâkin ne şekilde yapılacağını tesbit etmiştir. 
İstimlâkin yapıldığı, daha doğrusu alâkalısına 
tebliğ edildiği tarihteki gerçek değerin tesbiti 
bahis konusudur. Tatbikatta üst ve altı ayrı ayrı 
hesaplara istinaden değerlendirdikleri ve ancak 
tümünün birlikte bir değer olarak tebliğ edildi
ği görülmektedir. Bu masraflı bir usuldür. Üze
rindeki enkaz dediğimiz malzeme kıymeti ekseri
ya 300 lira, 500 lira, 1 000 lira, 2 000 lira, 3 000 
lira, 3 500 lira içerisindedir. Ancak istimlâk is
lerinde ilk takdiri yapan komisyonların kendi 
tabi oldukları mevzuata göre almış oldukları 
ödenekler dikkate alınırsa, her bir heyetin git
mesi için verilecek para, bir gecekondunun en
kaz bedelini karşılayacak kıymete baliğ olabilir. 
Şu halde bu yol külfetlidir. Pratik olarak değer 
tesbit edecektir. Eğer vatandaş tesbit edilen bu 
enkaz bedeli üzerinde bir itiraz etme arzusunu du
yarsa umumi hükümler dairesinde sulh hukuk 
mahkemesine gidecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Güven, Adalet Partisi 

Grupu adına buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA MUHÎDDIN GÜVEN 

(İstanbul) — Saym Başkan, değerli arkadaşla

rım, bizim kanaatimizce kanunun bu maddesi ye
ni bir Devlet anlayışı getirmiştir, öyle ki, va
tandaşa ve ailelere itibar eder, saygı gösterir. 
Kendisine mesken temin etmeden, başını sokaca
ğı bir yeri temin etmeden oturduğu yeri yıkmaz. 
Bu, bizim siyasi tarihimizde bir inkılâp diye te
lâkki edilmelidir. Bunu biz bu şekilde kıymetlen
diriyoruz. Onun içindir ki, kanunu getiren Hü
kümete ve ilgili Bakanlığa şükranlarımızı arz edi
yoruz. Tesbit ettiği bu prensip dâhilinde kanu
nun (a) ve (b) fıkraları bu teminatı vermekte
dir. Dolayısiyle gecekondu içinde oturan vatan
daşlarımızın bir tefrikini yapmaktadır. Bir, ge
cekondu sahibi, iki, gecekonduda kira ile otu
ran aile, üç, bunu ticaret metaı haline getirip 
bir veya birkaç gecekondu inşa etmiş olanlar. 
işte bunların karşısındaki tedbirleri, madde, ka
naatimizce açık olarak vaz'etmektedir. Gecekon
du sahibi iso eğer, yapılan tesbit neticesinde ge
cekondu tasfiyeye tabi ise, evvelâ onu kredilerle 
temin edilerek bir mesken sahibi yapmadan gece
kondusunu yıkmıyor. Eğer içinde kiracı ise, as
gari kira ile oturacağı bir konut temin etmeden 
veya Sayın Diler bu fıkrayı unutmuşlardır, 
(b) fıkrasının sonuncu cümlesinde, «lüzumu ha
linde kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci mad
dedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu 
yapıncaya kadar, yıktırılamaz», ibaresi vardır. 
Yani kiracı olanlara iki imkân hazırlanmakta, 
birisi; asgari kira ile oturabileceği bir meskenin 
temini, ikincisi; temin edilecek kredi ile mesken 
sahibi olmasının temini. Görülüyor ki, Hükümet 
getirdiği bu kanunun bu hükmiyle gecekonduda 
kira ile oturan aileleri mesken sahibi yapmak ga
yesini de istihdaf etmiştir. 

Şimdi gelelim (b) bendinin diğer itiraza uğ-
rıyan fıkrasına: Kanunun gayesi nedir? Mevcut 
olan gecekondu mmtakal arının ıslahı, tasfiyesi ve 
iyi bir mesken haline getirilerek, iyi bir iskân sa
hasının insanlar hesabına, insanlarımız ve va
tandaşlarımızın hesabına kazandırılması keyfi
yetidir. El betteki bunun için daha evvel müza
kere ettiğimiz kanun maddeleri içinde belediye
lere bir malî imkân sağlamak üzere fonları dü
şündük, derpiş ettik. Ve ıslaha ait prensibi eğer 
vaz'etmiş isek, yapılan tesbit ve aramalar ne
ticesi eğer gecekondu olarak yapılan yapılar 
içinde korunması gerekenler varsa, bunun mu
hafazası da el betteki hedef olarak telâkki etmek 
kabul etmek icabederdi. İşte bu kanunun bu 
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maddesinin bu fıkrası bir realiteyi ifade etmek
tedir. Yani küçük diye telâkki ettiğimiz, fakat 
aslında bir araya getirdiğimiz zama'i iki milyarı 
aşan bir yatırımı kucaklıyan gecekondu mınta-
kalarında eğer muhafazası ieabedcn küçük üni
teler varsa elbetteki onları elde tutarak kazan
mayı istihdaf etmek lâzımdı; yıkmayı değil. 
Bâzı sözcü arkadaşlarımız tasfiye meselesi olun
ca, derinliğine itirazda bulunmuşlardı. Ama, bu
raya, korunmaya gelince buna ait de itirazı aynı 
şiddetle burada Büyük Meclise hitabederek de
ğerlendirmeye çalışıldığını gördük. Bu bir te
zat... Eğer bu mmtakalar içinde hakikaten bir
den fazla gecekonduya sahip şahısların mülkleri 
tesbit edilmişse gecekonduları tesbit edilmişse 
ve bu tesbiti edilenlerin içinde de işe yarar veya 
ufak kredilerle ıslahı mümkün olan gecekon
dular varsa, elbetteki belediyeler bunun muha
fazasının gayreti içinde olacaklardır ve bunun 
prensiplerini getireceklerdir. Yoksa altından 
kalkamıyacakları bir yükün altına da girecek
lerdir. Bu realitenin icabı olarak getirilmiş olan 
bir fıkradır. Binaenaleyh takdirle karşılanması 
icabeder. Ne yapıyor belediyeler? Bu tesbitleri 
yaptıktan sonra bunlara ait hakkın teslimi cihe
tine de gidiyor. Ama hak nasıl teslim edilecek? 
Başkasının mülkü veya arsası üzerine yapılmış 
olan inşa gayrimeşru bir inşadır, gayrikanuni 
bir inşadır. Bunların tadadı Medeni Kanunun 
maddeleri içinde vardır. Ve Medeni Kanunun 
mülkiyet hakkını koruyan maddeleri içinde de 
bu gibi yerler üzerinde yapılan inşaların ne şe
kilde değerlendirileceğine ait hususlar da var
dır. işte bunlardan birisi, binanın kıymetinin 
tesbitinde kaim fahiş zararı müeddi olup olma
dığı, malzeme bedeli ve asgari malzeme bedeli
nin tesbiti de vardır. Bu şartlar içinde yapılan 
inşaların bedel tesbiti, malzeme bedelinin tesbi-
tinden ibarettir. Onun içindir ki Saym Komis
yon sözcüsü bu kıymetlendirmeyi, huzurunuzda 
bu şekilde ve haklı olarak yapmıştır. Biz A. P. 
Grupu olarak bu maddenin, muhtevası, tertip 
tarzı ve tesir sahası itibariyle çok faydalı oldu
ğu, gerek vatandaşa sağlıyacağı itibar, gerekse 
belediyelere sağlıyacağı fayda bakımından çok 
yerinde olduğu kanaatinde bulunuyor ve tekrar 
Hükümetin Gecekondu Kanunu içinde böyle 
bir maddeyi getirdiği için şükranlarımızı arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmaların 
yeterliği hakkında bir takrir gelmiştir. Okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 21 in müzakeresinin kifayetini saygı 

ile arz ederim. 
Kars 

Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Buyurun Saym Nebioğlu, yeter
liğin aleyhinde. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri, Adalet Partili sa
yın milletvekilleri elbette kanım tasarısının biran 
önce Meclisten geçmesini arzu edebilirler. Mec
listen geçecek olan kanun tasarısının gerçekten 
gecekondularda oturmakta olan yoksul vatan
daşlarımıza istenilen neticeye sağlaması için de 
istendiğinden daha iyi bir şekilde Yüce Meclis
ten çıkması elbetteki genel arzudur. Bunun 
için de yeterlik önergesi verilmesi konusunda 
aleyhinde oy kullanmanızı bir husus dolayısıyle 
istirham edeceğim. Gecekondu kanunu tasarısı
nın maddeleri müzakere edilirken bilindiği üzere 
gruplar adına konuşmalar ekseriya yapılmadı. 
21 nci maddenin önemi dolayısiyle, gerek muha
lefet partisinden, gerekse Hükümet partisi gru
pu sözcüleri konuşma zaruretini duydular. 
Hattâ komisyonun sayın sözcüsü kanunun öne
mi dolayısiyle iki defa uzun izahat vermek mec
buriyetini hissetti. Bu arada gün yüzüne çık
mamış olan kanunim 21 nci maddesiyle ilgili ge
çici birinci maddesi mevzuubahistir. Her ne ka
dar komisyon sözcüsü geçici birinci madde ile 
ilgili ilk izahatını verirken bâzı meselelere de
ğindi ise de, Türkiye İşçi Partisi Grupu adma 
konuşan Saym Behicc Boran'm ikinci izahatın
dan sonra, konuşmasından sonra verdikleri iza
hatta bu geçici birinci madde ile ilgili konuya 
gerektiği kadar değinmediler. 

Bu arada 21 nci madde üzerindeki görüşle
rini A. P. adına Saym Muhiddin Güven izah 
ederlerken kanununun tümü üzerindeki madde
lerin birbirleriyle olan ilişkilerini göz önünde 
bulundurmadan sadece 21 nci maddenin gece
konduda oturan vatandaşlara neler getirdiği 
üzerinde durdular. Halbuki 21 nei maddenin 
tek başına mütalâa edilmemesi gerektiği husu
sunda bâzı milletvekilleri ve Saym Behice Boran 
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genişlikle açıklamada bulundular. Bu açıdan 
meseleyi değerlendirirsek madde üzerinde daha 
görüşülmesi gerekir kanısı uyanmaktadır. Ha
kikaten 21 nci madde sadece belediye arsaları 
veya belediyelere geçecek arsalar üzerindeki ge
cekonduda oturan vatandaşların açısından de
ğerlendirildiği takdirde, eksik bir değerlendir
me yapılmış olacaktır. Özel ve gerçek şahıslar 
arsaları üzerindeki değerlendirme ile birlikte 
yapıldığı takdirde konu daha aydınlığa, daha 
vuzuha kavuşma imkânını bulacaktır. Bu su
retle, kanunun esas niyeti olan gecekondularda 
oturan vatandaşlara bir şeyler getirebilmek, on
ların problemlerini çözebilmekten ziyade, bu yö
nü ile, özel gerçek kişilere ait değerlendirilmiş 
olan arsaların sahipleri yönünden bir değerlen
dirmeye gidilmektedir ki bu Gecekondu kanun 
tasarısında esas olması gereken, gecekonduda 
oturmakta olan yoksul yurttaşın meselesini çöz
me yönünden yeterli olmıyacaktır. Bu sebeple 
de konunun üzerinde durulması gereklidir. Ye
terliğin aleyhinde oy kullanmanızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul 
etmiyenler Yeterlik önergesi kabul olunmuş
tur. 

21 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kürsüden açıkladığım sebeplerle 21 nci mad

dede gecekonduların ıslah ve tasfiyesinden ne 
kastedildiği açıkça ifade edilmemiştir. İkinci 
fıkrasında plân ve programa göre korunmaması 
gereken yapıların belediyelerce kiraya verilip 
satılmasını öngörmekte, bu suretle belediyelerin 
emlâk spekülâsyonu yapmasına fırsat vermek
tedir. 

Her yönüyle kanunun belkemiği olan madde
sinin ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu aşi-
kâdır. Bu itibarla ileride güçlüklerle karşılan
maması için maddenin yeniden kaleme alınmak 
üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 21 nci mad

desinin ilk paragrafından «Belediyelere aido-
lan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mül

kiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üze
rinde» ibaresinin çıkarılmasını arz ye teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behice Hatko Boran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 21 nci mad

desinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden 
sonra gelen ve «Şu kadar ki....» kelimeleriyle 
başlıyan kısmın tamamının maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behice Hatko Boran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Umumi usulî muhakemattan ayrılmayı gerek

tiren sebepler bulunmadığından Gecekondu ka
nun tasarısının 21 nci maddesinde yer alan «Ma
hallî Sulh Hukuk Mahkemelerine» kelimesinin 
çıkarılarak yerine «Vazifeli mahkemeye» keli
mesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarsımm 21 nci mad

desinin son fıkrasının maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behice Hatko Boran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin 4 ncü fıkrasından. (Sulh) 

kelimesinin çıkarılmasını ve aynı kelime yerine 
(Asliye) kelimesinin yazılmasını ve «yapılan 
itiraz İstimlâk Kanunu hükümlerine göre ince
lenir» cümlesinin aynı fıkraya son cümle olarak 
eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin (b) fıkrası ikinci bendi ba

şındaki birinci cümlenin son kelimesi ile madde
nin son kelimesi olan «uygulanabilir» yerine 
«uygulanır» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun 21 nci maddesinin 

ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

«c) Birden fazla gecekonduya sahibolanlar 
hakkında da yukardaki hükümler aynen uygu
lanır.» 

Saygılarımla. 
Ankara 

Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle teker te
ker okutup oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, şimdi oku
nan önergeniz bu maddenin tasarıdan çıkarıl
masını öngörmektedir. Komisyona iade edilme
sini mi istiyorsunuz ? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Esbabı mu-
cibesi okunsun. 

BAŞKAN — Esbabı mucibenin behemehal 
okunması şartı yoktur. Bu maddenin komisyona 
iadesini öngören bir teklifiniz vardır. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Esbabı muci
benin okunmasını rica ediyorum. 

BA^KA-N — Daha evvel okundu. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Hafızadan 

siliniyor. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, vermiş ol

duğu değişiklik önergesi ile maddenin yeniden 
tetkiki için Komisyona iadesini talebetmek'tedir. 

(Komisyon katılıvor mu? 
GECÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeni er... Reddedilmiştir. 

Dio-er önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Bediice Boran'm birinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Urfa Milletvekili Behice Hatko Boran'm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'-
nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Emre, zatıâliniz bu mad
denin müzakeresinde önergenizi izaih sadedinde 
konuşmadınız. Buyurunuz, mücmel en beyanda 
bulunabilirsiniz. Lütfen çok kısa olmak üzere 
önergenizi izalh ediniz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar, bu madde Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunumuzun hukuk safhasında 
tesis ettiği umumi nizamı ihlâl edici bir hüküm 
getirmektedir. Bunun esbabı mucibesi, olsa ol
sa, işlerin daha çabuk yürümesini temin gayesi 
olabilir. Fakat daha ziyade kıymet takdiri üze
rinde yanılacak bir muhakemede sulh hukuk 
mahkemelerinin vazifesini asan, alsliye hukuk 
mahkemelerinin vazifesi dâlhiline giren ihtilâflar 
ortava akacaktır. Bu takdirde bu türlü dâvaların 
temviz safhasında birçok karışıklıklar "husule ge
lecektir. Harçların ifası bakımından birçok ka
rışıklıklar husule gelecektir. Avnı zamanda bu 
kanunun getirmiş olduğu bu hüküm, emsalli ka
nunlarda Yüksek Meclisinize getirildiği halde çı
karılmıştır. Zannederi'm, ıhatırladışıma göre Ta-
mılama Kanununda 'böviV bir hüküm vardı. Biz
zat Adalet Partili arkadaşlardan birinin önero-e-
siyle, vazifeli mahkemeye ihtilâfların [havalesi 
hususu kabul edilmiş oldu. Bilha'ssa herkes iein, 
şiıcele »hallerde teshil i delâil yaptırmak imkânı 
mnvcudolrlnpTina sröre. a.siUye hukuk •mahkemele
rinin vazifesini, sulh hukuk mabkem el erinin va
zifesini birbirine karıştırarak zaten sebir imar 
nlânlannı alt-üst eden gecekondu probleminin bir 
do hukuk .sahasını ihlâl etmesini önl etmemiz ge
rekir kanaatindevim. Bu itibarla bu maddedeki 
sulh hukuk maıhkem el erine vazife veren tâbirle
rin çıkarılması yerinde olur kanaatiyle rey ver
menizi istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul). — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka-
ibul edenler... Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi Komisyona veriyoruz. Buna ıgöre lütfen 
redaksiyon yapınız. 

(Urfa Milletvekili Betice Boran'im üçüncü 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerigeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kalbul edenler... Eltmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önörıgeyi okutuyorum : 
('Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAK3KI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurunuz; 
lütfen cok kısa bir izahta bulununuz. 

HASAN ÜNLÜ ('Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım; 21 nci maddenin 4 neü fıkrasında, 
iki gecekonduya s'aihibolup da 'biri belediyelerce 
Batın alındığı takdirde bu hususta yapılan itira
fın sulh mahkemesine yaıpılacağı hususu derpiş 
edilmiş ve sulh mahkemesinin hanigi hükümlere 
göre, hangi mevzuata göre ineci iyeeeği hususu 
açıklanmamıştır. Kaldı ki; şurada, iki geçek on -
duva sahibolan kimse, deniyor. Aynı iki gece
kondu üzerinde hak iddia eden diğer bir şahıs çı
karsa ne olacaktır? Burada bir zilved ihtilâfını 
Sulh Hukuk Muhakemeleri hangi hükümlere göre 
inceliyecektir? Bu da açıklanmıyor. Şimdi bu hu
sustaki benim önergeme göre Sulh "Hukuk Mah
kemesi yerine, Asliye Hukuk Mahkemesinin bu 
itirazları incelemesi hususunu önergeme koymuş 
bulunmaktayım ve bu husustaki ihtilâfları ince
lemek için tatbik edilecek kanun hükmünün de İs
timlâk Kanunu olacağını beyan etmiş bulunmak
tayım. Çünkü istimlâk Kanununa göre zilyed yö
nünden ihtilâfları, İstimlâk Kanununun 19 ncu 
maddesine göre idare, takdir ettiği kıymetle bir
likte evrakları asliye hukuk hâkimine verir. As
liye hukuk hâkimi itirazlarla birlikte evrakları 
inceler. Bu inceleme sonunda zilyed, sahibi oldu
ğu hususu hâkimlikçe takdir edilmediği takdirde, 
30 gün içerisinde umumi hükümler gereğince bu 

ciheti ispat etmeye davet edilir ve zilyed sahiple
rinden her hangi biri bunu ispat ederse, bedeli o 
almış olacaktır. Eğer böyle olmadığı takdirde, 
ilgili belediye encümeninin takdir ettiği bedel 
hangi zilyed sahibine verilecektir? Gecekondu ol
duğuna göre bir mülkiyet esasına dayanmıyor. 
Doğrudan doğruya bir zilyed hükmüne dayana
rak para istiyor ve bu parayı ona göre, İstimlâk 
Kanunu hükümlerine göre zilyed hususunu hangi 
taraf ispat etmişse ona verilir ve bu şekilde karar 
altına alınmış olur. Demin benden evvel Sayın 
Süleyman Bey bunu izah ettiler, komisyon ka
bul etti. Benim önergem de her halde bundan 
farklı bir şey değildir ve bu ciheti incelemek su
retiyle ele alınmasını ve önergemin kabulünü Yü
ce Meclise arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Hasan Ünlü 
tarafından verilmiş önergeye katılıyor mu? Şim
di okunan değişiklik önergesine katılıyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Biraz evvel 
verilen ve kabul ettiğimiz önergeyle, maddenin 
yazılış tarzına göre aynı hususları nizamlara ak 
mecburiyeti hâsıl oldu. Bu itibarla katılmıyo
ruz. Bnnu maddede düzenliyeceğiz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Diğer öner
ge ile lâyık olan muamele yapılacaktır diyorsu
nuz. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Önergemi 

izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Biraz evvel izah edildi Sayın 

Balan, üç önerge de aynı mahiyeti istihdaf edi
yor. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Bir nokta 
Â ar, kimse onu açıklamadı, onu izah etmek is
tiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 21 nci maddenin (b) 
fıkrasından sonra bir de (c) fıkrası konması za-
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ruridir. Zira, birden fazla gecekondusu olanların 
bütün gecekondularının tasfiye bölgesine isabet 
etmesi halinde bu maddede h'ir fıkra dereedilme-
nıiştir. 2 nci fıkrada, birden fazla gecekonduya 
sahibolanların bunlardan sadece seçecekleri bir 
tanesi hakkında yukarıdaki madde tatbik edilir, 
deniyor. Seçecekleri kelimesi mevcudolduğuna 
göre muhafaza edilecek mânasına gelir. Hepsi tas
fiye edilecekse seçmeye lüzum kalmadığı anlaşı
lır. O halde bir de (c) fıkrası konması icabe-
der, verdiğim önerge gereğince. Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
ediyor. Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge-
kabul edilmiştir. 

Maddeyi lütfen kabul edilen bu önergeler mu
vacehesinde düzenleyiniz ve getiriniz. 

22 nci madde üzerindeki müzakereye geçiyo
ruz. 22 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 22. — Gecekondu ıslah bölgelerinde 
bulunup da, belediyelere aidolan veya bu kanun 
uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi ge
reken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan 
gecekondulardan, bu sahalar için yapılacak imar 
ve ıslah plânları ve mevzuat icaplarına göre 
olduğu gibi veya değiştirilerek korunması müm
kün olanları, plânın tanziminden sonra yapıla
cak bildiriden itibaren en geç 2 yıl içinde yö
netmelik esasları dairesinde sahipleri tarafından 
imar ve ıslah edilir. Aksi halde, bu yapılar en
kazı sahiplerine aidolmak üzere, belediyelerce 
yıktırılır ve yıkım masrafı % 10 fazlasiyle ilgi
liden alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ülker... 
Yok... Sayın Diler? Yok. Sayın Boyacıoğlu? 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu vazgeçtiler... 
Buyurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 22 nci maddede; «Gece
kondu ıslah bölgelerinde bulunup da, belediyelere 
aidolan veya bu kanun uyarınca belediyelerin 
mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üze
rinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön

ce yapılmış olan gecekondulardan, bu sahalar 
için yapılacak imar ve ıslah plânları ve mevzuat 
icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek 
korunması mümkün olanları...» denmektedir. Bu
rada imar ve ıslah bölgelerinde korunması müm
kün olanlar hakkında bir kayıt vaz'edilmiş bulun
maktadır. Yalnız bizim burada işaret etmek iste
diğimiz nokta, bu tamamiyle yerinde tedvin edil
miş bir madde olmakla beraber, imar ve ıslah için 
iki yıllık tebliğ tarihinden itibaren bir müddet 
verilmiştir. Diğer taraftan bundan evvelki 21 nci 
maddenin atıf yaptığı 27 nci maddede de ancak 
altı aylık bir müddet verilmiştir. Gecekondusu 
yıkılıp da evsiz, barksız durumda kalanların al
tı aylık müddet tanınırken, burada gecekondusu
nu ıslah için iki senelik müddet tanınmış olması 
hususundaki hükmü biz pek fazla bulduk. Bu ba
kımdan, hiç olmazsa bu kanunda sürat sağlanma
sı bakımından bu imar ve ıslah bölgelerinde bu
lunup da ıslahı istenen gecekonduların tebliğ ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılmasının, 
ıslah edilmesinin daha muvafık olacağı kanaatin
deyiz. Çünkü diğer maddede altı aylık bir müd
det vermiş bulunmaktadır. Yani, aşağı-yukarı 
neticeyi aynı yoldan istihsaline imkân bahşeden, 
birinde ıslah, diğerinde yeniden yapım mevzuu-
bahsolduğuna göre, madem ki, sürat sağlamak 
esas prensibolarak ittihaz edilmiştir kanunun ru
hunda, bunun bir yıla indirilmesinin daha muva
fık olacağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN •— Sayın Balan, bu madde üzerin
de buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Gecekondu kanun ta
sarısının tümü üzerimde görüşlerimizi arz eder
ken gecekondu sakMerindn bu kanunun getir
diği malî külfetleri taşıya)mıyacakla)rını arz et
miştim. Bu cümleden olarak, ne yapıp yapmış, 
Wr göz gecekondu yapıp barınmış. Geçiminden 
âciz bir vatandaşın gecekondusunu ıslah sade
dinde malî külfetleri kaldıramayacağı pek ta
biîdir. Onun za'fından yararlanıp ıslah işini 
yapmıyor, diye gecekondusunu başına yıkmak, 
bugün Gecekondu Kanunu ile vermek istedikle
rimizi, Allah indinde sevaba kaydettirmeye im
kân ıbırakmıyacaktır. Nâçaır vatandaşların yar
dımına koşmak en büyük vatandaşlık görevidir. 
Bu itibarla bu durumda olanların gecekondula
rının ıslahı için gecekondu güzeleşti'rme der
nekleriyle belediyelerden yardım talebedilmiş1-
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tir. Bu hususta bir önerge de verili niştir. Te
şekkürlerimle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaş1!arım, bu maddede, kanaati-
me göre, bir ifade karışıklığı vardır. Bu madde 
ıslaha muhtaç gecekonduları ikiye ayırmakta, 
birisi tadilât yapılmak suretiyle ıslah edilecek 
olanlar, birisi de tadilât değil! de imar ve ıslah, 
yani içerisinde sıhhi şartları haiz olmadığı tak
dirde belki de sıhhi «artlara uygun hale getir
mek için bâzı değişiklikler, yani inşaat kabilin
den cleğül de, tamirat kabilinden bâzı değişik
likleri istihdaf etmektedir. Fakat maddenin bi
rinci kışımın m ifade tarzı, olduğu gibi koruna^ 
cak, kanunen muhafaza edilebilecek şeklindedir. 
Bu, olduğu gibi korunacak, muhafaza edilecek 
teriminin yerine ıslah ve imar edilecek gece
kondular denmesi, değişiklik yapılacak olanla
ra da, yeni terimi1 ile, değişiklik yapılacak ge
cekondular, diye tavsif etmek gerekirdi, yanlış 
bir anlayışa mahal yerinem ek için. Madde, hem 
kanunen olduğu gibi korunacak diyor, hem de 
aşalğıdaki cümlesinde okluğu gibi konmam ge
cekonduların da imar ve ıslahını1 öngörüyor, de
ğişiklik dışında. Bu itibarla ifadesinde bir çe
lişme mütalâa edilebilir kanaatindeyim. 

Bu maddedeki iki yıl mühlet çok değildir. 
Gecekondu yapan vatandaşlar ekseriya malî mü
zayaka içinde olduklarından Muhterem Faik 
Kırbaşlı Beyin fillerine iştirak edemiyeceğim. 
Hattâ bu maddenin bütün iki inşaat mevsimi 
şeklinde anlaşılmaısı gerekir. Tebliğden sonra 
geçen iki yıl, öyl'e uygulanabilir ki, inşaat mev
siminin birinden vatandaşa istifade de edemi-
yebillr. Bu itil) arla maddedeki iki yıllık mü İlle
tin indirilmesi değil artırılması lâzımgeldiğl ka
naatindeyim. 

Ayrıca bir noktaya daha temas edeceğim. 
Bu maddede mühlet dolduktan sonra, belediye
lere bir tebligat vazifesi daha yüklenmesi ye
rinde olur. Bir hafta zarfında ıslah etmediğin 
gecekondunu masrafı ve malzemesi sana aidoi-
mak üzere yık; bu bir hafta zarfında yıkılma
dığı takdirde ben gelip masrafı senden tahsil 
edilmek üzere yıkacağım, şeklinde bir tebligat 
yapılırsa belki vatandaş bu işi kendisi yapar. 
Bir do cezai şart konmuş, maddede, yüzde 10' 
fazln'siyle belediyelere yıkım masrafı öder, di
yor. Bu yüzde 10 fazlasiyle belediyelere öder 

şeklindeki bir ibareye de lüzum yoktur. Bele
diye ne kadar yıkını masrafı yapmışsa o kada
rını vatandaştan tahsil ederse daha yerinde 
olur. Bilhassa bu son noktayı belirten bir öner
ge takdim ediyorum. Belediyeye, son tebligat 
yapıp bir hafta zarfında vatandaşın bu yıkma 
işlemini kendisi yapması için son bir teklif yap
mak hakkını vatandaşa verelim. Bu hususta da 
bir önerge takdim ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
BEIitCE HATKO BORAN (Urfa) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Boralı grup adına mı? 
BEHlCE HATKO BORAN (Urfa) — Evet 

efendim, grup sözcüsüyüm. 
BAŞKAN —• Daima grup sözcüsü olmanız 

grup adına konuşmanızı icabettirınez, bir şah
sınız var, bir de grup adına talebetmeniz lâzım. 

Buyurum Sayın Uzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, maddede plânın tanzimimden 
sonra yapılacak bildiriden bahsediliyor. Oysa ki, 
plânın tanzimi değil, plânın onaylanması mü
himdir. Bu bakımdan «Plânın tanzimi» ifadesi 
yerine «plânın tasdiki» yani oyamlammasımn 
konması ve plânın tanziminin ifadesinin değiş
tirilerek, plânın onaylanmasından sonra yapı
lacak bildiriden itibaren, ki bâzı arkadaşlarımız 
bu iki yılı çok bulmuşlardır, oysa ki iki yıl 
içinde bu gecekonduların sahiplerinin malî ta
kati, güçleri nazarı itibara alınırısa, Devlet dahi 
küçük çapta inşaatları, bütçelerde görüyoruz, 
okulları dahi bir yıl içinde bitiremiyor; böyle 
takatsiz, güçsüz vatandaşları kısa bir zamanla 
takyidetmek ve iki yılda bunu bitirmeye zorla
mak haksızlık ve insafsızlık olur. Bu yönelen 
bendeniz esasen bir önerge hazırlıyorum. Plâ
nın tanzimimden sonra yerine, plânın onaylan
masından sonra yapılacak bildiriden itibaren en 
geç beş yıl içinde, teklifinde bulunacağım. Bu, 
memleketimizin şartlarını, gecekondu bölgesin
de yaşıyam vatandaşlarımızın ekonomik güçlte-
rini nazarı itibara aldığımız takdirde hepimizin 
teslim edeceğim bir gerçektir. 

Diğer taraftan, maddemin son kısmında 
«Aksi halde, bu yapılar enkazı sahiplerine aidol-
mak üzere, belediyelerce yıktırılır ve yıkım 
masrafı % 10 fazlasiyle ilgililerden alınır.» Esa'-
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sen belediy-elen.il bu yıkım masrafı vatandaşın 
yaptığı yıkım masrafından en az % 25 fazla 
oltır. B e l'ediy elerle şahıslar arasında bir pazar
lık netilcesin.de, şu kadardan yıkarsın, falan de
necek ve ekseriya belediye hizmetlerinde çalı
şanlar da biraz da geç hareket ederek daha doğ
rusu gevşek hareketi ederek daha çok masrafla 
bir yıkım olacaktır. Bumun üzerinden c/c 10 gibi 
bîr yıkım masrafı daha vatandaşa tahmil etmek 
onu büsbütün yıkmak demektir. Bu yönden 
% 10 fazlanın ilgililerden alınacağı hususunun 
da maddeden çıka rıl'm asını hazırlıyacağım 
önergemle teklif etmiş olacağım, kabulünü is
tirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boran buyuranuz, T. î. P 
Grupu adına. 

T. İ. P. OPtUPU ADINA BEHÎCE IIATKO 
BORAN (Urfa) — Efendim, bu madde ıslah 
bölgelerinde gecekonduların imar ve ıslahına 
dair ve bu gecekondu sahiplerinden iki1 yıl içim
de yönetmelik esasları dairesinde gecekondula
rını imar ve ıslah etmelerini! istiyor ve ondan 
sonra' derhal son hüküm olarak şu geliyor : 
«Aksi halde bu yapılar enkazı sahiplerime aidol-
mak üzere beledi'yelerce yıktırılır ve yıkım 
ma'srafL % 10 fazlaisiylo ilgiliden alınır.» Hal
buki daha evvel kabul ettiğimiz 15 nci madde
de teşkil edilen fonların nerelere kullanılacağı 
hükme bağlanırken., bir de şu hüküm konmuş
tur : «Mevcut gecekondusunu düzeltecek veya 
onaracak olanlara kredi verilmesinde..» Şimdi 
bana öyle geliyor ki, bu maddeyi kabul ettiği
mize göre, ıslah bölgesinde olup da koral isinden 
iki yıl içinde gecekondusunu ıslah etmesi iste
nen vatandaş, iki yıl içinde bu tamiri yapamaz
sa hemen yıkıma gidil'mcmclidîr. önce neden 
ıslah, imar yapamıyor, bu tetkik edilmeli; eğer 
parası olmadığı, imkânı olmadığı için yapamı
yorsa 15 nci madde uyarınca kendisine tamir, 
ıslah kredisi verilmelidir. Onun için maddeye 
yalnız bir müddet koyup arkasından da, bu 
müddet sonunda ıslah ve imar etmezse yıkılır, 
diyeceğimize araya, gerektiği halde bu gecekon
du sahiplerine 15 nci madde uyarınca onarım 
kredisi verilir, diye bir madde koyalım ve eğer 
kendisine kredi verildiği halde, bu krediyi ye
rine sarf etmez, başka maksatlara kullanır ve 
yine iki sene sonunda gecekondusunu ıslah et
mezse o zaman yıkımına gidelim. Onun iç ili bu 
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maddeye ihtiyacı olanlara tamir kredisi veril
mesi hususunda bir hüküm ilâve edilmesini tek
lif edeceğim ve böyle bir önerge hazırladım. 

Aynı zamanda bu maddede, komisyondan 
rica ediyorum, eğer gerekli görürlerse bir nok
tanın tavzihini istiyecoğîm. Yine burada 21 nci 
maddede tefrik yapılarak, işte, belediyelere 
aidolan veya bu kanun uyarınca belediyelerin 
mülkiyetine geçmesi . gereken arazi ve arsalar 
üzerindeki gecekondular, diyor. Bel edi'yel ere 
ait arsalar üzerindeki gecekondu sahipleri ıslah 
bölgesinde ise iki yıl içinde imar- ve ıslah ede
cekler, etmezlerse yıkılacak ve saire... Şimdi 
burada ben vaziyeti anlamaya çalışmak için bir 
sual soruyoram, yani ıslah bölgesi olarak ilân 
edilen bir bölgede belediyeden gayri gerçek şa
hıslara ait arsalar üzerinde gecekondular bulun
maz mı? Her halde bulunur. Bölge deyince, böl
ge büyük bir yer manasınadır, büyük bîr sahayı 
tazammum eder. Büyük saha da her halde gece
konduların bâzısı belediyelere intikal edecek 
olan arsalar üzerinde olacaktır, bâzısı da özel 
şahıslara ait arsalar üzerinde olacaktır. Şimdi, 
bölge tasfiye bölgesi ise, mesele yok. Zaten tas
fiye olacak, hepsi yıkılacak. Ama ıslah bölgesi 
denilen bölgeler, bir tefrik yaptığımıza göre yı-
kıl'mıyacak olan bölgelerdir. Tasfiye bölgesi de
ğil, ıslah bölgesi... Şimdi, ıslah bölgesinde olan 
bir gecekondu veya bir sürü gecekondu, ama, 
belediyeye değil de gerçek şahıslara ait arsalar 
üzerinde, bunların akıbeti ne olacaktır? Bunu 
da vuzuhla belirtmek lâzımdır. Yani bunlar ıs
lah bölgesinde olsa dahi ıslah cdilmiyorek bun
ların da tasfiyesi cihetine mi gidilecek? Ben 
öyle anlıyorum. Mademki onlar söz konusu edil
miyor, demek ki ıslah bölgesinde dahi olsa özel 
şahıslara ait ise, onların ıslahına gidilnıiyecck, 
onlar* ıslah bölgesinde olduğu halde yine tasfi
yeye gidecek. Ben bu mânayı çıkarıyorum. 
Acaba öyle mi? Bu hususun da tavzihini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde yeterlik öner
gesi gelmiş. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde (22) nin müzakeresinin kifayetini 

arz ederim. 
istanbul 

Tekin Erer 

http://belediy-elen.il
http://netilcesin.de
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BAŞKAN — 22 nci madde üzerindeki yeter
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Madde üzerinde verilen değişiklik önergele
rini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun 22 nci maddessinih 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ma'dde 22. — Tek odalı gecekondularda 
oturan vatandaşların ıslah masraflarını karşılı-
yamaz halde olduğu tesbit edildiği takdirde be
lediye ve gecekondu güzelleştirme derneklerin-
ce ortaklaşa, ıslah işi gerçekleştirilir. Saygıla
rımla. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasan sının 22 nci madde

sinde yer alan, «Aksi halde bu yapılar» kelime
lerinden sonra, «Yapılacak tebligat üzerine bifr 
hafta zarfında sahipleri tarafından yıktırılma-
dığı takdirde» cümlesinin ilâvesi için keyfiye
tin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Adıyalman 
Süleyman Arif Emre 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin son cümlesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilinesini arz ve istirham ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Aksi halde bu yapılar enkazı sahiplerine 
aidolmak üzere, belediyelerce yıktırılır' ve yıkım 
masrafı ilgiliden alınır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim gerekçe dolayısiyle, 

22 nci madde 10 ncu satırındaki «2 yıl» m 
«5 yıl.» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 nci madde 9 ncu satırındaki «Plânın tan

ziminden.» istifadesi yerine «Plânın onaylanma

sından» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, öner
geler okunduktan sonra önerge göndermeyiniz, 
rica ederim, önergeler daha önce hazırlanacak, . 
mazbut hale gelecek, önergeler okunurken, ay
kırılıkları itibariyle sıralamakta müşkülât çeki
yoruz. Riyaset vazifesini lâyıkı veçhile yerine 
getiremiyor. Çünkü önergelerin bir okuma ter
tibi, bir sırası olacaktır. Aykırılıkları itibariyle 
sıraya koyacağız, Yüce Heyete o şekilde arz 
edeceğiz. Bir önergenin yarısı okunduktan son
ra önerge geliyor. İstirham ederim, karşılıklı 
yardım ediniz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 nci madde son satırını aşağıdaki şekilde 

arz ve teklif ederim. 
Tarbzon 

Ali Rıza Uzuner 

«Aksi halde, bu yapılar enkazı sahiplerine 
aidolmak üzere belediyelerce yıktınİTr ve yıkım 
masrafları ilgiliden alınır.» 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
22 nci maddenin aşağıdaki şekilde düzeltil

mesini arz ederim. 
2 yıl içinde sahipleri tarafından ıslah edil

mezse belediye tarafından ıslah edilip vatan
daşa verilmelidir. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 nci maddenin son cümlesinde şu hükmün 

maddeye ithalini arz ve teklif ederim. 
«İhtiyacı olanlara 15 nci madde uyarınca ge

rekli onarım kredisi temin olunur. Bu müddet 
sonunda... 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behice Boran 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oyunuza 
sunacağım. 

Çok rica ederim, bundan böyle önergeler, 
madde üzerinde kifayet önergesi verildiği an
dan itibaren verilmesin. Ona göre biz tanzimini 
sırasını' yapalım, komisyon ile irtibat kuralım, 
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komisyonun kabul edip etmediğini anlıyalım. 
(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re 'nin takriri' tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Takrüri isti
yoruz. Katılacağız, yalnız maddenin yeniden 
düzenlenmesi lâzımdır. Diğer takrirlerle de bir
leştirmek suretiyle- takriri geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirle beraber diğer bütün 
takrirleri geri alıyorsunuz... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Bütün mad
deyi takrirlerle beraber geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin geri alınabilmesi 
Yüce Heyetin kararına vabeste bir durumdur. 
Komisyon, verilmiş bulunan önergelerle bera
ber maddeyi geri istemektedir. Maddenin ko
misyona verilmesi hususunu Yüce Heyetinizin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. Madde komisyonun talebi 
üzerine ve Yüce Heyetin karariyle gerivcril1-
miştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Efendim, 21 
nci maddeyi hazırladık. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan bir tek
lifte bulunuyor. Ancak müsaade buyurursanız 
bu maddeyi okuduktan sonra sıra numarasını 
ona göre tanzim ederiz. 

HADDE 23. — Tek basma veya toplu ola
rak yapılmış olan veya gecekondu ıslah bölge
lerinde bulunup da bu sahalar için yapılacak 
imar veya ıslah plânlarına veya mevzuat icap
larına göre yıkılması gereken izinsiz yapılar 
21 nci madde hükümleri de göz önüne alimarak 
enkazı kendilerine aidolmak üzere sahipleri ta
rafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine 
her hangi bir bedel verilmez. Sahiplerince yı-

kılmıyan veya yıktırılmıyan gecekondular, yık
ma masrafı % 10 fazlasiyle kendilerinden alın
mak üzere belediyelerce1 yıktırılır. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is-
yen Sayın Ülker.. Yok. ıSaym Diler.. Yok. Sayın 
Boyacıoğlu 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
23 ncü maddede 21 nci maddeye atıf yapılmak
tadır. 22 nci maddeyi komisyon geri aldığına 
göre 23 ncü maddenin müzakeresi 22 nci mad
denin redaksiyonu yapıldıktan sonra mümkün 
olabileceğinden, ya ibunu komisyon geri alsın 
veya müzakerenin 22 nci maddenin redaksiyo
nu yapıldıktanu sonra konuşulmak üzere tari
hini arz ediyorum. Bu (hususta bir takrir vere
ceğim. Lütfen kalbul nuyurun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri 23 ncü madde izinsiz 
yapılar hakkında hüküm getirmiş bulunmakta
dır. Yanlız 23 ncü maddeyi burada müstakil 
olarak imkân ve ihtimal yoktur. Yıkılması gere
ken izinsiz yapılardan bahsetmekte ve 21 nci 
madde hükümleri gözönünde tutularak bir pro
sedürün takiJbedileceği de burada belirtilmiş bu
lunmaktadır. Şimdi üzerinde durulması lâzmıge -
len bir husus şudur: Bundan evvel tedvir edil
miş bulunan 18 nci maddede izinsiz yapılar hak
kında, derhal yıktırılır, hükmü mevcut idi. Bu, 
derhal yıktırılır hükmünde de bir zaman unsu
runun mevcudolmıyacağı açıkça beyan edilmiş 
bulunuyordu. Şimdi burada, «Yıkılması gereken 
izinsiz yapılar 21 nci madde hükümleri de göz-
önüne alınarak enkazı kendilerine aidolmak üze
re sahipleri tarafından yıktırılır.» denilmıökte-
dir. Peki, kendilerine bir tebligat yapılacak mı
dır? Yapılacaksa, burada bir müddet verilecek 
midir? Bu husus açıkça belirtilmemiştir. Kaldı 
ki 21 nci maddeye atıf yapıldığına göre 21 nci 
madde de 27 nci maddeye ve sair maddelere atıf 
yapmak suretiyle, burada çok kompleks bir du
rum hâsıl olmaktadır. Bu maddeye bir netlik 
kazandırmak zaruridir, kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan maddenin tedvininde, oku
yorum ; «Bundan dolayı kendilerine herhangi bir 
bedel verilmez. Sahiplerince yıkılmıyan veya 
yıktırılmıyan gecekondular» denmiştir. Yuka
rıdaki cümlede «Kendilerine aidolmak üzere 
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sahipleri tarafından yıktırılır» deniyor. Aşağı
daki cümlede aynı şey bahis konusu olurken, 
«Yıkılmıyan veya yiktırılmıyan» deniyor. Bu 
da karışıklıklara meydan verebilir. Bunun da 
aynı şekilde «Yıkılmıyan» şeklinde düzeltilmesi 
veya «Yıktırılmayan» kelimesinin ordan kal
dırılması zaruri bulunmaktadır. Çünkü ileride 
«Yıkılmayan» tâbirinden sonra, «Veya yıktırıl
mayan»... Adam, o zaman ne yapacaktır, müd
det talebedecektir, ve saire, ve saire. Bu suretle 
bir karışıklığa meydan vermemek için yukarıda
ki kesinliğin aşağıya da konması lâzım ve zaru
ridir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan? Yok... 
Bu maddenin üzerinde başka söz isteyen yoktur. 
Komisyon söz istemiyor. 22 nci madde hakkında 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. Ancak Sayın Hüseyin Balan 23 ncü 
madde kabul edilmeden evvel, 22 nci maddeden 
•sonra yeni bir madde ilâve edilmek için bir öner
ge vermiştir. Şayet kabule şayan olursa 23 ncü 
madde Sayın Hüseyin Balan tarafından verilmiş 
olan önerge muhteviyatı olacaktır. O zaman şim
di görüşmekte olduğumuz madde bir yukarı 
kayacaktır. Önergeyi okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
«Tekgöz gecekondularda oturan vatandaş

ların, ıslah masraflarını karşılıyamaz halde ol
duğu tesbit edildiği takdirde Belediye ve gece
kondu güzelleştirme derneklir ortaklaşa ıslah 
işini gerçekleştirir» maddesinin 22 nci madde
den sonra 23 madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hüseyin Balan arkadaşımız 

yeni 23 ncü madde olarak teklif ettiği önerıge-
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Binaenaleyh 23 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan önergeleri okutuyorum. 

'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
23 ncü maddenin son cümlesini aşağıdaki 

şekilde arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

«Sahiplerince yıkılmıyan veya yiktırılmıyan 
gecekonduların yıkma masrafı kendilerinden 
alınmak üzere belediyelerce yıktırılır.» 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Gecekondu kanunu tek

lifinde : 
23 ncü maddede belirtilen imar ve iskân plân

ları gereğince yıkılması gereken gecekondula
rın arsa ve bina bedelleri ilgili komisyonlarca 
takdir ve tesbit edilerek sahiplerine ödenir, 
ibaresinin 23 ncü madde içinde yer almasını 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin son cümlesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

«Sahiplerince yıkılmıyan veya yiktırılmıyan 
gecekondular, yıkma masrafı kendilerinden 
alınmak üzere belediyelerce yıktırılır.» 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katllmamalrtadır. 

Oyunuza arz ediyorum. Kabui edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm- öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor. Önerge

yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Ka'bül edenler... Etmi
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

— 446 — 



M. Meclisi B : 105 4 . 7 . 1966 O : 1 

23 neü maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmiyenler... 23 neü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere 
katılma: 

MADDE 24. — Gecekonduların ıslah, tasfi
ye ve önleme bölgelerinde bulunan bütün yapı
ların, binalı ve binasız arazi ve arsaların sahip
leri, bu sahalarda belediyelerce gierek bu kanu
nun 12 nci maddesinde sözü geçen fondan fay
dalanmak suretiyle, gerekse diğer bütçe imkân
ları yapılacak veya yaptırılacak yol, kaldırım, 
kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu hizmet ve 
tesisleri yapıldıktan sonra, bunlardan dolayı 
yapılan harcamaların tamamına, Belediye Ge
lirleri Kanununda belirtilen şekil ve nisbetler-
de katılırlar. Bu katılma payları, belediyele
rince ilgililerinden 10 yılda ve 10 eşit taksitte 
alınır. 

Bu maddede sözü geçen arazi ve arsalardan 
özel mülkiyette bulunanlarının, başkaları tara
fından gecekondu yapılmak suretiyle işgal edil
miş olan kısımları için alınması gereken katıl
ma payları da, işgal devam ettiği sürece, gece
kondu sahibinden alınır. 

Tasfiye veya ıslah sebebiyle yıkılması gere
ken gecekonduların sahiplerinden, yıkılacak ge
cekonduları dolayısiyle tahakkuk eden katılma 
paylarının yıkımı gününden sonra ödenmesi ge
reken taksitleri alınmaz. 

İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülen 
'bâzı gecekondu ıslah bölgelerinin kamu hizmet 
ve tesislerine harcanmak üzere, belediyelere ik
razlar dışında, Devlet bütçesinden yapılan yar
dımlardan dolayı, bu hizmet ve tesisler için ya
pılan 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 sö'zü geçen maliyet masraflarının bir 
kısmını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle 
indirebilirler veya yukarıda belirtilen taksit sü
resini 20 yılı geçmemek üzere uzatabilirler. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak kamu 
hizmet ve tesisleri için de bu madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sa
yın Nihat Diler?.. Yok. Sayın İsmail Hakkı Bo-

yacıoğlu?.. Yok. Sayın Faik Kırbaşlı?.. Yok. 
Sayın Süleyman Arif Emre?.. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN •— Vazgeçtiniz. Başka söz isti-
yen?.. Buyurun Sayın Boran. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Bu 
maddede- gecekondu bölgelerinde yapılacak su, 
yol şebekesi gibi hizmetler mukabili gecekon
duda oturanların veya sahiplerinin, bunların 
masraflarına katılmaları söz konusudur. Mad
dede görülüyor ki, 'gecekonduları yıkılacak 
olanlar da bu payları ödiyeceklerdir. Bu pay
ları işgal devam ettiği sürece ödiyeceklerdir. 
İşgal sona erdikten sonra kendilerinden taksit 
almmıyacaktır, deniyor. Yol, su gibi tesisler 
uzun süreli tesislerdir. Miatlarını kısa zaman
da doldurmazlar, sürer giderler. Şimdi bu ge-
cekondulardaki vatandaşlarımız, yine hatırlı-
yalım, maddî imkânları düşük olan, dar gelirli 
olan vatandaşlardır. Bir de bunlara tebliğ ede
ceğiz, güç belâ başlarını soktukları gecekondu
ları yıkılacak diye. Esasen iktisadi bakımdan 
zor durumda olan bu vatandaşlara bir de ge
cekondularının yıkılacağı kendilerine tebliğ 
edilecek ve bu durumda da gecekonduları yıkı-
lıncaya kadar kendilerinden sonra da hizmete 
devam edecek şebekelerin masraflarına katıla
caklar. Hele bu gecekonduda oturan vatandaş
larımız, öbür maddelerin münakaşasında çıktı, 
eğer gecekondularının arsaları özel mülkiyet 
konusu ise, bu koruyucu maddelerin de şümu
lüne girmiyecekler. Yani, kendilerine bir önle
me sahasında bir arsa veriimiyecek, kredi ve-
rilmiyecek, bu yardımlar da yapılmıyacak. Bir 
de üstelik kendilerinden sonra devam edecek 
olan yol, su gibi hizmetlerin masraflarına iş
tirak edecekler. Bu kadar yükü yüklemiydim, 
bu kadar insafsız olmıyalım bu vatandaşları
mıza karşı. Gecekonduları yıkılmıyacak olan
lar katilsin. Onlar da dar gelirli, onlar da as
lında maddî imkânı dar olan yurttaşlarımız. 
Ama kendilerine bir hizmet yapılıyor, imkânla
rı nisbetinde, kudretleri nisbetinde buna katıl
sınlar. Ama, artık gecekondusu yıkılacak olan 
vatandaşlarımız, kendisine de bu felâketi teb
liğ edeceğiz, sonra da bu yıkılıncaya kadar bu 
paylara katıl, diyeceğiz. Bence bu hüküm çok 
insafsız. Gecekondusu yıkılacak olanlardan bu 
katılma payları istenmemelidir. 
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BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. Bu madde üzerinde verilmiş 
'bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Gecekondu kanunu 

tasarısına: 
Kendi arsası üzerine gecekondu yapanların 

konutları dahi kanunun kapsamına girer, mad
desinin 24 ncü madde olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Sayın Balan bir maddenin ek
lenmesini öngören bir teklifte bulunmuştur. Ko
misyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. Şimdi şu hale göre halen müzakere et
tiğimiz 24 ncü madde üzerinde başka bir öner
ge verilmemiştir. Maddeyi yazılan ve okunan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 24 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Arsa tahsisi şart ve şekilleri: 
MADDE 25. — 7 nci madde gereğince tes-

bit olunan önleme bölgelerindeki arsalar, önce
likle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebeple
riyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz va
tandaşlara verilir. 

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

Her ne sCbeple olursa olsun, bu kanun hü
kümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, yok
sul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eşi
nin veya ergin olmıyan çocuğunun her hangi 
bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait ar
saya veya her hangi bir yerde bir ev veya 
'apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan pa
yına sahip bulunmaması şarttır. 

Kimlerin yoksul ve dar ıgelirli sayılacağı, 
kendisine arsa tahsis edileceklerin öncelik sıra
sı ve yukarıda sözü geçen diğer hususların 
esasları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz is
tiyenler... Sayın Reşit Ülker1?.. Yok. Sayın Ni

hat Diler?.. Yok. Sayın İsmail Hakkı Boyacı-
ıoğlu?.. Yok. Sayın Faik Kırbaşlı?.. Yok. Sayın 
Ali Rıza Uzuner?.. Buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Tra/bzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, yeni arsa veya ev tahsis ede
bilmek için yoksul veya dar gelirli olması şartı 
diye bir durum doğuyor burada. Kim yoksulun 
veya yoksulluğun gerçek tarifini yapabiliyor? 
Şimdiye kadar ben böyle bir objektif tarifin 
ortaya konduğunu hatırlamamaktayım. Hattâ 
filozoflar arasında dahi bu, tartışma konusu 
oluyor, sübjektif ölçüler içinde kalıyor. Bu ba
kımdan, kanunun ruhunu teşkil eden yoksul 
veya dar gelirli anlamını vuzuha kavuşturmak 
lâzımigelir. Bu bir yönetmeliğe bırakılmak is
tenmektedir. Eğer bu bir yönetmeliğe bırakı
lacakla, Sayın Bakandan veya Sayın Komisyon 
(Başkanından bunun hangi kıstaslar içinde dü
şünülmekte olduğunu öğrenmek mecburiyetin
deyiz arkadaşlarım. Çünkü, bu madde aynı za
manda çok önemli gördüğümüz ve bundan ön
ce de müzakeresini yaptığımız 21 nci madde
nin atıf yaptığı bir maddedir ve şahsi kanaati
me göre büyük bir önem taşımaktadır. Yoksul 
olan ve oTmıyamn ölçüsü ne? Birçok araştır
malar yapılmış dünyada, birçok memleketler
de bu konu üzerinde durulmuş, m a gerçek öl
çüleri daima tartışılagelmiş ve memleketimizde 
bu konuda bir araştırma, bir inceleme yapıldı
ğını da bendeniz hatırlamamaktayım. Bu ka
nun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine glö-
re, bu yönetmelik de çok kısa bir zamanda ha
zırlamak mecburiyetinde bulunduğuna göre Ba
kanlığın hangi kıstasları esas alacağı, yönetme
likte yoksul veya dar gelirlinin nasıl tesbit edi
leceği ve bunlara göre kendilerine bir öncelik 
sırası tanınacağı hususunda tenevvür etmek 
mecburiyetini kuvvetle hissetmekteyim. Bu ko
nuda yapılacak açıklamadan sonra, lüzum hâ
sıl olursa, görüşümüzü arz edeceğiz. Teşekkür 
ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, 25 nci maddede, daha evvelki ko
nuşmamızda arz ettiğimiz gibi, esas, yine konut 
problemi ele alınmıştır. Bu sebeple maddenin 
1 nci kısmında direkt konut probleminin halli 
bahis konusudur. 
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Diğer taraftan, bu arsalardan ıslah ve tas
fiye bölgelerinde bulunan, yani bir vakıa ola
rak ele aldığımız gecekondu problemiyle ilgili 
bulunan şahısların durumu gerek bu maddede, 
gerekse hazırlanacak yönetmelikte tadat ve tes
bit edilmiştir. Burada endişe yoktur. Arkada
şımız bir sual sordular, dediler ki, «Yoksul ve 
dar gelirli aile tâbirinin kıstası ne olacaktır? 
(Bunun tarifi çok güçtür.» Muhterem arkadaş
la ri'n, biz bu ibareyi Anayasadan aldık. Ana
yasayı yapanlar elbette ki, arkadaşımızın sor
duğu suale muhata'bolmuşlardır. Bir misal ola
rak arz ediyorum: «(Madde 49. — Devlet yok
sul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına 
uy^un konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri 
alır.» Bir Anayasa ibaresidir, geçmiştir. Mahal
lin özelliklerine ve medeniyet ölçülerine, onla
rın kazanç durumlarına ve onları gecekondu 
yapmaya sevk eden âmillere inilmek suretiyle 
bu konu halledilecektir. Bir tarif yapmanın 
gerçekten imkânı yoktur. Yalnız âdil ve objek
tif ölçüler içinde ihtiyaç sahiplerine bu tahsis 
ve faydalandırmanın yapılmasında biz de fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Saygılarımla. 
ALİ EIZA UZUNİER (Trabzon) — Bir sual 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurunuz. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 

şunu öğrenmek istiyorum. Gecekondu kanunu 
ıhatırladığıma, 'daha doğrusu kayıtlara göre 
25 . 12 . 1965 tarihinde Yüksek Meclise sunul
muştur. Bu konuda dar gelirlilerin durumunu 
tesbit yönünden Bakanlığın üniversite ile işbir
liği yapmak suretiyle bir araştırması mevcut 
mudur, değil midir? Bu zaruret hissedilmekte 
midir ? 

G E Ç M KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (Deva'mla) — Efendim bu, 
Komisyona tevcih edilecek 'bir sual değildir. 
Yalnız umumi olarak şunu arz edeyim; «Arsa
lar öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi 
sebepleriyle açıkta kalacaklara...» dendiğine gö
re, burada objektif bir kıstas vardır. Bugün 
vakıa olarak bu gecekondularda oturan veya 
bunların sahibi olan ve yıkıma tabi olan kim
selerin durumu, istisnası ele alınmıştır. Şu hal
de bu konuda bir tereddüdıolmama'k icaheder. 
Geri kalan husus, Hükümete tevdi edilecek bir 
keyfiyettir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yük
sek müsamaha ve müsaadenize güvenerek bu 
25 nci maddenin müzâkeresinin bitimine kadar 
Yüce Meclisin müzakereye devam etmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada 21 nci ve 22 nci maddeler redakte 
edilerek gelmiştir. Okutuyorum. 21 nci madde
de yapılan değişiklik Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiş ve komisyon bu şekil dairesinde düzelt
meyi intacetmiştir. Madde 21 in tümünü oku
tuyorum. 

Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi: 
MADDE 21. — Belediyelere aidolan veya bu 

kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geç
mesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 
16 nci ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş 
bulunan gecekondulardan konut olarak kulla
nılanları; içinde oturanlar 25 nci maddedeki 
şartları haiz oldukları takdirde; 

a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma su
retiyle veya sair şekillerde konut temin edilin
ceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edi
lip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiy
le, 27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun 
olarak konutunu yapıncaya kadar, 

b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz ki
ralık konut temin edilinceye veya konut yap
mak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde 
kredisi sağlanmak suretiyle 27 nci maddedeki 
süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapın
caya kadar, yıktırılamaz. 

Birden fazla 'gecekonduya sahibolanların, 
(bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkın
da yukarıdaki hükümler uygulanabilir. Şu ka
dar ki ; plân ve mevzuat icaplarına göre bu ya
pılardan korunması mümkün olanları varsa, 
bunlardan birinin seçilmesi şarttır. Diğer ko
runması gerekenlerden lüzumlu (görülenleri, 
hanıgi amaçla kullanılmakta oluma olsun, be
lediyelerce takdir olunacak bedel karşılığında 
alınarak, lüzum ve ihtiyaca göre, sürekli veya 
geçici bir zaman için olduğu gibi veya değiş
tirilerek kullanılabilir veya kullanılmak üzere 
kiraya verilebilir veya satılabilir. 

BAŞKAN — Şimdi intaç olunan değişik kıs
mı okutuyorum. 

«iBelediyelerce tesbit edilecek veya ettirile
cek bedellere, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
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içinde, umumi hükümler dâhilinde hukuk mah
kemelerine itiraz olunabilir.» 

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

BAŞKAN — 2.1 nci maddeyi okunan bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul ederiler... Et-
miycnler... 21 nci madde okunan bu şekliyle ka-
'bul edilmiştir. 

22 nci maddede Yüce Heyetinizin kabul et
miş olduğu değişiklik komisyon tarafından 
maddeye dercolunmuştur. Bu şekliyle 22 nci 
maddeyi okutuyorum. 

MADDE 22. — Gecekondu ıslah bölgelerin
de bulunup da, belediyelere aidolan veya bu ka
nun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçme
si gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış 
•olan gecekondulardan, bu sahalar için yapıla
cak imar ve ıslah plânları ve mevzuat icapları
na göre olduğu gibi veya değiştirilerek korun
ması mümkün olanları, plânın tanziminden 
sonra yapılacak bildiriden itibaren en geç 2 
yıl içinde yönetmelik esasları dairesinde sahip
leri tarafından imar ve ıslah edilir. 

BAŞKAN — 22 nci maddede intacolunan 
değişik kısmı okutuyorum. 

Aksi halde, bu yapıların verilen süre zarfın
da yıktırılması yoluna gidilir. Sahipleri tara
fından yıktırılmıyan yapılar, enkazı sahipleri
ne aidolmak üzere belediyelerce yıktırılır ve 
yıkım masrafı % 10 fazlasiyle ilgiliden alınır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Komis
yondan bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyuran. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabz-on) — Plânın 

tanzimi, bir tarih olması bakımından mühim
dir. Komisyonca hangi tarih mütalâa ediliyor? 
Bu plânın tanzimi onaylanması mıdır, yoksa 
mühendisler tarafından yapılması mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Onayı da içi
ne alması şartiyle p]ânm külliyen bitmiş olma
sı keyfiyetidir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Yani 
onaylama tarihi midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) —Evet . 

BAŞKAN — Onaylanma tarihi deniyor, Sa
yın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Bendeni
zin plânın onaylanmasından, diye bir teklifim 
olmuştu. Bu onaylanma mıdır? 

BAŞKAN — Onaylanma mıdır, Sayın Ko
misyon lütfen milletvekilini tatmin ediniz, ten
vir ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkan. (Onaylanma tarihinden itibaren) ola
cak. 

BAŞKAN — Bu maddeyi yazılan ve okunan 
bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25. madde okunmuştur, ürerinde Sayın Reşit 
Ülker, Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Behice Bo
ran. 

BEIIİCE HATKO BORAN (Urfa) — Bu 
25 nci maddede kimlere önleme bölgelerinde arsa 
verileceği, kimlere verilmiyeceği söz konusu edi
lirken, verilemiyecek olanlar konusunda şu şart 
ileri sürülmektedir. «Kendisinin veya eşinin ve
ya ergin olmıyan çocuğunun her hangi bir bele
diye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya ve
ya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın 
ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bu
lunmaması şarttır.» Başkanlığa sunduğum öner
gede ben bu hükümdeki, «Her hangi bir beledi
ye sınırı içinde» ibaresi yerine, «aynı belediye 
sınırı içinde», ibaresinin konmasını teklif ediyo
rum ve gene aynı hükümde, «her hangi bir yer
de» yerine, «aynı şehirde» ibarelerinin konması
nı teklif ediyorum. Çünkü her hangi bir beledi
ye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa dediği
miz zaman şöyle bir vaziyet düşünebiliyorum: 
Bu gecekondularda oturan halkımız umumiyetle 
köylerden, nahiyelerden göç etmiş insanlardır. 
O insanların diyelim ki, geride bıraktığı köyün
de küçük bir nahiye olan, esasında köyden farkı 
olm^an yerde bir arsası vardır, ev yapılabilir. 
Şimdi, orada, o arsası var diye, İstanbul'a, İz
mir'e, Ankara'ya, gelmiş, orada, gecekondu yap
ması için önleme bölgesinde bir yer göstermi-
yecek miyiz? Tahkik mi edeceğiz, geldiği köyde 
acaba ev yapacağı arsası var mıdır, yok mudur 



M. Meclisi B : 105 4 . 7 . 1966 O : 1 

diye?.. Veya her hangi bir yerde bir ev, diyor. 
Yine köyde her halde kerpiçten filân bir göz de 
olsa bir evi vardır. Yahut köy kasdedilmiyor da 
belediye -teşkilâtı olan yerler, filân, denecekse 
eğer tefsirinde, diyelim ki, bir nahiye merkezin
de idi, orada da kerpiçten bir göz evi vardı. 
Şimdi orada ev vardı diye, geldiği İzmir'de, İs
tanbul'da diğer büyük şehirlerde buna önleme 
bölgesinde arsa verilmiyeeek mi? Bu mülâhaza
larla - ki umumiyetle köylerden göç eden halkın 
muhakkak köyünde, nahiyesinde kerpiçten bir 
göz oda olsun, evi vardır. Çünkü köylerde kira
lık ev yok - bu şartın kalkarak, aynı şehirlerde 
yani gecekondusunu inşa edeceği aynı şehrin be
lediye sınırları içinde ev yapmaya müsait bir 
arsası olmasın veya bir evi veya yapacağı gece
konduya tekabül edecek bir dairesi olmasın. Bu 
şartı anlıyorum, ama her hangi bir yerde, her 
hangi bir belediye sınırları içinde dediğimiz za
man, bunun tatbik kabiliyeti yoktur ve haksız
dır. Onun için bu ibarelerin, «aynı belediye sı
nırı içinde ve aynı şehirde» olmak üzere değiş
tirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 25 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değiştirge önergesini okutuyorum. 

1. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm, 
Kendir istihsalinin daha verimli bir hale geti
rilmesi ve değerlendirilmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Macit Zeren ile Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın yazılv cevapları (7/92) 

22 . 3 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurdumuzun fakir bölgelerinden biri olan 
Kastamonunun başlıca geçim kaynaklarından bi-

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki, «her 

hangi bir belediye» ve «her hangi bir yerde» 
ibarelerinin, «aynı belediye» ve «aynı şehirde» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Urfa 
Bellice Hatko Boran 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önerge hak
kındaki mütalâanız nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

25 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin 
daha önce almış olduğu karar gereğince 25 nci 
madde de bitmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bir
leşimi 6 Temmuz Çarşamba günü saat 15 te ya
pılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısından sonra toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 

ri kendir istihsalidir. Fakat bugünkü fiyatlar 
müstahsili tatmin edecek bir durumda değildir. 
Kendir istihsalinin daha verimli bir hale geti
rilmesi ve değerlendirilmesi için Hükümetin ne 
gibi tedbirler düşündüğünün, Ticaret ve Ziraat 
Vekâletleri tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı dilerim. 

Kastamonu Milletvekili 
Adil Aydın 

•>• •<« 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T.C. 
Ticaret Bakanlığı 20.5.1965 
Dış Ticaret Dairesi 

5/8666 
Sulbe renizi ve No. 322.930.2 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 25.3.1966 tarihli ve 7/92-1672/8092 sa
yılı yazınız. 

Yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazınıza ek 
olarak alman, kendir istihsalinin daha verimli 
bir hale getirilmesi ve değerlendiırillm'ösi için ne 
gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair Kastamonu 
Milletvekili Âdil Aydın tarafından verilen yazılı 
soru önergesi incelendi. 

Kendir üretim ve ihracat miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Üretim İhracat 
Yıllar (Ton) '(Ton) '(1000 Tl.) 

1961 
1962 
'1963 
1964 
1965 

10 700 
9 000 
9 500 
9 000 

10 000 

472 
2)20 
—, 
— 

1 639 
805 
— 
— 

Yukardaki tablonun tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere, 1963 ilâ 1965 yıllarında memleketi
mizden kendir ihracedilmemiştir. Zira, mevcut 
fabrika ve el tezgâhlarında yapılan imalât iç ih
tiyacı karşılıyamadığı gibi, ayrıca kalite düşük
lüğü de bu sonucu etkilemiştir. 

Kendir ihracının artırılmasını telminen alın
ması ıgerekli tedbirler : 

1. İtalya'nın son zamanlarda bu madde eki
minden vaız'geiçmesi karşısında kendir üretiminin 
mümkün olduğu kadar artırılması imkânlarının 
sağlanması, 

'2. Üretimi artırmak için «kini sahasının, ge
nişletilmesinin temini, bu /nebatın halva şartları 
ve toprak bakımlarından yetişmesine elverişli 
'bölgelerin tefeibit edilerek ekiminin teşviki, (me
selâ Polatlı bölgesinin kendir ekimine elverişli 
olduğu ifade edilmektedir.) 

3. Kendir elyafının üretiminde, soyma ameli
yesinde ihtisasın büyük bir kıymeti olduğu, öte
den beri kendir elyafı üretim bölgesi olan Kas
tamonu -ve havalisinde bu işle uğraşanların ihtisas 
•sahibi bulundukları ve ekimin diğer sahalara teş
mili halinde soyma işinde bilgili eleman yetişti

rilmesi veya dış memleketlerde olduğu gibi, soy
ma ameliyesinin makinalar vasıtasiyle yapılması 
ve Türk kendir elyafının kalite üstünlüğünün 
sağlanması bakımından çok lüzumlu ıgörüldüğü, 

4. İzmit Kâğıt Fabrikasının Tekel için si
gara kâğıdı imalinde bu maddeyi kullanacağı ve 
(bu gaye ile yeni tesisler "vücuda 'getirileceği na
zara alınarak üretiminin artırılmasının bu yön
den isabetli olacağı, 

Şeklinde özetlenebilir. 
Bu tedbirler, gereğinin ifası için dış kolları

mızla birlikte, ilgili bakanlık ve teşekküllere du
yurulmuştur. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
'Ticaret Bakanı 

Macit Zeren 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : Müşavirlik 362/28659 

14 . 4 . 1966 

Konu : Kastamonu Milletvekili 
Âdil Aydın'm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 3 . 1966 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/192 - 1672/8092 sayılı 
yazı. 

Kendir istihsalinin daha verimli bir hale 
getirilmesi ve değerlendirilmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Kastamonu Mil
letvekili Sayın Âdil Aydm tarafından yönel
tilen yazılı soru önergesi tetkik edildi. Konuya 
ait Bakanlığımızla ilgili cevaplar aşağıdadır. 

Kendir istihsalinin daha iyi vasıfta elde 
edilebilmesi için Bakanlığımızca; tohum çeşidi 
araştırmaları yapılmakta, havuzlama tekniği
nin ıslahı, soyma, tarama vesair gibi elle ya
pılan ameliyeler için fabrika kurulmasının 
gerçekleştiriJlmesi üzerinde durulmaktadır,, 
Bu hususlarla ilgili olarak : 

a) Kendir tohumu üzerindeki çalışmaları
mız neticesinde Kastamonu bölgesi içki en uy
gun ve verimli çeşidin Gümüşhacıköy tohumu 
olduğu tesbit edilmiştir. 

b) Kendir ıslatmasının bulanık sularda 
gölllendirme suretiyle yapılması istihsal olu
nan lif kalitesini boızmaktadır. Islatmanın be
ton havuzlarda yapılması için mevcut plân ge-
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reğince Bakanlığımız Kastamonu'da beton ha
vuzlar inşa etti ilmektedir. 1967 yılında bu ha
vuzların daha fazla sayıda inşası için arazi 
teminine çalışılmaktadır. 

c) Ekiminden hasadına kadar kendir zira
at tekniği üzerinde çiftçiye Öğretici broşürler 
dağıtılmakta ve programı gereğince yer yer 
dömonstrasıyonlar tertiplenmektedir. 

•d) Elle yapılan soyma, tarama vesair ame
liyelerin kurulacak fabrikalardan yapılması 
üzerinde Sümerbank Genel Müdürlüğünce etüt
ler yapılmakta olduğu yapılan temaslardan 
anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-
ın; Edirne'nin Uzunköprü huduttan dâhilinde 
yapılmakta olan Altın Yazı Barajı sahası için
de kaldığı için istimlâk edilen arazilerine bedel 
olarak köylülere, Devlete ait toprakların veril
mesinin mümkün olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner ile Köyişleri Bakan Vekili 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevap-
yları (7/103). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Sayın Enerji ve İmar 

ve İskân Bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı say
gılarla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak 

Uzunköprü ilçesi hudutları dâhilinde yapıl
makta olan Altın Yazı barajının inşa sahası dâ
hilinde bulunan köyler halkının % 50 sinin 
(toprakları sular altında kalacağından, istimlâ
ke tabi tutulmuştur. 

Böylece birçok köylü topraksız kalıyor. 
Yüzlerce aileyi içine alan bu üzüntülü du

rumun telâfisi için, civarda bulunan ve halen 
her sene kiraya verilen Devlete ait arazinin, 
istimlâk edilen topraklara bedel olarak veril
mesinin mümkün olup olmadığı halklkmda Sa
yın Bakanlarca ne düşünülmektedir. 

T. e. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 11 . 5 . 1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/2082 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1966 gün ve 7/103/1761/8703 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 
Tekirdağ Milletvekili Orhan Özîtrak'm 

28 . 3 . 1966 günlü yazılı soru önergesinde 
«Edirne'nin Uzunköprü hudutları içinde ya
pılmakta olan Altm Yazı Barajı için istimlâk 
edilen arazilerine bedel olarak köylülere, Dev
lete ait toprakların verilmesinin mümkün olup 
olmadığına» dair sorulan hususların cevabı 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner 

Tekirdağ Milletvekili Onhan Öztrak'm 
28 . 3 . 1966 günlü «Edirnenin Uzunköprü hu
dutları içinde yapılmakta olan Altın Yazı Ba
rajı için istimlâk edilen arazilerine bedel ola
rak köylülere - Devlete ait toprakların veril
mesinin mümkün olup olmadığına» dair soru
lan hususılarm cevaıbı aşağıdadır. 

Anayasamızın 38 nci maddesi; Devlet ve 
Tüzel kişileri, kamıu yararının gerektirdiği 
halerde ancak gerçek 'karşılıklarını peşıin öde
mek şartiyle özel mülkiyette bulunan taşın
maz malların Kanunda gösterilen esas ve usul
lere göre kamulaştırmaya yetkili kılmış bulun
maktadır. 

Bu itibarla gençek karşılığı peşin olarak 
ödenmeden yapılacak olan bir işlemin Anaya
saya aykırı olacağı talbiîdir. 

Diğer taraftan kamulaştırma bedeline .mu
kabil arazi verilmesini öngörmen «Baraj inşaatı 
dolayi'siyle sular altımda kalacak Köy, Kasaba 
ve arazi hakkındaki» 6541 sayılı Kanun, Ana
yasanın 38 nci maddesine aykırılığı sebebiyle 
12 . 5 . 1965 tarihinde 956 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırlmış bulunmaktadır. 

6380 sayılı Kamulaştırma Kanunumun 26 nci 
maddesi, mal sahibinin muvafakati ile kamu-
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laştırma bedeli yerine kara ulaştırmayı yapan 
idarenin özel emlâkinden bu bedele kıısınuen ve
ya tamamen tekabül edecek, miktarın tcım İlkini 
mümkün kılmakta ise de idarenin özel arazi
sinin (bulunmaması dolayısıiyle bu durumun 
karşılanması da mümkün değiklir. 

Bu itibarla soru önergesinde bahis konusu 
edilen ve köylülere toprağa karşı toprak veril
mesini öngören temenninin is'afma imkân bu-
ılunamamaktadı r. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Sayı : 517 - 6400 

Konu 
Sayın 

26 . 4 . 19GG 

: Tekirdağ Mi İlet vekili 
Orhan Öztrak'ın soru 

önergesi ha kik nida. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 19(56 T. ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/103 -1761/8703 sayılı yazdan. 
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi sınırları dâhi

linde yapılmakta olan Aıltınyazı Barajı sahası 
içinde kaldığı için kaımulaştırılan araziler.!K> 
karşılık olaralk köylülere, Devlette ait toprak kı
rın verilmesinin •mümkün olup olmadığına d ı'r 
'uk i rdağ Milletvekili Sayın Orhan öztrak ta ra
fın'.I an Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabımın ilişikte sunulduğunu saygiyle 
arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı V 
Cihat Bilgehan 
Devlet Bakanı 

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi sınırları için
de yapılmakta olan baraj sahasında kaldığı 
için kamulaştırılan ar azillerine karşılık köy
lülerle Devlete ait topraklarımın verili meşinin 
nıümküın olup olmadığına dair Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Orhan Öztrak'm yazılı sorusu 
cevabıdır. 

Baraj inşaatı dolayısıiyle arazileri kamu
laştırılanların başka yerlerde topraklandırıl-
m alarmı voya iskânlarını öngören 6541 sayılı 
Kanun 596 sayılı Kanunla yürürlükten kal-
diirılmışti'r, 

Kamulaştırma bedellerine karşılık kendile
rine verilmesi istenilen Ergene Ovasmdalki Ka-
rasazlık Bataklığının kurutulması ile elde edi
len hazine arazisinde halen DSİ Genel Müdür

lüğünce sulama projesi uygulaması yapılmak
tadır. Bu çalışmalar t armam! andıktan sonra 
Topraksu Gkmel Müdürlüğünce ıslah ve zirai 
pl ânl anı a çal iş mal arına başlanacaktı r. 

Bu sebeple adı geçen hazine arazisi bu gün
kü durumu ile dağıtıma müsait değildir. 

Diğer taraftan aynı arazi Edirne Valiliği
min teklifi üzerine ıslah çalışmaları tamam
lanıp, kendilerine dağıtım yapılıncaya kadar 
hak sahibi durumunda bulunan civar köyler 
halkından olan hiç topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerine kiraya verilmektedir. 

Bu durumda Altınyazı Barajı inşaatı dola-
yısiyle arazileri su altında kalan ve kamulaş
tırma bedelleri tahakkuk eden köyler halkının, 
17 km. mesafede bulunan Karasazlık Bataklığı
nın kurutulıması ile elde edilen arazidte toprak
landırılması kanunen mümkün olmadığı gibi, 
mevcut hazine arazisi de halen bu yerleri kira 
ile işleyen ailelerin ihtiyaçlarım karşılıyama-
m aktadır. 

Ancak iıaraj inşaatı d ol ayı siyi e arazileri su 
altında kalacak köyler halkının başka yerlerde 
topraklandırılarak yerlıeştlrilmelerini sağlamak 
için 2510 sayılı İslkân Kanununa ek maddeler 
ilâve edilmek suretiyle, arazi satın alma, ka
mulaştırma veya ımevcut hazine arazilerinden 
faydalanma imkânlarını sağlryan hükümler 
hazırlanımış buluıiımaktadır. 

Tasarının kanunlaşması halinde Altınyazı 
Barajı, inşaatı dolayısiylc arazileri kamulaştırı
lanların, topraklandrrılmıaları mümkün olabi
lecek tür. 

Nitekim aynı konu Keban Barajı dolayısiy
lc başka yerlere nakli gereken 91 yerleşim ye
rindeki 18 000 'don fazla nüfusu da yakından 
ilgilendirin eıktedir. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'ın; 
Tekirdağ İşçi Sigortaları Hastanesinin yapılıp 
yapılmıyacağına dair soru önergesi ve Çalışma 
Bakan Vekili Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
T ekin'in yazılı cevabı (7/104) 

8 . 4 . 1 9 6 6 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan öztrak 
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1965 yılında, yapılması plânlaştırılmış olan 
Tekirdağ İşçi Sigortaları Hastanesinin plândan 
çıkarıldığı yazılmaktadır. 

Bu üzüntülü haber Tekirdağ işçisini ve hal
ikını üzmüştür. Asıl üzüntü kaynağı halen has
tane inşaatına dair, mahallinde hiçbir çalışma 
görülmemesinden doğmaktadır. 

Bu durum karşısında, Tekirdağ işçi hastane
sinin yapılıp yapılmıyacağı ve inşaata ne zaman 
başlanacağı hususunda Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından ne düşünüldüğünün belirtilmesi say-
gıyle rica olunur. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 11 . 5 . 1966 

îşıçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı: 925-2-14/4432 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12 . 4 . 1966 gün ve 7/104-1762/8704 

sayılı yazınız. 
Sosyal Sgortalar Kurumunca Tekirdağ'da 

yaptırılacak olan hastanenin durumu hakkında 
Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak tarafından 
verilen yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet in
celendi. 

Adı geçea kurum tarafından Tekirdağ ili dâ
hilinde inşa ettirilecek olan 50 yataklı Tekirdağ 
Hastanesi, 1966 yılı yatırım plânına 2 500 000 
Tl. sı bedelle ve 1967 senesinde ikmal edilmek 
üzere ithal edilmiştir. 

Tesisin projeleri hazırlanmış olup, münasip 
bir arsa bulunduğunda ihalesi derhal yapılacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Çalışma Bakanı V. 
4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'ın, Kütahya'da adam öldürdükleri iddiası 
ile 4 vatandaşın haksız yere tevkifini düzenli-
yenler ve muhayyel bir olayın dosyasını hazır-
lıyanlar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan Din-
çer ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vaplan (3/114) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Adalet ve İçişleri 

Bakanlıkları tarafından cevaplandırılmasını rica 
«derim. 

Çankırı Bağımsız Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

15 Nisan 1966 tarihinde, yayınlanan Akşam 
Gazetesi ile Ulus Gazetesinde Reyhan Cenkçi ve 
Erdoğan Tamer tarafından, «öldürülen adam 
ortaya çıktı» «Siyasi skandal» başlıklariyle tef
rika edilen Kütahya'da 28 Temmuz 1965 tari
hînde cereyan edip bugüne kadar gelmiş ve so
nuçlanmış olan hâdise geçmişteki siyasi yönü ile 
gelecekteki siyasi istismar yönü bir yana, adlî 
bir skandaldir. Zira öldüğü ihbar olunan ve da
ha sonra, zabıta teşkilâtının hazırladığı dosyalar, 
savcılığın, sorgu hâkimliğinin kararları ile dört 
vatandaşımız tevkif edilmiş aylarca ceza evinde 
süründürülmüş, üç köy halkı çeşitli baskılar al
tında tutulmuştur. Zabıta teşkilâtının, savcılığın, 
sorgu hâkimliğinin, «cinayet işlenmiştir» şeklin
deki kararları, öldürüldü sanılan gencin ortaya 
çıkmasıyla, olayın ciddiyetinin derecesi aydınlan
mıştır. Bu durumda: 

1. Dört vatandaşımızın yersiz yere tevkifi
ni düzenliyenler, muhayyel bir olayın dosyasını 
hazırlıyanlar hakkında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır veya yapılacaktır? 

2. Zabıtaya, savcılara sorumlu bakanlıklar 
tarafından bu olayla ilgili her hangi bir talimat 
verilmiş midir? 

3. Bu olayla, zabıtaya, savcılığa sorgu hâ
kimliğine vatandaşın güveni sarsılabilir. Bu du
rum karşısında ne gibi bir tedbir düşünülmek
tedir. Güven sağlayıcı unsurlar yaratabilecek 
midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14 . 5 . 1966 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 16992 

Konu : Çankırı Milletvekili 
Mehmet AH Arsan'm soru 
önergesinin cevaplandırıldığı 
Hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alınan 18 . 4.1966 gün ve 7/1809/9263 
sayılı yazılarına: 

Tavşanlı ilçesinin Çıümcak köyünden Rama
zan Demir'i öldürdükleri iddiasiyle sanık; Ali 
Uçar, Raşit Sarı, Himmet Sarı, Mehmet Uçar, 
Sıdıka Sarı, Kadriye Sarı ve İbrahim Uygun 
haklarında, duruşması halen Kütahya Ağırceza 
Mahkemesinde devam etmekte olan ve mevkuf 
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bulunan sanıkları mahkemece 25 . 10 . 1965 ta
rihinde tahliye edilen kamu dâvası ile ilgili ola
rak, Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar
san tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesinin, T. C. Anayasasının 132 nci 
maddesinin 3 noü fıkrası kapsamı dışında kalan 
kısımları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz edil
miştir. 

Önergede ifade edilen hususlarla alâkalı ola
rak, yapılan işlemlerin usul ve kanun hükümle
rine uygun olup olmadığının araştırılması ba
kımından, keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığına intikal ettirildiği gibi, konu ayrı
ca Bakanlığımı ızca da incelenmektedir. 

Diğer taraftan, her olayda olduğu gibi, mer'i 
mevzuat muvacehesinde, hiçbir makam, merci 
veya kişiden emir ve talimat almaksızın kanun
ların kendilerine verdiği yetki dairesinde görev
lerini yerine getiren Cumhuriyet Savcılarına, bu 
olayda da Bakanlığımızca her hangi bir talimat 
verilmemiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 5 .1966 

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı 
Ankara 

Istih: I I I -Asayiş Ş./2 nci Ks.: 9260 

Konu: Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlü

ğü 18 Nisan 1986 gün ve 1809/7/114 - 09263 sa
yılı emri. 

15 Nisan 1966 tarihinde, yayınlanan Akşam 
ve Ulus gazetesinde (Öldürülen adam ortaya 
çıktı) (Siyasi skandal) başlıklarını taşıyan ha
ber üzerine Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san tarafından verilen yazılı soru önergesine ce
vaptır. 

Bakanlığımda mevcut dosya münderecatına 
göro olayın mahiyeti şudur: 

27 Temmuz 1965 günü Kütahya ilinin Tav
şanlı ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde Raşit 
Sarı adındaki şahsın yanında çalışan Ramazan 
Demir, aynı köyden Ömer kızı Celâlettin karısı 
Ayşe Sarı ile evinde zina yaparken, Himmet 

Sarı, Sıdıka Sarı, Kadriye Kaynar adındaki şa
hıslar tarafından suç üstü yakalanmıştır. Key
fiyet zina yapan kadının ağabeylerine bildiril
miş; kadın, ağabeyleri gelmeden evden kaçmış, 
Ramazan Demir ise sanıklar tarafından yakala
narak hafif darbedildikten sonra ağası bulunan 
Raşit Sarı'nın yanma gönderilmiş, durumu anlı-, 
yan ağası Ramazan Demir'e ceket, gömlek, ayak
kabı alarak, (seni bu köyde döverler, kimseye gö
zükmeden orman içinden köyüne git) diyerek 
göndermiş, adı geçen köyüne gitmiyerek ortadan 
kaybolmuş, olay zabıtaya intikal etmiş, yapılan 
tahkikatta ve müfrezelerin ısrarlı aramalarında 
Ramazan Domir'in bulunmaması, zina suçundan 
dolayı kadının akrabası ve ağasının da iştiraki 
ile öldürülerek ortadan kaybolduğu ihtimali üze
rinde durularak bir tertibe kurban gittiği şüphe
siyle haklı olarak sanıklar adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Olayda ne siyasi ve ne de başka bir maksat 
olmadığını, mağdurun ortadan kaybolup bulun
maması, sanıkların adalete teslimini icabettir-
miş olup sanıkların tevkifi keyfiyeti adalete ait
tir. 

Bakanlığıma bağlı zabıtaya bu olayla ilgili, 
ne yazılı ve ne de telefonla her hangi bir tali
mat verilmemiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

5. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'-
in, Zonguldağ'ın Ulus ilçesinde Türkiye Petrol
leri Anonim Ortalrtığınca yapılan gaz ve petrol 
araştırmalarından elde edilen sonuçlara dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/117) 

12 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet Duyurulmasını arz ve rica ede
rim. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak Milletvekili 

Zonguldak ilinin Ulus ilçesinde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığınca yapılan gaz ve pet
rol araştırmalarından elde edilen sonuçlar ve bu 

j;bölge için T. P. A. O. nun projeleri hakkında, 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yazılı 
bilgi vermesini rica ederim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 14 . 5 .1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı: 02/8012/2172 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 . 4 . 1966 gün ve 7/117-1817-9182 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 
Zonguldak . Milletvekili Bülent Ecovit'in 

12 . 4 . 1966 günlü yazılı soru önergesinde, 
Zonguldak'm Ulus ilçesinde Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığmca yapılan gaz ve petrol araş
tırmalarından elde edilen sonuçlara dair sorulan 
hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İbrahim Deriner 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
12 . 4 . 1966 günlü yazılı soru önergesinde Zon
guldak'm «Ulus ilçesinde Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığmca yapılan gaz ve petrol araş
tırmalarından elde edilen sonuçlara dair», soru
ların cevabı aşağıdadır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğü Zonguldak bölgesinde yaptığı çalış
malar sırasında Ulus kazası civarında terkibin
de metan, etan, kroton gibi yüksek homologları 
ihtiva eden bir gaza rastlamıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü muhtelif tarihlerde bu saha üzerin
de jeolojik, rejyonel, gravimetrik ve manyeto-
metrik etütlerde bulunmuştur. Bu etütler 1966 
yılında da devam edecektir. 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
saVın, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve köy
lere tahsis olunan imam kadrolarından kaç ade
dinin Sakarya iline verilmiş olduğuna dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı Refet Sezgiriin ya
zılı cevabı (7/133) 

5 . 5 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1. 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve köy
lere tahsis olunan imam kadrolarından kaç aded 
Sakarya iline verilmiş bulunuyor? bunlar, hangi 
köylerdir? 

2. Bu tahsis işinde kullanılan ölçü nedir? 
3. Durumları kadro tahsis edilmesini gerek

tirdiği ve müracaatları bulunduğu halde, Sakar
ya ilinin merkez - Taşlık, Kayalar, Memduhiye, 
Beşevler, Karadiken, Alandüzü, Dernekkırı, Çay-
•kışla, Turnadere; Hendek ilçesi - Kargalı Yeni-
•köy, Balıklışeyhköy, Kalayık, Kırktepe, Şeyh
ler; Geyve ilçesi - Umurbey köylerine şimdiye 
kadar imam kadrosu niçin verilmemiştir? Bu köy
lere kadro tahsisi no zaman yapılacaktır? 

4. Geyve ilçesinin Taraklı bucağının Hacı-
nıurat Camiine müezzin kadrosu ne zaman tah
sis edilecektir? 

5. Akyazı ilçesinin Küçücek köyünün mer
kez camiine imam kadrosu verilmesi düşünülü
yor mu? 

6. Karasu ilçesinin Elmalı mahallesinin ca
miine kadro tahsisi ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 5 .1966 

Sayı: 2810 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'-

m Kanunlar Müdürlüğü 5 . 5 . 1966 tarih ve 
1999/10070 - 7/133 sayılı soru önergeleri cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğinin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Refet Sezgin 

Devlet Bakanı 

1. Sakarya iline 1965 bütçesinden 29, 1966 
bütçesi kadrosundan 35 aded imam kadrosu tah
sis edilmiştir. Tahsis yapılan köylerin isîırderini 
havi liste eklidir. 

2. Bu tahsisde kullanılan ölçü 633 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesine binaen Bakanlar Ku
rulunca müttehaz kararname esaslarıdır. Karar
name sınır bölgesi köyleri, pilot bölge addedilen 
köyler, nüfusu çok olan yerlerden başlamak su
retiyle Bucak Belediyesi olan kasabalar ile talî
dir hakkının istimalini ölçü olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

3. Mahallî müftülüklerden ve valiliklerden 
kararnameye göre tahsis yapılması gereken yer
ler sorularak bilgi alınmış müracaatların bu öl-
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çüler içerisinde yerine getirilmesi cihetine gidil
miştir. 

4. Soruda yazılı ve tahsis yapılmadığı be
yan olunan köylerden Çaykışla, Kırktepe, Umur-
bey, Küçücek köylerine kadro tahsis edilmiştir. 
Tabiatiyle bütün dileklerin yerine getirilmesi im
kânı kadroların mahdudolması hasebiyle tahas-
sul etmektedir. Ancak müracaatlar âtiyen dikka
te alınmak üzere muhafaza edilmektedir. 

5. Filhal dağıtılmış kadro bulunmadığı ci
hetle 1967 bütçesi ile 633 sayılı Kanuna göre 
verilmesi muktazi kadrolardan kararname esas
larına göre müracaatların tetkik edilip karşıla
nacağı tabiîdir. 

6. Tevzie tabi müezzin kadrosu mevcut de
ğildir. Halen mevkuf tutulan 3 500 kadro ser
best bırakıldığı takdirde müezzin kadrosu tah
sisi yapılabilir. 

SAKARYA 
1965 1966 

Merkez Merkez 

Abalı 
Yukarıdereköy 
Damlık 
Serdivan 
Adliye 
Taşkısığı 
Meş'eli 
Aralık 

Akyazı 

tkizce-i Osmaniye 
Akçakamış 
Küçükhataplı 
Çaykışla 
Karakamış 
Söğütlü Muhacir Yeniköy 
Çaltıcak 
Ağacık 
Abdulrezzak (Konuklu) 
Bakirli 

Akyazı 

Hanyatak 
Çatalköprû 

Şerefiye 

Küçücek 
Karabürçek 

Geyve Geyv« 

Çınardibi 
Katırözü 
tçdereler 
Bağlarbaşı 
Duman 
Arkat 
Ceceler 

Hendek 

Balıklı 
Karatoprak 
Kâzımiye 
Karadere 

Karasu 

Kozluk 
Adatepe 
Caferiye 
Yuvalıdere 

Sapanca 

Turgutlu 
Mahdumlar 
Dışd edeler 
Hırka 
Eşme 
Umurbey 
Bağcıaz 

Hendek 

Akova 
lkbaliye 
Kargalıhanbaba 
Sümbüllü 
Camili 
Uzuneaorman 
Çakallı 
Kırktepe 
Hamitli 
Yarıca 

Karasu 

Karasu 
Resuller 
Akkum 
Darıçayırı 
Selâhiye 

Sapanca 

Mahmudiye 
Kırkpınar 

Ünlüce 
Kurt 
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4 . 7 . 1966 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR,GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

X I . — Gecekondu kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
izmir Milletvekili Mu'stafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Milletvekili ihsan Kaibadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu Is-
tanlbu] Üyesi Rifa't öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Maliye, 
imar ve iskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üveden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı: 83) [Dağıtma ta
rihi: 3 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARıNDA ıVEDLLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
ÎKL DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşmın, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumihuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili ismail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının1, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara 'Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının,. 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2 / 81, 114, 2/174, 1/101,2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966] 




