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1. — GEÇEN TU 

BİRİNCİ OTURUM ı 
İzmir Milletvekili Osman Zeki Efcoğlu, Ko

münizmin yurt içinde gün geçtikçe yayıldığı 
ve propagandalarının arttığı, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, Do
ğu - Karadeniz tütün ekicisinin, açılan fiyat
ların düşük olması yüzünden büyük zarar gör
düğü hakkında ve, 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ise, 
narenciye ve bağların, kışın hafif geçmesi yü
zünden vaktinden evvel açtığına ve sonradan 
gelen soğuklar yüzünden ağaç ve asmaların do
na uğramasiyle Ege bölgesi ürününün büyük 
hasar gördüğüne dair, Hükümetten tedbir ve 
yardım istiyen birer konuşma yaptılar. 

Millet Partisi Grup Başkanvekili Konya Mil
letvekili Seyit Faruk Önder ve 6 arkadaşının, 
telefon konuşmalarının Hükümet tarafından din 
lendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci madde
sinin ihlâl edildiği iddiasiyle Ulaştırma Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi
nin, bilgiye sunulmak üzere okunmasına bir 
süre daha devam olundu. 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, gün
demin sunuşlar kısmında yer alan ve okunma
larının uzun zaman alacağı anlaşılan önergele
rin önceden bastırılarak milletvekillerine dağı
tılmasına ve bilgiye sunma konusunun bu su
retle sağlanmasına dair önergesinin Başkanlık 
Divanında ele alınacağı bildirildi. 

Saat 17 ye geldiğinde önceden alman karar | 
gereğince sorulara geçildiyse de baştan 56, 70, 
80, 81 ve 85 sayılı sorularla ilgili Bakanlar Mec
liste hazır bulunmadıklarından bu soruların 

Sayfa 
lenmesi hakkında; Konya Milletvekili İh
san Kabadayı ve 10 arkadaşının, Gecekon
duların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, Gecekonduların ima
rı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İınar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayı
sı : 83) 568:599 

okunup cevaplandırılması gelecek Perşembe 
günü saat 17 ye bırakıldı. 

Ancak diğer sorularla ilgili bakanların da 
hazır bulunmadıkları görüldüğünden kendileri
ne haber verilmek üzere birleşime saat 17,10 da 
yarım saat ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, fakül

te ve yüksek okulların yönetmelik ve müfre
dat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe diledikleri yüksek 
öğrenim kurumlarına devam imkânlarının sağ
lanıp sağlanmıyacağma dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz cevap verdi. 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, üniver
sitelerimizin bütün fakültelerinde ve yüksele 
okullarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bu
lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu, ilgili Bakan bir aylık mehil istediğin
den, ertelendi. 

Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, Mil
lî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılında ne 
kadar gelir sağladığına ve halen kaç personeli 
bulunduğuna dair sorusuna Maliye Bakanı İh
san Gürsan, 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, Hay
darpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta çev
rilmesi işi uygulanırken, İzmit'ten geçen kısmı
nın yapımının, şehrin yaya ve araç trafiğini 
aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına dair so
rusuna Bayandırlık Bakanı Ethem Erdinç cevap 
verdiler. 

TANAK ÖZETİ 
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Edirne "Milletvekili Türkân Seçkin'in, hudut 
şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması için 
bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşğüzar'm, Sinop 
ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren mev
kiinde petrol araştırmasının yapılıp yapılmadı
ğına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan olan sözlü soruları, soru sahipleri ikinci 
defa hazır bulunmadıklarından, düştü. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-
mn, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müfredat 
programı ve öğretim metodu bakımından, başka 
ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına dair 
sorusunu Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz, 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, İzmit'
te liman tesislerinin biran önce yapılması ihti
yacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan olan sorusunu Baymdırlılk Bakanı Etem 
Erdinç cevaplandırdılar. 

Gündemdeki 102 ve 104 sayılı sorular soru 
sahiplerinin, 107 ve 108 sayılı sorular ilgili ba
kanların hazır bulunmamaları, 111 sayılı soru 

ise soru sahibi Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm hastalığı sebebiyle görüşülemiyerek 
ertelendi. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'n, 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununuı[, 
bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, küllol^-
rak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakan ve Maliye Bakanından, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Düz0e 
Devlet Hastanesindeki röntgen eihazınni işle
mez halde bırakılması sebebine dair Sağlık v^ 
Sosyal Yardım Bakanından olan sözlü sorulara, 
soru sahipleri ikinci defa hazır bulunmadıkla
rından, düştü. 

24 Mart 1966 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere 18,55 te Birleşime son verildij 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 
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Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 72 nci birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman sayın 
üyelerin anahtarlarını açarak beyaz düğmelere 
'basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen üyelerin de lütfen yoklamaya katıl

mak üzere beyaz düğmelere basmalarını rijîa 
ederim. j 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.! 

— 563 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet ŞenerHn, 
C.II.P. Grupu tarafından memur aylıklarının 
bayramdan önce dağıtılmasını engelleyici bir so
ru önergesi verildiği yolundaki gazete yayınları
nın yersizliğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımız, Trabzon Mil
letvekili Sayın Ahmet Şener, Giresun Mil-
Milletvekili Saym Kemal Aytaç gündem dışı 
söz istemişlerdir. Kendilerine, her zaman oldu
ğu gibi kısa olması şartiyle, söz veriyorum. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener bu
günkü bâzı gazetelere yanlış aksettiğini söyle
diği memur maaşları ile ilgili bir konuda gün
dem dışı açıklama yapmak üzere söz istemiştir. 
Buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bugünkü basın
da ve bâzı gazetelerde yer alan bir yazı veri
len bir haber üzerine söz almış bulunuyorum. 

Türk Devletinin maliyesinde çok iyi bir ge
lenek hasıl olmuştur. Ve tondan evvelki Hü
kümetler de, ibugünkü Hükümetle ve bundan 
sonraki gelecek olan Hükümetlerde zannediyo
rum bu tatbikatı yapmış ve yapacaktır, ilk 
ıbayramlara tesadüf eden aylarda maaşların ve
rilmesi için Hükümet bir karar alarak bunları 
vermektedir. Ama maalesef Son Havadis Ga
zetesinde, bugün, «muhalefet Meclisi çalıştır
mamak için ne yapacağını şaşırmıştır. Bay
ramdan önce maaşların verilmesi gensoru ko
nusu oluyor,» diye bir manşet vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefetten, bu 
saate kadar böyle bir önergenin verilmediği 
yapdığım temaslarla öğrendim, yoktur. Ve böy
le bir düşünceli kimsenin bizim aramızda ol-
mıyacağmı kabul etmek lâzımdır. Ama bu ga
zetenin sadece bir maksadı vardım, efkârı umu-
miyeyi ve bilhassa memur zümresini 'bulandır
maktır. Bunu reddetmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Bendenizin sayın Hükümete tavsiyem şu
dur; Bilhassa Personel Kanununun tahakkuku 
için sık sık yapılan beyanlar karsısında, ha
len yapmış oldukları çalışmalar bize göstermiş
tir ki; ne halen Maliyeye kadro kanunu gel
miştir, ne de tüzükler hazırlanmamıştır. Ev
velâ bu hususu tahakkuk ettirmek için ben ma-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sa başında yazı yazan gazeteyi de vamfeye da
vet ederim; Hükümeti de bu hususta vazifeye 
davet ederim. Personel, bilhassa »memurlar ve 
muhtaç bulunan memurlar ve (Müstahdemlere 
zam yapacak olan ve tahakkuk etmiş olan Per-

; s'onel iKanuiLfuınm, 1 Mart 1-906 tarihm-
• den itibaren yürürlüğe giren Personel 
, Kanununun bilhassa Kadro Kanununun 
; gelmesi suretiyle, tüzüklerinin hazırlanması su-
\ retiyle bunun ivedilikle çıkarılmasının temini-
• hi hassaten rica ederim. Bir gelenek olarak, 
.: kurbanlarının alınıp kesilmesi veya bayramda 

iyi günler geçirmeleri için iyi bir usul olarak 
. tahakkuk cdeeek olan bu hususun tamamen ya-
; nmdayız ve bunun karşısında olmadık, olmı-

yacağız. 
' Bunu tasrih etmek: iiçm söz almış bulunuyo-
; ram. Hürmetlerimle. (O.H.P. sıralarımdan, al-
! kışlar). 

\ 2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
; lesiz'in, Samsun'dan "Rize'ye kadar olayı iller 
' halkının yiyecek tahıl, tohumluk ve kredi ye

tersizliği sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunduğuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Saym Ke
mal Çilesiz, «Samsun'dan Rize'ye kadar yapmış 
olduğum gezi sırasında bu bölgedeki bâzı iller 
halkının açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duklarını tesbit ettim. İlgililerin dikkatini çek
mek üzere» kaydiyle gündem dışı .söz istemiştir. 
Buyurun, Saym Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, heni gündem dışı söz 
almaya sevkeden sebep, Doğu Karadeniz böl
gesinde ve Giresun'da son defa yaptığım gezide 
şahit olduğum çok acıklı durumdur. Bilindiği 
gibi, Karadeniz bölgesinin mühim bir kısmının 
halkı geçimlerini ve yaşama ümitlerini fındık 
istihsaline bağlamışlardır. Geçen sene istihsa-

: lin çok az olması halkı bilhassa köylüyü müş
kül duruma düşürmüş, ihtiyaçların zorlaması, 
köylüyü sömürmek için tefecilere yeni fırsatlar 
açmıştır. Köylü önümüzdelti yıl istihsâl edeceği 
fındığı şimdiden yok .pahasına satmakta, aldı
ğı para ile yiyeceğini temin etmektedir. İnönü 
Hükümetleri zamanında olduğu «ifei bu yıl da 
köylüye kredili buğday verilmişse de tevziin-
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dîî geq kalmmıştır; Zkaast Bankası- kredileri bir 
türdü (Mzenep aokulamamış^ bu» Banka. köylük 
mim Ijalkımma'sındau rol' oynıyaeak. bir şehriyeye 
şetipilsmemiştir. Arazi baremleri realiteden 
çok uzaktır. Köylü artık kendisine aidolaaı Zi
raat Bankasından* ete; ümidini kesmiştir. Ban-
ma. kıredî: sâstemihdekİ müşkülât da; halka te
fecilerin eline düşüren faktörler arasındadır: 
Doğu - Kamadienfe bölgesinde- tefecilik bir- fe
lâket halini almıştir. Fındığın* bir sene' olup,, di
ğer senelerde olmaması sebebiyle müstahsil 
barakalara- ve Tauum Kredr Kooperatiflerine 
ehm bsrHşbamm- ödiyemedağinden, tıkanan. kredi 
yolları karşısında tefecilerden faiz haddi yüzde 
500 olmak üzere para. almak mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu durum köylünün ekonomik 
ve sosyal hayatım tahribetmektedir. Geleceği 
son derece karanlık olan halkı sömürücülerden 
kurtarmak için Hükümetten acilen şu tedbir
leri almasını rica ediyorum : 

1. Bölgenin tek mahsulü, olan fındık di
kim sahasının tahdidi hakkında vermiş oldu
ğumuz kanun teklifinin, her türlü politik dav
ranışların dışında, ivedilikle görüşülmesinin 
sağlanması, 

2. Köylünün tefeciye olan borçlarının tes-
bitd ilk bu bo^lariı karşılamaya- yeter, derecede 
kredi» sağ-tonm^s* ve bu kredilerin, uzun vade
lere bö/ğfennıasii ayrıca yem ihtiyaçların. daz 
kısa vadeli kr.edrler.te giderilmesi^ 

3». İ&rtisadii bir- işletmeye sahiıbolmıyan Do
ğu - Karadeniz bölgesinde yapılacak yatırım
ların. zamanında realize edilmek suretiyle işsiz 
köylünün iş, hayatına çekümesinia temini, 

4. Bu bölge çok yağmurlu olduğundan 
köylünün önemli ihtiyaçlarından biri de dam 
örtüşüdür. Bu maksatla, kullanılan oluklu saç 
ihtiyacı çok fazladır. İnönü Hükümetleri za
manında çok ucuza maledilen oluklu saç, son 
zamanlarda pahalılanması yüzünden köylü ta-
R&ftmdaaaL kuüıanalamamaktadır. Bu zarurî, ihti
yaç içim d& g&ceküi tedbinteinı alımmasıv 

Şunu da İfade etmek isterim, ki; seçim 
bölgem. Giresun İçin âcil tedbirler alınmadığı 
takdirde önümüzdeki aylarda açlık problemi 
başgösterecektir. 

M&üfoterjffiiL; arkadaşi^arınr;: sosyal" denge her-
güıs 'foİME-. dkha. küyÜ aleyhine bozulmaktadır: 
Anayasanın ifade ettiği sosyal adalet, ilkeleri-
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i nin tahakkukuna engel olan duramların biran 
j evvel ortadan kaldırılması için lüzumlu ted-
! birlere başvurmak gerekir. Hükümetten bunu 
[ bekliyoruz. Zira şu unutulmamalıdır ki, her 

geçen gün İcra Organının içinden çıkamıyaca; 
ğı olaylarla, dolu olacaktır. Hürmetlerimle. 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ana-* 
mur ilçesine bağlı bir kısım köylerde kıtlık bu-

j lunduğuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Muş: Milletvekili Sayın Kemal 
• Aytaç, Anamur civarındaki başgösteren kıt

lık hususunda Hükümetin dikkatini çekmek mak-
sadiyle gündem dışı söz istemiştir. Buyurunuz; 
Sayın Aytaç.. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bugün almış olduğum 
özel bir haber 'beni 'bu. kürsüden sizlere hita-
betmeye sevk etti. 

Aziz arkadaşlarım Anamur İlçesine, bağlı ve; 
Toroslar bölgesinde bulunan Karaçukur^ Ulu-
yat, Karakilise, Odövme, İdin, Sevdalı,, ve Or-

i taköy köylerinde kıtlık başgöstermiştir. Bu 
i bölge halkındanbâzılariyle yaptığını temas neti-
I cesinde maalesef köylünün yiyecek buğdayını dahi 
| temin edemediğini ve bu yüzden kırlarda rast-
i gele tohumları yediklerini yana yakma anlat-) 
[ mışlar;. hattâ bu tohum yemekte a mütevellit 
! doktorlarca henüz: tesibit edilemiyen bâzı has

talıkların da bu bölgede başgösterdiğini ayrıca 
duyurmuşlardır. 

| Muhterem arkadaşlarım; mutlaka bölgede 
j birtakım vahim olaylar, birtakım kıtlık olayla-
\ rı cereyan etmektedir. Aziz Hükümetimizin bu 
> konuya ilgisini çekmek, vatandaşlarımızın yar-
! dımına yardım elini uzatmasını beklemek hak-
i kımızdır. Bilhassa, sayın: Hükümetimizin bu 
: mevzuda bu bölgeye âcil yardımda bulunmasını 
! temenni eder hepinize saygılar sunarım. 

\ BAŞKAN — MuMe^em arkadaşlarım;, gün-
f d&mimize geçiyoruz. Ancak, daha. a:\ivel bir ma> 
! rûzatımız olacak. Yüksek maJûmuno)z olduğu; 
; üzere, bugünkü birleşim Başkanlık Divanının 

ittihaz ettiği ve Yüce Meclisin de tasvibine 
mazhâr olan, bir karar gereğince münhasıran 
Gecekondu kanun tasarısını görüşmek üzere 
y^tpümakhadârr: Aracak, hut; ar adla, Başkanlık Di-
vaoıınm ımmhtastyan bilgi vermeye- veya- tas
vibinizi istihsale matuf ıbâzı sunuşları var-
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dır. Bunlar arz ettiğim gerekçe ile gündeme 
alınmamıştır. Kısaca vazife ile yurt dışına çı
kan bir Sayın Bakana diğer bir Sayın Bakanın 
vekâlet ettiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi, bâzı sayın üyelere izin verilmesi hakkında
ki Başkanlık Divanı kararı, bir yabancı ülke
ye yapılacak seyahatle ilgili tasvip, iki sayın 
üyenin mensuboldukları komisyonlardan istifa
ları, iki üyenin vermiş oldukları bir kanun 
teklifinin geri alınmasına dair önergeleri ve bir 
sayın üyenin de bir gensoru önergesini geri 
aldığına dair önergeleri. Sekiz maddede tesbit 
ettiğimiz bu sunuşları yüksek tasvibiniz olursa 
şimdi gündeme geçmeden evvel sunmak istiyo
rum. Bu hususu kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidtcek olan Dı
şişleri Bakanı thsan Bahri Çağlayangil'e, dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı terkeresi 
(3/308) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiPin dönüşüne 
kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğuna arz ederim. 

Cumhurbaşkanı Vekili 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi . hakkında Başkanlık tezkeresi (3/309) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

'hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 17 . 3 . 1966 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Ba§kanı 
Fertruh Bozbeyli 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu, 2 ay 
hastalığına binaen, 11 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 20 gün has
talığına binaen, 16 . 3 . 1966 tarihinden itibaren. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 15 gün 
hastalığına binaen, 14 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Osman özer, 10 gün 
hastalığına binaen, 4 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, 10 gün 
hastalığına binaen, 10 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

İçel Milletvekilli Kemal Ataman, 9 gün ma
zeretine binaen, 14 . 3 . 1966 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytalnoğlu, 2 ay 
hastalığına binaen, 11 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Aziz Zeytinoğ-
lu'na hastalığına binaen iki ay izin verilmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 20 gün has
talığına binaen, 1 6 . 3 . 1966 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer'e hastalığı
na binaen 20 gün izin verilımesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 16 gün 
hastalığına binaen, 14 . 3 . 1966 tarihinden it i j 

baren. 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 
Sabri Keskin'e hastalığına binaen 15 gün izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Osman özer, 10 gün 
hastalığına binaen, 4 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Sayın Osman Özer'e hastalığı
na binaen 10 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, 10 gün 
hastalığına binaen, 10 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Karaıhan'a 10 gün 
izin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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İçel Milletvekili Kemal Ataman, 9 gün ma
zeretine binaen, 14 . 3 . 1966 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman'a 9 gün 
izin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edıilnıişttir. 

6. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'na 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/310) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan faz'la izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 ncli maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fer ruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun 
mazereti iki aydan fazla sürdüğü için ödene
ğinin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — S. S. C. B. Birlik Sovyeti ve Millet 
Sovyeti Başkanlarının daveti üzerine, bir T. B. 
M. M, Heyetinin Sovyetler Birliğini ziyareti 
hakkında Meclis Başkanlık Divanlarının müş
terek kararı. 

BAŞKAN'— Muhterem arkadaşlarım Sov
yetler Birliği, Birlik Sovyeti Başkanının daveti 
üzerine . Hükümetin de uygun mütalâasını 
alan Birleşik Başkanlık Divanı bu davetin ka
bulüne karar vermiş, ancak bu hususta ilgili 
Meclislerin tasvibi de şart olduğundan Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı daveti 
kendi Meclislerinden geçirmiş, şimdi Millet 
Meclisinin de tasvibini almak iktiza etmektedir 
bu husustaki yazıyı okutuyorum. 

17 Mart 1966 tarihinde Meclislerin Başkanlık 
Divanlarının müşterek toplantısında alman 

Karar 
S. 'S. C. B. Birlik Sovyeti Başkanı Sayın 

î. Spiridonov ile Millet Soviyeti Başkanı Sa
yım Y. Peyve'nin müşterek imzalarını muhtevi, 
21 Şubat 1966 tarihli ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden 12 - 15 kişilik bir heyetin, 1066 
yazında veya sonbaharında iki hafta müddetle 
Sovyetler Birliğine ziyaret maksadiyle davet 
edilmesiyle ilgili mektup münderecatmm ka
bule şayan görüldüğü, nihai kararın istihsa
lini teminen keyfiyetin Meclislerin Genel ku
rullarının tasvibine sunulması. 

BAŞKAN — Bu hususu tasvibedenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
m, Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeleğimder. ayrıldığımı 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

22 . 3 . 1966 
istanbul 

Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Benizli Milletvekili Muzaffer KaranHn, 
Millî Savunma ve Ulaştırma komisyonlarından 
çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye İşçi Partisinden istifa ettiğim için, 

bu parti kontenjanından Millî Savunma ve 
Ulaştırma Komisyon üyeliklerinden de istifa 
ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Denizli 
Muzaffer Karan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 
Kars Milletvekili Celâl Nuri Koç'un, 346 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifle
rinin geriverilmesine dair önergeleri. (2/155) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
346 sayılı Temsil, ödeneği Kanununun 

birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanun, tekliflerimizi geri alacağımızdan, ge-
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M. Meclisi B : 72 24 . 3 . 1966- O : 1 
rekli işlemin yapılmasına müsaadelerindi' say
gılarımızla riea ederi». 

Kars Ordu 
€eM> Nuri Koç Şadl EfchlîvanoğiDa 

BAŞKAN — Gerâverilmiştir. 

11. — Afyon MMetteekiU Mustafa Aka* 
lıntın,, saııcı. ve,savcuyardımcılcitfintn, 18 ..i . 1966 
tarihU Kararname ile atanmaları sebebiyle Ada* 
let Bakanından olan gensoru önergesini geri al
dığına dair önergesi (11/9) 

BAŞKAN — Ünergeyr okutuyöTU». 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Bakanı hakkında savcı ve savcı 

yaudımcıliarınMi 18-. î . 196© tarihlî Ka*ra'M*ame 
He* t&yittferî sebebiyle verdim» gensoru öroev* 
gesini geri alıyorum. 

Gereğine- nıüa&adelerjnizii arz. ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; İz
mir MilletvekMMustafa Uyar* ve12 arkada-
şıwito, Gec-ekvndkZavm. dü'&erd&nmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve W ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfby$ w-- ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı-, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet İçleri, MaMy$,, tmar 
ve İskân ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kuruhı Geçici Komisyon* raporu fi/7-6, 2/13, 
2/23', 2/193} ($\ Sayısı: 83) (-1) 

BARKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde
dir. Efendfoı; tasarı ve teklifler ve> Geçici- Ko
misyon raporu^ 3, Martta sayın üyelere dağıtıl
mıştır. Bu itibarla; kanunim gerekçesi ile madde
lerin, tümünün okunmasına, her halde lüzum gör
müyorsunuz. Yalnız kanun, tasarımının öncelik 
ve i velilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Ru 
husustaki: önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(1/76) esasta, kayıtlı,, geeekondu kanun tasa

rısı ile, (2/13, 2/23 ve 2/193) esasta kayıtlı aynı 
kamı- İte ilgili birleştirilen kanım tekliflerine ait 
Geçici Komisyonumu?; raporunurt öâreeiiîb-ve îve-
dili&le g&rüşülmesini' »aygr ile ar» ve teklif ede
rim. 

Gteçîcfc Kb-misyen Bas&an* 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

(•$)• 83* &. Süyıfo dasmayazt tuttmağin» 9&wu-
na ekMdfa 

BAŞKAN — Efen^m;* ervefemitd^» karnın 
tasarrıst ve tekMleriınifr Mrleştâriferek gelteıt tak
san ve teftMerin ohceMMe- g&rüfffîtees* hrasrar-
sunu o-ylarmızra sunuyorum. Ka&u$ edtenlfeî*... 
Kabul5 etmiy«nler;.. Ka*bu$ edilmiştir: 

Kanun tasarısının tümü ifeıeri.Hd% gOTt̂ fer 
a*?»*» so-z alfcaı yafeız» Millet Partisi adına konu
şacak alan Hüseyin Balan'dır. Buyurun Sayın 
Hüseyin. Balan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grnp adına 
bendiniz de yazılı, olarak söz istemiştim, 

BAŞKAN — Arz edeyim, bir yanlışlık varsa 
tashih edelim. 

Sadece Millet Partisi Grupu- adına* Sayın Hü
seyin Balan söz istemiştir. Şahıslar* adına söz 
alan sayın üyeler; Sayın- Reşit Ülker;. Sayın Ner* 
min Neftçi, Sayın Ahmet Tahtakılıç, Saym Re
şat özarda, Sayın İhsan Kabadayı ve> Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan'dır. Sayın Ülker sizinki grup 
adına mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına 
istemiştim, yazılı olarak göndermiştim efendim. 

BAŞKAN. — Buyurun Sayın Balan* 
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
gecekondu problemini bir çözüme bağlamak için 
huzurunuza getirilen gecekondu kanunu tasarısı, 
milletin bir anadâvasmı yalnız imar ve iskân yö
nünden ele almış bulunmaktadır. Gecekondu sa
kinlerinin menşeleri tetkik edilirse bunlarm ekse*. 
riyetiııin geçim* sıkıntısı ve işsMİk yiîfcütodte ba** 
ba, dede yurdunu terk edip iş bulmak, insanca 
yaşamak için par&> kapanmak hayali içinde: büyük 
şeh>M«rey onlaüpeaı iş* veren? ftölîgeleiîe göşi edfen* köy* 
lüler- işsiz- feö%o* ve> seki» sakinten öldıağuttu gö> 
rüimcsi 
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1 ^'©Bcekondtaî sakinlaminin ne iş- yaptıkl&ipmı; tet-
• kâit edecek olursak; birçoğunun. Devlet hizmetle
rinin en alt kademelerinde memur, odacı> bekçi, 
çöpçü; işçi oldukfejDi bir kısmının da küçük esnaf, 
şof-öır,. teKgâltbat-r,, ofceL v.c> lokanta. veya inşaat, işçir 
leşi okl«k3üam mühim bir- kısmınım daı işsiz; güc-
siü: insanlar oldukları* meydana* çıkar;. 

ŞIIDM burada gecekondu dâvası Türk. M l e -
tiojn-. bir' asnadavasu oterak karşımda çıkmakta
dır,, ırtenge; bakanmdaov meşkale. bakımından. 
Bugün huzurunuzda bulunan gecekondu kanun 
t&sarasu huş milla» anad&vanrai biu kısmınjı ve sa-
d&ae- son m^erjıale&imi efe almış; ve», bu* merhalede 
gecekondu pro$entiöfö gazüra yollaan; gösteren? bir 
tedbir- niteliğini tasjmaktadjar.. Şimdi soruyoruz; 
Bm kanun, yukarda, aczi ettiğim, sebeplerden dolayı 
büyük ş.e.hirleuej göçü du?ıdı*j;afiak mıduti Hayır 
bilâkis/ a^rtj^acaktır:. But kanun: gecekendaıda, otur 
r&nı vatajajâaslaranı hayat, yükünü. hafrfİetefîek; mi-
d i d îlayiî? büâkis aictıraeaktjj*:. 

Buc kantuıku soa meshaiede; imar-., ve-. iskân bar 
kumadan v$ belediyecilik. bakımından ^gecekon
duların! büyük şehMere- yakışıır bir meskeni nir 
t&üğine,- ulaştjirılmasiî derpi$ «jdilıaafete ve: ihsanca 
yaşanabilecek bir konuft vej medeni: hic belde, hali
ne getirilmesi öngprüJjnekfeedİP;. 

Ban merhalede gecekondulîccı şiltesinde topla-
mîgj merkezlerdeki bûjindenj Ankara'dan? seçilmiş 
bür mMletvekili olarak kan-aa tasamsındaı emeği 
geçenlere ve millete hizmet yolunda mutlu: bir 
tamfocta» buluna** Hükümete; ve İm&jr ve- fekân 
Rakannra Yüksek HuztırJannızda; minnet Ve şük
ranlarıma: arz\ etmeyi, z&vkli bir- ödev,- saymakta> 
yımv 

Ancak kanunun.' gecekondular* önleme; ıslah, 
yenicen geoeko:ndıi' sahaları1 tahsi* ve* tefrik sade
dinde vazedileni maddeleri* ywka*ıda a??» ettiğim 
menşe ve iştigal vasıtaları içinde binnetiee> ge« 
oekondı* sakinlterin-in taşımaya imkan bufeanıya-
Gaği» bir- malî- külfet getfomektedfr.. Maddfelerin 
gdrüşüiîaesindfe» tekrar < söz-- alıp> sra?asmdi& arza> ça
lışacağım* duıruınfer«foA akşama, kadar çok ağır 
şartlar içinde çalıştıktan sonra hayat pahaMığı 
karşısında gelifc' kifayot-sMaği' yüzünden* yarı aç 
yatoğa düşeni. vatandaşlaa?rmid.a, işi; gücü* olmadı--
ğındara ve*, cebinde çay parası da bulunmadığın
da» bir- kahveye de* gidemeyip- duvara dibinde pi-
nekliyenı mtandöşlaannmsını gecekondu sakininin 
bu: kamınan* getirdiği malî: külfetleri-. nasıl taşı
yacağı düşünülmemiştir. 

' Kamu< hizmetleri yönünden- gecekonduların 
; büyült şehirlere- yakışır- bir belde niteliğine utaş-
i tımlması- yönünden dar gelirli, işsiz, muhtaç va

tandaşa-, malîı külfet yüklenmesi; de ayraca- Anav 
( yasa* muvacehesinde- eşitlik ve adalefr içinde kanat 
i lüzmetferijıden; yararlanma, ljaMaıiira. saygısızlık 
\ ifade etmektedir;. *-'' 

Say mı milletvekilleri*. bıı kanunun, yukarıda» 
i saydığım eksiklikleri yanında ulvi birr maksadı 
[ da. beraher; getirdiğine- inanmaktayız:. O; da bugü-
' ne- kadarr devamı eden* gecekondun sakinleri; ile 
s mülkî; âmklerin ve bilhassa 'belediyenin? savaşım 
•; önlemeyi öng,Qrmüş< olmasıdiai:. Kendisine-, aidol-
i mıya» arsada: bina. yapmaya teşebbüs: edSem gece-
\ konducuı mülkiyet haklarına, tecavüzden: kaçak 
; inşaat yapan;. g.ecelîDndueuı izinsiz: ve„ ruhsafeız- in-
, saat yapmaktan; takibedilmekte,. inşaat dıandnçul-
\ makta, yıkılmakta, millî servet zıyaa uğrıamaktai 
: halk ile halk arasında, halk ile Hükümet arasın-
: da, halk ile belediye arasında önü alınmıyan bir 
. uyuşmazhk ve savaş sürüp gitmekte idi. Bu hal 
; huzursuzluk, asayişte düzensizlik, haksizlik, husu>-
ı met yaratmakta idi. 
i Bu kanunun kabulünden sonra imar ve İs-
\ kân Bakanlığının himmeti ve belediyelerin de 
• fedB/kâHyk: ve gayretiyle bu gibi davranışlara 
l sdbep kalmıyacağını memnuniyetle müşahede 
l etmeteteyfe.. 
[ Gecekonduların ıslahı- •konusunda- belediye-
! lere halen geniiş; miltyasta? yacdımcı» olan (•'G'e-
| cefeonkfo güzelleştirme derneMerı) ndh* fönksi-
\ yonunuıı kanımda belirtilmesi1, 'gecekonduları 
; 'güzelleştirme dernekleriyle belediyelerin müna-
| sebetlerini düzenleyici ölm-ak- üzere^ kanuna bir 
| madde- eklentmesini benianBiiy.or-uz: . Belediye 

îma-r- Maîdürlüğünün bü^ün- iâîşaatraT* iüjin? aynı 
İ formaliteyi5 Memesi' ve* <&örmalite'leriîi'- ^ma,la' 
'• ise- faftir halkın^ taka'tinin üstünde Mî" p»ra ve 
| zaman- sarfını- gerektirmesi, izinsiz âışa-atm' baş-
j iiea» âmM'erdnden» olmuştuT. Bir sığioaik, bir- ba-
I rrnaik ve> kendi; göreneklerine- göre* bit?" mesken 
| tedariki- ihtiyacında- olan ve- fakat apartman 
t dairelerinde1 ne- kiracı^ ne de mal saıhilbi- alarak: 

oturnmya' gücü yetmiyen vatandîaşın derdine 
1 çareyi bizzatt bulmak: amaciyle mevjent. misal-
{ lerdenj ilham ala;rak konu*, saibibi* ofeaa yönüıı-

dfî . giciştiği teşebbüs, gecekondudan,- başka türlü 
bir sistem ortaya koyamazdı. 

] Nüfusun, % 7.6, SL köylerde- oturan. Türk- va-
i tandaşının kendi imkânları, ve görgüsiyie köy-* 
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,den şehire intikal ettirebildiği mesken tipi bu
gün gecekonduları .meydana getiriyor. Şehirle
rin de % 50 den fazlası gecekondu tipinde ol
duğuna göre Türk Milleti kaderine uygun bir 
mesken tipini kendi el yordamiyle bulmuştur. 
.0 halde köylerdeki meskenlerden pek de kon
forlu olmıyan ve onlara çok benziyen gecekon
dulara (Millî konut) demek çok yerinde ola
cağı kanısındayız. 

Bu gecekondular o kadar millîdir ki, Türk 
Milleti 'belediyeden, Hükümetten ve hayırsever 
vatandaşlarından her türlü yardımın kesildiği 
ve hayatının idamesi bir Allah'a kaldığı radde
de kendi mantığını ve tükenmez azmini kulla
narak "belediyelerin, Hükümetin ve mülk sahi
bi vatandaşların kurduğu barajları aşıp aile 
namusunu sokaktan bir barınağa taşımasını ba
şarmıştır. 

Milletin bu teşebbüsü o kadar millî bir hü
viyet kazanmıştır ki, bugün huzurunuza gelen 
ŞU kanunla milletin bu davranışı millî bir hak 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde tes
cil ve hukuk kurallarına uygun hale getirilme
si hükme bağlanacak, gecekondu probleminin 
bir millî anadâva olduğu herkesçe kabul edi
lecektir. 

İşte bu noktadan sonra gecekondu proble
minin millî ve anadâva 'hüviyetiyle. iğreti ted
birlerle çözülemiyeceği anlaşılacaktır. 

Kanunun yürütülmesinde derpiş edilen ma
lî imkânlar kifayetsiz ve önemsizdir. Umumi 
Devlet bütçesinden her sene büyük mikyasta bir 
meblâğın gecekondular için tefrik ve tahsisi 
yapılmadığı takdirde gecekonduların imar, ıs
lah ve inkişaf sahalarının temini ve kamu hiz
metlerinin görülmesi mümkün .lolamıyacaktır, 
Bunun yanıibaşmda iş merkezlerini yurt sathın
da âdil ve plânlı bir şekilde tevzi ederek, köy
lerde de toprak reformu, tarım reformu ye köy 
-kalkınması hamleleriyle köylünün şehirlerdeki 
işçiler, kadar kazanç sağlaması ve insanca: ya-
şiyaıbilecek bir konuta ve kamu - hizmetlerine 
kavuşturulması temin edilmedikçe bugüne ka
dar olduğu gibi bundan sonra da gecekondular 
artmakta devam edecek, bu hareketi durdur
mak, önlemek kanuna rağmen mümkün olamı-
yaoaktır. 
• 'Sözleriıme başlarken bu kanunun getirdiği 
tedbirlerin gecekondu dâvasının son merhalesi

ne çözüm yolları aradığını, menşe ve iştigal 
mevzularına değinmediğini bu. sebeple arz eJ>-
mistim. .„• ' .• : 

Sayın milletvekilleri, milletin uzun seneler 
beklediği ve içinde bulunduğu güçlükleri çö
zeceğini ̂ umduğu Gecekondu kanununun arzu 
edilen neticeleri sağlıyabilmesi için malî imkân
larının ve - inkişaf sahalarının genişletilmesine, 
memleket gerçeklerine uygun şümullü bir ka
nun haline • getirilmesine ' şiddetle ihtiyaç yar
dır. . - • • ; , ; . . • .:••; _' • 

Önce şu noktada birleşmemiz lâzımdır ki, 
gecekonduların yapımı önlenemez. Bu gerçeği 
kabul ettikten sonra yapılacak iş gecekondula
rın doğuş sebeplerini ortadan kaldırmaya ça
lışmak ve doğacak gecekonduları plânlamak 
olacaktır/Burada gecekonduların doğuş sebep
lerini ortadan kaldırmak Hükümete,' 'doğacak 
gecekonduları da plânlamak belediyelere düşen 
önemli vazifeler olmalıdır. Bu vazife ve hizmet
leri karşılamak için genel bütçeden mühim mik
tarda ayrılacak tahsisat Hükümet ve beledi
yeler arasında hizmetlerin önemi nislbetinde bö^ 
lünımelidir. Hükümete düşen hizmetler belediye 
sınırları dışında köylerde yaşıyan halkın ko
nut ve kamu hizmetlerini iskân, istihdam,. is
tihsal amaciyle köylerle ilgili bütün bakanlık
ların elbirliği, halkın, ordunun, gençliğin güç-
birliğiyle bir seferberlik halinde kısa zamanda 
başarılacağı kanısındayız. 

Belediyelere dügen hizmetler ise gecekondu 
inkişaf sahalarının tesbiti, planlanması, gece
kondu yapacaklara bedava arsa ve ucuz kredi 
temini, kamu hizmetlerini de halka yük verme
den görmek prensibinin benimsenmesi. ve her 
hal ve kârda gecekondu güzelleştirme dernek
leriyle elele . çalışılması suretiyle başarılacağı 
kanısındayız. . „r 

İşte Gecekondu (Millî konutlar) kanunu
nun bu amaçlara ulaşabilmek -için.. raslanacak 
güçlükleri bertaraf edecek maddelerle teçhiz ve 
tahkim edilmesi veya bu nitelikte bir kanun ol
ması gerekirdi. 

. Sayın milletvekilleri, plânlı kalkınma devri
ne girdiğimiz şu sıralarda Türkiye'nin sanayi 
sektörüne ağırlık vererek kalkınmayı gerçek
leştirebileceği kabul edilmelidir. Bu kabul mil
letin gıda ambarlarını- ve sanayie ham madde 
veren tarım sektörünü -ihmal etmemiz .mânası
na alınmamalıdır. .. ' . 
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• Ancak bugünkü Türkiye'nin genel şartları 
karşısında henüz inkişaf halinde bulunan sana
yie ileride çok lâzım olacak insan gücünü ta
rımda iskân ve istihdam, binnetice tarımda is
tihsal amacına yöneltmek sanayiin inkişafiyle 
tarım iç'in imal edilecek makma ve aletlerin bu 
sektörde tasarruf edilecek insan gücünü,sana
yie •aktarma yollarını beklememiz gerekiyor. 
İşte bütün bu amaçları içdne alan gecekondu 
(Millî konutlar) dâvası Türk Milletinin anadâ-
vası, yirminci yüzyılın ikinci yarısında muasır 
•medeniyet seviyesine erişebilmek için giriştiği 
plânlı kalkınma davasıdır. Çıkarılacak kanun 
'bu amaçları da kapsamına almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, gecekondu (Millî ko
nutlar) dâvası Türk- Milletinin aynı zamanda 
var olma veya yok. olma davasıdır. Bu nokta
da ileri gittiğimi sanmayınız. Tarihi kadimde 
ecdadımızın Orta - Asya'yı hangi şartlar için
de terk ettiğini bir düşününüz. Göçlerin hangi 
istikamette ve hangi sebeplerle yürüdüğünü bir 
düşününüz. Şimdi bugünkü manzaraya bir da
ha göz atınız. 

32 milyon Anadolu Türkünün 25 milyonu 
yerinden oynamıştır. 500 000 Türk Avrupa'ya 
geçmiştir . _ _ • • • ' 
. ;- Muhterem, arkadaşlarım, tarih tekerrür et
mektedir. Ama ibret alınsa tarih tekerrür eder 
mi? 

Türk'ün millî karakteri aykırı kanunlarla 
değiştirilemez. Devlet dairelerinde koltuklara 
yaslanıp 17,5 milyar bütçenin yarısını yemek 
suretiyle Devlet olarak, Hükümet olarak, be
lediyeler olarak bu manzaraya seyirci kalırsak 
zor kullanarak, hak tanımıyarak,. halden anla-
mıyarak milletin gerçek dertlerine eğilemezsek 
•göçler devam edecek, sizler, ve bizler yetişemi-
yeeeğiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 
sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ül-
»ker'indir. 

Buyurun Sayın Ülker. 
Şahısları adına söz istemiş ve isimlerini yaz

dırmış olan arkadaşların isimlerini de tekrar 
okuyorum. • 

Nermin Neftçi, . Ahmet Tahtakılıç, Reşat 
Özarda, İhsan Kabadayı, Abdülbâri Akdoğan, 
Talât Köseoğlu, A'bdurraihm'an Güler, İlyas Kı

lıç, Hayrettin Uysal, Mustafa Uyar, Kemal Ne-
bioğlu, Sabahattin Savacı. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Istanlbul) —Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. 
Gnupu adına Gecekondu kanunu tasarısı hak
kında görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Mulhterem arkadaşlar, gecekondu sorunu bil
hassa İkinci Cihan Harbinden sonra konut fi-
yatlarınin yüksekliği, kira bedellerinin yüksek 
oluşu, köylerden şehirlere muhtelif nedenlerle 
akın sanayileşme gibi sebeplerin yarattığı sosyal 
ve ekonomik büyük bir problemdir. Bu akım
ların neticesinde büyük şehirlerin düzeni tama
men ortadan kaybolmuş, gecekonduların, şehir
lerin etrafına sarması neticesinde şehir haya
tının ve şehir işlerinin nizam altına alınması 
imkânsız bir durum içerisine girmiştir. 1960.yı
lında Türkiye'deki gecekondu sayısı 240.000, şe
hirli nüfusunun yüzde 13.55 ini, bunlar sağlık 
şartlarından yoksun barınaklarda yaşamak gibi 
bir duruma sokulmuştur. 1964 yılında toplam 
gecekondu sayısı ' 300.000 i geçmektedir. 2 
milyona yakın vatandaş gecekondularda yaşa
maktadır. Bu hal devam ettiği takdirde 10 yıl 
sonra gecekonduların sayısı 700.000 i, bunlar
da oturanların sayısı ise şehirli nüfsunun % 25 
ini tenkil etmek suretiyle 3,5 milyona ulaşa
caktır. 1962 senesinde Ankara'da Gülveren ge
cekondularında yapılan, araştırmalarda, 3160 
gecekonduda aîele reislerinin % 95,18 inin iş 
bulmak için şehre geldiği tesbit edimiştir. An
kara'nın diğer gecekondu bölgelerinde, İzmir'
de ve İstanbul'da yapılan araştırma neticelerin
de bulunan oran da benzer şekildedir.' 

Muhterem arkadaşlar, gecekondu meselesi 
yalnız İstanbul, İzmir, Ankara, gibi şehirlerin 
meeseleşi değildir. Bunlardan gayrı Adana, 
Bursa, Eskişjehir, Gaziantep, Samsun, Urfa, 
Zonguldak, Erzurum, Diyarbakır, Erzincan şe
hirlerinde ve burada isimlerini . saymadığımız 
diğer başka şehirlerimizde de gecekondu prob
lemi vardır. Bu saydıklarımız iki binden 
fazla gecekondusu olan şehirlerdir. 

1962 senesinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ya
pılan beyyanlara göre o tarihlerde İstanbul'da 
100.000, Ankara'da 60.000, İzmir'de 20.000, Ada-
na'da 9.000, Bursa'da 3.500, küsurlarını söyle
miyorum, Samsun'da 4.300, Zonguldak'ta 4.000, 
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Erzurum'da 2.000 küsur.;, Erzincan'da-, 3.0.00 ge
cekondu vardı. 1962 yılanda bunlar beyan- edil
diğine göre çok: muhtemeldir ki;. bu durum,. 1960 
civarındaki bir durumu göstermektedir... Son yar 
pılan nüfus- sayımının telgrafla alınan netice
lerine göre şu gençeklem eğilmek: mecburiye
tindeyiz : İstanbul nüfusu,, şehir kısmL 1521000 
den, 1 750 000 e çıkmak suretiyle artış, nisbeti 
bindfi -29 dur.. Ankara'nın 65.0, QQQ. den,, topar
lak rakam söylüyorum,, 65.0 067 den. 9.02 2 i a e 
çıkarmak, suretiyle hemen hemen, Türkiyejde. şe
hirleşme. rekorunu,, nüfus: artığı rekorunu. ifade 
etmektedir; binde, 68 dir. istanbul'da binde, 29, 
Ankara'da binde 68. Diğer araştırmalar, da bunu 
teyidetmektedir. Bunun yanında meselâ Gazi
antep'te de nüfusun 124 097 den 15a 000. e çık
tığı görülüyor ki bunun da artış oranı binde; 50 
gibi yüksek bir nisbeti, tutmaktadır.. Bununla 
şunu ifade etmek istiyoruz ki, şehirleşme ve 
gecekondu problemi Türkiye'nin en büyük me
selelerinden biri halindedir ve böyle olmıya 
devam, edecektir. 1966 Programında Türkiye 
önümüzdeki' y ı la rda hızlı bir şehirleşme oluşu
mu içinde olacaktır. Bugün yedi. milyon olan 
şehirli nüfusun 1985 senesinde 30 milyon kişiye 
çıkabileceğini tahminler göstermektedir. Yalnız 
İstanbul'da nüfûsun yirmi yılda 4,5. milyona 
çıkacağı ve yedi. yüz. elli bin yeni konut inşaatı
nın gerekeceği' tahmin edilmektedir. Bu 1966 
yıli Programında Hükümetin şüphesiz uzman
larının açık görüşüdür., 

Muhterem arkadaşlarım,, ilk gecekonduların 
2 nci Dünya Harbinden sonra göründüğünü, ifa
de etmiştim. İlk tedbirler de 2. nci Dünya Har
binden sonra alınmıştır. Bunlar, 5218, 5228, 
1950i den1 sonra 6188. ve- nihayet- 7367' numaralı 
kanunlar.- ve diğer bâzı kanunlardır. O zaman 
alınan tedbirler gecekondu meselesini ayrı- ola
rak mütalâa etmemiş, bina yapımını teşvik me
selesi içerisinde- bu işi mütalâa etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu izahatımızla bir 
noktaya- daha ulaşmak istiyoruz., Gfecekondu 
politikası büyük: konut politikasının bütününün 
önemli bir parçasıdır; Bundan ayrı mütalâa 
edilmesine^ imkân yoktur.. Bu. sebeple ki; ko
nut yapımının, gecekondu politikasına, da tesir 
edeceği, aşikârdır. 1961 ile: 1970. yıllan: arasmr 
da yıllık konut ihtiyacı 410 bin, muhtemel'; yıl
lık konut yapımı.- is.e> 125 hindir.. Yıllık- muhte-
mel açık 285 bindir. Eğer; biz- bir taraftan Ge

cekondu Kamımı: getirip,, geeekondulaadat ilgili • 
tedbirleri, alırikeny. öbür yandan; komıfe meselesi-" 

i n i bir: hütüm olarak, ele- akp,. onun gerefefeirdiği 
tedbirleri, ciddiyetle ele; almıyacak olursak; 

[ Gecekondu Kanununu; çıkarmış olmamıza, rağ
men. gecekondu .meselesini halledemiyeceğimiz 

| aşikârdır;. Konut meselesinin içindö- arsa prob-
i lemi, ucuz halk konutlarr problemi; lüks ko-
I nutun» kısılması, Konut- Kanunu, Arsa Ofisi-
t Kâmmu-, kira politikası; ucuz malzeme mese<-
[. leşi g M konut probleminin parçal'aTmr teşkil 

eden- noktalar- üzerinde- durmamız- l^zımgelîr: 
Ama* bunların hiç* şüphe yok kr en önemlisi ar
sa problemidir- muhterem arkadaşlar. Arsa 

f prdblemini haUetmedikçe; ne. mesken, konut 
problemini, halletmeye; imkân, vardır,, ne -da- ger-
eakonduı problemini halletmeye imkân, vardır; 
Arsanım inşaat, payı. idindeki yerii yüzde- 51 - 10 
olması; lâzımgelmektedir,. Halbnki Türkiyeidfr 
ortalama- olarak, b.ıt nisbet, yüzdk- 30; din. Yani 
bir hina< yapımında;, arsaj bedeli yüzde-. 50. yi buİ-
maktadır: öyle.', ise.--üzerinde, eğileceğimiz: en 
önemli mesele arsa meselesidir. Arsa apekülâsr-
yonunu önlemek için: gerekli tedbirleri, almak, 
nunun; yanında da. sosyal: konutlar ve diğer. ko>-
nııtlar için ucuz arsaların teminini sağlamakr 
tır. Başka? memleketler bu? yollardan geçerek 
•konut problemine- çareler' bulmuşlardır. Bu; se-
'beple geçen devrede Meclis'gündemine kadar 
girmiş: bulunan Konut Kanununun, gerek bizim 
tarafımızdan yenilenmesi, gerekse iki gün- ev
vel Hükümet tarafından Meclise sevk edilmesi 
bir ciddi tedbirin daiıa alındığım göstermekte
dir: Bunun yanında plan esasları- içinde- hazır* 
lanmış; olan arsa ofisi kanununun dar Meclise 
sevk- edilmesi sevindirici bir noktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gecekondu meselesi
nin halledilmesinde konutlardan gayri" en 

[ önemli faktör köylerden şehirlere olan •akımın 
düzene kanulmasıdın:. Kaldırılması, demiyorum. 
Bunun-, içim de.- plânı tarafından ve Beş? Yıllık 
Plânda da söylenmektedir ve aklen kalfeu£ edi
lecek bir esastır, toprak reformunum yapılma
sı: zorunluğu; vardır;. Toprak reformu-: yapıl
madıkça. köylerden- şehirlara; gelem akımı: dü
zenlemeye imkân yoktur. Öyleyse gecekondu 
problemine: eğilen hükümetlerin, aynu anda 
toprak: reformuna! eğilme mecburiyetleri vara
dır. Biz toprak reformuna: eğilmeyiz;, yalnız 
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•gecekondu ^kanununu -getiririz dendiği zaman, 
'açıkça ifade edelim ki, bu meselenin çözüm
lenmesine -katiyen imkân olmryacaktır. Belki 
gösterişli bir tedbir olaralk biz ^gecekondulara 
kanun getirdik gibi közler söylenecektir. "Bun
lar «3 - .5 ay parlaklığını, yaldızını muhafaza 
edecektir. Fakat 3 - -*5 ay rsonra bu meseleye 
ciddî jçane bulunmadığı görülecektir. (Adalet 
Paritisi sıralarından, «Toprak Reformu Kanunu 
da geliyor» -sesleri;) ©undan ancafc .memnunluk 
duyarız. 

îkinci "bir esas bölge plânlamasına bugüne 
kadar verilen önemin bundan sonra da devam 
ettirilmesidir. Bölge plânlaması yapılmak su
retiyle boylerden şelıirlere olan akının ve sa
nayileşmenin bir nizama konması mümkün ola
caktır. "Erzurum'daki vatandaş eğer orada bir 
'bölge plânlaması varsa M, vardır, -bunların 
teferruatına girmiyorum - Türkiye'nin muh
telif yerlerinde uzun ve büyük emek, para sar-
fiyle bölge plânlamaları yapılmıştır. Bu böl
ge plânlamalarının tatbiki neticesinde büyük 
.şehirlere değil, o bölge plânlamasının, meselâ; 
Keban bölgesinde -bir bölge plânlaması vardır. 
öncelikle ele alınmıştır, Keban bölgesine doğ
ru, onun yakınında olan illerden akın -oraya 
doğru yöneltilecektir., önün iğin bölge plânla
ma çalışmalarını -da toprale reformu kadar 
önemli gömdüğümüzü ve başlanmış -çalışmalara 
devam edileceğini ve edilmekte olduğunu ümi-
dederiz ve ilerisi için de bu yolda gidileceğin
den emin bulunduğumuzu ifade ederiz. 

Bir diğer tedbir de gecekonduyu önlemek 
için.; akımla orantılı iş alanlarının açılmasıdır 
Muhterem arkadaşlar, bu doğrudan doğruya 
Beş Yıllîk Kalkınma Plânında kabul -edilen yüz-
•de yedi kalkınma hızının ve bunun gerektir
diği iç ve dış finansmanların aynı ciddiyetle 
tatbik edilmesine bağlıdır. Eğer yeni Beş Yıl
lık Plânda kalkınma hızında bir değişiklik, ya
tırımlarda değişiklik, finansmanda değişiklik 
gaibi -birtakım değişiklikler yapıldığı takdirde 
bu akımla orantılı olarak -şehrdlerde iş alanlar1 

açılmıyacağı ve bunun neticesinde, köylerden 
şehirlere gelen akımın da ortada kalacağı aşi
kârdır. 

Şiandi muhterem arkadaşlarım, bugünkü 
geoefcondıı durumuna gelince; bugünkü gece-
-kondu duranın demin arz ettiğim kanunlardan 

' sonra İri, bu .kanunlar -umumiyet itibariyle ya-
\ raya merhem olmamıştır, 1'960 dan sonra -cid-
•: dî olarak ele alınmıştır. Yani, Beş Yıllık Plân-
,; la -ciddî -olarak: -ele alınmıştır. ;Ondan -evvelki 
' devrelerde ^gecekondu bir .nevi .-seçimlerde kul-
; damlan ^siyasi vasıta -haline .'gelmiştir. Bunların 
{ dizerinde duraca/k değiliz. Böyle memleketin 
] Iköklü «bir meselesinin -siyaset içerisine sokulma

sına /hiçbir zaman taraftar olmadık ve 'olmıya-
cagiz. Beş Yıllık Plân konut (meselesini bir bü
tün •olara'k <ele -aldıktan sonra, 429 ncu sayfa
sında egecekondu Icönusuridaıkı anaiî'keleri *vaz'-
©tmişftlr. Bu" ilkelerin başında gecekonduları, 
içinde oturanlara konut «bulmadan yıkmamak. 
Plânm 1 Mart 1963 den itibaren yürürlüğe gir-
<digi tolmdiğine göre, bu kaide 1 Mart 1963 den 
•bigri Beş Yıllık Plân. gereğince ta tbik edilmek
tedir. 'Ondan ^evvelki bntün bükümetler de bu 
•plana «sonradan girmiş 'olan •anlayışı nygnla-
mışlardır. Bunu da.burada ifade 'etmemiz *lfi-
zımgelir. Yani iBanrştayoa -verilmiş -kararlar 
•karenin 'kendisini Tİgnendiren numüslar ve sair 
bütün îRöktalar nazarı itibara alınarak -gece
kondudaki vatandaşlarımıza müsamahakâr 
davramlmıştır. Yine -plân bugünkü kanunu
muza esas «teşkil edecek rşu ıhususları getirmiş
tir. Her şeyden önce gecekonduların arsa mül
kiyeti problemini çözmek, kamu hizmetlerini 
tamamlıyarak durumlarını düzeltmek, mncak 
'çok kötü ^olanlarını içinde yaşayanların konut 
ihtiyaçlarını karşılamaik suretiyle 'ortadan kal-
•dırmak. Arkadaşlar, bugün getirilen 'Gecekon
du Kanununa hâkim olan prensipler bunlardır. 
•Gerçekten bu Beş Yıllık İPlânda olan tedbirler 
ve bugün* Gecekondu Kanununda Yasama Or
ganınca tesbit edileoeik tedbirlerin • pekçoğu, 
i lânın yürürlüğe girmesinden «vvel geçici «devre
ler ve plânın yürürlüğe girmesinden sonra tatbik 
edilmiş Te edilmektedir. Yani gecekondu -alanın
da yapılacak işler, bu 'Gecekondu Kanununun 
gelmesini beklememiş, bu kanunun çıkmasından 
^vvel Yüce Meclis tarafından teabcil «edilen '5 Yıl-
'hk P lân gereğince bunların .icraatına geçilmiştir. 
O, yasama organından geçmiş karar gereğince ic
raat yapılmıştır. Bu plân gereğince ilk def a olarak 

; devlet bütçesinden gecekondulara özel paralar ay-
i almıştır. Bu para 1962 ."senesinde 25 "284 000, 
! 1963 te 36 775 Ü00; 1964 te 38 714 '000; 1965 te 
« 26 395 Ö00 lira. Bu sene de yine bu miktarlara 
I • yakın bir miktar gecekondulara sarf fcdümek 
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üzere bütçeye konmuştur. Gecekondu dâvasına ı 
harcanan paralar diğer bakanlık bütçelerinden, 
beledivelerden, il genel meclislerin.den, İller Ban
kasından, Emlâk ve Kredi Bankasından ve halk 
tarafından yapılan harcamalarla birlikte yüzler
ce milyon lirayı bulmaktadır, bugüne kadar. Bu 
ödeneklerle Gecekondu Kanununun çıkmasını 
beklemeksizin plândaki esasların uygulanmasına 
geçilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 
İskenderun, Adana, Erzurum, Van, Elâzığ ve Bur
sa'da ıslah ve önleme bölgeleri ve halk konutla
rı yapılmıştır. Islah bölgesi, gecekonduların dü
zeltilmesi gerekli görülen gecekondu bölgeleridir. 
Önleme bölgesi ise; yeniden yapılacak gecekondu
lar için Devletin vatandaşa gösterdiği suyu, yo
lu", elektriği ve kanalizasyonu yapılmış arsaların 
bulunduğu bölgedir. Bu yerler yeniden gecekon
du yapımına girişecek olanlara gösterilecek ve ve
rilecektir. Bövlece gelişigüzel bina yapımı önle
necektir. Çalışmalar bakımından örnek olarak İs
tanbul'u aldığımızda şu hususları görürüz. İstan
bul'un dışında birçok şehirler de vardır, bun
ların hepsini saymaya lüzum olduğu kanaatinde 
değilim.- -

Zeytinburnu ıslah bölgesi; yol, kanalizasyon, 
su işleri ele alınmış 1964 yılı sonuna kadar top
lam olarak 2 milyon 399 bin 73 lira harcanmış
tır. . 

Gaziosmanpaşa ıslah bölgesi; imar plânı, yol, 
kanalizasyon, su için 1 milyon 373 bin 150 lira . 
harcanmıştır. 

Sağmacılar ıslah bölgesi; su işi için 684 bin li
ra sarf edilmiştir. 

Kâğıthane ıslah.bölgesi; elektrik ve halk konu
tu için 2 244 046 lira ayrılmıştır: ** 

Osmaniye gecekondu önleme bölgesi; yol, ka
nalizasyon, su ve elektrik için 1 940 335 lira har
canmıştır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi bunlar başka şe
hirlerde de, yani Ankara'da, İzmir'de ve diğer şe- • 
hirlerde de yapılmıştır. 

Bunun yanında gecekondulara yarar bâzı ka-
• nunlar da çıkarılmıştır. Bunlardan bir tanesi 
gecekondulara elektrik su ve diğer hizmetlerin ve- ; 

rilmesine'dair kanundur ki, bugün halen tatbik; 
edilmektedir. Diğer vergi kanunlarında gecekon- ; 
dulara yararlı olacak değişiklikler de yapılmış- : 
tır. Bununla şunu demek istiyorum: 5 Yıllık 
Plândaki esaslar bugün ana hatları itibariyle 
Gcçekondu Kanununun içinde mevcuttur. Ama "; 

daha bu Gecekondu Kanunu çıkmadan buriMa;-
ki esasların uygulanmasına muhtelif Hükümetler 
zamanında plân gereğince geçirilmiştir. Yani bu 
kanun çıktıktan sonra yapılacak kısım, belki en 
mühim olan husus mülkiyet probleminin çözüm
lenmesi ve diğer konularla kamulaştırma vesaire 
ilgili olan hususlar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Gecekondu Kanununun 
bugünkü durumunu kısaca arz ettikten sonra bu 
kanun üzerindeki görüşümüzü, Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşünü arz etmek isterim.' Cumhu
riyet Halk Partisi bu kanunun gelmesinden se
vinç duyar ve bu kanunun prensip olarak lehin-
dcdir. Büyük Meclisin bu kanunun eksik olan 
noktalarını tamamlıyacağı inancındadır. Nitekim 
bu inancını geçen devre esnasında muhtelif C. H. 
P. li milletvekillerinin ayrı ayrı Meclise verdik
leri ve komisyonlarda bulunan bütün partili ar
kadaşların gayretleriyle yapılan uzun çalışmalar
dan'sonra 1 Nisan 1965'te Meclis gündemine ge
len bu. kanun tasarısı, zamanın azlığı dolayısiyle 
o zaman çıkamamıştır. Yani şunu.demek istiyo
ruz ki, C. II. P. nin Gecekondu Kanununa ve ko
nusuna ilgisi, onun milletvekilleri tarafından 
Meclise sunulmuş kanun teklifleriyle ifade edil
miş olmaktadır. Şimdi gelen bu kanun tasarısı
nın da bu sebeple 5 Yıllık Plân esasları içinde 
gelmiş bir kanun ^ olması dolayısiyle lehindeyiz. 
Yalnız burada birkaç önemli noktayı arz etmek 
istiyoruz: Bunlardan bir tanesi; yapilan araştır
malar göstermiştir ki, bilhassa demin rakamını 
verdim, 1960 ta 100 000 gecekondusu olan İs
tanbul şehri gecekondu .mevzuunda Türkiye'de 
rekora sahiptir, yakında Ankara gelip geçmezse... 
İstanbul şehrinde yapılan bir araştırmada; gece
konduların ki, bu kanun 5 Yıllık Plâna göre "mül
kiyet problemini çözecektir, yani halkın anladığı 
tâbir ile, gecekonduların tapularının verilmesini 
temin edecektir. Vatandaş, karışık gelen bu mu
ameleleri bir tek 'cümle ile ifade etmektedir; 
«Bana tapumu verin, ben bu mülkün sahibi ola
yım ve onun haiz olduğu bütün yetkileri rahat
lıkla kullanayım.» Vatandaş; tapumu verin de
mekle bunu ifade etmek istemektedir. 

Şimdi, bu kanunda bâzı noktalar görmekteyiz 
ve Yüksek Meclisin takdirine bunları arz etmek
teyiz; eğer Yüce Meclis bu arz ettiğimiz noktalar 
üzerinde durur ve en uygun tedbirleri bulursa 
C. II. P. Grupu -bundan en geniş memnunluğu 
duyacaktır, Bunlardan birisi; İstanbul'da yapı-
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lan bir araştırmada, Zeytinburnu gecekondu böl
gesinin Sümer mahallesinde tapusuz olan gece
konduların yüzde 57 si şahıs mülkiyeti üzerinde
dir, yüzde 23 ü de vakıf arazisi üzerindedir. Ha
zinenin ve belediyenin arazisi üzerinde olanların 
yüzde ikisinde de yüzde 5 küsurdur. Görülü
yor ki, gecekondunun mülkiyet problemini çöz
meye kalktığımız zaman karşımıza çıkan arazi
nin çeşidi, şahıs arazisi ve vakıf arazisi olarak gö
zükmektedir. Şahıs arazisi için lehinde olduğu
muz bu kanunda getirilen tedbirin yeterli olduğu 
kanısında değiliz. Çünkü kamulaştırma yapıla
caktır şahıs arazisi için; kamulaştırma ise para ile 
olacak bir iştir. Anayasa sarih olarak mülk ma-
sunluğu esasını getirmiştir. Elbette ki, bugünkü 
Anayasanın ve kamulaştırma kanunlarının çer
çevesi içinde bedeli verilecektir. Bu sahaları şöy
le göz önüne getirdiğimiz takdirde, milyarlarca 
liranın Devlet bütçesinde istimlâk bedeli olarak 
bulunması lâzımdır. Fonların da işlemesi, yani 
bunların fonlardan yapılması da bu mekanizma
nın işlemesine bağlıdır ve netice itibariyle yine 
ucu Devlete gelmektedir. 

Öyle ise; nazari olarak burada kabul edeceği
miz bir metin gecekondunun şahıs mülkü üzerin
deki kısmında kolay kolay işlemiyecektir. Karşı
mıza bütçe mülâhazaları çıkacaktır, Anayasanın 
bir maddesi mevcuttur; ancak iktidar ve bütçe 
nisbetinde Anayasamızda öngörülen esaslar dai
resinde yapılır, hükmü vardır. Binaenaleyh netice 
itibariyle bu uzun yıllar çözümlenemez. 

- Bunun karşısında ne düşünülür? Bunun kar
şısında düşünülen yol; Anayasamızın 38 nci mad-

. desin de kabul buyurudan bir esas vardır: îskân 
Projelerinin tatbiki için kamulaştırma yapılabi
lir ve bu kamulaştırmanın bedellerinin ödenmesi 
taksitle olabilir. Anayasa sarih olarak bu hükmü 
taşımaktadır. Çiftçinin topraklandırılması, or
manların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştiril
mesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaç-
lariyle kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu ciddî bir 
tedbir olacaktır. Yüce Meclis bu noktada bir 
karar verdiği takdirde ciddî bir tedbir alınmış 

jolacaktır; On senede yapılacak iş bir senede icra 
edilmek imkânına sahibolacaktır ki, bu hakikaten 
vatandaşın gözünde bunu icra eden iktidarları 
hizmet yapmış olarak gösterecektir. Aksi halde 
hiçbir şey yapılması imkânı yoktur. Çünkü her 

yıl Devlet bütçesinde konulan para demin arz et] 
tim, 25 ilâ 35 milyon lira civarındadır. Halbukj 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü rakamlar 120 mil+ 
yon ve onun üzerindeki rakamlardır. Her yıl ge* 
cekondu problemine Beş Yıllık Plânın tatbik edilj 
mesi için 120 milyon liradan fazla bir paranın ayf 
rılması lâzımgelir. Halbuki ayrılan para, gerelj: 
evvelki iktidarlar zamanında, gerek şimdiki iktif 
dar zamanında ve bundan sonraki iktidarların zaj-
manında başka türlü olmasına imkân olmıyacakj, 
25 ilâ 35 milyon lira arasında değişecek, bileme^ 
diniz 40 milyon lira olacaktır. Halbuki Beş Yıl
lık Plân her yıl 120 milyon lira ve onun üzerini-
de bir parayı öngörmüştür. Şimdi öyle ise, Yüj-
ce Meclisin üzerinde duracağı ciddî tedbirlerdeıjı 
birisi, bu esasın bu kanunda sizin uygun gördüj-
ğünüz şekilde kabul edilmesi olacaktır. I 

Bir diğer nokta da, Vakıf arazileri vardır|. 
Şüphesiz bu Vakıf arazilerinden kasdımız valş-
fm hayra tahsis edilmiş kısmı ile ilgili değildiıf. 
Yani camiin etrafındaki arazi, camiler, mescitleir 
için hayra tahsis edilmiş araziyi kasdetmiyo-
ruz. İstanbul gibi birçok şehirlerde gecekondu
ların bulunduğu yer vakıf arazisidir. Meselâ Sii-
mer Mahallesinde vakıf arazi % 23 nisbetini gös
termektedir. Bu kanunun komisyonda müzakere
si sırasında bunun üzerinde tartışma yapılmıştı:}". 

Fakat vakıf arazinin bir bedel mukabilindje 
- o da rayiç bedel olacak kanunda kabul edilen j -
rayiç bedel mukabilinde alınması esası kabul 
edilmiştir. Burada hatıra gelen nokta, vakıf ara
zilerinin şahıs arazisi hükmünde görülmüş olma
sıdır. Halbuki bu noktada ciddiyetle durmak \[e 
düşünmek lâzımgelir. Vakıf müessesesi bizim ta
rihimizde başka Batı memleketlerinin kamu kıiı-
rumlarmın yaptığı işleri görmek üzere müesse-
satı hayriye adı altında vakıf müessesesi kurul
muştur. Yalnız bu vakıf müessesesi kurulduğun
dan bu yana bilhassa son 100 senede Türkiye'ce 
Osmanlı İmparatorluğunda umumun lehinle, 
âmmenin lehine birtakım değişikliklere uğramıjş-
tır. Şunu ifade etmek istiyoruz ki, vakıf arazinin 
hayır hizmetlerine tahsis edilmesi gibi asil mak
sadı, gecekonduda en iyi yerini bulacaktır. Ya|ıi 
formülünü bulup da Yüce .Meclis, vakıf arazinin, 
meselâ Zeytinburnu'nda halen üzerinde gece
kondu olan ve fiilen vakıfların kullanamadıjğı 
arazinin bu şahıslara verilmesi, yani kanundaki' 
maddeye ithal edilmesi vakıf müessesesinin ga-
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yesine aykırı •düşmiyecektir kanısındayız. Ama 
ini noktada da Yüksek Meclisin düşünmesini ve 
•neticede vereceği karara uygun bulacağız. Yana 
mühdm noktalardan ifctfri budur. Eğer şahıs mül
kü ve -vakıf arazileri özerimde olan bu noktalar 
•izale «diterse hakikaten Beş Yıllık Plânın mülki
yet problemi çözümleneeektâr, diye gecekondu 
kamununa izafe ettiği ihtiyaç büyük bir ölçüde 
gMeritaiş olacak ve kamın mülkiyet problemi 
Isaskımundan Miyccektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi esaslar üzerim
de durmadığımız takdirde karşımıza büyük bir 
mesele çıkacaktır. Meselâ Beş Yıllık Kalkınma 
Planında önleme bölgesi diye bir esas vaz 'edil
miştir, -gayet güzeldir. Gecekondunun durdurul
ması 'zor tedbirlerle yapılamaz, ancak -sosyal ve 
ekonomik tedbirlerle önlenebilir, önleme bölgesi 
diye arazi ayıracağız, bu arazide parselasyon ya
pacağız, su, elektrik ve sairesini temin edeceğiz. 
Ben mesken .yapacağım, gecekondu ihtiyacım du
yuyorum, diyen vatandaşa, al diyeceğiz. Proje
de hazırdır, halen îmar ve îskân Bakanlığı beş, 
on model üzerinden hazırlamıştır. Bu projeler
den bir tanesini vereceğiz, ruhsat almaya ihti
yaç -dahi olmadan burada gecekondusunu yapa
cak. Ee.. Peki, bütün bu güzel hayaller bir nok
taya dayanmaktadır. Bu toprağı verebilmemize 
dayanmaktadır. Eğer bu toprağı veremediğimiz 
takdirde, yani vakıf arazisi için - ki bu kanunun 
haricinde bırakılmıştır - bir madde konıılmuş-
tuT, fakat rayiç bedeli ödenmek zarureti vardır. 
ö zaman karşımıza bir problem çıkacaktır, büt
çeden yapılması. Bütçeden de bunların yapıl
ması için umumiyetle reformlardan, vergi refor
mundan, vergilerin artırılmalımdan, toprak re
formundan kaçmoldığına göre gecekondu kanunu 
işlemez -bir kanun olarak: <örtada kalacaktır. 
0. H. P. hükümetleri zamanında 5,5 milyar ci
varında olan vergi' gelinleri 11 milyar civarına 
yükseltilmiştir. Tabidir ki, bunun neticesinde 
C. H. P. birçok iddialara mühatabölmtfştur. 
iBundan dolayı da oy kaybetmiştir. Ama eğer 
gecekondu meselesini hallede'cefcsek ya -bu pren
sipleri burada tercih edeceğiz, tatbik edeceğiz, 
veyahut ^etmiyeceğiz. -Etmediğimiz takdirde gece
kondu kanunu gecekonduda yaşıyan vatandaş
larımızın ve süratte gecekondulara giren vatan-
daşVaa-ımazın derdine çare bulamıyacaktır. Bir 
senede Ankara'nın Gülveren gecekondu bölgesin
de miktar ffc 1:8,5 artmaktadır. Korkunç bir 
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S alcım vardır. Binarenaleyh, geeekomdıa meselesi-
9 nkı ialtondan -çıtolaîıış olmayacaktır. 
I Muhterem arteada^ar, *btı büyük halk dâva-
| sına, bu "büyük sosyal dâvaya çare -bulmak için 
J getirilmiş »butlunan bu kanaman can ve gönülden 
I tehindeyiz. Bunu burada tekrar ilade ediyoruz. 
| Maddelerinin müzakeresi smtSMnfcta Yüce Mec-

Itain. bu kanuna râ&hıa iyi şekil vermesi için bü-
j tün gn&üanüzte gayret sartü ecteeeğfc. 

Sepinizi C. H. P. Grupu adına hürmette se-

I
'' slâmlanm. (Alkişlar) 

BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Behiee Boran. 

T. 1. P, mVFÜ ADINA BESİCE HATOö 
il BORAN (İJrîa) — Sayın Başkan, sayın Itâeefis 

üyeleri, niç şüphe yok M, gecekondu darası mem
leketimizin en naşta gelen önemli ve gün geçtik
çe de Önemi artan dâvalarindatı biridir. Bu me-

| 'sele bir taraftan n^imizm lîMiğı gîbi yüzb'in-
I "teri, ha'tta milyonları bulan dar gelirli vatanda

şın mesken ihtiyacı, yani beslenmeden ısonra ye 
hattâ beslenme île belki de beraber, en hasta ge* 
len bir hayati ihtiyacolan mesken îhtâytteı îte 
ilgili Wr mesetedir. 

fkin'cisi, bu mesele fehirlerimMn büyümesiyle 
il mekânda aldığı şekille, maddi #unrmu îte ılgni 
j bîr mıese'tedir. fösacası ^hM«rimizin 'güzelteş-
} mösi, dış g'&runüşjü île ve o dış p ı t l a r ıçi«âe ge-
| çen sosyal hayatı îte gerçekten 'medeni hır görüş 
| ve seviyeye kavuşması meselesiyle *lgEi hir konu-
i dur. Gecekondu dâvası Mnunla beraber teşriî 
J tasarrmf «laeak har nnesete «ifepl&ir. YmM kanun 
:| yapma y&lu ite ^ItetöhMUatk har mesele *d®pbür. 

Bâzı ister, meseleler vardır ki; gerçekten $8-
: zum yolu kanun yapmaktan geçer. GerekE kanu

nu yapar ve kanunu da gerektiği gfbi uygular
sanız mesele halledilmiş 'oltrr. Halbuki, gecekon
du dâvası böyle Mr mesele jdeğüdir; kanıttı yap
mak yolu ile haltedilebftecek Mr mesele >#ejpfir. 
'Gecekondu dâvamız doğrucan -doğruya bizim $e-
hirterimizin büyüme vötiresiyle v« şekli ite ilgili 
olan, ondan doğan bir meseledir, Şenİrterimisâû 
tröyte ®en^ gecekondu bölgeleri yaratacak şekil
de büyümesi ise ibSzim m^sflekettaıizm *opyekûn 
'sosyal bünyesi ite, ekonomik se '̂iyesi ite, kısacası 
az gelişmiş, e3îonoKrik temeli g©ri, tanmsal bir 
ekonomisi olan bir memleket ökıpaîdan ileri gel
mektedir. Bu ibakondan geceköuâa mtsafesM «?le 
Ediğimiz zaraan, nm^miy^bte yapMığı gibi ve 

| komisyondala tartışmalarda da yapıldığı gibi, 
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bizdeki gecekondu bölgelerini faraza Batı mem
leketlerindeki şehirlerin etrafında (bidonville) 
denilen ve bizim gecekondu bölgelerine tekabül 
ediyor gibi görünen bölgelerle ve onların doğur
duğu meselelerle karıştırmamak lâzımdır. Bizim 
şehirlerimizin büyüme vetiresi ve şekli, Batıdaki 
şehirlerin büyüme vetiresi ve şeklinden tamamen 
apayrıdır. Hepimizin bildiği gibi Batıda şehirler 
bilhassa 19 ncu yüzyılda büyümeye başlamışlar
dır. Ve nüfus bunun neticesi olarak şehirleşmiş-
tir. Bu şehirleşmenin temel sebebi sanayide mey
dana gelmiş olan, sanayi inkilâbıdır, süratli ve 
hızlı sanayileşme, makina sanayiine geçmedir. 

Binaenaleyh Batıdaki şehirleşmenin temelin
deki itici sebep bu hızlı sanayileşmesidir ve şe
hirlerin sanayi merkezleri olarak nüfusu tarım
dan kendisine doğru çekmesidir. Diğer taraftan 
sanayi inkilâhınm peşinden gelen tarımdaki tek
nik inkilâp sonucunda tarımda da modern tek
niğe, makinalı ziraate geçilmiş, binaenaleyh da
ha az emek gücüyle daha fazla üretimde bulun
mak imkânı hâsıl olmuş. Bir taraftan da tarım
daki bu vaziyet nüfusun şehirlere gitmesine se-
bebolmuştur. Ama esas sebep, tarımdaki itici, dı
şarıya kovucu sebepten ziyade, şehirlerdeki sa
nayiin çekici kuvvetidir. Şehirlerin büyümesine 
sebep ve âmil bunlardır. Onun için Batıdaki şe* 
birlere de tarım bölgelerinden nüfus geldiği za
man, gerçi bunlar plânsız ekonomiler olduğu 
için, ilk yerleşme sahaları o şehirlerde de sosyal 
çözülme veya çürüme sahaları dediğimiz sahalar 
haline gelmiştir, ekonomik ve sosyal birer mesele 
teşkil etmiştir, bu sahalar. Ama, bu sahalar birer 
tortu olarak devam etmekle beraber nüfusun is
kânında geçici bir merhale, bir safha teşkil etmiş
tir. Yani tarım bölgelerinden gelen nüfus bura
lara yerleştikten sonra kısa zamanda şehirler sa
nayi merkezleri olduğu ve sanayi gittikçe büyü
düğünden yeni iş bulmakta, ücretler artmakta 
ve yeni iş imkânlariyle beraber hayat seviyesi 
yükselince bu ilk iskân mıntakalarından şehrin 
daha iyi mesken mmtakalarma göçmektedirler. 
Böylece hiçbir zaman Batıda bu bidonviller ve
ya Batıdaki sanayi ve iş merkezleri etrafında 
meydana gelen yoksul halkın oturduğu sosyal 
çözülme sahaları bizdeki gecekondu sahaları gibi 
bir mesele ve o çapta bir meseel teşkil etmemiş
tir ve teşkil etmiyor. Halbuki bizdeki şehirleri
miz böyle olumlu gelişmenin neticesi olarak, şe
hirlerin tarım nüfusu üzerinde icra ettiği çekici 

bir etkinin neticesi olarak meydana gelmiyor. 
Çünkü sanayileşmemiz çok yavaş tempoda ve bu 
sanayileşme zaten temel bir sanayileşme değjü. 
Daha ziyade bizde şehirlere akın tarımdaki itijü, 
dışarıya kovalayıcı sebeplerden ötürü geliyor. 
Yani tarımda nüfus baskısı fazla olduğu, içjn, 
nüfusun yüzde 70 den fazlası tarımda olduğu 
ve tarım bunu besliyemediği, tarımda da bir tojp-
rak reformu ve tarım reformuyla tarım ürejti-
minde de hızlı bir kalkınma kaydedilemedjği 
içindir ki, nüfus şehirlere akın etmekte ve bu ge
cekondu sahaları dediğimiz sahaları meydana ge
tirmektedirler. Bu bakımdan Batıdaki şehirler 
içten farklılaşarak ve farklılaşan sahalar birbir
leriyle belirli münasebetler meydana getirip or
ganik bir bütün halinde büyüdüğü ha^de 
bizim şehirlerimiz bâzı mimarlarımızın güzel ifa
desi ile - bu tâbir olarak yerindedir, yoksa ifajde 
ettikleri hakikat bakımından hiç de güzel değÜL -
âdeta şehirler bir ur büyümesi şeklinde büyümek
tedir, dışardan eklenmektedir ve bu gecekondu 
sahaları hiçbir zaman şehrin diğer mmtakalarıy-
le ve bütüniyle organik münasebetler kurarı(ıa-
makta, organik bir şehir bütünü meydana geti
rememekte, gecekondularda yerleşen nüfus hiç
bir zaman şehrin bütünü tarafından massediJLip 
şehirleşmiş bir nüfus haline gelememektedir. Bi
naenaleyh; tekrar ediyorum; böyle teşbihler y^/p-
ma, Batı ile teşbihler yapma gayet isabetsizdir j ve 
meseleleri doğru nitelikte görmemize ve binaen
aleyh, doğru çözüm yolları bulmamıza mâni j ol
maktadır. i 

Demek ki; gecekondu meselesinin çözüm yblu 
kanun yolundan geçmemektedir. Bunun çözüm 
yolu memleketi bugünkü geri, tarımsal ekonomi 
durumundan kurtarmaktır. En kısa zamanda [sü
ratle sanayileşmeye gitmek ye bu sanayileşmeyi 
öyle montaj sanayii, tüketim sanayii gibi h^fif 
kollara değil; gerçek temel sanayi koluna yönelt
mek, mutlaka toprak reformunu yapmak, tk>p-
rak reformu ile beraber tarım reformunu j da 
yürüterek tarımda hızlı bir gelişmeyi ve kalkın
mayı başarmak ve bütün bunların da gerek eko
nomik hayatı, gerek kültür hayatını kapsı^an 
merkezi emredici bir plânla, bir programla ıttey-
dana getirmektir. Ancak bu yapıldığı zaman j ge
cekondu problemi, o da bir zaman bölümü içijıde 
•bir çözüm yoluna kavuşturula'büir. Yoksa ister 
şimdi getirilen kanun tasarısı gibi böyle kanun
lar getirilsin - ki bu kanunun da tahliline biraz 
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sonra geçeceğim - ister kâğıt üzerinde çok daha 
mükemmel kanun tasarıları getirilsin; gecekon
du dâvası asla çözümlenemiyecektir, çözümle
mek şöyle dursun,, çözümlenme yoluna dahi ko-
nulamıyacaktır. Oysa bundan evvel Hükümetin 
programının eleştirilmesinde, bütçenin eleştiril-
mes'nde partimiz sözcülerinin defaatle belirttiği 
üzere iktidar partisinin ve Hükümetin ileri sür
düğü, Türkiye için uygulamak istediği kalkınma 
programı ve yolu asla Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
cevap verecek ve böyle bir hızlı sanayileşmeyi ta
rımdaki kalkınma ile beraber ahenkli bir surette 
gerçekleştirebilecek bir program değildir. Bunun 
için de memleketimizin sanayileşme ve tarım dâ
vaları halledllemiyeceği gibi, gecekondu dâvası 
da maalesef, her ne kanun geçirilirse geçirilsin, 
halledilemiyecektir. Bu, Hükümetin getirdiği ka
nun tasarısı da maksada katiyen cevap vermiye-
cektir. Getirilen kanunun maddelerine daha son
ra geçildiği zaman da konuşacağız, tahlilini daha 
teferruatlı yapacağız. Bu kanun vakıa dar gelir
li yoksul gecekonduda oturan halktan yana bâzı 
maddeler getiriyor gibi görünmekle beraber, as
lında bütün maddelerini birbiri ile irtibatlı ola
rak inceleyip, tahl.'l ettiğimiz zaman ve getirdi
ği hükümlerin uygulama kabiliyeti olup olma
dığını tartıştığımız zaman şu beliriyor ki; gece
kondularda oturan dar gelirli halkımızdan yana 
gibi görünen hükümler aslında tatbik kabiliyeti 
olmıyan veya tatbik edilse bile gecekonduda otu
ran halkımızın müktesep mesken haklarını ve bu 
mübrem ihtiyacını gereği kadar ve yettiği kadar 
karşılıyamıyacak hükümlerdir. Maddelerin böyle 
birbiriyle tutarlı olarak sistematik bir tahlili ya
pılırsa, uygulamada ne gibi bir netice vereceği 
düşünüldüğü zaman şu anlaşılmaktadır ki; bu 
kanunun güttüğü esas maksat gecekonduda otu
ran halkımızın müktesep haklarını ve bu hayati 
ihtiyacını karşılamaktan ziyade, - buna ait bâzı 
hükümler de vardır ama - asıl güttüğü hedefin 
birincisi özel mülkiyete aldolan arsalar üzerinde 
gecekondu yapımını katiyetle önlemek, ikincisi 
de; yine özel mülkiyete aidolan arsalar üzerinde 
yapılmış bulunan gecekonduları tasfiye bölgeleri 
ilân etmek sureti.yle tasfiye etmek ve yıkmaktır. 
Şimdi üzerinde haksız olarak ve kanunlara ay
kırı* inşaat ve gecekondu yapılmış olan özel mül
kiyete ait arsaların sahiplerinin mülkiyet hak
ları korunmasın demek istemiyoruz. Şehrin baş
ka mmtakalarında, başka sahalarında arsaya sa-

hibolan yurttaşlarımız o arsalarından nasıl fay-
dalanabiliyorlarsa, gecekonduların bulunduğu sa
halarda arsaları bulunan yurttaşlarımızın da 
oradaki arsalarının mülkiyetlerinden faydalan
mak istemeleri gayet tabiîdir. Ama gecekondu 
gibi yüzblnler, hattâ milyonların en hayati bir 
ihtiyacını ilgilendiren bir konuda, refah devle
tini kurmak iddiasında olan bir Hükümet özel 
mülkiyet haklarını koruyacak- hükümleri getir
mekle beraber, en başlıca endişesi asıl halkın bu 
hayati ihtiyacını karşılaması ve onun haklarını 
koruyacak hükümleri getirmesi icabederdi. Gerçi 
meselâ; bana itiraz olarak denebilecek ki, plân
da olan hüküm kanuna da alınmıştır. Hiçbir va
tandaşa bir arsa gösterilmeden ve kendisine in
şaat kredisi verilmeden gecekondusu yıktırılmı-
yacak, tasfiyeye tabi olmıyacaktır, denilebilir. 
Bir kere bunun tatbikatta nasıl olacağını şimdi
lik bir tarafa bırakalım. Fakat böyle bile olsa 
acaba şurada Altındağda, İstanbul Zeytlnbur-
nunda, Gaziosmanpaşada 1 5 - 2 0 - 2 5 senedir 
gecekondusunu kurmuş oturmakta bulunan hal
ka biz şimdi kalkar da bu şehirlerin, Ankara'nın 
veya İstanbul'un bilmem kaç kilometre dışında, 
henüz yolu, kanalizasyonu yok, otobüsü yok, şeh
re uzak bir yerde bir arsa göstereceğiz. Bu va
tandaş zaten bir gecekonduya sahip ve şehre ya
kın bir yerde oturuyor. Bu vatandaşa şimdi şeh
rin ta uzak bir yerinde, şimdiki oturduğu yere 
nisbetle hiç de kendisine uygun gelmiyen bir yer
de arsa göstereceğiz, o arsayı kendisine borçlan
dırarak vereceğiz. Halbuki kendisi halen otur
makta olduğu gecekonduda bir borç altında de
ğildir. Sonra inşaat kredisi vereceğiz, o suretle 
de borçlandıracağız. Bir de üstelik 15 - 20 sene
lik oturmakta olduğu yani zilyedlik hakkına sa-
hibolması gerektiği gibi gecekondu için de an
cak kendisi yıktıktan sonra gecekonduyu, bunun 
enkaz fiyatını vereceğiz, ona. Şimdi böyle bir 
muamele, Altındağda veya İstanbul'un Zeytin-
burnunda oturan vatandaşlarımızın haklarını ne 
dereceye kadar koruyan bir hükümdür? Bunu 
sayın Meclis üyelerinin vicdanına, insafına bı
rakıyorum. 

Kanun bir tasfiye bölgeleri, bir de önleme 
bölgeleri getirmektedir. Önleme bölgeleri yeni 
yapılacak gecekondulara tahsis olunacaktır. Bu 
isabetli bir tekliftir. Yeni yapılacak gecekondu
lar için her şehirde belediyeye alt arsalar göster
mek ve orada belediye hizmetlerini temin etmek 
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ve orada gecekondu yapacak vatandaşlarımıza 
kredi vermek suretiyle onların birer konuta sa-
iıibolmalarını temin etmek, yerinde bir tekliftir. 

Ama gelelim tasfiye bölgeleri meselesine : 
"Tasfiye bölgeleri meselesi daha kanun yürür
lüğe konur konmaz, hattâ şurada konuşulmaya 
başladığı andan itibaren bu binlerce vatandaşı
mız arasında huzursuzluk yaratacaktır. Nedir 
tasfiye bölgeleri, yani kanun çıktıktan altı ay 
zarfında belki gezici heyetler vasıtasiyle, belki 
uçak kullanmak suretiyle şehirlerin plânları, 
haritaları çıkarılacak ve bu haritalar üzerinde 
tasfiye edilmek istenen gecekondu bölgeleri kır
mızı ve mavi kalemlerle işaret edilerek topyekûn 
binlerce gecekondunun tasfiyesine gidilecektir. 
Kanunda madde olmamakla beraber gayet kolay 
tahmin edilebilir ki, böyle kalemle haritalar üze
rinde işaret edilerek topyekûn tasfiyesine gidi
lecek olan gecekondular şehrin uzak semtlerinde 
yeni yeni teşekkül etmekte olan gecekondu semt
leri olmıyacaktır, ama demin adını verdiğim ör
nekler olacaktır. Yani şehre yakın, arsa fiyatları 
değerlenmiş, Ankara'daki Altındağ gibi gecekon
du mıntakaları olacağını tahmin etmek hiç de 
güç değildir. Demekki buradaki binlerce vatan
daşımız, ded'ğ.m gibi buralarda 25 - 30 senedir 
oturdukları halde, bunlar şimdi borçlandırılmak 
suretiyle ve ellerindeki gecekondular da enkaz 
fiyatına satmalmmak suretiyle şehrin dışına uy
gunsuz yerlere, yani bunlar bakımından uygun
suz yerlere, gidip - gelmesi zor olan yerlere ko
vulmuş olacaklardır. 

İkincisi; bu tasfiye edilecek mmtakalar satışa 
çıkarılacaktır. Kanunda maddeler vardır, ika
met için uygun görülmezse o mıntakada, belediye 
bu arsaları satışa çıkarabilecektir. Ama aslında 
bu yerler tasfiye edilince, benden evvel konuşan 
bir arkadaşımızın belirttiği gibi, bu yerlerdeki 
arsaların büyük nisbeti özel mülkiyete veya va
kıflarda olduğu için her halde bu arsalar özel 
mülk sahiplerine iade edilecektir. Ve bu tasfiye 
bölgelerindeki - söylediğim gibi kanunun esas 
amacı olan özel mülkiyet hakkı korumaktır, 
esas amaç vatandaşın mesken ihtiyacını karşıla
mak değildir, bunun için konmuştur - bu arsa
lardan belediyeye aidolanmın da satışa konması 
arsa spekülâsyonuna yol açacaktır. Bu kanun yü
rürlüğe çıkar çıkmaz ve tasfiye bölgelerinin han
gileri olduğu belli olur olmaz ki, bölgeler, biraz 
evvel söylediğim gibi, şehre yakın, arsa fiyatları 

değerlenmiş olan mıntakalar olacaktır, bütün bü 
mıntakalarda arsa spekülâsyonuna yol açılmış 
bulunacaktır. 

Binaenaleyh bu mülâhazalarla, birincisi, gec©-
kondu dâvasının kanun yapma yoliyle hallcdiles-
miyeceği, bunun bir ekonomik, sosyal mesele ol
duğu, bütün bir kalkınma metodu ile, görüşji 
ile, plânı ile alâkadar olduğu için; 

İkincisi, getirilen kanun gecekondularda 
yaşıyan halkımızın müktesep haklarını da ve 
mübrem ihtiyaçlarını da gereği gibi ve yeteri 
kadar karşılıyamadığı için Türkiye İşçi Par
tisi bu kanuna menfi oy verecektir ve bu ka
nunun karşısmdadır. 

Partimizin görüşüne göre, önleme bölgeleri 
ilân edilmelidir. Ünleme bölgelerinde yeni ge
cekondu inşaatı için vatandaşlara arsa, kredi 
ve saire temin edilmelidir. Fakat topyekûn 
tasfiye bölgeleri ilânına asla gidilmemelidir. 
Bu kanunun yürürlüğe girnıesinJer sonra be
lirli bir tarihi tesbit ederek o tarihe kadar 
yapılmış olan gecekondular dondurulmalıdır. 
Ve bunların içinde oturan sahiplerine, eğer bir
kaç tane gecekondusu varsa bunlara değil, h^r 
aileye ancak bir gecekondu olmak üzere bul
lar o ailenin kendisine verilmelidir. Bu gece
kondular özel mülkiyet arsaları üzerine yapıl
mış ise, o arsaların sahiplerinin haklarını da koru
mak üzere kamulaştırmaya gid lmehdır. Kamulaş
tırma için Anavasamız peş'n bedel ileri KÜrüvcjr, 
bu mümkün değildir itirazı bize pek varit değil
dir. Çünkü Anayasa iskân projelen i için tıpkı 
toprak reformunda olduğu gibi taksitle ödje-
mek usulünü kabul etmektedir. Ve bu gecekon
dular onbinlerce, yüz binlerce vatandaşı ye 
meskeni ilgilendiren projeler olduğu için pe
kâla iskân projesi olarak mütalâa edilebilir ve 
zaten bu eski gecekondu mıntakalarmda özel 
arsa sahipleri mülkiyetlerinden hiç istifade ede
medikleri için elbetteki onlar d:t hiç değilse 
taksitle olsun arsalarının bedelleri ai alma yo
lunu tercih edeceklerdir ve bu gecekondularda 
oturan vatandaşlarımız da münasip bir bedeli, 
taksitle ödeme şeklini kabul edener. Binaer.a-
leyh, bir taraftan Devletin yardum, diğer ta
raftan bu gecekondularda oturan vatanca*} 
fazla külfet olmıyacak taksitlerle arsa bedelini 
ödemeye iştiraki ve bu bedellerin özel arsa sa
hiplerine taksitle ödenmesi suretiyle, bu csjtf-
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den beri müesses olan gecekondu mmtakaları 
asla tasfiye bölgesi ilân edilmemeli, dondurul
malı ve buradaki halkımız gecekondularının 
sahibi kılınmalıdır. 

Fakat üçüncü mühim nokta, bizim parti gö
rüşümüz bakımından başta arz ettiğim nokta
dır. Hiçbir kanun bu gecekondu meselesini hal
ledemiyccektir ; hattâ önleme bölgeleri de me
seleyi halledemiyccektir. Çünkü nüfusunun 
% 70 i tarımda olan bir memlekette köylerden 
şehre doğru akın mutlaka devam edecektir, 
katiyen önlenemiyecektir. Toprak Reformu ve 
tarımda bir kalkınma yapılsa bu akının tempo
su yavaşlıyabilir; ama devam edecektir. Za
ten memleketimizin kalkınması bakımından de
vam etmesi de temenni edilecek bir şeydir. 
Dünyada ekonomik ve politik sistemi ne olur
sa olsun, isterse kapitalist, isters?. sosyalist is
terse karma ekonomi taraftarı olsun, hiçbir 
gelişmiş memleket yoktur ki, nüfusunun % 70 i 
ıhattâ % 50 si, hattâ % 40 ı, tarımda bulun
sun. Bütün gelişmiş memleketler sanayileşmiş 
memleketlerdir ve nüfuslarının çok küçük bir 
yüzdesi tarımdadır. O kadar ki, bir memleket, 
bir toplum hakkında başka hiçbi:- bilgimiz, 
malûmatımız olmasa yalnız elimizde iki tane ra
kam bulunsa, o memleketin nüfusunun köyle 
şehir arasında, tarımla sanayi arısında bölünü
şünü veren iki tane rakam olsa o rakamlara 
bakarak o memleketin gelişmiş bir memleket 
mi, yoksa gelişmemiş, geri bir memleket mi 
olduğunu söyleyebiliriz, başka bir endeks ol
madan. Binaenaleyh tarımdan ve köyden şehir
lere doğru akın devam edecektir. Bu önleme 
'bölgeleri buna kâfi gelmiyecektir. Başında işa
ret ettiğim gibi ancak plânlı ve hızlı bir sana
yileşme ve tarım kalkınması gerçekleştirilme
dikçe bu katiyen mümkün olmıyacaktır. 

Peki, bu mevcut gecekondular hiç tasfiye 
edilmiyecek mi, bunlar ilelebet devam mı ede
cek? Kısaca belirttiğim nitelikte bir kalkınma
ya girişildiği zaman bu gecekondular, yani şim
di tasfiye edilmemesini teklif ettiğimiz mev
cut gecekondular, kendiliğinden' tedricen tas
fiye edilecektir. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, bu gecekon
dularda oturanlar istiyerek burada oturmamak-
tâdırlar. Daha iyi bir hayat seviyesini yaşa
mak imkânına sahib olmadığı içindir ki, orada 
oturmakta ve o gecekonduyu da kaybetmek kor

kusu içinde yaşamaktadır. Halbuki memleketi 
böyle bir kalkınma yoluna getirdiğimiz zaman 
bu plânlı kalkınma olduğu için bir taraftan ye
ni sanayi merkezleri ile, yeni sanayi sahala-
riyle birlikte onların etrafında işçi meskenleri, 
halk için meskenler, okullar, hastaneler yani şe
hir plânlaması ve hattâ bölge plânlaması ile be
raber getireceksiniz. Binaenaleyh, yeni sanayi 
merkezleriyle beraber olanlarım mahallelerini 
de beraber kuracaksınız. Ve oraya çalışmaya 
giden halk aynı zamanda oturmakta olduğu 
meskenleri geride bırakacak, o yeni sahalara 
yerleşek yeni meskenlerine de kavuşmuş ola
caklar. Diğer taraftan böyle bir süratle kal
kınmaya girişildiği zaman böyle plânlı yerleş
meler dışında da halkın geliri yükseldikçe iş
siz halk azalıp iş buldukça, elbette ki, halk ken
diliğinden, yeni bir plânlama neticesi olmadan 
da, geliri arttığı gün o gecekonduyu kanalizas-
yonsuz, havagazsız, banyosuz, yolları çamurlu 
gecekonduyu, ilk fırsatta terk edecek, geliri artar 
artmaz şehrin daha iyi mıntakalarma ıgöç edecek
tir. Binaenaleyh, bizim partimizin görüşüne gö
re gecekonduların tasfiyesi meselesi ancak 
zaman içinde bir taraftan plânlı bir kalkınma 
neticesi, diğer taraftan tedricen halkın geliri
nin yükselmesi neticesi meydana gelecektir. 
Yoksa böyle 6 ay içinde demin söylediğim 
gibi plânlar haritalar üzerinde kırmızı kalem
le büyük mmtakaları tasfiye bölgesi ilân edip 
bunların derhal tasfiyesine geçmek oralarda 
yaşıyan halkımıza büyük nisbette gadretmek 
olacaktır. Ve onları daha bu kanunun ilânı anın
dan itibaren büyük bir huzursuzluk içine at
mış olacaktır. 

Bütün bu mülâhazalarladır ki, getirilmiş 
olan Gecekondu Kanununa partimiz ret oyu 
verecektir. Saygılarımla. (T. I. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına Sa
yın Muhiddin Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHÎDDlN GÜVEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Gecekondu Kanununun huzurunuza ge
tirilmesi dolayısiyle Adalet Partisi grupu adı
na bahtiyarlık hislerimi ifade etmek isterim. 
Şu mânada bahtiyarlık hislerimi ifade etmek 
istiyorum ki, 1961 yılında tarafımıza tevdi 
edilmiş olan bir vazifenin ifası, sırasında el 
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koymuş olduğumuz ve hazırlığı ikmal edilen bir 
gecekondu tasarısı dört sene rotordan sonra an
cak bugün huzurunuza gelebildi. Ve bumu 
getiren de bizim iktidarımızdır. Neden gecikti, 
neden böyle oldu? Bunun izahatına girişmek 
istemiyorum. 

Benden evvel konuşan grup sözcülerini dik
katle dinledim. Söyledikleri hususlarla, pren
siplerin, meselelerin dile getirilmesinde işti
raklerimiz vardır. Yalnız tatbikatı ve netice
yi almak hususundaki metodlarda ayrıyız. El
bette ki, grupumuza ait görüşleri dile getirir
ken, meselelerin tahlilini yaparken bunların 
açıklıkla ortaya konulmasına çalışılacaktır. 

önümüze getirilen gecekondu tasarısı memle
ketteki bir iskân hareketinin şehirler üzerine 
yığmış olduğu bir ağırlığı muayyen bir çerçeve
de halletmek hususundaki tedbirleri ihtiva et
mektedir. Gayet tabiîdir.ki, tedbirler silsilesinin 
yalnız bir tarafını değil, bütün taraflarını ele 
alıp kıymetlendirmek icabetmektedir. Ama bu
na ait bütün tedbirler hemen getirilemiyor, diye 
bir parçanın ihmali asla akla gelmemelidir. O 
mânada gecekondu kanununun Meclisimizden 
bir an evvel çıkması zaruridir, mecburidir. 

Gecekondu meselesi nasıl zuhur ediyor; buna 
evvelâ işaret etmek isterim, istatistiklerimiz 
memleket nüfusumuzun % 70 - 75 inin tarımda, 
% 20 - 25 - 30 unun şehirlerde olduğunu ifade 
ediyor. Kati bir rakama sahip değiliz. Gayet ta
biîdir ki, bu rakam memleketimizin bugünkü 
hali içinde az gelişmiş bir memleket olduğu öl
çüsünü ortaya koymaktadır. O halde kalkman 
bir memleket haline gelebilmemiz için elbetteki 
kalkınmış memleketlerin bu mânadaki ölçülerine 
varmamız gerekiyor. Yani tarım nüfusu ile şe
hir ve sanayi nüfusu arasındaki muvazenenin 
teşkili lâzımgeliyor. Bu hayatın1 içindeki hare
ketin icabı olarak nüfusa tesir icra edecektir. 
Yani kalkınmanın tevlidettiği iş sahaları üzeri
ne doğru tarımdaki nüfus akacaktır. Bu tabiî ve 
zaruri bir kanundur. Şehirlere doğru tarımdaki 
bu akımı önlemek mümkün değildir. Ama, bunu 
nizamlamak mümkündür, işte biz bunun çare
lerini araştırıp bulmak mecburiyetindeyiz. Şim
diye kadar parça parça ele alman ve tesiri çok az 
görülen tedbirlerin, gelecekte istediğimiz hale 
ifrağ edilebilmesi için elbetteki bütün bu mese
lelere gerektiği ehemmiyette el koymak lâzımdır. 

işte bu el koyusun bir parçası bugün huzurunuz! 
da bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu iskân hareketinin 
nizama alınması mevzuu elbetteki iki yönlü olal 
çaktır. Birisi; ağırlık altında kalmış olan şehir)-
lerin meselelerini halletmeye çalışacak günlülj: 
tedbirleri almak ve bunun çarelerini araştırmak, 
ikincisi, mebde noktasından meseleleri alıp bunu 
orada halletmek çarelerini bulmak. O halde biri 
kısa, diğeri uzun vadeli bir faaliyetin içine girj-
mek mecburiyeti vardır, önümüze getirilmiş olaıjı 
gecekondu kanunu söylediğim tedbirlerin birinj-
ci kısmını ihtiva etmektedir. Yani mâruz kaldıj-
ğım, karşı karşıya kaldığımız aykırı bir şekildej-
ki şehirleşmelerin önüne geçmek ve buradaki va
tandaşlarımızın iskân meselelerini en iyi bir 
şekle irca etmek ve buna ait tedbirleri almak-
Şimdi size bâzı örnekler vereceğim. Bu örnekle
ri vermeden evvel de bir noktaya işaret etme)? 
isterim. Meseleleri halletmeye başlamadan evvel 
meselenin her şeyden evvel ne olduğunu bilmek 
lâzımdır. Ve bunun da sarih ve açık bir şekildje 
tesbit edilmesi lâzımdır. Mesele yerinde bütüp. 
cepheleriyle tetkik edilmeden ve tesbit edilme
den tedbirlerini tatbik etmek mümkün değildi]*. 
O halde her şeyden evvel gecekondu bölgeleri
nin tanınması lâzımgeliyor, yani gecekondu 
bölgelerini tanımamız icabediyor. 

Her cephesiyle tanımamız icabediyor^ iskâjn 
hareketleri" nereden gelmiş, nerede başlamıştı!', 
oturan ailelerin vasıfları nelerdir, oturduklajı 
meskenlerin vasıfları nelerdir, bu meskenlerin 
'nşa edilmiş olduğu arsaların durumu nelerdijr, 
rahipleri kimlerdir, miktarları nedir, burada otjı-
"an vatandaşlarımızın iş hayatı nedir, ne kaza
nırlar, hangi iş sahasına irtibatları vardır, hajı-
*?i mesafe dâhilinde gidip gelirler, âmme teslis
leri var mıdır, yok mudur, geçimlerinin miktarı 
nedir, eğer buradan kalkıp başka yere gitmek 
istiyorlarsa nereyi isterler, kendi durumlarının 
ıslah edilebilmek için gerekli çareyi göz önüne 
getirdikleri zaman hangi yolu tercih ederler, ile
ride nasıl bir mesken içinde oturmak isterleH 
Elbette ki buna benzer diğer suallerin karşılısı
nın her şeyden evvel tesbit edilmesi lâzımdjr. 
Bu tesbit yapıldıktan sonra bir teşhis yapılabile
cektir. Bu teşhisten sonra tedbirin içine girile
bilecektir. Yani bir anket, bu anketin neticesin
de yerinde yaşıyan bir uzviyetin dertlerime 
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müşahhas bir tablo halinde ortaya çıkarılması, 
derdin bu tablo üzerinden okunması ve ondan 
sonra yolun tesbiti. İşte önümüzdeki Gecekondu 
Kanunu buna ait zarureti tesbit ederek madde
leri içinde bunların çarelerini bulmaya çalışmış
tır. 

Şimdi İmar ve İskân Bakanlığının çok haklı 
bir davranış ile eğildiği bu meseleler için yap
mış olduğu etütlerden size bâzı örnekler vere
ceğim. 

Ankara'da Gülveren, Çinçin Bağları ve Top-
raklık gecekondu mıtakalarında 1955 ilâ 1960 
arasında yüzde 28 nisbetinde bir artış görülü
yor. Artı? derken bir husus aklıma geldi. Onu 
müsaadenizle arz edeceğim. 

Değerli arkadaşım C. H. P. Sözcüsü Say-n 
Reşit Ülker, Gecekondu Kanunu üzerindeki 
Grupunun düşüncelerini ifade ederken, kendi 
Hükümetlerine ait icraatı da dile getirmeye ça-. 
lıştılar. Elbetteki her Hükümetin vazifesi ken
di üstüne düşen şeyleri yapmaktır. Ama bunun 
ölçüsü nedir? Bu objektif esasların içinde hal
ledilebilir ve bunun ürerinde ancak rakam ko-
mmbilir. Gayritabıî bir halin içinde her şeyi 
bckl'yen gecekondu bölgelerine bâzı ihtiyaçların 
götürülmesi bir icraat sayılabilir bir taraftan, 
ama bir taraftan da vereceğim rakam bu icraatın 
ne şekilde kıymetlendirildiğini size anlatacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 - 1961 senesin
de gecekondu bize 240 bin rakamı ile devredil
mişti. Plânlı devreye girdik. Plânın içinde 
tedbirler vardı. Kanun getirilmeden de bu ted
birlerin yürütüldüğünü ifade ettiler. Ona rağ
men imar ve iskân Bakanlığının yaptığı bu 
etütler içinden bir pasajı size okuduğum zaman 
göreceksiniz ki, mesele, hal yolunun içine sokul
mamış, sokulmamış. Bakınız ne diyor; 1960 yılı 
sonunda şehirlerimizde 240 bin gecekondu bu
lunduğu ve bu rakamın 1964 yılında 370 bini 
aştığı tahmin edilmektedir. Bu gecekonduların 
dörtte biri ise Ankara'dadır. Demek oluyor ki, 
bir plânlı devre içinde bir icraatın neticesi 
240 000 ; ihtiyaç sahibi gecekondu ailesinin ya
nma 130 000 musdarip aile daha eklenmiştir, is
terdik ki, bir plânlı devrenin içinde bu işin icra
cıları hiçolmazsa o meseleyi bir yerde durdur
sunlar ve hareket asgariye insin. Bunu göre
memekle müteessiriz. 

Şimdi gelelim size vereceğim örneklere. Ba
kınız, Ankara'da Gülveren, Çinçin Bağları ve 
Topraklık semtine gelip yerleşen vatandaşların 
ve ailelerin geldikleri yerlerden nisbetleri ne 
oluyor. Çankırı'dan % 7,34 nisbetinde, Çorum'-
dan % 3,88 nisbetinde, Erzurum'dan % 6,97 
nisbetinde, Gümüşane'den % 3,72 nisbetinde. 
Sayın arkadaşlarım, dikkat buyurunuz, Ankara 
civarından gelenler % 41 nisbetindedir. 

Şimdi bir diğer enteresan noktaya temas 
edeceğim. Ankara ilinin içinden gelip gecekon
duya yerleşenlerin nisbetlerini vereceğim. Çu-
buk ilçesinden % 20, Kızılcahamam'dan % 14, 
Kalecik'ten % 12, Ankara şehrinin merkezinden 
% 9,84 vatandaş ve aile gecekonduya girip otur
maktadır, naklimekân etmiş. 

Şimdi bir diğer mesele üzerindeki rakamla
rı vereceğim. Bunları teşhise medar olur 
diye söylüyorum sayın arkadaşlarım. Burada 
oturanların % 21,63 ü sanatkâr ve usta, 
% 31,48 i usta ve işçi, % 10 u memur, % 11,62 si 
kapıcı, odacı, müstahdem, şoför. Demek oluyor 
ki, usta, işçi olarak % 53 nisbeti var. % 21,5 da 
memur ve müstahdem var. Şimdi size bir baş
ka örnek daha vereceğim. Bu semtteki gecekon-

! duların % 60 ında gecekondu sahipleri oturu
yor, % 40 ında ise kiracı. Şimdi bu rakamlar 
bize bir şeyler veriyor. Onu işaret etmeye ça
lışacağım. Her şeyden evvel Ankara ilinin için
deki köylerden veya ilçelerden neden acaba şe
hirlerin etrafına akın ediliyor? Bunu araştır
mak lâzımdır. Bunu araştırıp bulduğumuz za
man Ankara gecekondularında oturan asgari 
% 40 vatandaşın, kendi ilçelerinde iş imkânı 
yaratılarak tesbiti, bize bu meselenin % 40 inin 
halli imkânını verecektir. 

Şimdi öteki noktaya geliyorum. Memur ve 
müstahdem olarak % 25 nisbeti gecekonduda 
oturuyor. Niçin oturuyor? Elde ettiği gelirle 
mütenasip bir kira yeri aradığı için oturuyor. 
Şehrin içinde bulamıyor, onun için gecekondu
da oturuyor. Demek ki, gecekondu meselesini 
ele alırken, memleketteki kira meselesini de 
nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Şu 
suali sormak lâzımgeliyor. % 25 nisbetindeki 
memur ve müstahdem kimin emrinde çalışır? 
Devletin emrinde çalışır. O halde Devletin em
rinde çalışan vatandaşlarımızın mesken ihtiyaç
larını gidermek hususundaki gayreti bir başka 
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mânada değerlendirmek mümkündür. O zaman 
bir % 41 in Ankara'nın köylerinde ve ilçelerin
de tesbitiyle meselenin yarısına yakın bir tara
fı, kira meskeni aramak hususundaki ihtiyaç 
karşısında gecekondu mıntakasmı aşan vatan
daşların bu ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbir alın
dığı takdirde % 25 inin halli imkân dâhiline 
giriyor. Ben şunu söylemek istiyorum Grupum 
adına, emrinde çok değerli ve yetkili eleman
lar bulunduran îmar İskân Bakanlığının yap
tığı tesbitleri, tesbit halinde bırakmaması ica-
beder. Tahlili yaptıktan sonra teşhisini koyup 
icraatını da o şekilde yürütmesi gerekir. Buna 
kuvvetle inanıyorum, bunun yapılacağına ait 
ümi'dıim de vardır. Bunun en büyük ışığı, ay
dınlatıcı yolu Gecekondu kanununun bizim 
önıümüze getirilmesiyle açılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, araştırmalardan çok 
güzel neticeler çıkıyor. O neticelerden biri bu. 
Vatandaşlara anketle soruyorlar. Nasıl bir 
yerde oturmak istersin? Blok apartmanda mı, 
iki katlı evde mi, bir katlı evde mi, bahçeli ev 
mi istersin? Vatandaş gayet haklı olarak bizim 
inancımızın mahsulü neticesinde blok apart
man istemiyor. Müstakil ev istiyor. Toprağa 
bağlı kalmak istiyor. Kendi ruhi halini, istik
lâle bağlılığını, hürriyete bağlılığını bu iste
ğinde % 75 nisbetinde ortaya koyuyor. Şehir
lilere ekseriya gıpta ederler sayın arkadaşla
rım ; biz gıpta edilecek halin içinde değiliz. Biz 
binalarda mahkûm haline getirilen insanlarız. 
Onun için gerektiği zaman, en küçük bir fır
satta açıklığa, havaya ve kıra koşuyoruz. Has
retimiz vardır. Bir ufacık toprağın da kümes 
hayvanlarını bes'liyen, diğer şeylerde ona ait 
bağını muhafaza ötmeye çalışan gecekonduda
ki vatandaşa bu mânada hizmet etmek lâzım
dır. Onun sahip bulunduğu bu bakir düşünce
yi, bu ulvi isteği realize etmek çarelerini araş
tırmak lâzımdır. Ben bunları söylerken benden 
daha evvel konuşan bir siyasi parti grupu söz
cüsü arkadaşımın konuşmalarına doğrudan 
doğruya değil, dolayısiyle cevap veriyorum. 
özel mülkiyetten çok bahsettiler. Elbet özel 
mülkiyet. Gecekondu sahibini tapu sahibi yap
mak istemiyor muyuz? Tapu vermek istemiyor 
muyuz? Yani onu özel mülkiyete sahip kılmak 
iötiyc-ruz. Gayet tabiîdir ki, Devletin vazifesi; 
birine ait hakkı teslim etmeye çalışırken baş
kasına ait hakkı da o hakkın içinde muhafaza 

etmek gayreti içinde olmalıdır, ikisi arasında
ki münasebeti kuracak, muvazeneyi kuracak ve 
iki hakkın birbirini yememesine, ifna etmeme
sine çalışacak. Devlet anlayışımız budur, tatbi
katımız bu olacaktır. 

Tasfiye ve önleme bölgeleri meselesine te
mas edeceğim. j 

Muhterem arkadaşlarım, ben kısa bir zaman 
üzerime aldığım bu vazifeyi ifa sırasında bil
hassa şu prensibin üzerinde durmuştum, partim 
adına.. Biz demiştik ki, senin binan oturulanjıaz 
haldedir, gayrimeşrudur, gayrikanunidir, yıjka-
cağım, çık dışarıya demek doğru değildir. Sı
kacak, ne yapacak? Açıktadır. Bir yere sığın
mak istiyecek. O zaman gidecek bir başka yer
de bu gecekondunun basjka bir türlüsünü ipşa 
edecek. Şu halde demek ki, vatandaşa başını 
sokacak bir yer temin etmeden onun evini yık
mak doğru değildir. Bu ne insafa, ne hakka: sı
ğar. Tedbirini alıp, bir yere naklettikten sotara 
o gecekonduyu yıkmak lâzımdır. Yıkma mese
lesine gelince, şimdi diğer bir noktaya daha 
temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 370 - 400 bin gece
konduyu küçük bir rakamla çarpınız. İki mil
yar lira ediyor. İki milyar liralık bir yatarım 
var o sahalarda. Elbette ki, Devlet bu mesele
ye eğilirken bunun malî tarafını da düşünjnek 
mecburiyetindedir. Hepisini nasıl yıkarız t O 
zaman ıslah çarelerini araştırmak mecburiyeti 
vardır. Sözlerimin başında da ifade ettiğim1 gi
bi; tetkik ve tesbit ilmî olarak, objektif i ola
rak yapıldıktan sonra muhafazası imkânı olan
lar, muhafaza edilecektir, ıslahı imkânı olainlar 
ufak kredilerle ıslah edilecektir. Ama İslah 
edilemiyecek alanlar da elbette ki, muhajfaza 
edilmiyecektir. 

Şimdi, bir noktaya daha işaret edeceğim: 
Meseleleri demagojiden, meseleleri kendimize 
ait siyasi görüşün istismarı için kullanmaktan 
vazgeçmemiz lâzım. Bir gecekondu mıntakasm-
da bir yol tasavvur ediniz, büyük aralıklarla 
serpilmiş olan binacıklar vardır. Birbirine! ya
pışmış tek gözlü odalar vardır. Bu mütevazı 
yapıların içinde çok büyük insanlar vajrdır. 
Ben gördüm, yaşadım, beraber dolaştım, i Şim
di bü kadar yayılmış olan yolun üzerindeki in
şalara kanalizasyon, yol ve su götüreceğim 
derseniz bu aldatmak olur. Yetişemezsiniz. Onun 
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içindir ki, geçmiş iktidarlar buraya rakamlar 
dizerek, iktidarlarının faaliyeti olarak Saym 
Beşiıt Ülker rakamlar dizerek şu kadar kanali
zasyona, yoluna, 'elektriğine para sarf ettik 
dediler. Yetmiyor, görülmüyor ve kafi gelini-
yecektıir. Ben şuraya getirmek işitiyorum me
seleyi; gecekondu mıntakalarmı arzu ettiğimiz 
bir iskân sahası haline getirebilmemiz için ev
velâ oradaki iskân yoğunluğunu asgari mâna
da temin etmek mecburiyetimiz ' vardır. Yani 
yaşıyan insanlar orada'ki varlıklariyle iktisa'di 
ve sosyal bakımdan gelecek tesisleri beisliyebi-
leceik durumda olacaklardır. Aksi takdirde ne 
elektrik direği, ne yol, ne kanalizasyon yetişti
rebiliriz. Yetiştirmemiz de mümkün değildir. O 
zaman hazırlanacak olan imar plânlarında bu 
şekildeki yeniden kıymetlendirmeler elbette' ki, 
tgöz önünde tutulacaktır. Memnuniyetle ifade 
edeyim ki, Gecekondu kanununun içindeki mu
ayyen maddelerde buna ait tedbirler' de yer al
mış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzuda huzuru
nuzu çok uzun zaman işgal edebilirim, fakat 
haksızlık olur diye düşünüyorum. Bir geniş 
mânadaki, yani tedbirlerin geniş mânada olan
larına da işaret ederek, izninizi alacağım, 

Muhterem arkadaşlarım, bu geniş şeye geç
meden evvel, aklıma gelen bir hususa da işaret 
edeceğim. Çünkü bu bizim düşüncemizdir. Bir 
gecede, kondu yapabilmek, değerli arkadaşla
rım mucizedir. Bu bir dinamik güç, halkta var, 
kullanıyor istediği zaman, önliyemiyorsunuz. 
Mesele nedir? Halkta ve vatandaşta mevcut 
bulunan bu dinamik gücü en iyi şekilde istimal 
etmek, ona o imkân kapılarım açmak lâzımdır. 
Demek ki, gecekondu meselesini halledebilmek 
için bizim elimizde üç tane kuvvet vardır. Bi
rincisi ve aslisi vatandaşta mevcudolan bu mu
cizevi kuvvetten istifade etmek ve onun gücünü 
en iyi istikamette sarf edebilmek için tedbir 
almak. Geee çalışıyor, meşru olmıyan şekilde 
çalışıyor, kanunla mücadele ediyor ve yapıyor. 
Ama bunun arkasından ne geliyor tabiî olarak? 
Ticaret geliyor, yani ticaretin arkasında ne 
var değerli arkadaşlarım? Yaşama sahası var. 
Binaenaleyh, Devlet olarak bir şeyi ortadan 
kaldırdığımız zaman, vatandaşa bir şeyler et
mek mecburiyetindeyiz. Yapma dediğimiz şe
yin yanında yapabileceğini göstermek mecbu
riyetindeyiz. Bu ikâmeyi yapmadığımız müd

detçe kanunların bir faydası olmıyacağma ka-
niyim, grupumuz buna inanmaktadır. O zaman 
vatandaşın bu gücünü aydınlığa çıkarmak, ka
nuni yolda istimal ettirmek çarelerini bulmak 
lâzımdır. Münferit halkalar halinde gayret sarf 
eden kalfaları, ustaları ve inşaatçıları gecekon
du mmtakalarmm tasfiyesi, nüve meskenlerin 
kurulması ve buradaki inşa hareketlerinin ne
ticeye vardırılması hususunda bir organizasyo
na bağlamak ve onlara hayat sahalarının ka
panmadığını, yeni hayat sahalarının en iyi şe
kilde açıldığını anlatmak lâzımdır. O zaman 
sizin karşınıza kazmasiyle, küreği ile gecekon
dusunu yıktırmamaya çalışan o vatandaşların 
Hükümetin yanıbaşmda memnuniyetle yer al
dığını göreceğiz. Demek ki, birinci kuvvet, va
tandaşa ait bu gücün en iyi şekilde değerlen
dirilmesi meselesidir. Bundan faydalanmak ve 
âzami derecede faydalanmak lâzımdır. İkinci 
kuvvet, belediyelere aittir. Bunlara ait va
zifeler, kanunun içinde yer bulmuştur. Üçüncü 
kuvvet, Devlete aittir. İşte biz Gecekondu Ka
nununun çıkarılmasından sonra iktidarımızın 
davranışında bu üç kuvveti biribirmc bağlıyan 
bir mânanın teşekkülünü görmekten bahtiyar 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, diğer geniş konuya 
gelince; sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, 
tarımdan şehirlerin etrafına mevcudolan akım 
azalmayacaktır, aksine artacaktır. Bunun ni-
zamlanması mevzubahsolacaktır. Arkadaşla
rım, benden evvel konuşan ' değerli sözcüler 
toprak reformuna temas ettiler. Yapılmadığı 
için meseleler olduğunu söylediler. Başka ko
nulara da temas ettiler. Toprak reformuna kı
saca da olsa ben işaret edeyim. 

Üzerinde yaşadığımız bir vatan parçası ec
dattan miras kalmış, yaşıyoruz üzerinde. Ama 
her sene tonlarca toprak denize dökülüyor. De
mek ki, evvelâ kaybolan bu toprağı bir hazine 
olarak muhafaza etmek mecburiyetimiz vardır. 
Yani her şeyden evvel erozyonu önleme tedbir
lerini alacağız. Bu nasıl olacaktır? İfadesi, 
izahı çok geniştir. Bunun içine orman politikası, 
sulama poltikası, baraj politikası girer. On
dan sonra ne oluyor, arkadaşlarım. Toprak re
formunun gerekçesinde memlekette bir toprak 
açlığı olduğundan bahsedilir. Doğrudur. ,Ama 
ondan daha evvel bizatihi toprağın kendi açlığı 
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vardır, açlığı ve susuzluğu vardır. . Demek olu
yor ki, her şeyden evvel aç olan toprağı doyur
mak ve onu susuzluktan kurtarmak lâzımdır. 
İkinci cephesi bu. 

Üçüncüsü, bu toprağı, muhafaza ettiğimiz, 
beslediğimiz, suladığımız toprağı işlemek me
selesi vardır. Ne ile yapacağız? Bunu da elibet-
teki makina ile yapacağız. Makinayı ithal edi
yoruz. Bunu içeride imal etmeye çalışacağız,. 
bir sanayi politikasına 'başlanıyor. Makmadan 
sonra insanlar açıkta kalıyor, iş arayacaklar
dır. Ne çıkacak o zaman, mahsullerin mamul hale 
getirilmesi için bir gayretin içine girmek mecburi
yeti var, bir büyük politika yani bölgelerin içinde 
bölgeye ait mahsullerin mamul hal o getirilebil
mesi için hazırlanacak sanayi plânları ve bu 
suretle o bölgelerin içinde yaratılacak iş saha
ları ile tarımdan arta kalan nüfusun bugünkü, 
gibi gayri tabiî olarak 1 2 - 1 3 şehrin üzerine 
değil, teşekkül edecek yeni ağır çekim mer
kezlerin etrafında toplanmasını mümkün hale 
getirmek olacaktır. Bir bölge plânlama çalış
ması içinde, bir sanayi politikasının içinde iş 
hayatının bu şekilde temini mümkün olacaktır. 
Gayet tabiîdir ki, her sanayi hareketinin et
rafında bir iskân hareketi başlar, bir mesken 
mevzuu başlar. Bütün bunların r3alize edile
bilmesi, Devletin göstereceği en iyi istikâmetin 
içinde özel sektörün kendine ait faaliyeti de 
en iyi şekilde ifasına bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
şu hususa tekrar işaret etmek isterim. Hükü
metimiz, Hükümetiniz gecekondu kanununu 
Millet Meclisinin huzuruna getirmeye muvaf
fak olmuştur. Tebrike değer çalışmalarınızla 
eğer eksik gördüğünüz noktalar varsa elbette 
ki, ikmal edeceksiniz. Fakat hep beraber şu
na inanacağız ki, hiç olmazsa bir parçasiyle 
eltamam bu meselede bizden ce^ap bevliyen 
ve oradaki mütevazı evlerin içinde yaşıyan va
tandaşlarımıza biran evvel el uzatmak imkânı
nı bulacağız ve onların ihtiyaçlarını gidermek 
imkânını hep beraber bulacağız. Ve yine hep 
beraber bu çalışmalardan dolayı bahtiyarlık 
duyacağız. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına Sayın Nihat Diler. 
Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletvekil

leri, muhtelif iktisadi ve içtimai sebepler dq-
layısiyle köylerden şehirlere akınlar olmakta, 
nüfus hareket etmektedir. Bunun sebepleri üze
rinde, nedenleri ve niçinleri üzerinde Yani Tür
kiye Partisi teşhisini koymuş.ve önlenmesi, içih 
gereken tedbirlerin neler olduğnu zaman zaj-
man Yüce Meclise arz etmiş bulunmaktaduf. 
Ancak mevcut kanunla gecekondularda yaşı
yan vatandaşların gecekondularım yıkmadajı 
anlara birer mesken teminetmek suretiyle gecej-
kondu problemini çözmek ve aynı zamanda ge
cekondu mevzuunda isabetli tasfiye ve önlemje 
tedbirlerini istihdaf ettiği içki Y.T.P. bu dâvat-
da samimi hareket edecek Hükümete yardımcı 
olmaktan, vazife ve mesuliyet şuuru içinde, 
ıbüyük bir zevk duymaktadır. Ancak bu dâva
nın samimi şekilde halledilebilmesi için mev
cut zihniyetle değil, yepyeni bir ziihniyetl^ 
(bütçeye her yıl asgari üçyüz milyon lira ayrıl
masını Y.T.P. bütçe müzakereleri sırasında ol
taya koymuş bulunuyordu. Eğer bu kanunun. 
hakikaten süratle vatandaşın ihtiyacına cevap 
verip, memleketimizin en mühim meseleleriıi-
den birisi olan gecekondu probleminin önüne 
ıgeçmek ve gecekondu problemini süratle bir şe
kilde halletmek istiyorsak, o takdirde her y\l 
asgari, bütçeden 300 milyon lira para ayırmajk 
suretiyle bu kanununun yürütülmesini Yen1 i 
Türkiye Partisi istemektedir. ! 

Kanununun memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde düzenlendiği ve gecekon
du dâvasının hukukun umumi prensiplerini ze
delemeden tasfiyesi, önlenmesi gibi gayeleri is
tihdaf ettiği için memlekete yararlı olduğu
na Yeni Türkiye Partisi kaaniidir, bu yoldja 
Hükümeti destekliyecektir. Maddeler üzerim
de Yeni Türkiye Partisi ayrıca görüşlerirji 
ortaya koyacaktır. 

Yeni Türkiye Partisi adına hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Nermin Neftçi şahsı adj-
na. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; gecekondu meselesi aslım
da konut meselesinin bir koludur. Yani Türki
ye'nin umumi bir konut problemi vardır ve ge
cekondu meselesi bu konut probleminin içiudie 
bir meseledir. Türkiye'deki konut problemi, 
benden önce konuşan arkadaşlarımın da ifad^ 
ettikleri gibi, çok önemli bir problemdir. Bjı 
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problem Türkiye'de devamlı bir problemdir. 
Bugüne kadar devam etmiştir. Bugünden son-
ra da devam edecektir. Bu problem genel bir 
problemdir. Muhtelif büyük şehirleri, sadece 
birkaç büyük şehri ihtiva etmez, bütün mem
leket sathında genel bir problemdir. Bu konut 
problemi tabiî bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ve 
sosyal neticeler doğurabilecek niteliktedir ve 
doğurmuştur. Bu problem sanayileşmeye yüz 
tutan, sanayileşme çabası içinde o7an ülkelerin 
birçoğunda görülmüştür. Köyünde beslenemi-
yen, daha iyi beslenme ihtiyacını duyan insan
ların maddi mânevi sebeplerle şehirlere göçet-
mesinden doğar. 

Hükümet tasarısı olarak getirilen kanuna 
baktığımız zaman tasarının esprisinin üç nokta-
ta düğümlendiğini görüyoruz. Bir kısım gece
konduların ıslâh edilmesi, ıslâh bülgesi içinde 
olmıyan bir kısım gecekonduların tasfiyesi ve 
yeniden gelecek akımlara karşı <"mleme bölge
lerinin yapılması. Hükümetin getirmiş olduğu 
kanun tasarısını bir komisyon üyı^i olarak da 
amaçlarına ulaşacak bir teklif olarak görmedi
ğimiz içindir ki; muhalefet şerhi verdik ve mu
halefetimize de devam edeceğiz. 

Şunu da söyleyeyim ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına değil, şahsım adına ko
nuşuyorum ve bu dâvanın Cumhuriyet Halk 
Partisi programına uygun bir şekilde halle
dileceğine de inanmaktayım. 

Kanunun 3 ncü maddesinde, «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin, özel ida
relerin, Vakıflar idaresi dışındaki katma büt
çeli dairelerin mülkiyetindeki arazi ve arsa
larla, belediye sınırları içindeki Devletin hü
küm ve tasarufu altındaki arsalar, bu kanunda 
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere bedel
siz olarak ilgili belediyelerin mülkiyetine ge
çer.» denilmektedir. 

Biraz önce konuşan arkadaşlarımın da ifa
de ettikleri gibi, gecekonduların yapılmış ol
duğu arsaların bir çoğu özel mülkiyettedir, 
büyük bir kısmı Vakıflara aittir, ancak cüzi 
bir kısmı özel idarelere ve belediyelere aittir. 
5 Yıllık Plân Kamu kurumlarına ait ve Dev
lete ait arsaların özel şahıslara «atılamıyacağı-
nı öngördüğü halde maalesef uygulamalar ya
pılamamıştır. Yıllık plân u y g u l a r l a r ı bu hu
susları açıkça; belirtmektedir. İstanbul gibi 

büyük şehirlerde birkaç tane imar plânı vardır. 
Bunlar üst üste gelmiştir, kamu kurumlarına 
ait, Devlete ait arsalar iyice ayıklanamamış-
tır. Bütün bunlardan dolayıdır ki, belediye
lerin mülkiyetinde arsa terakkümünim yapıla
bileceğine ummamaktayız. Ayrıca para fonu
nun da başarıya ulaşacağına problemi hallede
ceğine inanmamaktayız. Çünkü Bakanlığın 
Bütçesi bellidir, belediyelerin bütçeleri bellidir. 
Çoğunluk belediyeler, hele büyük şehirlerde 
gırtlaklarına kadar borçlu vaziyettediıler. Bu 
vaziyette genel bir çözüm yolu bulacak kredi 
veriminin mümkün olmadığına inanmaktayız. 
Lokal çözüm yolu bulacak krediler ise daima 
siyasi maksatlarla kullanılacak V3 şahsi kayır
malara yol açacaktır. Bundan dolayıdır ki, ge
rek para fonunun, gerek belediyelerde arsa 
terakümü meselesinin başarıya alaşamıyaca-
ğma inanmaktayım. Bu iki önemli nokta başa
rıya ulaşamayınca elbetteki gecekonduların tas
fiyesi ve önlenmesi mümkün olmayacaktır. O 
halde komisyondaki bulunan arkadaşlarımın 
büyük bir çoğunluğununda fikrime iştirak et
tiğini burada ifade edebilirim. O halde bu 
kanun sadece gecekondulara bâzı hizmetler 
götürecektir ki, bunun içinde ayrıca bir kanun 
yapmıya lüzum yoktur. Bu, zaten bir Dev
letin ,aslî vazifesidir. Bu kanun gayri samimi 
bir kanundur muhterem arkadaşlarım. Bun
dan önce 18G4 yJından başlamak üzere 1864 yı
lında Turuk ve ebniye nizamnamesinden bugü
ne kadar 1298, 1307 yıllarında yayınlanan ka
nunlar ve son senelerde 5218, 5228, 6188, 7367 
sayılı kanunlar hep birtakım tedbirler man
zumesi getirmiş, bunlar parlâmentolardan geç
miş, kanunlaşmış fakat hiçbir zaman Türkiye'
nin gecekondu meselesine ve konut meselesine 
çare bulamamıştır. O halde samimi olalım, her-
şeyden evvel Parlâmentonun vazııVsi, milletve
killerinin vazifesi vatandaşa karşı samimi ol
maktır. Hele benim mensup olduğum partinin 
Halkçılık ilkesinin iktisadi, sosyjü ve demok
ratik yönlerinin yanında, halka karşı samimi, 
açık olmak hususunda bir yönü de vardır. 

Muhterem arkadaşlar, uygulanamıyacak 
olan bir kanunu hiçbir zaman getirmemeliyiz 
ve meseleyi konut meselesi halinde tüm bir şe
kilde nazarı itibara, "almalıyız. Türkiye'nin bir 
konut meselesi vardır. Türkiye'nin, konut prob
lemi halledildiği takdirde gecekondu problemi 
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de halledilecektir. Birçok az gelinmiş ülkeler
de bu şekilde hal yoluna girmiştir. Uzun ça
lışmalar neticesinde bu konut meselesinin hal
ledilmesi sonucu gecekondu meselesi de hâl 
yoluna girmiştir. 

5 Yıllık Plân toplam yatırımların yüzde 20 
sinin konut problemine ayrılaoileceğini söy
lemektedir. Kalkınma hızı % 7 olduğuna göre 
millî geliri de hesaplarsak senede 2,5 milyar 
Türk lirasını Türkiye'nin umumi konut meşe
lerine ayırmamız gerekmektedir. Türkiye'de 
her sene 120 bin ünite ev yapımına ihtiyaç var
dır. O halde yatırım olan 2,5 milyarı 120 bin 
üniteye bölecek olursak 20 bin rakamını bulu
ruz. Tavanı 20 bin lirayı aşmamak üzere Türki
ye'de 120 bin aded her sene konut yapılmalı
dır. Türkiye'nin gerçeği işte buradadır, muh
terem arkadaşlarım, Mesele bununla da bitmez. 
Bu konutların az gelirli vatandaşın normal ça
lışma hayatı süresince tasarruf edebileceği bir 
para ile yapılması gerekmektedir. Aile-plânla-
masma göre % 20 tasarruf noktasını bulabili
yorsunuz. Bu konutların bugünkü anladığı
mız mânada sağlam olması gerekmektedir. Bu 
konutların vatandaşın ananelerine, inanışları
na, alışkanlıklarına u ygun olması gerekmekte
dir, bütün bunların eleştirilmesi şarttır. Mese
le bununla da bitmemektedir. Bu çözüm yolu
muzun karşısına da Türkiye'nin birtakım reali
teleri çıkacaktır. Onlar da şunlardır: Türkiye'
de ciddî ve radikal bir arsa politikası yoktur. 
Türkiye'de her yapılan ev kendisinden sonra 
yapılacak evin f yatını artırmaktadır. Binaen
aleyh. evvelâ Türkiye'de radikal, köklü bir ar
sa politikasına ihtiyaç vardır. Türkiye'de in
şaat endüstrisi yoktur. Her şeyden evvel prefab
rikasyon, standardize edilmeye doğru gitmek 
gerekmektedir. Türkiye'de imar nizamnameleri 
sosyal konutun aleyhine işlemektedir, imar 
nizamnamelerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gereklidir. Türkiye'de Devletin Emlâk Kredi 
Bankası rribi bankaların ve kamu kurumlarının 
vermiş olduğu mesken kredilerin dağılımına ba
kacak olursak y'ne bu kredilerin az gelirli va
tandasın aleyhine işlediğini görürüz. 

Muhterem arkadaşlarım, teksifin, konut se
minerinde bir açıklama yapılmıştır. İşçi Sigor
taları Kurumunun konut kredisi tevziatına ba
kacak olursak 600 - 700 liraya kada- avlık 
alan işçilerin hiçbir zaman bu konut kredisin

den istifade edemediklerini görürüz. Aslınida 
sosyal konut deyince bütün bu tabanı ihtiva et
mektedir. iki bin liraya, 2 500 liraya kadar ay
lık alan işçiler konut kredisinden istifade ede
bilmişlerdir. î?te bütün bu meselelerin enine bo
yuna ince1 emmesi gerekmektedir. Bunun i£in 
de teklifimiz; böyle hukukî tedbirler secisi şek
linde ve tatbik edilemeyecek kanunlar bir acır
dan beri gelmiş hiçbir zaman uygulama saba
sı bulamamıştır, Türkiye'nin gerçeğine uyıjıa-
dığı için. Türkiye'nin gerçek^rini evvelâ ince
leyecek, evvelâ konryu tam olarak anhyac^ık, 
bir problemin çözümünde evvelâ konunun tjam 
olacak anlaşılması ondan sonra çözüm yoluna 
gidilmesi gerekmektedir. B'nanenaleyh, Parlâ
mento tarafından, hükümetler tarafından bir 
komisyon kurulması ve cem'yet hayatında!al
tı ay gibi, bir pere g'bi bir kaybm h'ebir jde-
reri yoktur. Türkiye'nin gerçeklerinin enine 
boyuna incelenmesi ve ondan sonra çözüm yo
lunun bulımması gereklidir. Bu yapılmadığı 
takdirde 2. dönem Parlâmentomuzun almış olftu-
ğu karar da yine vakit kaybından öteye gîde-
miyecek ve evini sırtında yorganını sırtlıdajta
şıyıp kanrnlara karşı gevrek barınanını ya
nan vatandaşın aynı şekilde hareket etmesine 
sebe^olacaktır. Saygılarımla. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Snym Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, üzerinde gö
rüşme yapılan gecekondu konusu hiçbir siyasi 
vönü olrmyan. Türkive'nin sosyal ve ekonomik 
durumu ile alâkalı büyük bir mevzudur, ciddî 
bir meseledir. Onun için bu mej^e etrafında 
parlâmento ne kadar durursa, ümidod'yorumj ki, 
memleket için o kadar yararlı olacaktır. İTal-
nız Türkiye için değil, benden evvel de if|ade 
edildi, bütün dünyanın çağ deriştirme duru
mundan gelen ekonomik kuruluşta, bünyede, 
sosyal ihtiyaçlarda meydana gelen ilerlemeler 
dolavısiyle hâsıl olmuş bir konut problemi büjtün 
devletleri ve milletleri meşgul eden, yer yer| bi
zim gibi kangren hale gelmiş, çözülemez bir (flert 
haline gelmiş durumlar gösteren bir girift me
seledir. Bizdeki yönü de benden evvel konuşan 
arkadaşların da söylediği gibi, yalnız dünyjada 
paralel olarak, denk olarak cereyan eden biıt şe
kilde değil, aynı zamana köy dediğimizi âleinin 
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iktisadi ve sosyal hayat bakımından, medeni 
hayat bakımından çok büyük mahrumiyetler 
içerisinde olmasının Türkiye'de gecekondu 
probleminin genişliğime ve derinliğine hattâ 
kendisine mahsus orjinal vaziyetler gösterdiği 
bir mesele haline gelmesine sebebolmaktadır. 
O halde hem dünyada bir problemdir, hem bizim 
memleketin bünyesinde meydana gelen bir prob
lemdir. Diğer taraftan arkadaşlar; Devlet ola
rak Türkiye şunu itiraf etmelidir. İskân mevzu
unda Türkiye Devleti geçmiş zaman içinde inki-
ras devrinden hiç bir isabetli tetbir alamamıştır. 
Ne dış iskân mevzuunda, ne iç iskân mevzuunda 
köklü bir tedbir alamamıştır. Kurtuluştan 
sonra, yangınlar ve dış muhaceret dolayısiyle 
bir imâr iskân Vekâleti kurulmuş, fakat neden
se bu Bakanlık çabuk ortadan kaldırılmıştır. 
Eğer ecdattan kalan medreseler, köylünün misa
firperverliği olmasa idi, biz dışardan göçmeye 
mecbur olan vatandaşlarımızı da en basit ölçü
lerle iskân edip, onları yerleştirmek imkânını 
bulamazdık. Diğer tarafdan 'birtakım iskân 
bölgeleri, Diyarbakır'da iskân köyleri yapmışız
dır, bunların evlerinin tipi ne köy evidir, ne 
ziraatçi evidir. Ev verdiğimiz zaman toprak 
verememişizdir, toprak verdiğimiz zaman to
hum verememişizdir, arazi üzerindeki ihtilâfı 
halledememişizdir, iskânın o kısmında da muvaf
fak olamamışızdır. Muş'da bir iskân bölgesi mey
dana getirmek istemişizdir. Karadeniz'deki dar 
topraklı vatandaşlara, buyurun sizlere Muş'da 
iskân bölgesi vereceğiz demişiz, fakat dört başı 
mâmur bir tedbir, politika takilbedemediğimiz 
için, tedbir alamadığımız için bu iskân işinde 
şimdiye kadar başarılı bir vaziyet göstereme
mişiz. 

Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki, tenki
dim emek sarf eden Hükümete ve komisyona 
değil. Meselenin özüne acaba bir ad bulabilir. 
miyiz? Bunu araştırmaya matuf; sizlere hiz
met edebilmek için, Parlâmentoya hizmet ede
bilmek için evvelâ şimdiye kadar ne yaptık 
mevzuunu sıralı olarak gözden geçirmeyi uy
gun buldum. Ve tetkik ettim. Bu konut proble
minin içinde kendisine mahsus özellikleri olan, 
gecekondu mevzuunu da içine alan sahada 
1930 senesinde çıkan Belediyeler Kanununun 
118 nci maddesi ile bu işi ihtiyari vazifeler 
arasında saymışız, belediyeler mesken yapar 
demişiz. Bakıyoruz; bu kanunun 36 senelik 

tatbikatında belediyelerin böyle bir mesken 
yaptığına, yer yer küçük teşebbüslerden gay
rı bir şey yaptığına şahidolamıyoruz. 

ikinci bir noktaya geliyorum; Devlet me
murları için birtakım kanunlar çıkarılmıştır. 
Bunlara bakıyoruz; yine bu Devlet memurla
rını meskene sahip kılmak yolundaki teşeb
büslerde kısır ve kısa kalınmıştır. Saraçoğlu 
mahallesinin yapımı ve iskânı metodu bu iş
teki hastalığı gösterecek niteliktedir. 

Geliyorum kooperatifçiliğe; dünyada mes-
kooperatifleri alıp yürüyor. Kooperatifcilikde 
de yine hasta bir noktamız vardır. Kooperatif
çilik tabiî seyrinde inkişâf etmiyor, açık gözlü
lük politikası halinde gidiyor. Muayyen zaman
larda, muayyen zümreler kooperatifleşmek su
retiyle Türkiye'nin yegâne mesken kredisi mües
sesesi olan Emlâk Kredi Bankasının kredi im
kânlarından kuvvet alan ve onları muayyen 
kimselerin inhisarında kullanan, ne sosyal öl
çüsü, ne iktisadi ölçüsü belli olmıyan bir politi
kanın yürüyüp gittiğini görüyorum. Arkasın
dan İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluşunu 
görüyoruz. O kuruluşlar da mesken problemi, 
hiçbir zaman işçiyi ihata edecek bir ölçüyle alın
mamış bulunuyor. Müdür için lojman düşünü
lüyor, hattâ şehir dışında kurulsa dahi. Fakat 
işçi için, diğer personel için lojman meselesi dü
şünülmediği için İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kuruluşunda da mesken problemini hallede
cek bir neticeye varamıyoruz. Tatbikatını gör
medim. yalnız Karadeniz Ereğli'sinde Çelik 
fabrikası kurulurken bin işçi evinin yapılması 
önceden bir programla göze alınmıştı. Netice
sini görmedim, onun için müspet bir netice ver
di mi bilmiyorum. Diğer mesken yapan mües
seselere bakıyoruz, demin arkadaşlar temas etti
ler, işçi Sigortalarının mesken politikasına ba
kıyoruz. Arkadaşlar, kısa süre bu vekâlette 
vazife görmek mesuliyetiyle karşı karşıya kal
dım, şöyle bir hesap yaptım; eğer bugünkü öl
çülerle işçi Sigortaları mesken problemini hâllet
mek lâzımgelirse 2 000 sene beklemek lâzım ge
lecektir. Çünkü; konutların ne kredi şartları 
bakımından, ne kredi ölçüleri bakımından, ne 
tip bakımından, ne israf bakımından hiçbir he
sabı yok. Muayyen arkadaşların vaktinde arsa 
göstermek problemi var, birtakım şartları var 
onun. Arsayı kim gösterebilir? Ancak varlık
lı, sigortaya tabi insanlar gösterebilir. ' Orası 
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da hiçbir şey halletmemiş bulunuyor. Nihayet 
kanunları takibediyoruz. Arsa problemini hal 
için birtakım kanunların birbirini takibettiğini 
görüyoruz. Bu kanunlar arasında nihayet 
6188 sayılı Kanun da 1959 senesinde çıkarılmış
tır. O kanun şimdiki kanunun halletmek iste
diği meselelerin bir çoğunu halletmek üzere çıka
rılmıştır. Adı başka ama içi ciddî olarak tetkik 
edilirse, kanun yolu ile bu gecekondu problemi
nin bir noktasını halletmek için gayret sarf edi
yor. Evvelâ belediyelere arsa temini, ondan 
sonra bu arsaların tevzi sisteminin tâyini, bir 
mütedavil sermaye biriktirilmesi şartlarının ha
zırlanması, bu mütedavil sermaye şartlarından 
istifade ederek ev yapacaklara hem arsa gös
termek, hem kredi göstermek.... Fakat altı yıllık 
tatbikatına bakıyorum; sıfır. Onun için benden 
evvel konuşan arkadaşlarımdan bâzıları ifade 
ettiler, Millet Partisi Grupu adına konuşan ar
kadaşım ve T. I. P. Grupu adına. Türkiye'deki 
mesken probleminin çıkarılacak bir kanunla hal
lini mümkün görüyorsanız, ben şahsan bu nok
tayı nazarda değilim. Şimdi izah edeceğim. Altı 
senelik tatbikatta Ankara Belediyesine sordum 
bu mütedavil sermayede beş kuruşunuz var mı? 
Yok. Bilâkis belediye 7 - 800 bin lira kadar 
kendi arsalarına ev yapmış kimseler namına 
arazi vergisi, arsa vergisi ödüyor. Daha önce 
bir problem var: Belediye geçmişte tapusu ve
rilen gecekondulara yeniden medeni tesisler 
yapmak için istimlâkler yapmak mecburiyetinde 
kalıyor, beş kuruş bedelle verdiği şeyi 5 000 ku
ruşla istimlâk etmek mecburiyetinde kalıyor. 
6188 sayılı Kanunu, Sayın Komisyon Başkanın -
dan ve üyelerinden rica ediyorum, Sayın Bakan
dan rica ediyorum, kendisi çocukluğundan beri 
tanıdığım bir insandır, valilik yapmıştır, Tür
kiye gerçeklerini benim kadar, benden daha iyi 
bilir. Bu kanunun, ben, bir tesbit yapmaktan 
yahut plân altı ay zarfında buralarda bir ka
dastro esasına dayanan plâna müncer olacak tes
bit yapmaktan öteye bir netice çıkaracağını 
görmüyorum. Ve bu kanun ile şöyle bir netice
ye varılacak. 1948 senesinde Parlâmento bir 
kanun çıkardı. Gayet güzel bir kanun. Türki
ye'de ne kadar malûl insan varsa Devlet bun
lara baksın. Ne malûllerin kaç kişi olduğunu 
biliyoruz, ne kaç para yeteceğinin 80 bin lira da 
bir tahsisat koyduk. Beyhude yere âmâkırı köy
lerinden tedirgin ettik. Bu kanunun da, son 

kısmına baktım diyor ki, ben Emekli Sandığımın 
bu işteki fonlarından istifade edeceğim. Emek
li Sandığı Kanununa baktım, Emekli Sandığı 
Kanunu, aktüerya hesaplarına göre; mameleki
nin yüzde 40 mı gayrimenkule mülk esasına gö
re yatırmak kudretindedir. Emlâk Kredi Ban
kasının fona gidecek kredi imkânları mahduttur. 
Hazineden devredilecek arsaların kıymetli (kı
sımları çoktan devredilmiş, satılmıştır, Emlâk 
Kredi Bankasına sermaye karşılığı olarak. Ben 
bu fonlardan kaç kuruş birikebileceğine hiçbir 
surette akıl erdiremiyorum. Binaenaleyh, para 
meselesini nasıl hallediyoruz ? Ancak Devlet büt
çesine efektif bir şey koyarsak öyle halledece
ğiz. O halde bu fon hesabı Türkiye'deki mes
ken probleminin, kangrene olmuş gecekondu 
dâvasında yüzde birkaç tane meseleyi hallede
cek ölçüde değildir. Gerçekleşmiyecek bir he
sap. Yalnız zaman kaybedeceğiz. Onun iğin 
Sayın Bakana bir misâl vereyim, elbette tet'rik 
etmişlerdir. Ankara'da yılda 5 bin yeniden ge
cekondu inşa edilmektedir. Arkadaşlar bu beş 
bin rakamının üzerinde net olarak durmayıhız, 
o civardadır. 700 gecekonduyu tasfiye etniek 
bahsinde girişilen mesken inşaatı 3 ncü yılını ıya-
şamaktadır. Yılda beş bin. 700 mesken İçin 
üç yıl geçmiş, iş daha bjtmemiş... O halde nasıl 
hallediliyor. Tekniğinde de şu halde bir gey 
halledemedik. Plânda da derpiş ediliyor, ucuz 
ev yapmak şartları hâsıl olacak. İmar Bakan
lığının kıymetli elemanlarını tenkid etmiyorum. 
Türkiye'de yapı malzemesi, yapı standardı me
selesi etüt safhasındadır ve İmar Bakanlığının 
hesabına göre sosyal mesken ihtiyacı ölçüsünde 
dahi bir ihtiyaç düşünsek, bugün, ben işçiye! on 
bin liralık kredi düşünürken 20 bin liralık kre
diden bahsediliyor, Ankara'nın beş bin evini 
10 bin lira ile halletsek yalnız Ankara için y:.lda 
50 milyon liraya ihtiyaç vardır. Neye? Yeni 
gelecekler için eskileri yapmak için değil. ; 

Belediyelerimizin vaziyetini de beraberce 
mütalâa edelim. Arkadaşlar, belediyelerimizin 
borçlarını, elektrik borçlarım, âmme hizmetleri 
borçlarını, Hazineye maletmek için kanun jtek-
lifini hükümetler birbirine devretmekle geliyor. 
O halde belediyeler perişan.. Kasalarında bir ku
ruş yoktur. Normal âmme hizmetlerini görebile
cek vaziyette değil. O halde bu fon neredenj ge
lecek? Fon, bütçede koyabileceğimiz paradan! ge
lecek. Şimdi işin tekniği halledilmemiş, teşbiti 
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yapılmamış.. Fona nereden, ne gelecek tesbit edil
memiş. Onun için kanunda dikkat ederseniz, ge
rekirse kredi verilir, deniyor. Arkadaşlar, mes
ken yapmak için dürüst hareket eden her adamın 
krediye ihtiyacı vardır. Bizde ne işçinin, ne güç-
cünün birikmiş bir sermayesi yok ki.. Aile tasar
rufu da yeni teşekkül ediyor. Binaenaleyh, bak
kal sermayesinden eve zaten bir şey ayıramaz. 
Herkesin mesken kredisine ihtiyacı vardır. O 
halde bu kanun çerçevesinde, fon hesabiyle kre
di değil, Türkiye Devleti, Meclisiyle, hükümetiy
le işbirliği yapıp mesken kredisi dâvasını, Dün-
yanm da geçirdiği tecrübelerle büyük ölçüde na
sıl halledebilir, problemini birinci iş olarak hal
letmek dâvasmdadır. 

İkincisi, mesken tekniği problemini halletmek 
mecburiyetindeyiz. Halledilmemiştir, işçiler için 
verilen krediler; arkadaşlar, benim zamanımda, 
bir işçi 56 bin liraya kadar mesken kredisi almış 
idi. Çünkü, herkes eline fırsat geçince evini da
ha düzgün yapmaya çalışıyor. Ama, 800 bininci 
işçiye de iki bin sene sonra sıra gelecek, o da 
başka... 

Ben şu 6188 savılı Kortunla bu voni vamlan 
kanunun maddelerini birbiriyle dökümünü ya
parak karşılaştırdım. Elbette dikkatli Sayın Ba
kan da bu mevzu benim gibi, benden daha ince 
olarak, mütehassıs elemanları ile yaptı, beraber 
bir noktada mutabık kaldık. Adını koyamadığı
mız bir işin hal yolunu kanunda arıyoruz. Onun 
adını koymak için bir mesele şudur; meselenin 
bünvesi nedir? Mesken dâvası, üzerinde durula
cak bir iştir. Bir evi yıkamazsınız. Bir şairin 
dediği gibi, inidir, fakat evidir. Bir adamın, in 
gibidir ama evidir. Başka bir oturacak yer gös
termeden yıkamazsınız, hiç beyhude gayret et
meyin. Hattâ siyasi bünyemiz ev yıkmaya hic 
müsait değildir. Kanunlarımız da müsait değil
dir. Devlet Şûrasından falan yere gider, beledi
yeden filân yere gider, polis müdahale etmez, 
belediye zabıta memuru da yapmaz.. Gerçeği gö
relim. Ev yıkamıyacağız. Bir arkadaşımızın de
diği gibi bırakalım mı? Ha vır. Şimdi burada bir 
meselenin halline doğru gidiliyor, ilk defa imar 
fokân Kanunumuzun verdiği açıya göre 50 sene 
sonrasını düşünmeyi bizim imar Kanunumuz 
bir maddesinde derpiş eder. Şimdiye kadar 
imarda iki sene sonrasını d üş lin düğümüzü hatır
lamıyorum. Hattâ Çankava'da inşaat izni veri
len bir bina şimdi istimlâk edilir, bir yaşında 
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olmadığı halde yıkılacağından bahsedilir. Bu bi
zim için kolay değil. Biz bir şeyi açık olarak bi
lelim. imkânımız az, teknik elemanımız az. Ka
nunda deniyor ki, diğer bakanlıkların teknik ele
manından da istifade edilir. Arkadaşlar, Türki
ye'de bakanlıklar birbirine karşı çalışır; bu hal
ledilememiştir. Bunun psikolojisi ne ise halledi
lememiştir. Onun için oradan eleman gelecek de, 
bu yapacak; olmaz bu. Ee... Elemanımız az, im
kânımız az, meıele kangrene olmuştur. Bu işi na
sıl halledeceğiz? Gerçekçi bir zihniyetle işin üze
rinde duralım. Arkadaşlar, 6188 sayılı Kanunlı 
bu kanun o 21 meseleyi halletmek istemiş. Ba 
kınız, ben yalnız fasıl başlarını size okuyayım 
bu kanun neleri halletmek istiyor? Bir, kapsan 
ve tarif yapıyor; iki, belediyelere arsa sağlıyor: 
bu, tecrübe edilmiş arkadaşlar. Ecdattan bizi. 
çok kötü şeyler kaldı, ama güzel şeyler de kal-
nr.ştı. Fakat biz onları yerinde kullanamadık. 
Arazi Kanunu, müthiş bir kanun idi, arzın mül
kiyeti Devlete, intifaı şahsa ait idi. istanbul'da 
öyle meydanlar vardı ki. Mecidiyeköy'ü doğru
dan doğruya Hazineye ait idi. Fakat zamanında 
basiretli bir Devlet idaresi şehirleşmeyi şöyle 
mütalâa etmiş; iki günde bir, istanbul'da fakül
tede okurken duyuyorduk ki; köylerden şehre 
akını yasak edeceğiz. 

Arkadaşlar, neyi yasak ediyorsunuz, kitabın 
noşrini mi yasak ediyorsunuz? Hayır, içtimai za
ruretleri, iktisadi zaruretleri durdurmaya kalkı
yoruz, idari tedbirlerle. Biz geçmişte o arsaların 
hepsini elden çıkardık. Şimdi Hazineden gelecek 
övle büvük mikyasta arsa yoktur. Bir vakfın 
elinde birtakım arsalar var, bunun da kıymet 
ölçüsünü tâyin edip de bu bedelle vermek müm
kün değil. Fon nerden gelecek? Bakınız söyliye-
yim; bu, belediyelere devredilen arsaların içinde 
kıymetlileri varsa satacağız. Bunu bu işin fonu 
yapacağız. Arkadaşlar bir kuruş fon Ankara Be
lediyesinde tesis edemem iş İzdir. Onun için şimdi 
bu kanun bize, - Sayın Bakana teşekkür ederim, -
Parlâmentonun mânevi ayrılığına, mesuliyet var
lığına meseleyi getirmiş oluyor. Fakat bu kanu
nu müzakere edip kabul etmiyelim arkadaşlar. Bu 
kanunu buradaki müzakereler açısından şuraya 
gelelim; bir tek şartla, şu tesbit ve proje yapılma
sı yok mu, fennî yollarla, onu hiç durmadan ya
palım. Hiç durmadan yapalım. Fakat öteki fon 
maddelerinin, falan gölgesinde yatıp da bu işin 
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halledilebileceği kanaatine varmıyalım. Büyük 
tedbirler düşünelim. Büyük tedbirlerin babında, 
bu iş'n parasını nasıl tem"n edeceğiz? Buradaki 
fon hesabı gerçekleşmiyecektlr arkadaşlar. Dev
let bütçesinden veya Devlet ölçüsünde alınacak 
büyük tedbirlerle para temin edilecek... İstikraz 
mı yaparız, bunun için tahvil mi çıkarırız; Dev
let, diğer bütün dairelerdeki bu işlerin imkânım 
tevhidederek zecri tedbirler mi alır? Bunları bu
gün ben söyliyemem, derin bir etüt mevzuudur. 
Fakat, Sayın Bakana da, Sayın Komisyon ürele
rine de teşekkürlerimi ifade ile şunu söylemek 
isterim ki, bu kanun bize bu meseleyi bir defa da
ha halledilmemiş bir mesele olarak köıeye atmak 
tehlikesini getirir. Halbuk', arkadaşlar, artık 20 
nci yüzyılda bir problemi ele aldınız mı, onu dört 
başı mamur olarak halledeceksiniz. Size Çay Ka
nununu yine misal olarak vereyim ve bir şahsiye
tin ismini söyliyeyim. Zihni Derin... Çay Kanu
nu, öyle bir Çay Kanunu yaptı ki, çaya tahsis 
edilecek arazideki ağaçların söküp parasını verdi, 
ondan hâsıl olacak cdun parasını verdi, fide pa
rasını verdi, yaprak parasını verdi ve bugün çay 
iktisadi bünyemizde varlık olarak meydana çıktı. 
Gecekonduya göre bir kanun çıkaralım. Meclis'n 
geçen sene halledemediği bir meseleyi arz ede
yim. Çukurhirar'da evler yaplıdı, hareketi arz do-
layısiyle. Fiyatlar üç defa indirildi, talip çık
madı. Çünkü arkadaşlar Devlet inşaatı çok paha
lı. Hani şu, evini yapana yardım derler. Malze
mesini bulamazsa ne yapacak, standart malzeme 
olmazsa ne yapacak? Birtakım 20 nci asrın pre
fabrik müesseselerini yaşatmazsak ne olacak? Fen
nî etütler yapmadıkça, takma ev tipini tesbit et
mediyse ne olacak? Arkadaşlar, şu halde mesele
nin hiçbir yönünü halletmemişiz, getiriyoruz bir 
kanun, kanun yaptık, hukukîlcştircceğiz, tasfiye 
yapacağız, önliycceğiz .. Bu kanun bunlardan hiç
birisini halletme;, arkaca"!a1*. 61P8 savılı Ka
nundan farkı, fon maddelerini tadadı olarak gös
termiştir, tahakkuku mümkün değJdir. Bir de 
plân getirmiştir. Derhal bize bir maddelik bir ka
nun getirsinler, şu plânı yapalım. Fakat işin e:a-
sını, kanun çıkarmak zihniyetiyle değil, mesele
yi kökünden, adım adım halletmek yoliylc ele ala
lım. Noktai nazarımı samimî olacak arz ettim. 
Arkadaşlar, takdir elbette Yüksek Meclis üyeleri-
nlndir. Hükümetten de, Komisyondan da bu 
mütalâamı gözden geçirmelerini istirham eder, . 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkımlar) 
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BAŞKAN — Sayın Reşat özarda? Yok mu 
ellendim?.. Yoklar. 

Savın îhsan Kabadayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYİ (Konya) — Saym Bal

kan, muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti olarak 
tar'lı boyunca birçok ciddî tedbir ve hazırlıkları 
almakta geç kalmışız. Bu konuda tedbir alalım 
d ive hazırlığa vardığımızda, istayona varınca ya 
çok kere treni kaçırmışız veya zamanında gelmiş 
isek tren dolmuştur, binememişizdir. Bu sosyal 
dertlerimizin ve trenini kaçırdığımız mevzuların 
ba'jmda gecekondu mevzuu gelir. Ne hazindir 
ki geçen dönemde özlük hakları ile ilgili birçok 
kanunları çıkarmak üzere ben dâhil ya r ra girdik. 
Büvük Meclis özlük hakları ile birçok şahıslar ta
rafından istilâya uğradı. Hemen hemen hepimiz 
mânevi baskılar altında o kanunları çıkardık. Fa
kat Türk cemiyetini, çoğu ile köylüvü, şehirliyi 
'İkilendiren bu kanunu çıkarmakta ihmale varmı
şızdır. Bu mevzuda hiçbir partiyi kasdetmiyo-
rum, milletçe ihmal iç'nde olduğumuzu söylüyo
rum Hükümetler, politikacılar, ida^ec'ler gece
kondu mevzuunu hiç de lâyıkı şekilde inceleme
mişlerdir. Tarihin seyrini tetkik edersek gecekon
duların ihmali neticesinde birçok devletlerin yı
kıldığını, sosyal n'zamm a'abora olduğunu ve 
hattâ yıkıldığını görürüz. Madrit'in yakılışında, 
Iloma'mn yanışında ve hattâ ve hattâ Rusya'da 
komünizm ihtilâlin'n kopuş kaynağının Mujik'in 
kulübede aç, perişan olup, insan haklarından yok
sun kalışında olduğunu şurada itiraf etmek pek 
doğru olur. 

BUylece Türk Mil1 eti olarak sosyal nizam 
içerisinde en önemli dertlerimizin başında gece
kondu mevzuu gelir. Gecekondu, İkinci Dünya 
Harbinden itibaren Türk cemiyetindeki sosyal 
ve iktisadi şartların değişmesiyle baş] ̂ g e l m i ş 
ti.-. Büyük şehirlerdeki sınai merkzz1 erinin ge
lişmesi, köylere nazaran şehir hayatındaki çekici 
cazibeler, köy ve kasaba nüfusunun çoğunluğunu 
köyden şehide sekmiş ve şehirdeki konut duru
mu zaten istiabedemeyince mecburen, gecekon
du kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Evet, büyük 
şehirler dediğimiz İzmir, İstanbul, Ankara'ya 
bakarsanız - bana Garba gitmek bir defa nasi-
bo'du, - Garp ölçüsünde büyük şehirlerimizin 
manzarasına bir büyük şehir denemez; birer bü
yük köy denir. Bu üç büyük çehir gecekondular 
tarafından hâ'â şu dakika da dâhil çepeçevre 
sarılmaktadır. Vicdani bir makina olarak bu-
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raları gezersek, orada bir sene vazife gören bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum, bunlar, yoldan, 
sudan, okuldan mahrum, sıhhi şartlardan zaten 
çok uzak, ya kerpiç veya tenekeden yapılma 
Âdem Baba, hâtırası kulübeler denir bunlara. 
Bunun dışında iş imkânlarına göre Zonguldak, 
Samsun, Gaziantep, Adana, Bursa gibi şehirler 
de gecekondu rekabetinde bu üç büyük şehire 
süratle yaklaşma maratonundadır. Bu ciddî ted
birleri bir Hükümet programı değil, milletçe 
bunun ciddiyetini anlayıp ele almazsak ben 
Türk sosyal nizamının en çok on sene sonra çok 
daha kötü, çözülmesi, içerisinden çıkılması güç 
bir neticeye doğru sürükleneceği endişesini dört 
yıldan beri mütemadiyen bu kürsüde söyliyen bir 
insanım. 

Evet bugün Ahmet Tahtakılıç arkadaşım 
Ankara'da senede beşbin dedi. Hayır, sadece 
Altındağ'da bir ayda beşbin gecekondu yapılır 
ve hâla yapılıyor. Belediyelerin kifayetsiz ekip
leri, memurların, - özür dilerim - lakayt hali, 
vatandaşların gecekondu yapımında akıllara dur
gunluk verecek tecrübeleri sayesinde her ay beş-
binin üzerinde gecekondu yapılmaktadır. İnsan
dır bu. Dünyada mekân uhrada iman değil. Bu
gün insan olarak yaşıyabilmek için ekmek lâzım
dır, ekmek. Vatandaşın kazandığı zaten kendi 
karnını zor doyururken, kira ile ev tutmaya ta
kati yetmiyor. Aklını kullanıyor. Bugün Türki
ye'de en iyi geliştiğimiz ve sürat kazandığımız 
mevzu gecekondudur. Ben Altındağ'da vatandaş
ların her şeyini, ihzaratı yapıp hazırladığını ve 
dört saatte gecekondu yaptığını çok kere görmü-
şümdür. Bu zaruret ve bu ihtiyaç büyük şehirler
de bir gecekondu bezirganları türemiştir ve bir 
de gecekondu tacirleri vardır. Gecekondu bezir
ganları kurnazdır, neye gidip on liraya çalışsın? 
İşin püf tarafını öğrenmiştir, hilei şer'iye yolla
rını bilir, hazırlığını yapar. Bir gecekondunun 
maliyeti Türkiye'de bin liradır, onu el üstünde 
dörtbin liraya satar. Böylece Gecekondu Kanunu
nu çıkarmak değil, bu tip insanların çoğunu ben 
de tanırım, bunları esaslı kovalamk lâzım, bunu 
meslek, sanat haline getirmişlerdir; bir de gece
kondu müteahhidi vardır, vatandaştan alır, va
tandaş hiçbir şeye karışmaz, malını, ihzaratmı 
yapar, öteki de gecekonduyu yapana teslim eder. 
Dört usta, dört amele, bir gecede gecekonduyu 
çıkarır, bin kâğıdını alır. Altındağ gözünüzün 
önündedir, gezerseniz bu tabloyu görürsünüz. 

Hâlâ bunun ticareti bu şekliyle yürümektedir. 
Bugün Türkiye'de gecekondu sayımı yapılmamış
tır, tesbiti yapılmamıştır. Özür dilerim, yapı
lanların da ben ciddî olarak yapıldığına inanmı
yorum. İtiraf edeyim; nüfus sayımında Altın
dağ'da idim, o kadar karışık ki, biz mahalleyi 
karıştırdık, sonradan gittik, saydık. Böyle plâ
nı programı olmıyan, alabildiğine yayılmış bir 
şehirde mantar gibi biten gecekondu hareketi 
içerisinde, ben Türkiye'de mevcut gecekondu
ların 240 bin değil, bugün mükemmel gecekon
du miktarı 400 bine doğru yol almıştır. Anka
ra'da gecekonduda oturan vatandaşlar % 44 
değil, % 50 nin üzerindedir. İstanbul'da gece
konduda oturan nüfusun oranı 1/3 değil, bunun 
çok üzerindedir. Ve bu şartlarla giderse endişem 
odur ki, köyler mütemadiyen boşalacak, şehirler 
bu şartlarla oturulmaz hale gelecek, âmme hiz
metlerinden, sıhhi tesislerden bahsedilemiye-
cektir. Evet, gecekonduyu yaratan âmillerin 
başında İkinci Dünya Harbinin getirmiş oldu
ğu iktisadi ve sosyal şartlar demiştim. Bu şart
ların başında köy ve şehir nüfusunun dengesi
nin bozulması gelir. 

İkinci Dünya Harbinden itibaren Türk sos
yal nizamına hareket gelmiştir. Bir hırka, bir 
lokma, lâfı Türkiye'de ölmüştür. Zengin daha 
çok zengin olmak, fakir de insan gibi yaşıyabil
mek, zengin olmak duygusu ile mevcut statik 
gücü aksiyona, dinamizme getirmiştir. İşin hare
ket noktası budur. Köylü, içinde bulunduğu şart
ları kifayetsiz görerek, medeni bir insan olarak, 
medeni nimetlere kavuşmak zorunluğu içerisin
de şehre doğru akmıştır. Böylece nüfus denge
sinin, köy ve şehir nüfus oranının bozulması ge
cekondunun ilk hareket noktasıdır. Zaten, bizim 
Türk cemiyetinin geçmiş olduğu köprülerden 
öbür milletler de geçmiş. Rusya, Almanya, Ame-
riki, Fransa da böyle geçmiştir. Vaktiyle de Ame
rika'da köy nüfusu % 60 - 70 imiş, % 30 u da 
şehirde yaşıyormuş, ta ki, teknik gelişip, büyük 
sanayi merkezleri doğup, sanatın geliri fazla, 
ziraatin verimi düşünce köy nüfusu şehre doğru 
akmış ve nüfus 55 şehirde, 45 köyde olmak üze
re dengelenmiş. Rusyada 85 köyde, 15 i şehirde 
iken sanayileşme ve teknik keza orada da oranı 
bozmuş ve bugün 45 e 55, 45 şehirde, 55 köyde. 
Bizde de nüfus oranı yüzde 80 - 85 i köyde 
iken İkinci Dünya Harbinin getirmiş olduğu 
sosyal, teknik etkilerle bu oran süratle bugün 
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85 ten 72, 73 e doğru kaymıştır. Gecekondunun 
hareket noktası bu olmuştur. Şimdi bu hareket 
bu kanun ile duracak mı? Buna sonra temas ede
ceğim. 

İkinci etki nüfus artışıdır. Türkiye'de nüfus 
yedi yüz bin artmaktadır, beyler. Şükür Allah'a 
köylümüz şehirliden fazladır. Nüfusun da çoğu 
köyde artmaktadır. Nüfus artışında siz dilediği
niz kadar kanun çıkarın, köylünün bu nüfus ar
tışını önliyemezsiniz. Onun inancına göre zaten 
günahtır. O, çocuk yapacaktır, artacaktır. Artan 
nüfusu köyde insan gibi yaşıyamaz hale gelirse, 
o, mütemadiyen köyden şehre hicret edecektir. 
Birincisi, nüfus dâvası üzerinde durulmasının 
şartını belirtiyorum. 

Zirai verimin azalması; evet, toprakların mü
temadiyen veraset yoliyle bölünmesi, sınır başı
nın çoğalması, bir de toprak yıllardan beri ekil
miş, yorulmuştur, dolayısiyle verimin düşmesi 
köydeki vatandaşı hem açlık bakımından, hem 
de arzu ettiği hedefe varamaması bakımından 
onu köyden şehre sevk etmiştir, bir de şunu açık 
konuşmak lâzımdır, şehirli ne yapıp yapıyor, işi
ni yürütüyor, formülünü buluyor. Ben de bir 
köylü olarak garibane söyliyeceğim; köylünün 
kazancı, hangi mevzu ile iştigal ederse etsin, 
neyle olursa olsun, düşüktür. Köyün geliri, ürü
nü dâhil köylünün emeği, şehirliye nazaran dü
şüktür, beyler. Ben, bunu falan parti, filân par
ti değil, millî dert olarak ele alalım, diyorum. 
Bugün Türkiye'de nüfusun % 75 i köyde ise, 
bunu normal akıcı hale getirelim ki, şehirler is-
tiabetsin. Bugün aktığı gibi anormal devam 
ederse, inanınız ki beyler, benim oğlum Ahmet 
Kayhan dahi bu dâvanın halledilmiş olduğunu 
göremiyecektir. Bir yerde okumuştum, «1924 se
nesinde Türkiye'den bir heyet İtalya'ya gidiyor. 
O günün Başvekili, Türk Heyeti Başkanına di
yor ki, «Dikkat edin ha... Yeni bir Devlet olarak 
kuruldunuz, Cumhuriyet oldunuz, tebrik ederiz. 
Birçok yeni hareketler Türkiye'de bağlıyacaktır. 
Gelecekte başınızın en büyük derdi, köyün ala
bildiğine şehre akması olacaktır. Aklınızı başı
nıza alın. Köylü şehre gelmeden, köylüyü köyün
de tutarak, şehir nimetlerini köye götürünüz. 
Eğer, şehrin nimeti, imkânlarını köye götürmez
seniz köylü şehre akacaktır ve sonunda bu işin 
hakkından gelemezsiniz, demiştir. 1924 te. Dok
tor kim? Hastalık başından geçen. İtalya, bu 
mevzuda tecrübeli, bu tavsiyeyi yapmış fakat biz 
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almamışız. 42 sene sonra ondan daha beteri ba
şımıza gelmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca hayat pahalılığı, enflâsyon; şehirler
deki orta tabakanın maalesef çok kazananların 
kazandığı nisbette vergi verememesi, hükümetle
rin çok kazananları iyi kontrol etmemesi, kazanç 
ehlinin de hiç ölmiyecekmiş gibi habire kazanma 
yoluna devam edip de Hazineye bir şey verme
mesi şehirlerde orta tabakayı göçertmiştir. Bunu 
kabul ediniz. Türkiye'de büyük şehirlerde orta 
tabaka vardır, diyemezsiniz. 

Kira ve mesken fiyatları o kadar artmıştır ki, 
orta tabakalı vatandaşın geliriyle ne oturacak 
takati kalmış, ne de ev yapacak, alacak takati 
kalmıştır. Bunun için, yaşıyabilmek zorunda olan 
bu orta tabaka gecekondulara hicret etmiştir. 

Keza bina, arsa fiyatları dedim. Beyler, ka
raborsayı ben artık unuttum. Yirmi veya on se
ne geçti diyelim. Ama şunu bilesiniz ki, Türkiye'
de ikinci Dünya Harbinden itibaren dağ taş ar
sa olmuş, tarla arsa olmuş, tarla eh kıymetli 
varlık haline gelmiş, fakat maalesef hükümetler 
dağın, taşın arsa yapılıp satılmasına seyirci kal
mıştır. 

Ben hatırlıyorum burada teğmen iken, dönü
mü 50 liraya alman bir tarlanın bugün 50 bin 
lira ettiğini biliyorum, hatırlıyorum, bu bir va
kıadır, istiyene söyliyebilirim. Yani Hükümet
ler, Türkiye'de arsa spekülâsyonuna, mesken spe
külâsyonuna o kadar seyirci kalmışlardır ki, va- * 
tandaş ne yapsın, bir ev sahibi olabilmek için 
yememiş içmemiş, düpedüz arsa sahibine, konut 
yapan mütaahhide çalışmıştır. 

Böylece demek istiyorum ki, Hükümetler 
Türkiye'de konut işine, arsa mevzuuna seyirci 
kalmıştır. Birçok açıkgözün, birçok haraminin 
akıl, hayal almıyan zenginliklerine fırsat vermiş
tir. Yeni dinamik Hükümetimize hassaten arşa 
mevzuunun ciddiyetle ele alınmasının üzerinde 
durulmasının istirhamını yapacağım. Bunu, ajr-
sa mevzuu ile iştigal edenler çok iyi bilirler. 
Korkmaktayım; acaba tasfiye ıslahta yine böyle 
bâzı düzenbazlar çıkacak, bizim hüsnüniyetle, 
masumane yaptığımız kanundan açık kapılar arı-
yarak yine garibanı soyacak mı diye... 

Ayrıca yine maalesef Türkiye'de konut pren
sibi gelip geçen hükümetler tarafından ciddî ola
rak, bir program olarak, ele alınmamış, lüks in
şaat alabildiğine yürümüş, Hükümet, Hükümet 
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olarak bir konut dâvası, problemini ortaya koy
mamış, böylece lüks inşaat gelişmiş, sosyal ko
nutlar ihmal edilmiştir. Bu ihmalde Türkiye'de 
konut dâvasının ve şimdi içinde bulunduğumuz 
gecekondu dâvasının artmasına sebebolmuştur. 
Ve ayrıca Türkiye'de, İstanbul dâhil olmak üze
re söylüyorum, çok çalışkan, ismini duyduğumuz 
Haşim Bey de dâhil, maalesef belediyelerin bir 
şehircilik programı yoktur. Kaldığım müddet 
zarfında, vatandaş kendi gücüne ve kuvvetine 
göre belediyelere hâlâ her istediğini yaptırır du
rumdadır muhterem Vekilim, hâlâ bugün... Plân 
vardır, veya program vardır. Fakat ben bozul-
mıyan şehir plânı görmedim, bozdurulmaktadır. 
Şehir plânlarını politikacının tasarruflarından 
uzak tutmak lâzımdır. Belediye reislerini biraz 
da vatandaşlarımız seçerken bu ölçüde elyak, 
buna inanmış insanlardan seçmelidir. Bu bizim 
millî davamızdır, şunun bunun dâvası değil. Böy
lece belediyelerde bir şehircilik anlayışının ol
mayışı, olanların da ciddiyet ve samimiyetle ko-
runmayışı, işte bugün bizi içinde bulunduğumuz 
hale getirmiştir. Elli senede yarattığımız başkent 
Ankara; iftihar edebiliriz, ama son yılların muh
telif tesisleriyle ne hale geldiğini sizler görünüz. 
Ben bir defa gittim gördüm o şehirleri, fakat bir 
de Başkentime geldim, bozulmuş hali, tesirlerle 
arap saçma dönmüş şehrin iç durumu bana hâlâ 
içimden silinmiyen acılar bırakmıştır. Ve gece
kondunun diğer bir saikı da, belediyeler tarafın
dan yapılan istimlâklerdir. Ve göçmen politika
sının Türkiye'de iyi uygulanmamasıdır, beyler. 
Konya için söylüyorum. Bir sahil köylüsünü Yu
nanistan'tan getirtip de Konya ovasına koyamaz
sınız. Bu yer, onun bırakıp geldiği yere uymaz-
ki. Eğer, getirdiğimiz, Anadolu'ya yerleştirdiği
miz göçmenleri, bırakıp geldiği yerdeki hususi
yetlerine, huyuna suyuna, havasına uygun yer
lere koysaydık, o göçmenler oralarda kalırdı. En 
kısa zamanda, kendisine verilen evi, bağı, çifti 
terkederek büyük şehirlere yanaşmazdı. Bizde 
göçmen politikasının Türkiye'de uzun yıllardan 
beri iyi uygulanmaması, gelen göçmenin sanatı
na, işine, huyuna uygun yerlerde iskân edilme
mesi bu gecekonduların bir diğer sebebi olarak 
alabildiğine çoğalmasına sebebolmuştur. 

Şimdi benim mevzuum daha uzunca, fakat ka
nun mevzuunu arkadaşlarım ahlattılar. Şu anlat
tıklarımın mühimce bir kısmını tasfiye, ıslah, 
tapulama şekli, önleme sahası, hibçir ev yapıl' 

madan gecekondulu vatandaşın evinin yıkılmı-
yacağı, tamir edene kolaylıklar, kredi meselesi, 
belediyelere arsa devri, fon tesisi, önleme saha
ları, bunlara girmiyorum. Zaten bunları okuya
cak, anlıyacaksmız. Benim sadece son bağlantı 
olarak; Sayın Bakan bizlerden çok daha iyi bi
lirler, Konfiçyus der ki, insanoğlu toplum ha
linde yaşadığı günden bugüne kadar kanun ya
pılmıştır, fakat kanun en iyisi dahi olsa, hiçbir 
zaman huzur ve saadetin vasıtası olmamıştır. Ek
sik kanuna iyilik veren, noksan kanuna faydalı 
yön veren onu tatbik eden ellerdir, onu uygula
yan vicdanlardır... 

Gerek arkadaşlarımın verdiği kanun teklifleri
ne, gerekse Hükümetin hazırladığı kanun tasarı
sına, ben hukukçu olmamakla beraber, kanun tek
niği yönünden hiçbir şey diyemiyeceğim. Birçok 
mevzuları içine almıştır, iyi bir kanun hazırlığı
dır. Hayırlısı ile çıkmasını, Türk ulusuna ve Hü
kümetimize yararlı icraat yapmasını nasibetsin, 
derim Tanrı'ma. Ancak, düpedüz «Bu kanunu 
çıkardık, bu derdi hallettik.» derseniz mesele hal
ledilmez, beyler. Bunu samimiyetle söylüyorum. 
Turhan Feyzioğlu hocanın çok güzel bir sözü var
dır, sıtmayı insanlardan uzak kılmak için sivri
sineği öldürmek yetmez. Sivrisineğin bataklığını 
yoketmek lâzım. Bataklığı yokedesiniz ki, sivri
sinek yok olsun, sıtmadan kurtulunsun. Bugün 
Türkiye'de gecekondu dâvasını halletmek için bu 
kanunu çıkarmakla hiçbirimiz müsterih olmıya-
lım, dâvayı hallettik demiyelim. Kanun çıktık
tan sonra da, tashihi mümkün olmıyan, hepimizi 
üzen birçok meseleler de ortaya çıkabilecektir. Bu
nu hatırlayasmız. Köy itiyor, şehir çekiyor. Bi
rinde çekici, ötekinde çoğalmadan dolayı itici 
kuvvet var. Bunu iyi anlamak lâzım, hareket 
noktası bu. Bunu çözersek, bu kanun ötesinde, 
derinliğine mevzuu çözmüş olacağız. 

Köy mevzuu... Köy nüfusu neden itiyor? Bey
ler özür dilerim, seçimden seçime köylere gitmi-
yelim, ben de öyleyim, seçimden seçime gidiyo
rum, hiçbirinizi itham etmiyorum. Ama, ben po
litikacı olduktan sonra yedi yaşımda bıraktığım 
köylere gittim. Yemin etsem başım ağrımaz. Yedi 
yaşında bıraktığım köyü kırk sene sonra aynen 
buldum. Bu yürekler acısıdır. Kılıklar akı
yor, damlar toprak, duvarlar kerpiç, ayak çarık, 
yaktığı tezek, ışığı çıra, yıllık geliri ortalama 
hane olarak 400 lirayı bulmaz. Sayın Kesit Ül-
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ker, gecekondu yerlerinde bu geliri ayda 400 li
ra yapmış. Bu ne mutlu, cenneti âlâ o, nuru âlâ 
o, 400 lirayı buluyormuş ayda. 

Benim Konya'nın dağ köylerinde haneye yıl
da 400 lira girmiyor. Toprak zaten kalmamış, 
erozyon eritmiş, gitmiş. Af buyurun, ben orada 
yamasız gezdikçe, karnım doydukça onlar gibi 
çıplakmışım, açmışım gibi üzerime bir yetimlik, 
mahzunluk çöküyor. Köyü, demek ki, o halden 
kurtarmadıkça, damında ara sıra kiremit, sokak
larında parke taş, üzerinde, demiyorum İngiliz 
kumaşı; hiç olmazsa çulhaki bir elbise, biraz ça
rıktan kurtulmuş, hiç olmazsa bir lâstik ayakka
bı, yırtıksız bir gömlek giyecek ve kifafı nefs ede
cek kadar yiyici hale getirmezsek, onu o köyde 
ürününü, emeğini normal ölçüde yaşayıcı hale 
getirmezsek, okulu ile, yolu ile, suyu ile onu 
medeni nimetlere kavuşturmazsak bizim şehirler
de aldığımız tedbirin gecekondu kanununu çı
karmakla halledileceğini zannetmiyorum, bu ha
yal olur beyler. Köye inmeye mecbursunuz bey
ler. Köye gitmeye mecburuz, muhterem Vekilim, 
köye gitmeye mecburuz, yolu ile, suyu ile, okulu 
ile, ürünü ile, emeği ile onu değerlendirip o yurt 
parçası olan köyü medeni nimetlerle vatan kıl
malıyız. Yoksa öyle kalacaktır, aksi halde akın 
devam edecektir. Ever, bir uygarlık yarışıdır bu 
gecekondunun doğuşu. Uygar olmak istiyen o 
köylü, o imkânları köyde bulamadığı için şehire 
geliyor, uygar imkânları götürmek meselesi... Bir 
de, Türkiye olarak, Hükümet olarak, Büyük Mec
lis olarak - (Bina okur, tekrar tekrar yine okur) 
başını söylemiyorum. - üç büyük şehri bilirsek, 
üç büyük şehire bütün nimetleri yağdırırsak; 
üniversite, bir daha üniversite; fakülte, bir daha 
fakülte; fabrika, bir daha farbika; falan tesis, 
bir daha tesis... Sanki Türkiye'de üç büyük şehir 
var, ötekiler yetim. Yetim gibi muamele görürse, 
dengeli kalkınmada bu yatırımları dağıtmazsak, 
üniversiteleri, büyük iş yerlerini, fabrikaları üç 
büyük şehirde açarsak, gecekondu kanununun hiç
bir faydası olmıyacaktır. Köyden kalkan, bü
yük şehirlere kadar gelen mesafe arasında bari
katlar, barajlar kurmaya mecburuz. Sivas'tan kal
kıp da Ankara'ya gelip konmak istiyen bir gece
konducu vatandaş için Kırıkkale gibi daha üç, 
dört tane yeni şehirler kurmamız lâzımdır, yav
ru şehirler kurmamız lâzımdır. Birçok iş yerleri, 
fabrikalar kurmamız lâzımdır ki, büğensin, bü-
ğensin, büğensin de artan gelsin. Eğer bu baraj

ları, ara iş yerlerini, ara şehirleri kurmazsanız 
Anadolu'nun diğer şehirlerinde, büyük şehirler
de olduğu gibi; Konya'ya üniversiteden başka 
bir şey istemiyorum, öbürleri var Elhamdülillah, 
ama diğer şehirlere de aynı imkânları vermezse
niz dert bu, ihtiyaç bu, gelecek gelecek. Üç büyüjt 
şehirde toplanacak, öbürleri yine garip, yetim ka
lacak, kimse müdana etmiyecek. Yine bu şehir
lerde dertler çözülmez olacak muhterem Vekilim. 

Evet, demek ki, gecekondunun kaynağı köyle 
üç büyük şehir arasında yeni yavru şehirler, iş 
yerleri kurmaya mecburuz. Kurarsak tutarız, kur
mazsak işler içinden çıkılmaz hale gelecektir. 
Evet, kusura bakmayın, ben Türkiye'de vergi 
sistemine de çatacağım kim ne derse desin gay-
risâfi millî hâsılaya göre vergi % 12 den 18 e 
çıkarılmıştır. Bu kâfi değildir. Bize nazaran 
hiçbir ihtiyacı olmıyan Amerika, Almanya, 
Fransa gayrisâfi millî hâsılanın ';c 28 ini vergi 
almaktadır, ve Yugoslavya'ya gitmiyorum, 
% 35 ini alıyor, diye, diğerlerine gitmiyorum. 
Onlar % 28 ini alıyor, biz bunu % 18 e getir
dik, tuttuk, yüzde 18 le vergi almakla mevcu-
dolan özel sektör, resmî sektör yatırımları ile, 
muhterem Bakanın bu kanunu çıkardım diye 
sevineceksin tebrik ederim. Kanun çıkmış ola
cak, ama kanunu yaşatıcı unsuriar olmadığı 
için üzüleceğiz hep beraber. Geliniz bu vergiyi 
çok kazanandan çok almak şeklinde, gayrisâfi 
millî hâsılanın *&» 22 sinin ötesine çıkarıcı hale 
varalım ki, özel sektörün ve resmî sektörün 
yaptırmış olduğu kifayetsiz yatırımlar kifa
yetli hale gelsin ve Anadolu'ya dağılsın, iş yer
leri kurularak gecekondu dâvası kendiliğinden 
kökünden bataklığı ile kurumuş olsun. 

Evet, böylece reçeteyi Yüksek Meclisiniz 
yazmış oluyor. Hastayı iyi etmek için dok
tora muayenesi şart, reçetesi de şart. Ama mut
laka eczaneyi bulmak, eczaneden ilâç almak 
lâzımgelir. Bir nebze, cam sakızı çoban arma
ğanı, toplıyabildiğim kadar ilâçlarını anlatmja-
ya çalıştım. İnşallah, müşterek anlayış içerisin
de, Tanrı'nm da himmeti ile, bunlara daha cid
diyetle eğilmiş olursak meseleyi halletmiş ola
cağız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
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leme konusnda getirdiği hükümle mâni olama-
Biz gecekondu meselesinin ne teknik yön

lerini ne de nasıl yapılacak sekilerinden ziyade 
önümüze gelmiş bulunan gecekondu kanunu ta-. 
sarısı üzerindeki görüş, temenni ve tenkidleri-
mizi yapmakla yetineceğiz. 

G-önül arzu eder ki, tasarının gerek madde
leri gerekse umumu üzerindeki görüşlerimizi 
müsbet görürseniz tasarının madd aJerindeki ta
dilini desteklemenizle olacaktır. 

Memleketimizin önemli problemlerinden bi
risi olan gecekondu mevzuunun Yüce Meclisi
mize getirilişi bizleri memnun etmiştir. Hükü
mete huzurunuzda teşekkürlerimizi bir vazife 
saymaktayız. 

Yalnız tasarıda düşünülmesi gereken görüş
lerimizi ve bâzı noksanlarını da yapıcı gözüy
le belirtmemiz yerinde olacaktır kanısındayız. 
Tasarı yapısı itibariyle problemi kökünden hal
ledecek durumda değildir. Ayrıca prensipleri 
de işin gerçekleşmesi bakımından münakaşaya 
değer bir durum arz etmektedir. 

Nitekim gerekçede gecekonduların ticaret 
metaı olmaktan çıkartılması ve Devletçe bütün 
imkânlarla ele alınarak, imkânsızlıklar içeri
sinde bulunan belediyelerin inisiyatifine terk 
edilmemesi hususlarının, tasarının hükümleriy
le müessir bir şekilde sağlanabilmiş olduğunu 
söyliyebilmek oldukça zordur. 

Şimdi gecekondu problemi tasarısı üzerinde 
tenkidi erimizi arz ediyorum. 

Teknik yönleriyle müşkülât arz etmektedir. 
îmar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
sırasında teferruatı ile değinmiş idik. Bu ba
kımdan teknik mevzulardan burada yeniden 
bahsetmiyeceğiz. İşin teknik yönü halledilme
den malî durumu halledilse bile problemin hal
ledileceğine kaani değiliz. Kaldı ki malî imkân
lar dahi bunu yapmaktan çok uzaktır. Devlet 
bütçesinden 'bir para ayrılmadıkça problemin 
halli çok uzakta görülmektedir. 

na bırakılması gerekir. Ancak bahsettiğimiz 
imar iskânının düşünülen kuruluşları yurt ça
pında hemen gerçekleşmelidir. Böylece çeşit
li imkânsızlıklarla iş yapamaz durumda (olan 
belediyelere yüklememiz hatalı olur. Böylece 
işlerin tek elle yürütülmesi hem mesuliyetin 
dağılmaması, lüzumsuz çekişmelere meydan 
vermiyerek işlerin sürat kazanması yönünden 
çok mühimdir. Sonra işin tesirli yapılması ba
kımından İmar ve İskân Bakanlığının yürüme
si de nazarlarımızdan uzak tutulmamalıdır. 
Bununla beraber işleri biri icra diğeri kontrol 
fonksiyonunu ifa edeck iki kuruluş arasında 
tevzi etmenin kapris ve suiistimalleri önliye-
ceği ileri sürülebilir. 

Sayın arkadaşlar; bu problemin hallini ha
kikaten belediyeler yapacaksa belediyelere ye
teri kadar bedelsiz arsa sağlanmalıdır. Bu de
mektir ki, hazinenin özel idare ve vakıflar ida
resi dışındaki katma bütçeli dairelerin mülki
yetindeki arazinin bedelsiz olarak belediyele
rin mülkiyetine geçeceği yolundaki hükmü isa
betli olduğu anlaşılıyor. 

Tasarıda fonun kullanılma şekli gösterilir
ken toplanan paraların belediyelerce İmar ve 
İskân Bakanlığının izni halinde kullanılacağı 
belirtilmiştir. 

Bu iznin neye matuf olduğu sarahaten be
lirtilmelidir. Zira yine tatbikatta belediyeler 
ile İmar ve İskân Bakanlığı arasında çekişme
lere yol açacağı mukadderdir. 

Kredi mevzuunda vadenin 20 yıldan faz
la olmıyacağı hükmü de muallâktadır. Bu ba
kımdan !bu hükümle ne düşünüldüğünün vuzu
ha kavuşması gerekir. 

Maksimum had tesbitinin Devletin malî ta
kati arttıkça değiştirilebilmesi imkânı daha 
kolay olan yönetmeliklere bırakılmasının isa
betli lolacağma kaaniiz. 

Tasarıda 12 nci madde ile 14 ncü maddeki 
fonların İmar ve İskân Bakanlığı ye Belediye
lerin adlarına olan fonların münasebet ve fonk
siyon sınırları sarahatle belirtilmemiştir. Bu iki 
fon ya birleştirilsin yaıhut kati bir sınırla ayrıl
sın. 16 ncı maddenin, tesbit işlemi sırasında ma
hallin en büyük mülki âmirinin belediyelere 
karşı yardım mükelefiyeti yolundaki hükmün 
tatbikatta işlemez hale geleceği endişemizi de 
belirtmek isteriz. 

Tasarı yeniden yapılacak gecekonduları ön-

Gecekondu dâvamızda vazifelerini ifa ede
cek mercilerin salâhiyetleri sarih değildir. İmar 
ve İskân Bakanlığı ile belediyeler arasında 
vazife ayrımı ve işbirliğinin şümul ve mahiyeti 
kesin sınırlarla tanzim edilmiş değildir. Bu ba
kımdan tatbikatta elbette birçok güçlükler 
doğacaktır. İşte bu güçlükler dolayısiyle tat
bikatın İmar ve İskân Bakanlığı kuruluşları-

— 696 



M. Meclisi B : 72 2 4 . 3 . 1966 O : 1 

maktalar. Bunun sebepleri arasında politik 
düşünceler yer aldığı gibi gerektiğinde zora 
başvurmayı icabettirecek böyle bir konuda 
belediyelerin âciz kalacağı da ortadadır. O hal
de bu büyük dâvayı belediyeye.yüklemek iler
de türeyecek gecekondulara seyirci kalmak 
mecburiyetinde olacağız. Bu arada belediye
lerle Devlet zabıtası arasında uyuşamazlıkları 
artıracak bir hava yaratacaktır. «Devlet zabı
tası tarafından derhal yıktırılır» ibaresini oku
duktan sonra bu görevi kim yapacak, sorusu, 
der demez, aklımıza gelmektedir. 

iskân edilmiş yapıların hiçbir karar istih
saline lüzum kalmaksızın yıkılabileceği hükmü
nü, Anayasamızın, hâkim kararı olmadan hiç
bir meskene müdahale edilemiyeeeği yolunda
ki hükmüyle bağdaştırabilmek oldukça zordur. 
Bu nokta üzerinde hukukçuların eğilmesinde 
her halde fayda vardır. Diğer taraftan yapıla
rın yıktırılması işleminin idarenin bir eylemi 
şeklinde tecelli edeceği aşikârdır. Yıkımın hiç
bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın der
hal yapılmasının, idarenin eylem ve işlemlerinin 
kontroluna imkân bırakmayacak mahiyette 
'olup olmadığı, dolayısiyle Anayasanın, idare
nin hiçbir eylem ve işleminin yargı denetimi 
dışında kalamayacağı yolundaki hükmüyle çatı
şıp çatışmadığı da üzerinde durulması icabe-
den bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan değerli sözcü arkadaşlarım, konuşmala
rında «İmarların sözde görüşleri» tabirini şid
detle reddederim. Türkiye'de dünya çapında 
yetişmiş ve Türkiye'yi onaracak mühendis ve 
mimarlar vardır. İkinci olarak da vatandaşlar 
şeihirdeıı uzaklara değil şehrin Altındağ gibi 
şehre yakın yerlerde olmalıdır, tezlerini, ta
sarıyı ya okumamışlar yahut kusura bakma
sınlar bu mevzudaki görüşler biraz teknik ma
lûmata sahibolmayı (gerektirir. Çok meraklı-
larsa kadastral ölçü hakkında ve gecekondular 
için bilhassa büyük şehirlerin hiç olmazsa kro
kisini görsünler... Türkiye'de işçiler için yapı
lan evler çoktur ve yapılmaktadır. EKİ Eti-
ıbank, Sümerbank Çimento Sanayi ve buna ben
zer birçok İktisadi Devlet Teşekkül.'eri yanında 
hususi işletmelerde mevcuttur. 

Bu konut problemini bugün çositli kurum
lar ve hususi teşebbüsler ele alınışlardır. Bu 
bakımdan işi yokmuş gibi değil de tasarının 

maddeleri üzerinde yapıcı görüşleriyle tadilini 
yahut daha iyi yapılmasını görüşelim ki, kanjm 
tasarısının gelişini desteklediğimin belli olsutı. 

Sözlerime son verirken maddeler üzerinde
ki görüşlerimizi bilâhara konuşmak için he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Güler?.. Yok Sayın Uyas 
Kılıç ?.. Yok. Sayın Hayrettin Uysal. 

HALRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, gecekondu mese
lesi bugün Türkiye'nin en önemli bir dâvası ha
line gelmiştir. Türkiye'mizin gecekondu dâvası 
en büyük ıstıraplarından biridir ve bu konu 
partiler üstünde bir dâva sayılmalıdır. O ka
dar ki; İnönü Hükümetleri zamanında bu kpnu 
üzerinde önemle durulmuş ve kalkınma plânınım 
unsuru haline getirilmiştir. Yine bugün görüş
mekte olduğumuz Hükümet tasarısı ile teklifle
rinin bazılarını bugün muhalefet milletvekilleri 
imzalayıp vermişlerdir. Demek oluyor ki; gece
kondu dâvası üzerine hem iktidar partisi men
supları, hem de muhalefet partisi mensupları 
özellikle ortaklaşa eğilmişlerdir. Bu bakımdan 
biraz önce burada konuşan ve ancak bu mesele
nin, Adalet Partisi iktidarı tarafından ele alın
dığı görüşü de, elbetteki meseleyi bu açıdan i ele 
alınca yanlış oluyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gecekondu dâ
vasını kökünden halletmek zorunluluğu vardır. 
Esasında gecekondu probleminin kanuni ted
birle çözümlenmesi de mümkün değildir. Yurt-
daş niçin büyük şehirlere göçüyor ve niçin 
bu büyük şehirlerin kenarlarında tek odalı ku
lübeler meydana getirip de barınmak zorunhjğu-
nu duyoyor? Sekiz çocuklu, altı çocuklu kısa
cası sakiz on nüfuslu ailelerin istif edilmiş gibi 
bu gecekondvüarda yaşamaya mahkûm edilme
lerinin nedenleri nedir? Bütün mesele; Tür
kiye'miz için; bu meseleyi yalnız hukukîleştir-
mek değildir. Bütün mesele bu dâvanın sosyal 
ve ekonomik unsurlariyle; hattâ siyasi unsur-
lariyle beraber ele alınması meselesidir. Mese
leye bu açıdan baktığımız zaman görülüyoıf ki, 
zirai verimlerin azalması, genel nüfusun artması, 
bir kısım yurtdaşın topraksız oluşu, Doğu illeri 
ile Batı illeri arasında kalkınma dengesizliği, 
köyden şehire doğru vuku bulan göçler gece
kondu dâvasını yaratan etkenler olmuştur. ; Di
ğer yandan hayat pahalılığının enflâsyon (jola-
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yısiyle, süratle artması ile kişisel gelirlerin 
azalması karşısında yurtdaşm kira ödeme gücü
nün az olması, yine gecekondu dâvasını yaratan 
etkenler olarak ortaya çıkmıştır. Çeşitli fak
törlerin ağırlığı ile kiralardaki artışlar, spekü
lâsyonların etkinliği, kiralardaki anormal yük
selişler de gecekondu dâvasını yaratan etken
lerden .olmuştur, özellikle gelir dağılışmdaki 
dengesizlik başlıca bir unsur olarak gecekon
du dâvasını yaratan bir etken olmuştur. Böy
lece düşük gelirliler, kendi imkânları ile konut 
sahibi olmak yolunu kapalı gördüklerinden ge
cekondu kurmak zorunda kalmışlardır. 

Şimdi meseleye birtakım uzmanların araştır-
malarındaki birtakım gerçekleri dile getirmekle 
daha derinliğine girmek istiyorum. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan 
İbrahim öğretmen, Ankara'nın Siyasal Bilgiler 
Fakültesiyle Hukuk Fakültesinin Güneyindeki 
bir mahalleyi kapsıyan bir yerde bir inceleme 
yapmıştır. Bu inceleme 1957 yılında ? dâvanın 
teşhis edilmesi bakımından çok önemli - diyor ki, 
1957 yılında Ankara'daki gecekondu sayısı 
67 000 civarındadır. Bu mahallenin kurulduğu 
arazi 1930 yılında tarla halinde imiş. 1935 te 
burası istimlâk edilmiş ve sonra sahiplerine geri 
verilmiş 1938 yılında ikinci bir istimlâk yapıl
ın^ ve bedelleri ödenmiş. Ama üç gün sonra 
bundan vazgeçilmiş. 1945 yılında bir kere da
ha istimlâki cihetine gidilmiş, 1953 te bu tasar
lı ui da geri alınmış. 1926 yılında burada iki ev 
varmış. 1943 - 1952 yılları arasında birden bire 
ev sayısı 140 a çıkmış. Aynı devrede inşaat ekip
leri teşekkül etmeye başlamış. Bunlar yerde mey
dana getirdikleri duvar, çatı, kapı pencere gibi 
kısımları dikip çatmak suretiyle bir gecede beş 
gecekondu yapabilme imkânına kavuşmuşlar
dır. Ek"'p şefleri sahayı kesin kontrol altında 
tuttukları halde bu gelişme devam etmiş. Bir 
örnek, araştırmacı belirtiyor; en güzel misali 
diyor; 26 evin 76 defa yıkılıp, yeniden yapılmış 
olmasıdır. 26 ev 76 defa yıkılmış, sonra yeni
den yarılmış. Şimdi 1955 yılında mahalledeki 
iskân durumu şöyle imiş; burada 358 hane ha
linde 1518 nüfus barınıyor, bunların 733 ü ki
racı, 755 i ev sahibi durumunda imiş. Şimdi da
ha sonra 1 500, 2 500, 3 500 liraya satılan gece
kondular haline gelmiş. 

Şimdi değerli milletvekilleri, 1960 Nisanın
da bir konferansında profesör Fehmi Yavuz, 

gecekondu gerçeğini şöyle ortaya koyuyor: 
«Problem Türkiye'ye has değildir. Güney - Do
ğu Asya'da, Kuzey Afrika'da aynı mesele var-
d-r. Türkiye'de bu iş bir ticaret alanı haline 
gelmektedir. Siyasi tavizlerle buna hal çaresi 
bulunabilmesi mümkün değildir. İstanbul'da 
1949 yılında sadece 5 000 olan gecekondu sayı
sı 1950 de 10 000 e çıkmış. Gecekondu nüfusu 
1950 de Ankara nüfusunun % 34 üne tekabül 
ederken, 1960 da nisbet % 40 a yükselmiştir. 
1059 yılında Ankara'daki gecekondu sayısı 
00 000 i bulmuştur. Tapu vaidleri akımı teşvik 
etmekte, onbinlercesi yapılırken arasıra birkaç 
tanesinin yıkılmasına teşebbüs edilmesi bir çe
lişme yaratmaktadır.» 

Yine, bir şehircilik uzmanının ifadesine gö-
le; Türkiye'deki gecekondu dâvası, Türkiye'
ni.. mesken ihtiyacı yönünden konu üzerine 
plânlı şekilde ve istatistik araştırmalara daya
na arak eğilmek için geç kalınırsa kötü sonuç
lar doğurur. 

Şimdi., arsa spekülâsyonu devam ettiği için
dir ki, gecekondu kuruluşu artmış, gecekondu 
partiler arası artırma konusu haline geldiği için 
süratle gelişmiş ve bu suretle Türkiye'nin re
formları, ihtiyacı olan reformları yapılmadığı 
iç']n, hem vatandaş bir toprağa sahip bulunma
dığı için, hem vergi adaleti kurulmadığı için, 
hem sanayileşme olmadığı için, hem de işsizlik 
a1*bildirine arttığı için, birdenibire çok miktar
da nüfus artışının da etkisi ile Türkiye'de şe
hirlerin kenarlarında gecekondu mahalleleri 
meydana gelmiştir. 

Şimdi Adana nüfusunun bugün hali hazır
da yüzde 44,95 i, Ankara'nın yüzde 59,22 si, 
Antakya'nın yüzde 21,73 ü Bursa'nın yüzde 
20.75 i, Diyarbakır'ın yüzde 9,64 ü, Erzincan'
ın % 52.86 sı, Erzurum'un % 35,11 i, İskende
run'un % 57,89 u, İstanbul'un % 45 i İzmir'in 
^ 33,47 si, Mersin'in % 7,19 u, Samsun'un % 
35,71 i, gecekondu nüfusu olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, normal ara ver
me saatimiz gelmiştir. Acaba konuşmanız ne 
kadar daha devam edecek? Uzun ise söz hak
kınız mahfuz kalmak üzere Birleşimi kapataca
ğım. 

HAYRETTİN UYSAL (Davamla) — 15 da
kika kaçlar sürer. 
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BAŞKAN — O zaman devama imkân yok 
efendini, sizden rica edeceğim, burada sözünü
zü kesiniz, söz hakkınız mahfuz kalmak üzere. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi
ye kadar kanunun tümü üzerinde şahısları adı
na söz alan arkadaşları, gelecek birleşimde bir 
yanlışlığa mahal vermemek üzere tekrar bilgi
nize sunarım. 

Hayrettin Uysal, Mustafa Uyar, Kemal Ne-
bioğlu, Sabahattin Savacı, Mustafa Kemal Yıl

maz, Fethi Çelikbaş, Ahmet Üstün, Nihat ifa 
sirüi, Turgut Toker, Sami Binicioğlu, Kema! 
Aytaç. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın, 25 Mart 1966 
Cuma günü saat 15,00 te Türkiye Büyük Mil
let Me-ilisi Birleşik Toplantısı yapılacaktır. 
Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Mec|isi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanacaktır. 
Pu birleşik toplantıdan sonra tekrar toplanıl
mak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

I V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
X I . — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
I İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkada-
I §ınm, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 

Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı ve 10 ar
kadaşının, .Gecekonduların ıslan, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu ts-
tan'bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri. Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/75, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da-

I gıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 



Dönem : 2 0 0 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ü I 

Gecefkondu kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 
arkadaşının; İzmir Millevekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşının, Gece
konduların düzenlenmesi hakkında; Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ve 10 arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 
Gecekonduların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/76, 2 /13 , 

2 /23 , 2 193) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2-12/6255 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca J.4 .12 . 1965 tarihinde 'kararlaştırılan «Gecekondu kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleHy-
le birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
8. Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimizde, özellikle büyük şehirlerimizde, sınai gelişmeler ve şehir hayatındaki bâzı;çe
kici unsurlar sebebiyle, büyük merkezlere vâki akınların artması sonucunda, daha büyük!bir 
problem halini almış bulunan gecekondu meselesinin, üzerinde hassasiyetle durulması ve süratle 
çözüm yolları aranması gereken bir mesele olarak kabulü lâzımgelmektedir. 

Buna mukabil, gecekondu işlerini düzenliyen, mevcut gecekonduların tasfiyesini, ıslahjmı, 
bunlardan ıslah olunacakların hukukîleştirilmesiııi, yeniden gecekondu yapımının kesin olajrak 
önlenmesini hükme bağlıyan bir kanunun mevcudolmaması, bu meselenin çözümüne engel olmakta
dır. 

Her ne kadar, bu konularla ilgili olarak bundan önce 5218, 5228, 6188, 7367 sayılı kanunlar 
gibi, birtakım kanunlar vaz'edilmiş ve tatbik mevkiine konulmuş ise de, bunların doğrudan doğ
ruya ve bütün cepheleriyle gecekondu problemine müteveccih olmadıkları, bâzı hususlarda, arsa 
konusu gibi, gecekondu ile ilgili birkaç tâli meseleye temasla iktifa ettikleri, bâzı hususlarda |ise, 
gecekondu sınırını da aşan, genel anlamda konut problemi içerisinde mütalâası gereken konula
ra da temas edildiği görülmektedir. 
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Halbuki, konut meselesinin tamamen ayrı bir mesele olarak ele alınıp değerlendirilmesi, bu

nun istisnai bir parçasını teşkil eden gecekondu meselesinin de ayrıca değerlendirilmeye çalı
şılması yerinde olacaktır. 

Bunun dışında halk arasında ifadesini bulmakla beraber, mevzuatımızda henüz yer almamış 
ve tarifini bulamamış olan (gecekondu) nun da açıkça tarif edilmesi icabetmektedir. 

Şu halele, her şeyden önce gecekonduyu bir vakıa olarak kabul etmek ve mevcut gecekon
duların ne şekilde ıslah edileceklerini, ıslahı mümkün olamıyanlarm tasfiyesinin hangi yollarla 
yapılacağını, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi şekillerini açıkça hükme bağlamak zaruridir. 

Bu zaruretin iadesi olarak, bugünün anlayışı içinde, ilerdeki ihtiyaçları da gidermek amaclyle 
hazırlanmış bulunan Gecekondu kanunu tasarısında aşağıdaki prensiplere bağlı kalınmıştır : 

— Mevcut gecekondular her türlü vasıtadan faydalanılarak tesbit edilecektir. 
— Gecekondu bölgeleri tesbit olunacak, bunlar tasfiye ve ıslattı bölgeleri olarak tefrik edilecektir, 
— Islahı mümkün olan gecekonduların ıslah edilmeleri sağlanacak, bunlar hukukileştirilecektir.-
— Islahı mümkün olmryan gecekondular tasfiyeye tabi tutulacaktır. 
—• Her ne şekilde olursa olsun, gecekondular, içerisinde oturanların konut ihtiyaçları gideril

meden yıktırılmıyacaktır. 
— Gecekondularda oturan vatandaşların her türlü kamu tesis ve hizmetlerindön faydalanma

ları çareleri aranacaktır. 
— Gecekondu bir ticaret metaı olmaktan çıkartılacak ve masum vatandaşlarımızın ön tabiî hak

ları olan konut ihtiyaçları bir istismar konusu olmaktan çıkartılacaktır. 
— Gecekondulara bâzı kolaylıklarla tamir izni verilecektir. 
— Islahı gereken gecekonduların, sahipleri tarafından onarılması sırasında kendilerinle çeşitli 

yardımlar yapılacak, kolaylıklar sağlancaktır. 
— Şimdiye kadar olduğu gibi, sadece. gecekondu sahipleri değil, gecekondularda oturmakta 

olan diğer vatandaşların da aynı haklardan faydalanmaları yoluna gidilecektir. 
— Yeniden gecekondu yapımı ve mülkiyete tecavüz en kısa yoldan ve kesin olarak önlenecektir. 
— Gecekondu tasfiyesi dolayısiyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz yoksul veya dar ge

lirli vatandaşlara müsait bedel ve şartlarla arsa tahsis edilecek, lüzumunda kredisi sağlanacak, ge
rekeni teknik yardım yapılacak ve diğer bâzı kolaylıklar gösterilecektir. 

— Bu konu, önemine binaen Devletçe ve bütün imkânlarla ele alınacak ve sadece imkânsızlık
lar içerisinde bulunan belediyelerin inisiyatifine terk edilmiyecektir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Tasarının 1 nci maddesi kanunun kapsamını göstermekte, 2 nci maddesi ise gecekondunun 
tarifini yapmaktadır. 

Genel olarak, bu kanunu uygulama sahası, 6188 sayılı Kanunun 1 nci ve 7367 sayılı Kanunun 
2 nci maddelerinde de ifadeye çalışıldığı gibi belediye sınırları ile 6785 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesine göre tesbit edilen sınırlar içerisinde kalan sahalardır. 

Ancak, kanun teklifinin 35 nci maddesi sayesinde, Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle 
kanunun bu sınırlar dışında da uygulanması sağlanmakta ve bu uygulama işinin, İçişleri Bakan
lığı le imar ve iskân Bakanlığının birlikte tesbit edecekleri' belediyelerden birine verilebile>eeği 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

2 nci oıadde ile gecekondu tarif edilirken, 6188 sayılı Kanundaki espriye bağlı kalındığı gibi, 
Kalkınma Plânımızın ilkelerine de uyulmaktadır. Başfcasma ait arsa üzerine mülkiyet ve imar iş
lerini düzenliyen genel hükümlere uyulmadan, yetkili mercilerden yapı izni alınmadan yapılan 
yapıların (gecekondu) olduğu prensibi yine esas alınmış ve kanun teklifinin tümü bu esasa göre 
düzenlenmiştir. Esasen halk arasında yerleşmiş olan (gecekondu) deyimi de bu tarifte en uygun 
ifadesini bulmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 83) 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler, belediyelere arsa sağlanmasını, bu arsaların tesbâtinj, 

kullanma've değerlendirme şekillerini açıklamaktadır. j 
Bunlardan 3 ncü madde, 6188 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 7367 sayılı Kanundaki hükünj-

ler birleştirilmek ve düzeltilmek suretiyle daha açık bir şekilde düzenlenmiştir. Belediyeleıje 
devredilecek Hazine, özel idare ve katma bütçeli dairelere aidolan veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan arazi ve arsaların tümünün aynı statüye bağlı tutulması yoluna gidilmiş, 
bunların bedelsiz olarak belediyelere intikali sağlanmıştır. Esasen vergi kıymetleri üzerinden ip 
yılda ödenmesi gereken bedellerin, belediyelere arsa devreden kuruluşların, bu amaçla yapıladı 
harcamalarını dahi karşılamadığı bir vakıadır. Yıllarca takibi zorunluluğu da çeşitli güçlüklejr 
doğurmaktadır. j 

4 ncü madde, gecekonduların ıslah, tasfiye veya önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve bji-
nasız taşınmaz, mallardan, mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolanlarınıfrı 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere ilgili belediyelerin mülkiyetine geçeceğimi 
hükme bağlamaktadır. Maddeye göre, bunlardan, diğer kuruluşlarca yerine getirilmesi gerekejn 
kamu hizmetlerine ayrılmış bulunanları veya eski eser niteliğinde olanları belediyelere intikal 
ettirilmiyecektir. I 

Gecekonduların yoğun bulunduğu bâzı büyük şehirlerimizde, özellikle ıslah ve tasfiye bölgeli 
olarak tesbiti gereken sahalarda, vakıf taşınmaz malların ihmal edilmiyecek bir yekûn tuttuğu ^e 
bunlardan büyük bir kısmının ise gecekondu inşa etmek suretiyle işgal edilmiş bulunduğu yapılan 
araştırmalar sırasında meydana çıkmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu gibi işgalleri önliyemp-
diği ve bu taşınmaz malları da değerlendiremediği cihetle, çaresizlik içerisinde kalmaktadijr. 
Gerçi bu taşınmaz malların pek çoğu ve belki de hepsi, üzerlerine yıllarca önce gecekondu yapıl
dığı ve bu suretle bir mahalle teşkil edildiği için arsa niteliği kazanmış ve bu sayede bir değer ar
tışına uğramıştır. Zaman zaman belediyelerin ve 3 yıldan bu yana Devletin gecekondu uygula
ması çalışmaları ve bu arada yapılan çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin etkisi ile bu değerler da
ha da artmıştır. 

Fakat, bütün bunlara rağmen milyonlarca metrekare vakıf arazi hiçbir şekilde değerlendirilp-
memekte, bunlardan elde edilmesi mümkün olan gelirler, diğer hizmetler için, adı geçen idarece 
kullanılamamaktadır. Bu durumun, bundan böyle de aynen devam etmesi mukadderdir. Bu iti
barla, vakıf taşınmaz malların belediyelere intikali suretiyle, kanunun amaçlarına uygun bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak ve Vakıflar idaresini de içinde bulunduğu çaresiz durumdan kur
tarmak tek çözüm yoludur. 

Ancak, bu yolda bir çözüm ile, bugün için ve hattâ gelecekte, masrafından başka hiçbir fay
dası bulunmıyan, devamlı olaralk işgallere mâruz kalan ve kalması muhtemel olan vakıf taşınmaz 
malların kıymetlendirilmesi ve bunlardan elde edilecek gelirle vakfın amacına uygun hizmetlerin 
görülebilmesi mümkün olacaktır. 

Belediyeler, bu suretle Vakıflar İdaresinin ve vakıf sahiplerinin konutsuz, yoksul ve dar ge
lirli vatandaşların konuta kavuşturulması gibi kutsal bir hizmete katılmalarını da sağlıyacaktır. j 

Vakıf taşınmaz malların belediyelere intikali, ilgili belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arja-
smda anlaşma yolu ile tesbit edilecek bedellerin ödenmesi ile mümkün olacaktır. 

Bedel tesbitinde her hangi bir anlaşma olmadığı takdirde, belediyece tesbit. edilen bedelin, 
6830 sayılı Kanunun 16 ncı madesi uyarınca Vakıflara veya Vakıflar adına millî harikalardan biri
sine yatırılması ve maddede,belirtilen diğer formalitelerin yerine getirilmesi suretiyle, taşınmaz 
malların tescil ve işgali mümkündür. Ayrıca, iki idare arasında bedel tesbitinde olduğu gı[bi 
bunların ödeme şekillerini tâyin«hususunda da anlaşmaya varılabilir. 

Maddenin başında sayılan gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleriyle, yeniden kurulacak ucjız 
konut veya önleme bölgeleri dışındaki vakıf taşınmaz mallar, bu madde hükmüne'bağlı tutulmja-
mıştır. 

M.-:Meclisi (S. Sayısı : 83) 
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5 nci madde, gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içerisinde bulunan veya ucuz 

konut sahası olarak tesbit edilen bölgelerde ö/el mülkiyetteki binalı ve binasız taşınmaz malların 
da, îmar ve iskân Bakanlığının izni ile belediyelerce kamulaştırılabileceği hükmünü getirmek
tedir. 

6 nci madde, belediyelerin, gerek kendi mülkiyetlerinde bulunan, gerek bu kanundaki amaç
larda kullanılmak üzere 5128, 5228, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla mülkiyetlerine geçen ve gerelc-
se bu Kanunla geçecek olan arazi ve arsaları kanun uygulanmasının denetimi ile görevlendirilen 
tmar ve İskân Bakanlığına bildirmekle yükümlü olduklarını, 

7, 8, 9, 10 ncu maddeler ve kanundaki amaçları, 
11 nci madde ise, yukardaki maddelerde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, belediyelere 

devredilen arazi ve arsaların bu amaçlar dışında kullanılamıyacağmı ifade etmekedir. Bütün bu 
maddelerin uygulama sahası, fcanun teklifinin 1 ve 35 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddede 
belirtilmiştir. 

12, 13, 14, 15 nci maddeler., fonların teşkili ve kullanılmasiyle ilgili hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Bunlardan 12 nci madde belediyeler emrinde teşkil edilecek fonun kaynaklarını, 13 ncü madde 
ise sarf yerlerini göstermektedir. 

14 ncü madde îmar ve îskân Bakanlığı emrinde teşkili öngörülen fonun hangi kaynaklardan 
besleneceğini, 15 nci madde de bu fonda toplanan paralarla hangi hizmetlerin yapılacağını ifade 
etmektedir. . 

Gecekondu probleminin halledilebilmesi için çeşitli ihtiyaçların başında, arsa ve kredinin gel
diği inkârı mümkün olmıyan bir hakikattir. Bilhassa kredi temin edilemiyen hallerde, mevcut arsa
lardan gerektiği şekilde faydalanılamadığı da bir gerçektir. 

Ancak, bundan önce 6188 sayılı Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak yapılmış olan tat
bikat, bu gibi fonlarda toplanan paraların maksadına uygun şekilde harcanmasını sağlamak üze
re, daha müessir bir denetime tabi tutulması gerektiğini göstermiştir. 

Bu maksatla 12 ve 14 ncü maddelerle kurulan fonların sarf şekil ve yerleri açıkça belirtilmiş 
(bulunmaktadır. 

16 ve 17 nci maddeler mevcut gecekonduların iki ayrı metotla tesbitini mümkün kılan hüküm
ler getirmektedir. 

18 nci madde, yeniden gecekondu yapımının kesin olarak önlenmesi için, formalitelerin müm
kün mertebe kısaltılmasını öngörmektedir. 

19 ve 20 nci maddeler, harita, plân ve prognamtefnn hazırlanması ve bunların öncelik sıraları
nın tâyini hususlarını hükme bağlamaktadır. 

21 ve 22 nci maddelerle, gecekonduların ıslah şekilleri hükme "bağlanırken, bunlarda oturanla
rın konut ihtiyaçkırı giderilmeden gecekondu yıkımı yoluna gidilmiyeceği, kalkınma plânı ilkeleri
ne de uyulmak suretiyle, açıkça belirtilmiştir. 

Bu maddeler aynı zamanda gecekondu ticaretine imkân veren d'avranışta<rı da önleyici hüküm
ler getirmektedir. 

23 ncü madde, yıkılması gereken gecekondularda, yıkım işinin ne şekilde ele alınacağını, 
24 ncü madde, .gecekondu ıslahı, tasfiye ve önleme bölgelerinde yapılacak kamu hizmet ve 

tesislerine katılma şekillerini, 
25 ve 26 nci maddeler de, arsa tahsis ve tevzi şekil ve şartlarını hükme bağlamıştır. 
Kendilerine arsa verilecek şahısların, Anayasamız hükümleri de göz önünde 'bulundurularak, 

yoksul veya dar gelirli olmaları şartı esas alınmıştır. 
27, 28. 29. 30 ncu maddeler, bu kanundan faydalanacaklara yapılacak yardımları ve bunların 

nelerden bağışık olacaklarını, 
31 nci mdde, Devletin îmar ve îskân Bakanlığı kanalı ile tatbikatın tahakkukunu sağlıyaeak 

bâzı tedbirler almasını, gerek bu Bakanlığa ve .gerekse belediyelere konut yapma imkânı verilmesini 
hükme bağlamıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 83) 
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32 nci madde, lb» kanun tatbikatında 6785 sayılı Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın yapı

lacak işlemlerin tesbitinıe, 
33 ncü madde, bu kanun gereğince yapılacak işlemlerin nelerden bağışık olacaklarına, 
34 ncü madde, ihtiyaç sahiplerine verilen arsaların ticari gayelere alet edilmemesine dair hü

kümler getirmektedir. 
35 nci madde,- belediye sınırları ve mücavir sahalar dışındaki kamu arsalarının da bu kanunda

ki amaçlarda kullanılabileceğini hükme bağlamıştır. 
36 nci maddeye göre kamunun uygulanması ile ilgili yönetmeliklerin ilgili diğer bakanlıklarla 

birlikte hazırlanması imar ve iskân Bakanlığına^ görev olarak! verilmektedir. 
37 ve 38 nci maddeler, oezıa hükümlerini ve dâva mercilerini, 
39 ve 40 nci maddeler, çeşitli hükümleri ihtiva etmekte, 
41 nci madde, yürürlükten kaldırılan hükümleri, 
42 ve 43 ncü maddeler de, yürürlük hükümlerini ıbelirtmektedir. 
Ayrıca, tasarıya eklenen 5 geçici maddeden : 
Geçici 1 nci madde ile kendi arsasına veya sahibinin muteber muvafakati 'halinde özel mülki

yetteki arazi ve arsalar üzerinde yapılmış olan izinsiz yapılardan ıslaha mulhtaç mesken topluluk
ları dâhilinde kalanlarında da bu kanun hükümlerinden istifadesi öngörülmüştür. 

Geçici 2 nci maddesi, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kendisine aidolmıyan arazi ye 
arsa üzerinde, bağ, bahçe ve meyvalık yetiştirmiş olanların haklarına dair hükmü ihtiva etmektedir. 

Geçici 3 "ncü madde, kalkınma plânı ve bütçe kanunlarının icabı olarak, imar ve iskân Bakan
lığınca başlanmış olan gecekonduların ıslahı, tasfiye ve önlenmesi ile ilgili uygulamalarda da bu 
kanun hükümlerinin tatbikini hükme bağlamaktadır. 

Geçici 4 ncü madde ile, 6188 sayılı Kanundan doğan müktesep haklar ve yükümlülükler mahfuz 
tutulmuştur. 

Geçici 5 nci madde ile gecekondu ıslah bölgelerinde belediyelere ait aırazi ve arsalar üzerinde, lj>u 
kanunun yayımı tarihinden evvel yapılanlardan imar plânına uygun olarak kalmasında sakınca 
olmıyanlara bedeli mukabilinde tapularının verileceğini âmirdir. 

işte bu kanun tasarısı yukarda belirtilen görüşlerin ışığı altında hazırlanmış bulunnıaktadir. 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşı ile İzmir'Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkada

şının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında kanun teklifi (2/13) 

28 .10 .1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçen Devre esnasında Yüksek Meclise sunulmuş bulunan ve Meclis gündeminde sıra bekle
mekte iken Devre sona ermiş bulunan S. Sayısı :2/605 olan Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
daki kanun "teklifinin İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince ilgili encümene havalesini rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
R. Ülker 

İstanbul Milletvekili 
O. Bir git 

Sivas Milletvekili 
N. Arslan 

Bursa Milletvekili 
S. Çanga 

Aydın Milletvekili 
M. S. Koç 

Trabzon Milletvekili 
A. R. Uzuner 

Erzurum Milletvekili 
G. Karaca 

Ankara Milletvekili 
II. Tez 

Balıkesir Milletvekili 
8. Koç 

Giresun Milletvekili 
M. K. Çilesiz 

İstanbul Milletvekili 
C. Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi ile ilgili kanun teklifleri, işin önemine binaen geçici bir ko
misyondan geçirildikten sonra, Meclis gündemine alınmışsa da, vaktin yetersizliği sebebiyle geçen 
devrede görüşülememiştir. 

Tasarının Sıra Sayısı: 930 ve dosya, numarası : 2/605 ve 2/620 dir. 
Mezkûr tasarının kanunlaşması için, İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince, ilgili komisyonlara ha

valesini saygı ile rica ederiz. 
27.10.19.65 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
'M. Uyar A. Ertunga 1. Kahadayı R. Ülker 

Balıkesir Milletvekili 
S. Koç 

Aydın Milletvekili 
M. Ş. Koç 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yümaz 

Muğla Milletvekili 
S. Pencap 

Uşak Milletvekili 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Manisa Milletvekili 
M. Ok 

Gaziantep Milletvekili 
H. Yılmaz 

İstanbul Milletvekili 
G. Kırca 

Kırşehir Milletvekili 
S. Onan 

Millet Meclisi Yük :ek Başkanlığına 

«Gecekonduların düzenlenmesi hakkında kanun teklifi» miz ilişikte sunulmuştur. Gereğinin ye
rine getirilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
R. Ülker 

İstanbul Milletvekili 
V. Özarar 

İstanbul Milletvekili 
G. Kırca 

İstanbul Milletvekili 
S. Vardarlı 

İzmir Milletvekili 
Ş. Bak§ık 

İstanbul Milletvekili 
O. Oran 

İstanbul Milletvekili 
S. Sarper 
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Gecekonduların düzenlenmesi hakkında kanun teklifi 

GEREKÇE 

GENEL GEREKÇE 

Halen memleketimizde mevcut gecekondu sayısına dair eldeki son rakam 1960 yılı sonu itıba 
riyledir. Buna göre, % 70 i Ankara, İstanbul ve İzmir'de olmak üzere 240 000 gecekondu mevcu-
dolup bu gecekondularda barınan insanların sayısı takriben 1 200 000 kişidir. 1960 yılı sonundan 
beri bu gecenkonduların sayısında önemli bir artış olduğu da şüphesizdir. 

Gecekondu problemi bugün Türkiye'nin hemen bütün şehir ve kasabalarında raslanan bir dâva 
halini almıştır. Ancak, bu dâvanın ziyadesiyle ciddî bir mahiyet aldığı şehirler, Ankara, İstanbul 
ve İzmir'den başka, Adana, Bursa, Eskişehir, Gadantep, Samsun, Urfa ve Zonguldak'tır. j 

Memleketimizde gecekondu yapımı daha ziyade 1945 ten itibaren başlamış ve ancak, 1955 j ten 
sonra gecekondu yapımı son derecede hızlanmıştır. Şöyle ki, halen mevcut gecekonduların yarı|sm-
dan fazlası 1955 ten sonra yapılmıştır. j 

Gecekondu dâvasını yaratan âmilleri aşağıdaki şekilde özetlemek kabildir : j 
1. Gecekondu dâvası, esas itibariyle, genel nüfus artışının ve zirai verimlerin azalnıası 

sonucunda köyden şehre doğru vukubulan göç hareketlerinin tabiî bir neticesi olarak orijaya 
çıkmıştır. | 

Bununla beraber, bu temel âmilin yanısıra, gecekondu yapımının diğer bâzı önemli âmiller|i de 
mevcuttur : 

2. Hayat pahalılığının enflâsyon dolayısiyle hızla artması ve şehirlerde oturan bir kısım prta 
sınıf mensuplarının ferdî gelirlerinin önemli ölçüde azalması karşısında bunların kira ödiyem^me-
leri; 

3. Enflâsyon ve spekülâsyon dolayısiyle konut kiralarmdaki anormal yükselişler; 
4. Enflâsyonun teşvik ettiği bina ve arsa spekülâsyonu karşısında düşük gelir tabakalaşma 

mensubolanların kendi imkânlariyle konut sahibi olmalarının gitgide imkânsızlaşması; 
5. Aynı sebeplerle lüks konut yapımının teşvik edilmesi ve sosyal konut politikasının] ele 

alınmamış olması; 
16. Şehircilik politikası yokluğu ve bâzı imar mevzuatının gerçeklere aykırılığı; i 
7. Gecekondu yapımının hiçbir ciddî düzene bağlanmamış olması gibi sebepler de gecekojndu 

dâvasının bugünkü vüsat ve ciddiyetini kazanmasında önemli âmilleri teşkil etmişlerdir. 
Gecekondu fenomeni, bu vasıflariyle uzun bir enflâsyon devresinden geçmiş az gelişmiş bir mem

leketin temel meselelerinden biri olarak memleketimizde de, artık biran önce düzenlenmesi gere
ken bir konu olarak karşımıza çıkmış bulunmak tadır. 

Gerçekten, gecekondu vakıası, sosyal bakımdan, bu mahallelerde yaşıyan vatandaşlar ihmal 
edildikçe, sosyal küskünlük yoluyla bir sınıf kavgasının tehlikeli nüvelerini taşıdıktan başka; su 
ve kanalizasyon gibi tesislerden mahrum bu bölgeler bulaşıcı hastalıkların yuvası haline gelmekte; 
şehircilik, bakımından, şehirlerin etrafı normal yedi kuşaklar yerine gecekondularla dolmak Sure
tiyle gitgide şehirlerin boğulması hadisesiyle karşılaşılmakta ve her hangi bir teknik yardım öngö
rülmeden yapılan bu konutlar kolayca harabolmakta ve bunların her hangi bir teminata sahibolmak-
sızm yıkım tehdidi altında olmaları dolayısiyle de iktisadi israf ayrıca teşvik görmektedir. 

Bu durumda, yürürlükteki Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bir yandan lüks konut yapımını ve arsa 
spekülâsyonunu önleyici tedbirleri öngörürken; diğer yandan da, sosyal konut yapımını ve mev
cut gecekonduların sosyal konuta tahvilini teşvik edici tedbirlere yer vermiştir. Bu suretle, Kal
kınma Plânı, gecekonduyu geçici bir vakıa kabul etmiş ve bunların sosyal konuta tahvilini ve 
gecekondularda oturanların sosyol konutlara intikalini esas gaye olarak ele almıştır. 

Bununla beraber, yine yürürlükteki Kalkınma Plânı, gecekondu probleminin halli için harjeket 
noktası olarak, evvelemirde gecekondu vakıasının tanınmasını esas ittihaz etmiş bulunmaktadır. 
Nitekim, Kalkınma Plânı, konut politikasının ana ilkelerinden biri olarak, «gecekonduları, içjinde 

| 
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bulunanlara konut bulmadan yıkmamak», «gecekonduların arsa mülkiyeti problemini çözmek» ve 
bunların «kamu hizmetlerini karşılıyarak durumlarını düzeltmek» kurallarını kabul etmiş bulun
maktadır. 

Böyle olunca, köyden şehire göç hareketinin daha uzun bir süre durdurlamıyacağı dikkat nazarına 
alınırsa, gecekondu yapımını önlemenin yasaklayıcı mevzuat yoluyla mümkün olamıyacağı ve bunun 
ve ancak köyde zirai verimlerin artırılması ve yardımcı meşgalelerin yaratılması ve şehirde de 
sanayileşmenin hızlandırılmasına bağlı olduğu kolaylıkla anlaşılır. Şu halde, Kalkılma Plânının 
konut politikası bakımından gösterdiği istikametlere tamamiyle sadık kalınmakla beraber, Kalkın
ma Plânının, gecekondu yapımını önlemekten bahsederken maksadının yasaklayıcı tedbirler ol
madığı aşikârdır. Kalkınma Plânında gecekondu yapımını önlemekten bahsedilirken kasdolunan 
husus, daha uzun bir süre yeni gecekonduların yapılacağı realitesini inkâr etmek olmayıp, sade
ce ve sadece, sosyal konut yapımı ve gecekonduların sosyal konuta tahvili hızının yeni gecekondu 
yapımı hızından fazla olmam'asmı sağlayıcı bir genel politika sayesinde gecekonduları bir süre 
(ve uzunca olacak bir süre) sonra tasfiye etmekten ibarettir. 

tşte, bu kanun teklifi, gecekonduların mülkiyet problemini halletmek ve gecekondularda oturan 
vatandaşların yıkım tahdidi altında kalmalarını önlemek ve bunların kamu hizmetleriyle ilgili ko
nularda bâzı temel tedbirleri getirmek amaciyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Kanunlaşması takdirinde, bu kanun teklifinin başarısı, genel iktisat ve konut politikasının Kal
kınma Plânında öngörülen diğer unsurlarının başarısına bağlıdır. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — Bu maddede,, gecekondunun tarifi verilmektedir. Sırf hukuk plânında kalmak 
üzere, gecekondunun başkasına ait arsa üzerinde yapılmış olup olmadığı dikkat nazararma alın
mamıştır. Bu suretle, gecekondu onu yapanın r.rsası üzerinde yapılmış olsa bile, sosyal siyaset 
bakımından korunmuştur. 

«Kolaylıkla sökülüp taşınabilecek veya kolay1 ıkla yıkılabilecek» vasıfta olmıyan ve ister ya
pana ait arsa üzerinde, ister başkasının arsası üzerinde inşa edilmiş olsun, imar mevzuatına aykırı 
olarak inşa edilmiş olan diğer binalar bu kanun hükümlerinden istifade edemiyeceklerdir. Zira, 
bunların bu hükümlerden istifade etmelerini gerektiren her hangi bir sosyal adalet mülâhazası 
mevcut değildir. 

Madde 2. — Bu maddede, gecekondu bölgelerinin nasıl tesbit edileceği belirtilmektedir. Bu tes-
bit işlemi yapılırken, diğer imar mevzuatının ve belediyelerin görevlerinin ve şehirlerin nâzım imar 
plânlarının da dikkate alınacağı şüphesizdir. 

Madde 3. — Bu maddede, yürürlükteki Kalkınma Plânına uygun olarak, gecekonduların yıkıl
maması ilkesi vaz'olunmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile, daha önceki hukukî duruma göre verilmiş kesinleşmiş yıkma karar
larının yargı organlarınca değiştirilmesine dair Anayasanın 132 nci maddesine uygun bir prosedür 
vaz'olunmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile, gecekondu bölgesi içinde bulunup da iktisadi veya sosyal amaçlarla 
kıymetlendirilecek arazi üzerindeki gecekonduların durumu düzenlenmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, kamu hizmetlerine ayrılacak arazi üzerindeki gecekonduların duru
mu düzenlenmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, tesbit edilecek gecekondu bölgeleri dışındaki bölgelerde gecekondu 
yapma yasağı konulmaktadır. 

Madde 8. — Bu maddede, genel hükümlerin ne zaman uygulanacağı konusu düzenlenmektedir. 
Madde 9. — Bu maddede, gecekondunun tesbit edilecek gecekondu bölgeleri dışında kalması, 

iltisadi veya sosyal amaçlarla kıymetlendirilecek arazi üzerinde bulunması, kamu hizmetlerine 
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tahsis edilecek arazi üzerinde olması ve gecekondular için konulacak tüzük esaslarına uygjun 
olmaması sebepleriyle yıkılması hallerinde, gecekonduda oturan kimseye tanınacak teminat düzen
lenmektedir. Bu takdirde, gecekonduda oturan vatandaşa, evvelâ yeni bir gecekondu yapması 
için bir yer gösterilecek; belli bir süre içerisinde o yerde yeni gecekondusunu yapması beklenecek 
ve yeni gecekondusunu yapması için kendisine gerekli para peşin olarak ödenecektir. 

Madde 10. — Bu maddede, gecekondulara tahsis maksadiyle kamulaştırmanın nasıl yapılacağı 
düzenlenmektedir. 

Madde 11. — Bu maddede, 10 ncu madde gereğince yapılacak kamulaştırmalar, Anayasalın 
38 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tabi tutulmuştur. 

Madde 12. — Bu maddede, gecekondu bölgelerinin genel düzeni ele alınmaktadır. i 
Madde 13. — Bu maddede, gecekondu ruhsatı konusu düzenlenmektedir. 
Madde 14. — Bu maddede, gecekondu resmî konusu düzenlenmektedir. Bu resim pratikte, 

gecekondu sâkinlerinin ödedikleri fahiş kiraların çok altında olacaktır. ! 
Madde 15. — Bu maddede, gecekonduda oturanların bâzı şahıslar tarafından geniş ölçüde 

istismar edilmelerine yol açan gecekondu alım satımı ve kiralanması yasak edilmektedir. 
Madde 16. — Bu maddede, gecekondudan çıkma konusu düzenlenmiştir. 
Madde 17. — Bu maddede, boşalan gecekonduların ne suretle tahsis edilecekleri konusu ele alın

maktadır. 
Madde 18. — Bu maddede, gecekonduların yapım bedelinin ne suretle takdir edileceği husıjısu 

ele alınmıştır. 
Madde 19. — Bu maddede, gecekondusunu inşa ettiği arsa kendisine aidolan kimsenin duruinu 

düzenlenmiştir. 
Madde 20. — Bu maddede, gecekondu sahiplerine verilecek irtifak hakkı ele alınmıştır. Gece

kondunun ancak geçiei bir vakıa olarak tanınması ve asıl olan gayenin gecekondunun sosyal kontıta 
tahvili gayesi olması muvacehesinde, gecekondu sahiplerine verilecek tapu senetleri, mülkijyet 
hakkını değil; fakat, sadece irtifak hakkını natık olacaktır. Bu sunretle, bu kanun hükümlerihin 
kamu mercilerine tanıdığı yetkilerle, gecekondu sahibine tanınan hak arasında da bir tenazur 
kurulmuş olmaktadır. 

Mevcut mevzuat gereğince dahi, sosyal konuta tahvil halinde mülkiyet hakkının doğması gerek
tiği muhakkaktır. 

Madde 21. — Bu madde ile, son defa kabul edilen hükümlerden de ileri olarak, gecekondu 
bölgelerinin asgari ihtiyaçlarına kamu hizmetleri bakımından birinci öncelik tanınmıştır. Bu mad
de ile bir direktif hükmü sevk edilmektedir. 

Madde 22. — Bu madde ile, îmar ve İskân Bakanlığının genel yetkilerine uygun olarak i bu 
kanunun uygulanması bakımından bu Bakanlığa belediyeleri denetleme yetkisi tanınmaktadır.! 

Geçici madde 1. — Bu madde ile, bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar alman yıkma karar
larının durdurulması konusu düzenlenmektedir. 

Geçici madde 2. — Bu madde ile, bu kanunda derpiş edilen tüzüğün çıkanlması için belli bir 
süre tesbit edilmektedir. 

Madde 23. — Bu madde ile, kanunun yürürlük tarihi tesbit edilmiştir. Bu yürürlük tarihi jile, 
bu kanunda öngörülen tüzüğün yürürlük tarihi birbirine mütenazır olacaktır. 

Madde 24. —Bu madde, yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER 
VE 10 ARKADAŞI İLE İZMİR MİLLETVE
KİLİ MUSTAFA UYAR VE 12 ARAKADA-

ŞININ TEKLİFİ 

Gecekonduların düzenlenmesi hakkında 
Kanun 

Gecekondu tanımı 

MADDE l. — Bu kanun anlamında gecekon
du, imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olup 
kolaylıkla sökülüp taşına •bölecek veya kolaylıkla 
yıkılabilecek olan komut veya dükkândır. 

Gecekondu bölgelerinin tesbiti : 

MADDE 2. — Gecekondu bölgesi/gecekondu
ların kesif olaraik bulundukları bölgeler ile gece
kondu yapımına ayrılacak (bölgelerdir. 

Gecekonduların toplu hıalde yapılmış olduğu 
beldelerde belediyeler, özellikle Adana, Ankara, 
Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Samsun, Urfa ve Zonguldak illeri sınır
ları içindeki belediyeler, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden 'başlıyarak dört ay içinde, belediye 
encümeninin teklifi üzerine belediye meclisi ka
ra riyle gecekondu bölge veya bölgelerini tfcesbit 
eder ve onanmak üzere İmar ve İskân Bakanlığı
na 'bildirirler. Belediyeler, bu tesibit işlemini 
yaparken, İmar ve İskân Bakanlığınca kendile
rine sağlanacak bava fotoğrafları ile sair bilgi 
ve belgelerden faydalanırlar. İmar ve İskân Ba
kanlığı, bu konudaki kararını, 'belediyenin baş
vurmasından başlıyarak üç ay içinde vererek il
gili '^belediyeye bildirir. İmar ve iskân Bakanlığı
nın onay kararı kesindir. Gecekondu bölgeleri
min tesbiti işi enlilerinde 'uygulanacak esaslar tü
zükle tesbit edilir. 

Bu bölgeler, başka 'bir belediyenin sınırlarını 
akmamak suretiyle, belediye sınırları dışında da 
tesbit edilebilir. Bu takdirde, o belediyenin sı
nırları, bu bölgeleri de içine alacak şekilde geniş
lemiş olur. 

İmar ve İskân Bakanlığı, gerekli gördüğü bel
delerde, yetkili belediyeden o beldede gecekondu 
bölgesi veya bölgelerinin 'tesbit edilmesini istiye-
bilir. Bu takdirde, tesibit işleminin, İmar ve İs
kân Bakanlığının bildirisinin alınmasından baş
lıyarak dört ay içinde tamamlanıp onay istemi

nin aidi geçen bakanlığa gönderilmesi gereklidir. 
Bu halde de, 2 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

İmar ve İskân Bakanlığının onay kararları, 
onaylanan tesbit karariyle bir arada Resmî Gaze
tede yayınlanmakla yürürlüğe girer. 

Gecekonduların yıkılmaması ilkesi : 

MADDE 3. — 2 nci madde 'uyarınca tesibit 
edilen gecekondu bölgeleri içerisinde yapana 
aidolan veya olmıyan arazi üzerinde yapılmış ve
ya yapılacak gecekondular, bü kanunun diğer 
maddelerinde yer alan istisnalar dışında, hiçbir 
suretle yıkılamaz. 

Yargı organlarının 
varları : 

kesinleşmiş yıkma ka-

MADDE 4. — 2 nci madde gereğince gece
kondu bölgesinin Ifceslbitiınden önce adlî veya idari 
yargı organları tarafından alınmış olup kesin
leşmiş 'bulunan yıkma kararlarının bu kanuna 
uyulmak suretiyle kaldırılması için, taraflar arala
rında anlaşamadıkları takdirde, gecekonduda otu
ran' veya onu kullanan şahsın, yıkma kararını 
vermiş olan adilî yargı organına veya yıkma hak
kındaki idari kararı onaylamış olan idari yargı 
organına başvurmaya hakkı varıdır. Bu 'hak, gece
kondu 'bölgesinin tesbitine dair kararın yürürlü
ğe girmesinden başlıyarak doksan güN sonra 
düşer. 

2 nci madde gereğince gecekondu bölgesinin 
tesbitinden önce yetkili idari merciler tarafından 
alınmış olup yerine getirilmemiş olan yıkma ka
rarlarından bu kanun bükümlerine aykırı düşen
ler. bahis konusu tesbit kararının yürürlüğe gir
diği tarihte kaldırıl] ir. 

İktisadi veya sosyal amaçlarla kıymetlendiri
lecek arazi. : 

MADDE 5. — Dev]öt ve diğer kamu tüzel ki
şileri veya sair gerçek ve tüzel kişiler ve bu ara-
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da özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından iktisa
di veya sosyal amaçlar içitn kullanılmakta 'bulu
nan veyahut '2 nei madde gereğince gecekondu 
bölgesinin te^biti kararının1 yürürlüğe girmesin
den başlıyarak iki yıl içerisinde 'aynı amaçlarla 
kullanmak üzere 'ayrılmış olan1 arazi üzerinde 
yapılmış veya yapılacak gecekondular için 3 ncü 
madde hükmü uygulanmaz. 

Kamu hizmetleri için ayrılan arazi : 

MADDE 6. — Yol, okul, çeşme, sağlık merke
zi, karakol, kanalizasyon1 ve kamu hizmetleri için 
gerekli diğer 'binaların yapılması ve Itesislerin 
kurulması amaciyle yetkili mercilerce ayrılan 
arazi üzerindeki gecekondular hakkında 3 ncü 
madde hükmü uygulanmaz. 

Gecekondu bölgeleri dışında gecekondu yapma 
yasağı : 

MADDE 7. — 2 nci maddeye göre tesbit edi
len gecekondu bölgeleri dışında gecekondu yap
mak yasaktır. 

Durumu 1 nci fıkra (hükmüne uygun düsmi-
yen gecekondular' yıktırılır. 

Genel hükümlerin uygulanması : 

MADDE 8. — '2 nci 'maddenin uygulanmadı
ğı beldelerde ve bölgelerde, yürürlükteki hükümle
rin uygulanmasına devam olunur. 

2 nci madde hükümlerine uygun olarak ge
cekondu bölgesi içinde bulunup da 1 nci mad
de anlamında gecekondu sayılmayan binalar 
hakkında yürürlükteki hükümlerin uygulanma
sına devam olunur. 

Yıkma halinde teminat : 

MADDE 9. — 5, 6, 7 veya 12 nci maddeler 
hükümleri gereğince yıkma veya tadil kararına 
konu olan gecekonduda oturan veya onu kullanan 
şahsa, istediği takdirde, belediye tarafından 
2 nci maddeye göre tesbit edilmiş gecekondu 
bölgesi içinde, o şahsın çalıştığı işyerine gidip 
gelmesi ve ailesinin genişliği bakımlarından uy
gun düşen bir gecekondu ayrılıncaya veyahut 
yeni gecekondu yapmak üzere bir yer gösteri
lip o şahıs o yerde yeni gecekondusunu yapın
caya kadar, yıkma kararı yerine getirilemez. An
cak, her halde, yeni gecekondu yapılması için 

yer gösterilmesi takdirinde, yer gösterilmesine 
dair bildirinin alındığı tarihten başlıyarak |iki 
ay sonra, yıkma kararı, yıkma masrafları (be
lediyeye aidolmak üzere, yerine getirilir. 

5 veya 6 nci maddeler veyahut 12 nci mad
denin 1 nci fıkrası hükümleri gereğince otur
duğu veya kullandığı gecekondu yıkılacak viya 
tadil edilecek olan şahsa yeni gecekondu yapnlak 
üzere bir yer gösterilmesi takdirinde, kendisi
ne, yeni gecekondusunu yapabilmesi için gerekli 
para belediyece peşin olarak ödenir. Ancjak, 
yukardaki fıkrada gösterilen iki aylık süre içe
risinde yeni gecekondusunu yapmıyanlar(Jan 
bu para bir katı fazlasiyle geriye alınır. 

7 nci maddede söz konusu gecekondulardan 
sadece 9 Kasım 1963 günü ' mevcudolanlar, ! bu 
maddede yer alan teminattan faydalanırlar, j ' 

Gecekondulara ayırma amaciyle kamulaştır
ma 

MADDE 10. — 2 nci maddeye göre tesbit 
edilen gecekondu bölgesi içinde bulunan ve 5 İnci 
maddede bahis konusu olmıyan arsalardan 
Devlete ve kamu tüzel kişilerine ait bulunan
larla sahipsiz olanlar, 
mıştır. 

2 nci maddeye göre 
bölgesi içinde bulunan 

gecekondular için ajjrıl-
I 

tesbit edilen gecekondu 
ve 5 nci maddede b^his 

konusu olmıyan arsalardan özel mülkiyet alfan
da bulunanlar Devletçe gecekondulara ayrılmak 
üzere kamulaştırılır. Bu kamulaştırmalara dair 
işlemler İmar ve İskân Bakanlığı eliyle yürütü
lür. 

5 nci maddede bahis konusu olup da gjynı 
maddede yazılı süre sonunda iktisadi veya sos
yal bir amaç için kullanılmak üzere gerekli ha
zırlıklara girişilmemiş olan arazi hakkında da 
1 ve 2 nci fıkralar hükümleri uygulanır. 

Kamulaştırmada uygulanacak esaslar : 

MADDE 11. — 10 ncu maddenin 2 ve 3 jncü 
fıkraları gereğince kamulaştırmada, arazinin 9 
Kasım 1963 günü cari olalı piyasa bedeli; ve $ğer 
Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği tarjihte 
Tnevcut idiyse, üzerinde gecekondu yapılmasın
dan önceki piyasa bedeli esastır. 

Kamulaştırma bedelinin, yirmibeş bin lirası 
peşin, geri kalan kısmı ise taksitle ödenir| 

Taksite bağlanacak miktar, peşin ödenecek 
miktardan az ise, bedelin geri kalan kısanını 
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taksite bağlamakta veya peşin ödemekte İmar 
ve İskân Bakanlığı serbesttir. 

Taksite bağlanacak miktarlar için, kamulaş
tırmanın kesinleştiği tarihten başlıyarak on yıl 
içinde ve on eşit taksitte ödenmek üzere, Ha
zinece hak sahiplerine ada yazılı bonolar veri
lir. Bu bonolara yılda % 2,5 faiz uygulanır. Bu 
bonoların itfasını, faizlerini ve diğer giderleri
ni karşılıyaeaJk ödenek, her yıl Maliye Bakan
lığı bütçesine konulur. 

Gecekondu bölgelerinin genel düzeni: 

MADDE 12. — 2 nci madde gereğince tes-
bit olunan gecekondu bölgeleri, belediye tara
fından tüzükle gösterilecek esaslara göre ifraz 
olunur. İfraz plânı gereğince belli gecekondu
ların tadili, 13 ncü madde uyarınca ruhsat alan 
veya oturan veya kullanan şahıstan belediyece 
istenebilir veyahut belli gecekondular yıktırı-
labilir. 

2 nci madde gereğince gecekondu bölgele-
leri tesbit olunduktan sonra yapılabilecek ge
cekondu tipleri ve beldenin genel düzeni ve 
özellikle, sağlığı bakımından gecekonduda otu
ran veya onu kullanan şahısların uymaları ge
reken hususlar, tüzükle gösterilecek esaslara 
uygun olarak, belediye encümeninin kararı ve 
İmar ve İskân Bakanlığının bu kararı onayla
ması suretiyle tesbit olunur. 

Gecekondunun tadili veya ona ek eklenmesi, 
belediyenin izniyle olur. 

Bu maddede öngörülen tüzük hükümleri ile 
yine bu maddede bahis konusu kararlara, zikri 
geçen tüzük ve kararlarda gösterilen süreler 
içinde uymıyanlar, oturdukları veya kullandık
ları gecekondudan çıkartılır ve bu gecekondu
lar, bu tüzük ve kararlar gerektiriyorsa, yık
tırılır. 

Bu tüzükte, gecekonduların yapımı ve tadili 
için gerekli teknik yardımın nasıl yapılacağı 
da düzenlenir. 

Gecekondu ruhsatı: 

MADDE 13. — 2 nci maddeye göre tesbit 
edilen gecekondu bölgelerinde gecekondunun 
yapılması, belediyeden ruhsat alınmasiyle müm
kündür. 

Kuhsat verilebilmesi için, başvuran şahsın 
Türk vatandaşı olması; gecekonduda kendisi

nin oturacağını veya onu kendisinin kullana
cağını yazıyla yükümlenmesi; gecekonduyu 
konut olarak kullanacaksa, her hangi bir baş
ka konutu olmadığını ve 24 Temmuz 1953 ta
rihli ve 6188 sayılı Kanun uyarınca kendisine 
arsa verilmesi için başvurmamış olması veya 
bu şekilde başvurmuş bir özel tüzel kişinin 
üyesi olmaması; gecekonduyu dükkân olarak 
kullanacaksa, her hangi bir başka dükkânı ol
madığını bildirmesi ve gecekondu ruhsatiyesi
ni peşin olarak ödemesi gereklidir. Gecekondu 
ruhsatiyesi, belediye encümeninin teklifi üzeri
ne belediye meclisi tarafından tesbit olunur. 
Bu ruhsatiye konutlar için elli liradan az ve 
üçyüz liradan fazla olamaz. Bu ruhsatiyeyi 
defaten ödiyemiyecek kadar hal ve vakti ye
rinde olmıyanların bu yükümü, belediye baş
kanının karariyle oniki aylık eşit taksitlere 
bağlanabilir. Dükkânlar için söz konusu ruh
satiye, üçyüz liradan az ve bin liradan fazla 
olamaz; bu halde, ruhsatiye ödemesi taksite 
bağlanamaz. 

Bu madde hükümlerine uyulmaksızın yapı
lan gecekondulara belediyece elkonulur. Bun
lardan yıktırılmasına lüzum görülmiyenler hak
kında 17 nci madde hükümleri uygulanır. 

2 nci madde uyarınca alman gecekondu 
bölgesi tesbitine dair kararın yürürlüğe girme
sinden önce yapılmış gecekondularda oturanlar 
veya bunları kullananlar da, aynı ruhsatiyeyi 
oniki ayda oniki eşit taksit halinde ödemek zo
rundadırlar. Ancak, bunlardan gecekonduda 
kira ile oturanlar ruhsatiye ödemezler. Euhsa-
tiye ödemek zorunda olup da ödemiyenler hak
kında 3 ncü fıkra hükmü uygulanır. Bu zorun-
luğu yerine getirenlere ise, gecekondu ruhsatı 
verilir. 

Gecekondu Resmi: 

MADDE 14. — Bu kanun gereğince bir ge
cekonduda oturmaya veya bir gecekonduyu 
kullanmaya hakkı olan ve 13 ncü madde uya
rınca kendisine gecekondu ruhsatı verilmiş olan 
her şahıs, bu ruhsatın verilmesinden başlıyarak 
her aybaşında belediyeye on liradan az olma
mak ve elli lirayı aşmamak şartiyle, gecekon
du resmi öder.. Gecekondu resmi, belediye en
cümeninin teklifi üzerine belediye meclisi tara
fından gecekondu bölgesinin özellikleri ve ge-
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cekondunun vasıfları dikkate alınarak tesbit 
olunur. Dükkânlarda bu resim, otuz liraden az 
olmamak ve yüzelli lirayı aşmamak şartiyle, 
ayni: şekilde tesbit edilir. 

Gecekondu resmini ödemiyenlerden üç ay 
veya daha fazla zamandan beri iş sahibi olan
lar, gecekondudan çıkartılır. 

Gecekondu resminin ödeme usulleri ile res
min tesbitine karşı itirazların yapılması ve ka
rara bağlanması usulleri, tüzükle tesbit edilir. 

j 

Gecekondu alım şahmı ve kiralanması yasağı: 

MADDE 15. — Gecekondu alıp satmak ve 
kiralamak yasaktır. Birden fazla gecekondu 
sahibi olmak tla yasak edilmiştir. Birden fazla 
gecekonduya sahibolanlar, durumu bir bildiri 
üe bu kanunun yürürlüğe girmesinden bağlıya
rak bir ay içinde belediyeye bildirerek hangi
sini tercih ettiklerini açıklamak zorundadırlar. 
Bu bildiride bulunma zorunluğuna uymıyanla-
rm gecekonduları ile bildiride tercih edilmedi
ği açıklanan gecekondular belediyenin tasarru
funa geçer ye bunlar hakkında 17 nci madde 
hükümleri uygulanır. Belediye, biri konut, bi
ri de dükkân olarak kullanılan iki gecekondu
ya sahibolanlara, gerekiyorsa, bunlara bir ara
da tasarruf hakkını tanıyabilir. 

2 nci mddeye göre gecekondu bölgesi tes
bitine dair kararın yürürlüğe girmesinden ön
ce belli bir gecekonduda kira ile oturan veya 
onu kira ile kullanan şahsın o zamana kadar 
ödemiş olduğu kira toplamı o gecekondunun 
yapım bedeline eşitse veya bu bedeli aşmışsa, 
bahis konusu şahıs o gecekondu üzerinde 20 nci 
maddenin tanıdığı haklara sahibolur ve gece
konduyu kiralıyanm gecekondu üzerinde hiç
bir hakkı kalmaz. Eğer ödenmiş kira toplamı 
gecekondunun yapım bedeline erişmemişse, ge
cekonduda oturan veya onu kullanan şahıs, 
yapım bedeli miktarına eriyinceye kadar kira 
ödemeye devam eder ve bu sürenin sonunda iş
bu fıkra hükümleri uygulanır. 

Gecekondudan çıkmak: 

MADDE 16. — Oturduğu veya kullandığı 
gecekondudan çıkmak istiyen şahıs, bu isteği
ni, çıkacağı tarihi de belirterek belediyeye bil
dirir. 
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Çıkacağını bildiren şahıs, gösterdiği tarilite 
gecekondudan çıkmak zorundadır. Gerekli ijse, 
belediyenin yetkili mercilerince bu süre en çpk 
bir ay uzatılabilir. i 

Gecekondudan çıkan şahıs, çıktığı vakit ge
cekondu ruhsatını belediyeye geriVerir. i 

Boşalan gecekondular: j 

MADDE 17. — 16 nci maddenin uygulan
ması sebebiyle veya başka her hangi bir sebep
le boşalan gecekondular üzerinde, gecekonduyu 
yapan dâhil, hiç kimse hiçbir hak ileri süremıez. 

1 nci fıkrada yazılı gecekondular, Gejce-
kondu Ruhsatiyesinin 13 ncü maddesinin 2 nci. 
fıkrası uyarınca ödenmesi şartiyle, gecekondu 
ruhsatı alabilmek için gerekli vasıfları hjaiz 
olanlardan başvuranlara belediyece tahsis e)di-

İ lir. 

Gecekondu yapım bedeli: 

MADDE 18. — 9 ncu maddenin 2 nci |ık-
rası ile 15 nci maddenin 2 nci fıkrasında bahis 
konusu yapım bedelleri, yapım yılına ve gece
kondunun vasıflarına göre belediyece götürü 
olarak takdir edilir. 

Gecekondunun maliki olan şahsın durumu: 

MADDE 19. — Gecekonducu kendisine i ait 
arazi üzerinde bulunanlar hakkında 13, 14, |15, 
16 ve 17 nci maddeler hükümleri uygulanmaz. 

- Gecekondu irtifakı: \ 
i 

MADDE 20. — Bu kanuna göre kendiline 
gecekondu yapmak veya bir gecekonduda otur
mak veyahut onu dükkân olarak kullanıjıak 
hakkı tanınan kimsenin, gecekondunun üzeHn-
de bulunduğu arazi ile ilgili olarak, eğer I bu 
arazinin maliki değilse, bu kanunun koydjığu 
şartlar içerisinde oturma veya kullanmajclan 
ibaret bir irtifak hakkı vardır. 

Bu irtifak hakkının tapu siciline kaydı j be
lediyece yapılır ve irtifak hakkı sahibine bu 
hakkını belirten bir tapu senedi verilir. Bu ka
yıt işlemi ve senedin verilmesi hare ve resme 
tabi değildir. 

1 nci fıkrada bahis konusu irtifak hakkı, 
sahibinin ölümü halinde, hakka konu olan j ge
cekonduda kendisiyle birlikte oturan miras$ıla-
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rina geçer. Bu takdirde de, 2 nci fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Bu irtifak hakkının mülkiyet hakkına tah
vili, yapılmış bir gecekondunun tüzükle göste
rilecek esaslara uygun olarak ıslah edilmiş ol-
masiyle mümkündür. Gecekonduların ıslahı ile 
ilgili olarak irtifak hakkı sahipleriyle Devle
tin ve belediyenin karşılıklı hak ve yükümle
ri de tüzükle belirtilir. 

Temel kamu hizmetlerinde öncelik: 

MADDE 21. — Devlet, belediye ve il özel 
idareleri ile diğer kamu tüzel kişileri ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri, 2 nci madde gereğince 
tesbit edilen gecekondu bölgelerinin yol, su, 
okul, sağlık merkezi, karakol ve ulaştırma gi
bi temel kamu hizmetlerinin görülmesinde, ay
nı hizmetler için mevcudolan tesislerin bakım 
ve yenileme ihtiyaçlarından sonra, bu bölgele
rin asgari ihtiyaçlarına birinci önceliği tanı
mak zorundadırlar. 

Bu kamu hizmetlerinin yerine getirilebilme
si için gerekli tesislerin yapılmasında gecekon
du bölgesinde gecekondu sahibi olanların çalış
ına yükümleri tüzükle gösterilir. 

İmar ve İskân Bakanlığının denetimi: 

MADDE 22. — Bu kanunun belediyelerce 
uygulanmasında denetim yetkisi îmar ve İskân 
Bakanlığına aittir. 

Gecekondu bölgeleri tesbit edilinceye kadar 
yıkma kararlarına itiraz: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden 2 nci madde gereğince ge
cekondu bölgelerinin tesbit edilmesine kadar, 
fiilen mevcut gecekondu bölgelerinde 9 Kasım 
1963 tarihinden önce yapılmış olan gecekondu
ların yıkılması için adlî veya idari yargı or
ganlarınca alınıp kesinleşmiş bulunan kararla

rın durdurulması amaciyle, gecekonduda otu
ran veya onu kullanan şahsın, kararı almış olan 
yargı organına başvurma hakkı vardır. Bu hak, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak 
gecekondu bölgelerinin tesbitine kadar onüç ay 
içinde kullanılabilir. 

Yetkili yargı organı, bu kanunun ruhuna 
bağlı kalarak hakkaniyet esasları içinde hüküm 
verir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıya
rak 2 nci madde gereğince yedi ay içinde ge
cekondu bölgelerinin tesbit edilmesine kadar, 
gecekondu bölgesinin tesbitine geçilecek olan 
beldelerde, bu kararın belediyece verilmesi söz 
konusuysa bu kararın alınmasından veya İmar 
ve İskân Bakanlığınca bu yolda istemde bulu
nulmasından sonra, gecekonduların yıkılması 
için idari kararlar alınamaz; 2 nci maddede is
men zikredilen belediyeler için ise, bu idari ka
rarlar, bu kanunun yayınlanmasından başlıya
rak alınamaz. Bu fıkra hükmü, sadece fiilen 
mevcut gecekondu bölgelerinde uygulanır. 

Tüzüğün yapılması: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunda tüzükle 
gösterileceği belirtilen hususlar hakkında tü
zük, bu kanunun yayımından altı ay sonra ha
zırlanıp Resmî Gazetede yayınlanmakla yürür
lüğe konulur. 

Yürürlük tarihi: 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Bu kanunun 1 nci geçici maddesi ve 2 nci 
geçici maddesi hükümleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme: 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 
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Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, Gecekonduların ıslahı, tasfiye ve önlenmesi 

hakkında kanun tdklifi (2/23) < | 

27 . 10 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçen devre esnasında Yüksek Meclise sunulmuş bulunan ve Meclis gündeminde sıra beklemekte 
iken devresi sona ermiş bulunan (2/620) esas sayılı Gecekondu kanun teklifinin İçtüzüğün 69 neu 
maddesi gereğince ilgili encümene havalesini rica ederiz. 

26 . 10 .1965 
Konya Milletvekili Ankara Milletvekili Trabzon Milletvekili Konya Senatörü 

t. Kabadayı A. Üstün A. Şener M. Obuz 

Artvin Senatörü 
F. Alpaslan 

Gaziantep Senatörü 
Z. tslâm 

Sivas Milletvekili 
O. Kabibay 

Kayseri Milletvekili j 
C. Nayman 

Balıkesir Milletvekili 
"8. Koç . 

Denizli Senatörü 
C. Akyar 

Zonguldak Senatörü 
A. Eyidoğan 

Erzincan Senatörü 
F. Baysoy 

Gecekonduların, ıslahı, tasfiye ve önlenmesi hakkında kanun teklifi 
ıgerelkçesi • - t 

5218 ve 5228 sayılı kanunların yerine kaim olmak üzere hazırlanmış bulunan 6188 sayılı Kamın, 
bir taraftan bina yapımını teşvik edici hükümleri, diğer taraftan da izinsiz yapıların önlenmesitıe 
dair hükümleri ihtiva ettiğinden, iki cephe arz etmektedir. 

Pek tabiîdir ki, genel anlamda, bina yapımını teşvik etmek, dolayısiyle memleket ölçüsünde muş
ken politikasına veçhe vermek, bu gibi bir kaç cepheli bir kanunda yer alan, dağınık şekilde tertip
lenmiş ve mahdut sayıda maddelere sıkıştırılmış hükümlerle mümkün değildir. Bu husus, başlılj>a-
şma ele alınması gereken, ayrı bir kanun mevzuudur. 

İzinsiz yapıların önlenmesi ise, muhtelif yönleriyle etüdedilmesine rağmen, bu husustatki hüküm
ler de, bugünkü ihtiyaca tamamen cevap vermekten uzak kalmıştır. 

Bununla beraber, hazırlandığı sıralarda, hissedilen boşluğu kısmen de olsa doldurabileceği düşü
nülen ve haddi zatında bir kısım problemlerin hallini" de mümkün kılan bu kanun, büyük talihsiz li
ge, tatbikatçıların elinde uğramış, yürütülemez olmuştur. 

Zaman zaman verilen yerli yersiz tâvizler, idarelerin ve bilhassa kânunun tatbikatiyle vazifjeli 
elemanların gerek bu tâvizler karşısında ve gerekse diğer bâzı faktörlerin tesiri altında, itiyat hâli
ne getirdikleri lâkaydiler *ve bilhassa, iktisaden geri kalmış memleketimizin iş bulma ve çalışma pa
halarının daha çok büyük merkezlerde toplanması ve dolayısiyle geçimini bu sahalarda çalışaıjak 
sağlamak mecburiyetinde olan büyük işçi kütlesinin normal yollarla karşılamakta güçlük çektiği mjes-
ken ihtiyacı ve bütün bunlara ilâveten, bu yolda alınması gereken mühim tedbirlerin çeşitli imkan
sızlıklar yüzünden alınamamış olması, bu kanunun lâyıkı veçhile • yürütülemeyişinin başlıca sebepleri 
arasında zikredilebilir. • _ j 

Bunun dışında, 6188 sayılı Kanun, izinsiz yapıyı, yapılanları yıkma yolu ile önleme prensibini 
esas almış, bunu basit birkaç yardımla takviye yoluna gitmiştir. j 

Halbuki izinsiz yapıyı önleme, herşeyden önce,izinsiz yapı yapılmasını meydana getiren sebeple-' 
rin ortadan kaldırılması halinde mümkün olabileceğine göre, prensipte, bir değişiklik yoluna gidil
mesi zaruridir. • • 

M. Meclisi (S. Sayısı : 83) 



— 16 — 
Tatbikat deyince, akla ilk gelen maddi imkânlardır. Binaenaleyh, gerek izinsiz yapıyı önleme ve 

gerekse nizami yollarla bina yapımını teşvikin en büyük dayanağının, maddi imkânlar olması lâzım-
gelir. 

Az gelirli, muhtaç bir aile, herşeyden önce barınacağı bir meskene ve bu meskeni yapmak üzere 
de zemine-, malzemeye, teknik yardıma ve mutlaka krediye muhtaçtır. Bu ihtiyaçlar giderilmeden ni
zami yollara şevki ne mümkündür ve ne de bir mâna ifade eder. 

Çalışma imkânları, izinsiz yapıların istilâsına uğrıyan büyük şehirlerimiz yerine, Anadolu'mu
zun ücra köşelerine kadar sokulmadıkça, çeşitli bölgelerimizde daha müsait yerlerde yeni yeni iş sa
haları temin edilmedikçe ve dolayısiyle az gelirli veya yoksul vatandaşın, daha iyi geçim imkânları 
aramak üzere büyük şehirlere akını durdurulmadıkça, bu problemin halli, hayal olmaktan ileri gide-
miyecektir. 

6188 sayılı Kanunun eksikliklerinden biri de, mevcut izinsiz yapıların zamanında tesbit edilme
sine dair hükümleri ihtiva etmemesi ve bu sebeple ardı arkası kesilmiyen yeni yeni izinsiz yapılara 
müsait bir zemin hazırlamış olmasıdır. 

Tatbikatta ve hususiyle arsa tahsis ve tevziinde aranması gereken şartların kifayetsizliği, bu ka
nundan istifadesine hiç de lüzum olmıyan şahıs veya toplulukların da, hakiki ihtiyaç sahipleri ara
sına karıştırılması ve hattâ bâzı ahvalde önplâna alınmış olması ve bu suretle yapılan yardımın çok 
kere maksat dışına çıkması neticesini doğurmuştur. 

Halbuki esas olan, normal yollarla meskene kavuşması mümkün olmıyan yoksul ve dar gelirli va
tandaşların bu ihtiyaçlarının giderilmesidir. Yeni Anayasamız bunu âmir olduğu gibi Kalkınma Plâ
nımızın esasları da, çalışmaların bu yolda teksif edilmesi lüzumunu açıkça belirtmiş bulunmakta
dır. 

Bahi» konusu kanun, ıslaha muhtaç mesken toplulukları teşkil eden izinsiz yapılarda, yaşamakta 
bulunan yüzbinlerce vatandaşımızın en tabiî ihtiyaçları olan kanalizasyon, yol, su ve elektrik gibi 
hizmet ve tesislerin halli hususunda da, tatminkâr değildir. 

6188 sayılı kanun, bina yapımını teşvik işini de izinsiz yapıların önlenmesinde de tamamen ve 
sadece arsa mevzuunun ele alınması ve arsa tevziine girişilmesiyle halledilebilecek bir problem ola
rak kıymetlendirilmiş bulunmaktadır. 

Muhakkak ki, arsa temini meselesi, bu konuda karşı karşıya kalman meselelerin biri, sadece 
bir tanesidir. 

İhtiyaç zuhur ettikçe, arsa teinin etmek üzere girişilen faaliyetler, hiçbir zaman meselenin kö
künden halline yaramamıştır. 

Yenibaştan ucuz mesken sahaları tesis etmenin, her şeyden önce müsait arsa teminine bağlı ol
duğu bir vakıadır. Faikat, tatbikatta yer seçîmiadelki isabetsizlikler, mevzuattaki (kifayetsizlikler 
ve hele arsa meselesinin 'daha çok nizamsız yapılara tapu verilmesi şeklinde tecellisi, bu konuyu 
içinden çıkılamaz bir hale sokmuştur. 

Mevcut izinsiz yapıların sahiplerine, çeşitli tarihlerde ve muhtelif şekillerde işgal ettikleri ar
saların tapu ile temliki; izinsiz yapı salgınını önüne geçilmez bir âfet haline getirmekle kalmamış, 
hakikî ihtiyaç sahiplerinin yeni tesis edilen ucuz mesken sahalarındaki yerlerine intikalini de ön
lemiştir. 

6188 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1953 yılından bu yana, izinsiz yapılan yapıların mikta
rındaki muazzam artış, üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer bir manzara arz etmektedir 

Ayrıca; bugün için, izinsiz yapı sahibi veya ucuz meskene muhtaç yüzbinlerce yoksul, masum 
vatandaş arasında, yeni türeyen ve faaliyetleri bakımından hiç de ihmal edilemiyecek olan bir 
zümrenin mevcudiyetini de, aynı önemle nazarı dikkate alma'k, masum vatandaşlar kütlesinin bu 
hayatî ihtiyaçlarını Mr istismar vesilesi yaparak, izinsiz yapı ticaretine atılanların bu faaliyetle
rini gözden uzak tutmam afk gerekmektedir. 

Düşünülmesi gereken en mühim husus kanaatimizce, izinsiz yapıya sahibolanlardan ziyade, bu 
yapılarda fiilen oturan, barınmak zorunda bulunan vatandaşlarımızın durumlarıdır. 
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61S8; sayılı Kanuna 'konu teşkil eden yapılar, henüz mevzuati'mızda yer almamakla beraber, ge

rek halk arasında ve gerekse kalkınma plânımızda, hakiki karşılığı ile ve (Gecekondu) olarak isim
lendirilmiş bulunmaktadır. j 

Şu halde, bu yapıların, bundan böyle, kanunlarımızda da aynı isimle yer alması ve bu konuda 
halli gereken problemlerin, gecekonduların, tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapımını önleyici ted
birlerin alınması, şeklinde sıralanması gerekecektir. I 

Yürürlükte bulunan kanunlarımızla, bu vazifeler belediyelere yüklenmiş ve çeşitli imkânsızla 
lar içerisinde 'kıvranmakta olan belediyelerimiz, bu hizmetlerle haşbaşa bırakılmıştır. j 

Neticede, pek tabiî olarak, kanunun maksadına matuf hizmetler de. yürütülememiştir. 
Şu halde, gerek 6188 sayılı bina yapımını teşvik ve izinsiz, yapılan yapılar hakkındaki Kanunu 

ve gerekse bu kanunun Hazineye ait arazi ve arsaların belediyelere devri ile ilgili hükümlerini 
değiştiren 7367 sayılı Kanunu bir tarafa bırakarak, yeni Anayasamız, Kalkınma Plânımız ve re
alitelerin ışığı altında, bugünkü inkişafları ve müstakbel ihtiyaçları da göz önünde bulundurmak 
suretiyle yeniden bir kanunun hazırlanması zaruridir. 

Genel olarak, mesken problemini Mesken Kânunu ile karşılamak, 'küçük kasabalardan büyük 
merkezlere alkım çeşitli tedbirlerle önlemek ve sadece mesken probleminin ayrıca ele alınması ge
reken istisnai 'bir halini tenkil eden gecekondu konusunun da özel bir 'kanunda tedvini yolıjna 
gitmek isabetli olacaktır. 

Bunun için de, gecekondu sahalarının ve buralardaki yapıların tesbiti, ıslaha muhtaç mesken 
topluluklarının ve bu topluluklardan meveut gecefco&dulardan mümkün olanlarının ıslahı, oljnı-
yanlann tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapılmasının önlenmesi hususlarının ayrı ayrı ele ajm-
ması, gerek ıslah bölgelerinde ve gerekse yeniden teşkil edüecefk ucuz mesken bölgelerinde yapı
lacak işlemlerle bütün bu hizmetlerm yürütülmesi için lüzumlu görülen tedbirlerin açıkça belirtil
mesi, gerektiği hallerde tüzük ve yönetmıe-kliklerde açıklanması elzemdir. 

tşte bu kanun tasarısı, bu görüşlerle hazırlanmış hulunmaktadır. 
Tasarının hazırlanmasında göz önünde bulundurulan prensiplerin başlîcaları şunlardır. 
a) Mevcut gecekondulardan plân ve mevzuat icaplarına ve tesbit edilen esaslara göre müm

kün olanların aynen veya tadilen muhafazası yoluna gidilecek, almıyanları ise, sahip ve sakille
rinden meskene muhtaç bulunanlara konut temin edilmedükçe ytktırılmıyacaktır. 

b) Islaha muhtaç mesken toplulukları sahalmnda bulunan ve muhafazası gereken gecekondu
ların işgal ettikleri sahalar, Kalkınma Plânımırn esaslarına uyulmak ve gecekondu problemini 
hal yolunda hüyük terakkiler kaydetmiş medeni memleketlerdeki uygulama şekillerinden de 
nelkler almak suretiyle, az kira ve çok uzun vâde ile ilgililerine kiralanacaktır. 

c) Bu 'bölgelerde oturan vatandaşlara, yapdanm ıslah imkânları sağlanacak ve kendiler} en 
müsait şartlarla âmme hizmetlerine kavuşturulacaktır. 

d) Bir taraftan bu bölge sakinlerinin daha iyi şartlar altında yasamaları temin oluna»>ak, 
diğer taraftan da gerek: tasfiyeye tabi yapı sahiplreinin ve gerekse ucuz meskene muhtacolan di
ğer meskensiz vatandaşların yeniden tesis edilecek dajıa fenni, daha sıhhi ve her cephesiyle <̂ aha 
uygun, ucuz mesken bölgelerine intikâli sağlanacaktır. j 

e) Mesken yapacaklara sadece arsa temini üe yetinihniyecek, başta kredi yardımı olanak 
üzere çeşitli yardım imkânları da aranacaktır. 

f) Sadece yapı sahipleri değil bugün gecekondu bölgelerinde kira ile oturmak zorunda kjılan 
geniş vatandaş kütlesinin durumu da ele alınacaktır. I 

g) Bu kanunun tatbiki, sadece ve tamamen belediyelere bıralcılmıyacak, kanun Devjetin 
kontrol, murakabe ve yardımı ile isler hale getirilecektir. j 

ı) TatMkatı kolaylaştıracak şekilde yönetmelikler hazırlanacaktır. | 
özet olarak bu mühim konu, bütün cepheleriyle ve lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınıp, jıalli 

yoluna gidilecektir, 

or-
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Tasarının 1 nci maddesi kanunun şümulünü göstermekte, 2 nci madde ise gecekondunun tari-

fini yapmaktadır. 
3 - .10 ncu maddeler, belediyelere arsa teminini, bu arsaların tesbitini, kullanma ve kıymetlen

dirme şekillerini izah etmektedir. 
Belediyelere devredilecek Hazine, özel idare ve katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsaların 

tamamının aynı statüye tabi tutulması yoluna gidilmiş ve 7367 sayılı Kanundaki esaslarla birlik
te, gerefk devir ve iade işlemleri ve gerekse tesbit ve kıymetlendirme hususları, İmar ve iskân Ba
kanlığının tasvip, kontrol ve murakebesiyle bir düzene sokulmuştur. 
* .11 nci madde ıslah olunacak gecekondu bölgelerinin veya yeniden tesis edilecek ucuz mesken 

sahalarmnı âmme hizmetlerine mütaalli'k tesislerin vücuda getirilmesini temin etmek üzere, bele
diyeler emrinde bir fon teşkilini, bu fonun kaynaklarını, 12 nci madde ise kullanılabileceği yer
leri açıklamaktadır. 

13 ncü madde, tasarının üzerinde en çok durulması gereken maddesidir. Bununla, problemin 
esası ele alınmış olmakta ve kredi kaynaklariyle, kredinin sarf esasları belirtilmektedir. 

Meskene muhtaç yoksul ve dar gelirli vatandaşların mesken ihtiyacının her şeyden önce az fa
izli, uzun vadeli kredi temini sayesinde mümkün olabileceği ve gecekondu probleminin hallinin de 
ancak bu şekilde sağlanabileceği aşikârdır. 

Gecekondu sahibi bulunan, gecekondularda oturan veya ucuz meskene muhtacolan vatandaş
larımızın, büyük bir kısmının yoksul ve dar gelirli oldukları, bunların ekseriyetini ise, işçiler, 
az maaşlı memur, müstahdem ve emeklilerinin teşkil ettiği bilinen bir keyfiyettir. 

Şu halde kredi temininde, kendisine büyük yükler düşen Türkiye Emlâk Kredi Bankasının tek 
'başına, kendi mahdut im'kânlariyle başbaşa bırakılması yerinde olamıyacaktır. işçi Sirrr>rta1arı 
Kurumu, T. C. Emekli Sandığı ve bunlara benzer diğer müesseselerin de bu hizmete iştirakleri ve 
ayrıca Devletin de bu konuda destek olması elzemdir. 

Kalkınma plânının esasları muvacehesinde, Devlet Plânlama Dairesinin tesbit edeceği öncelik 
sırası da göz önünde bulundurulmak suretiyle, her yıl ele alınacak muhtelif yerlerdeki gecekondu 
bölgelerinin ıslahı ve yeniden ucuz mesken yapımı işlerinde lüzumlu kredinin temini, bu mües
seselerin yıllık bütçe ve programlarında mesken'kredisine ayrılan meblâğm, lüzum ve zarurete 
göre, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek, yüzde muayyen bir miktarının, ayrılması sayesinde 
mümkün olabilecek, ve yardım halinde Devlet bütçesinden de bu kredi fonu takviye ve yardım 
görecektir. ' 

Bu maddenin uygulanmasiyle ilgili diğer hususlar, ilgili bakanlıklarca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelikte açıklanacaktır. 

14 ve 15 nci maddeler mevcut gecekonduların tesbiti hususunu derpiş etmektedir. Tatbikat 
mebdeinin tâyininde ve çeşitli ihtilâfların hallinde ve hattâ yeniden gecekondu yapımının önlen
mesinde tesbit işinin önemi izahtan vârestedit. Eski kanunların kifayetsizliği sebeplerinin başlı-
calarından biri de, bu hususun ele alınmamış olmasıdır. 

Tesbit işi, bir taraftan belediyelerce çeşitli şekillerde diğer taraftan da ilgililerden alınacak 
beyanname usulüne göre yapılacaktır. Belediyelerin mıkânlariyle yapılamıyacak, işlerin ise Dev
let eli uzatılmak suretiyle ikmali yoluna gidilecektir. Bu müşterek çalışma esasları da yönetme
likte açıklanacaktır. 

16 nci madde yeniden gecekondu yapımının en kısa yoldan ve kesin olarak önlenmesine dair 
hükümleri ihtiva etmektedir. Bu maddenin ve hattâ topyekûn kanun tasarısının özelliklerinden 
biri de özel mülkiyette bulunan arazi ve arsaların bu arsalardan yapılan veya yapılacak olan ge
cekonduların durumlarının, umumi hükümler ve 6785 sayılı imar Kanunu hükümleri muvacehe
sinde mütalâası ve Anayasamızla teminat altına alınmış olan mülkiyet hakkının zedelenmesine 
meydan verilmemesidir. 

17-22 nci maddeler, ıslaha muhtaç ve tasfiyesi gereken mesken topluluklarında yapılacak iş
lemleri, bunların plân, program ve öncelik sıralarının esasları, 
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23 - 26 ncı maddeler, belediyelere intikal eden veya esasen belediyelere aidolup da bu kanurja 

istinaden, yeniden ucuz mesken sahası olarak tesbit edilen yerlerdeki arsaların tahsis ve tevziinfe, 
kendilerine arsa tahsis edileceklere yapılması gc reken kredi yardımlarının ve bu kanun hükümlje-
rine göre yapılacak yapıların şekil ve şartlarına ışık tutmaktadır. 

Bu arada, yeniden tesis edilecek ucuz mesken bölgelerindeki arsaların, yoksul ve dar gelirli
lere tahsis ve tevzii1 ve kendilerine bu yerlerin trpularmın da verilmesi, esas alınmış, bu sahalajr-
dan, kanunun maksadına uygun kullanılması şrrtı ve yeniden gecekondu yapımını kısmen önle
mesi maksadiyle bâzı müesseselerin de istifadesi mümkün kılınmıştır. 

27 nci madde, belediyelerce ve Devlet eliyle ucuz meskenler yapımını mümkün kılmış ve tju 
sebeple de aynı gayeye hizmet imkânı sağlamı tır. i 

28 nci madde yapı ruhsat işlerindeki kolaylıl lan, 29 ncu madde muhtelif müesseselerin âmnjıe 
hizmet ve tesislerine iştirak şekillerini, 

30 ncu madde, malzeme yardımı, 31 ve 32 nci maddeler ise bâzı1 muafiyetleri formüle etmiştir. 
33 ncü madde, bu kanun hükümlerine göre yapılan ucuz meskenlerin ticaret metaı haline geti

rilmesini ve gayeden uzaklaştırılmasını önliyen hükümleri ihtiva etmektedir. 
34 ncü madde ile, belediye hudutları Ve mücavir sahalar dışında kalan yerlerde de, bu kanun 

hükümlerinin uygulanabilmesi1 sağlanmıştır. 
35 nci madde kanunda tafsilâtiyle derci mümkün olamıyan ve bilhassa tatbikata taallûk edfcn" 

hususların yönetmeliğe bırakılması ve bu yönetmeliğin ilgililerce hazırlanması lüzumunu belirt
mektedir. | 

3G ve 37 nci maddeler, ceza hükümleri ve dâva mercilerini 38, 39 ve 40 nci maddeler ise diğpr 
usul hükümlerini açıklamıştır. 

Tasarıya eklenen iki ek maddeden birincisi ile, kendi arsasına veya sahibinin muteber muva
fakati halinde, özel mülkiyetteki arazi ve arsalar üzerinde yapılmış olan izinsiz yapılardan ıslajıa 
muhtaç mesken topluluklan dâhilinde kalanlarının da bu kanun hükümlerinden istifadesi, diğeri 
ile, belediyelere intikal edecek arazi ve arsalar üzerinde yapılmış olan bâzı tesislerin durumu hük
me bağlanmış bulunmaktadır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABADA

YI VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hak
kında kanun teklifi 

Şümul ve tarif : 

MADDE 1. — İmar ve yapı işlerini düzenli
ydi genel hükümlere bağlı kalınmaksızın yapılan 
ve bu sebeple çeşitli özel kanunlara konu teşkil 
eden gecekondular ve bunların ıslahı, tasfiyesi, 
önlenmesi ve bu maksatlarla alınması gereken ted
birler hakkında.bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen (gece
kondu) tâbiri ile, gerek umumi hukuk prensiple
rine ve gerekse 6785 sayılı İmar Kanunu veya 
bu kanundan önce yürürlükte olup da imar ve 

* yapı işlerini düzenliyen diğer kanunların hüküm
lerine uyulmaksızın başkasına ait arazi ve arsalar 
üzerinde yapılan izinsiz yapılar . kastedilmekte
dir. 

A rsa temin ve tesbiti: 

MADDE 3. — Hazinenin, özel idarelerin ve 
(Vakıflar İdaresi hariç) katma bütçeli dairelerin 
mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarru
fu altındaki arazi ve arsalardan, belediye hudut
ları içinde olanlar ve G785 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesine istinaden tesbit edilen mücavir saha
larda bulunanlar, bu kanunda yazılı maksatlarda 
kullanılmak üzere İmar ve iskân Bakanlığının 
teklifi üzerine bedelsiz olarak ilgili belediyelerin 
mülkiyetine geçer. 

Ancak, bir âmme hizmetine tahsis edilmiş olan 
veya 6771 sayılı Kanun şümulüne girenlerle 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümlerince kültür arazisi olarak tesbit edilenler 
veya bu kanundaki maksatlarda kullanılmak üze
re Hazine elinde bırakılması Bakanlar Kurulun
ca uygun görülen arazi ve arsalar bu hükümden 
müstesnadır. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle yapıla
cak imar plânlarında umumi muvazeneye dâhil 
dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 
ayrılan veya ayrılacak olanlar veya yukarıda 
2 nci fıkradaki hizmetler için lüzumlu görülen
ler, evvelce belediyelere devredilmiş ise, İmar ve 
İskân Bakanlığının tasvibi halinde bedelsiz ola
rak eski sahiplerine iade olunur. 

M. Meclisi 

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen arazi, 
arsaları devir alacak idarelerin yazılı müracaat-
leri üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni malikleri 
adına tescil eder ve durumu yazı ile ilgililere 
bildirirler. 

Bu tescil işlemleri her türlü vergi, resim ve 
ha rodan muaftır. 5218, 5228 ve 6188 sayılı ka
nunlara istinaden vergi kıymetleri üzerinden bu 
daire ve müesseselerce belediyelere devrolunan 
arazi ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu mak
satla adı geçen daire ve müesseseler lehine mües
ses ipotek kayıtları terkin olunur. Tahsil edil-

* miş olan taksitler iade olunmaz. 

MADDE 4. — Lüzumu halinde belediyeler, 
gecekonduların ıslah sahaları içinde bulunan ve
ya bu kanun hükümleri dairesinde yeniden teşkil 
edilecek ucuz mesken sahaları içine tesadüf eden 
özel mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bunlar için
de yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu 
takdirde bu yapı ve tesisleri, İmar ve İskân Ba
kanlığının tasvibi ile istimlâk edilebilir. 

MADDE 5. — Belediyeler gerek kendi mül
kiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bilûmum arazi ve 
arsaların yerlerini, tapu kayıtlarının, miktar ve 
vasıflarını sarih olarak gösteren tasdikli liste ve 
krokileri İmar ve İskân Bakanlığına göndermek
le ve bilâhara vukubulacak değişiklikleri aynı şe
kilde bildirmekle mükelleftirler. 

Ardaların hangi maksatlar için kullanılabile
ceği : 

MADDE 6. — Belediyelerin mülkiyetinde bu
lunan ve bundan sonra mülkiyetine geçecek olan 
arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile 
belli edilip. İmar ve İskân Bakanlığınca tasvibo-
lunanlar, bu kanun hükümleri dairesinde mes
ken yapımına tahsis edilir. 

İmar ve İskân Bakanlığı lüzum görülen hal
lerde, belediye meclisince kararlaştırılmamış yer
lerin de aynı maksada tahsisine yetkili olduğu 
gibi, belediye meclisince tesbit edilen yerleri red
de veya değiştirmeye de yetkilidir. 
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MADDE 7. -— Bu kanun gereğince belediye

lere devrolunan arazi f e aıaâİArdan, şehir ve ka
sabaların ticari, iktisadi, sınai faaliyet merkez
lerinde veya kesif iş bölgelerinde bulunan, bu 
ve sair sebeplerle aUm.sptım diğerleri yüksek ye 
imar plânlarına göre belirli,bir âmme hizmetine 
tahsis edilmemiş olan ve ucuz. mesken yaptırıl
ması da uygun görjilmiyenler, belediye meclisi
nin kararı ve imar ve Jşkân Bakanlığının tasvi
bi halinde belediyelerce,, satılabilir, veya başka 
şekilde ve suretle kıymetlencjirilebilir. 

MADDE ;8. ,r— 6 nei B*a#ie gereğince tesbit 
edilen ucuz mesken sahaları içerisinde bulunup 
da plân ve mevzuat ieaplarina. .göre, dükkân, han, 
haınam, fırın, gazino, sinema, * garaj ve sair gibi 
meskenden gayrı smfmıi ihtiyaçjlarla ilgili özel 
tesislere ayrılan sahalar haktada da 7 nei mad
de kükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine istina
den belediyelere devrolunan arazi ve arsalardan, 
yapılacak imar piânlarşiaigûre yol, meydan, park, 
oto park, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umumi 
hizmetlere tahsisi gerekenleri hakkında, ayrıca 
tahsis kararı alınmasıaa lüzum yoktur. 

MADDE 10. — Belediyeler, bu kanunda ya
zılı maksatlara tahsis edilmek üzere devraldıkları 
arazi ve arsaları bu maksatlar dışında kullana
mazlar. 

Fon teşMlleri ve ktdlamtoo&ği yerler : 

MADDE 11. — 3u kanundaki hizmetlerin yü-
rürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan te
min edilecek, gelirler, mevcudolan yerlerde Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasında olmayan yerlerde 
işe, en fazla gelir getiren tmlllî bankalardan bi
rinde, ilgili belediyeler .adına açılacak özel he
saplarda. toplanarak birer fon teşkil edilir. 

a) 5218, 5228, 6188, 7367 sayılı kanunlar ve 
bu kanun hükümlerine istinaden belediyelere 
devrolunan arazi ve arsaların veya izinsiz yapı 
yapılmak suretiyle işgal edilmiş: bulunan beledi
yeye ait sahaların ve bu arazi ve arsalar üzerin
de tesbit edilen usullere göre yapılarak belediye
lere intikal eden veya aidolan yapıların, bu ka
nunun gerektirdiği hallerde satışlardan, kiraların
dan veya diğer şekillerde kıymetlendirilmelerin-
den elde edilecek gelirler, 

b) Qerek ıslah bölgelerinde bulunan gece
kondu sahiplerinden ve gerekse yeniden tesis olu
nacak ucuz mesken bölgelerindeki yapı sahiple
rinden alınacak iştirak hisseleri, 

o) Kiaaş»liğı, gecekondu foölge»inde veya y e-
nidan inşa edilecek ucuz mesken bölgelerinde y.%-
pılacak âmme tesislerine aairf edilmek üzere, b|e-
ledîye büt^esâa^ konulacak taflısiisait, 

d) 1§80 sayılı Kanumun 5116 saydı Kanuı ı-
la değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 neu fıkra
sında yazılı gelir kaynağı haı&laıjndıan arta ksl-
ımış veya kalacak kı^mlaar, 

e) (C) fıkrasında belirtilen İhanetlerin ifssı 
için1 Devletle îmıaır ve iskân (Bakanlığı Mtçesijıe 
konularak fona devredilecek tahsdısaıt, | 

f) Diğer••> kanunlarla bu fona ithali derpiş 
edilen sair gelirler, 

g) Fonda toplanaeak paraların faiz ve sair 
gelirleri, 

h) Her türlü bağış ve yardımlar. 

MADDE 12. — 11 nei maddede 'sözü geçten 
fonda toplanan paralar, ıslah olunacak gecekojn-
du sahalarının veya yeniden tesfoiıt edilen ucjuz 
mesken bölgelerinin yol, meydan, fcaınalizaısytjaı, 
'su, elektrik ve havagazı gibi âmme hizmetlerimle 
müıtaıallik teslislerin vücuda gerilemesinden b^§-
ka malksaîtlam taihsiıs olunamate. | 

Aneak, belediyeler, imar -ve iefcân Bakanligı-
nm tasvibi hailinde ve adı geçen Balkıaınlatkça tasdik 
edilecek plân ve projelere göre inşa edecekleri 
ucuz meskenlerin inşaısında ve bu kanunda yapı
lı maksatlara kullamlnııak büzere tansa itemindn^e, 
MimlâHerde ve imar ye -iskân Başkanlığınca 
ommacslk kadrolara göre -kurul«ıeak teknik yi ir
dim teşkil âtının çalışmalarında da bu fondan 
faydalanabilirler. 

MADDE 13. — Bu karnın hükümleri uyar n-
oa plân ve mevzualt icajplarina göre, ıslah bölge
lerinde •bulunan meskenini ıslah edecek veya /e-
niden1 ucuz mesken yapaeak olanlardan krediye 
ve aynı yardıma ilhttiyaç foulunanlaron bu iöiitıi-
yaıçlan, yönetmelikte Ibelirtilen esaslar dairesin
de Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca karşılanır. 

Bu maksaitla, adı geçen bankada Devlet &a-
ran^M altında ve îmar ve iskân Bakanlığı emrin
de avrı ibir kredıi- fonu teşkil edilir. Bu fonun 
geMrieri : 

a) Devlet Bütçesinden bu iş için ayrılacak 
tahsisıaıt, | 
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<b) Türkiye Emlâk Kredi Bankası, îşçi Si
gortaları Kurumu, T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün yıllık bütçe ve programlarında 
mesken (kredisine 'tahsis edilen meblâğın Bakan
lar Kurulunca tesbit edilecek muayyen miktar
ları, 

c) Bu kanun hükümlerine göre kredi ala
cakların yönetmelikte belirtilen esaslar gereğin
ce adı geçen -bankaya- yatıracakları kredi iştirak 
hisselerinden müteşekkildir. 

Bu kanunla Türkiye Emlâk Kredi Bankası
na telhmil edilen vazifelere karşılık olarak, îmar 
ve î?.kân Bakanlığınca tcabit edilecek ücret ile 
bankaca yapılacak iıkrazata ait faiz farkları Dev
let yatırımından karşılnır. 

Bankaca açılacak krediler ile yapılacak aynî 
yardımlar, ömcelik ısırasma ait listeler belediye 
tarafından •tesbit ve îmar ve îskân Bakanlığınca 
tasdik olunduktan' sonra, ilgililerine verilir. 

Gecekonduların tesbiti : 

MADDE 14. — Islah ve tasfiyeleri gerektiği 
be^diyesi tarafından tesfoit edilen sahalar ile 
bunların sınırları, bu fcaaıumm yayımı tarihin
den itibaren en geç 2 ay içinde her türlü imkân 
ve vasıtadan faydalanılarak belediyelerce tah
dit, tesbit ve ilân olunur. Bu sahalarda mevcut 
bilûmum yapılar gerek belediyelerin ve gerekse 
yardımcı olabilecek diğer daıire ve müesseselerin 
durum ve imkânları da göz önüne alınarak, îmar 
ve îskân Bakanlığınca tâyin edilecek şekil ve 
müddetler içerisinde, mümkünse hava fotoğrafla
rında veva haritalarda, mümkün olmıyan yerler
de ise ölçekli krokilerde gösterilir. 

Bu konuda 'belediyelerin mahallin mülkiye 
âmirlerinden talobedecökleri her türlü yardım
lar, vali ve kaymakamlar tarafından imkânları 
dâhilinde yerine getirilir. 

Maihallî imkânlarla karşılanamıyan hava fo
toğrafı alımı, kıymetlendirilmesi, harita tanzimi 
ve saire gibi teknik yardımlar, halkfkında îmar ve 
îskân Bakanlığınca vâki taılepler, ilgili bakanlık
lar, dairerer ve müesseselerce karşılık aranmaksı
zın öncelikle yerine getirilir. 

Yukardalki esadara göre hazırlanacak hava 
fotoğrafları, harita ve krokiler, tesbit trinlerini 
de ihtiva etmek üzere belediye encümenlerince 
tasdik olunur ve bunların tasdikli birer örneği 
îmar ve îskân Bakanlığınca talebedilen tarihe 
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kadar, tahdit ve tespitinin usulüne göre ilân edil
diğini gösterir tutanakla birlikte adı geçen Ba
kanlığa gönderilir. 

MADDE 15. — Belediye hudutları ve varsa 
mücavir sahalar dahilindeki bilûmum gecekondu
ların ve ayrıca belediyelerce tesbit edilen sahalar 
içinde bulunan bilcümle yapıların sahipleri ve 
her ne sebeple olursa olsun bu yapılarda oturan
larda ilân edilecek tarihten itibaren 2 ay içeri
sinde, imar ve iskân Bakanlığına hazırlanacak 
numuneye uygun bir beyannameyi, yapının bu
lunduğu yer belediyesine makbuz karşılığında 
vermeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenler veya yan
lış beyanda bulunanlar bu kanunda belirtilen 
cezalara çarptırılmakla beraber, bu kanunun 
sağlıyacağı imkânlardan da faydalanamazlr ve 
varsa borçlarının bakiyesi muacçeliyet kesbeder. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi : 

MADDE 16. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra belediye hudutları içinde 
veya mücavir sahalarda belediyelere, Hazine
ye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan arazi ve arsalar üzerinde yapılacak daimî 
veya muvakkat bilûmum izinsiz yapılar, ikmal, 
işgal veya iskân edilip edilmediğine bakılmak
sızın ve ayrıca her hangi bir yargı merciinden 
hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın, belediye 
encümenlerince alınacak kararlarla derhal yıktı
rılır. 

Belediye encümenleri bu konuda tanzim olu
nan zabıtları ilk toplantıda ve öncelikle karara 
bağlamaya ve belediye başkanları bu kararları 
derhal infaz ettirmeye mecburdur. Ayrıca bu 
madde gereğince alman yıkım kararları, 6785 
sayılı imar Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nei 
fıkrası gereğince uzatılamaz. Yıkım işi, bele
diye zabıtası nezaretinde, belediye elemanları 
tarafından yapılır veya yaptırılır. 

Yıkım sırasında, lüzum hâsıl olduğunda be
lediyeler ilgili mülkiye âmirlerine müracaatle 
Devlet zabıtasından yardım talebedebilirler. Mül
kiye âmirleri bu talepleri derhal karşılamakla 
mükelleftirler. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenlerden gayrı tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak yapılar hak-
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kında ise, genel hükümler ve 6785 sayılı imar 
Kânunu hükümleri uygulanır. 

Gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi : 

MADDE 17. — Islaha muhtaç veya tasfiyesi 
gereken mesken topluluklarının bulunduğu sa
halarla yeniden ucuz mesken sahası olarak tes
bit edilen yerlere ait haritaların hazırlanması 
imar ve ıslah plânlarının tanzimi, imar ve iskân 
Bakanlığının kontrol ve murakabesi altında ma
hallî belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 

Gereği halinde, bu konuda imar ve iskân 
Bakanlığınca mahallî belediyelere yardım da 
yapılabilir. 

Hazırlanan imar ve ıslah plânları, imar ve 
iskân Bakanlığınca onanması halinde kesinle-
şir. 

Adı geçen Bakanlık ve plânları redde, dü
zeltilmek üzere iadeye, aynen veya tadilen tas
dike yetkilidir. 

MADDE 18. — Islah ve tasfiye tatbikatının 
yapılacağı şehir ve kasabaların ve buralardaki 
ıslah ve tasfiye bölgelerinin öncelik sırası imar 
ve iskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Mahallî belediyeler, bu öncelik sırasına ve 
imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilecek di
ğer esaslara göre çalışma programlarını yap
maya ve onanmak üzere adı geçen Bakanlığa 
göndermeye mecburdurlar. 

Bakanlık, bu çalışma programlarını değiştir
meye yetkilidir. 

MADDE 19. — 14 ncü madde gereğince tes
bit edilen izinsiz yapılardan belediyelerin, Ha
zinenin, özel idarelerin veya (Vakıflar idaresi 
hariç) katma bütçeli dairelerin mülkiyetinde 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan arazi ve arsalar .üzerinde, bu kanunun 
yayımı tarihinden önce inşa olunmuş ve tesbit 
edilmiş bulunanları, salıip ve sakinlerinin otu
racakları başka meskenleri bulunmadığı ve 23 
ncü maddedeki bütün şartları haiz oldukları 
takdirde : 

a) Sahiplerine, borçlanma suretiyle veya 
sair şekillerde konut temin edilmedikçe, veya 
konut yapmak.üzere kendisine arsa tahsis edi
lip lüzumu halinde kredisi sağlanarak, 25 nci 
maddedeki müddet ve şartlara uygun olarak 
konutunu yapmadıkça, 

b) Sakinlerine, ucuz kiralık konut temin 
olunmadıkça veya kendisine konut yapına^ 
üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisf 
sağlanarak 25 nci maddedeki müddet ve şartı-
lara uygun olarak konutunu yapmadıkça yıkıl-
lamazlar. 

Ancak, bu gibi yapıların salipleri, yapı yapt-
mak suretiyle veya sair şekillerde işgal ettifc-
leri sahaları tamamen terk etmedikleri müdj-
detçe bu arazi veya arsaya mâlik olan idarele
re, belediye encümenlerince takdir olunacak 
miktarlar üzerinden arsa kirası öderler. 

Birden fazla ruhsatsız yapıya sahibolanla-
rın bunlardan tercih edecekleri yapılardan sa
dece bir tanesi hakkmda yukardaki hükümler 
uygulanabilir. Şu kadar ki, plân ve mevzuait 
icaplarına göre bu yapılardan muhafazası müm
kün olanları varsa bunlardan birinin tercihi 
şarttır. 

Diğer yapılarının plân ve mevzuat icapları
na göre muhafazası gerekenlerden, lüzumlu gö
rülenleri her ne maksada tahsis edilmiş bulu
nursa bulunsun, belediyelerce, takdir edilecek 
bedel karşılığında satmalınarak, lüzum ve ihti
yaca göre daimî veya muvakkat bir zaman içiıjı, 
aynen veya tadilen kullanılabilir. Veya kulla
nılmak üzere kiraya verilebilir. 

Belediyelerce tesbit edilecek veya ettirile
cek bedellere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde mahallî sulh hukuk muhakemelerine iti
raz olunabilir. Bu mahkemeler 15 gün içinde 
genel hükümlere göre, yeniden kıymet takdir 
eder ve karar verirler. 

Meskenden gayrı maksatlar için kullanılan 
izinsiz yapılardan plân ve mevzuat icaplarına 
göre muhafazası gerekenleri hakkında da ya
kardaki hükümler uygulanır. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenlerden gayrı tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılmış olan tefrişiz 
yapılar ise genel hükümler ve 6785 sayılı imar 
Kanunu hükümlerine tabidir. 

idare veya adlî kararlarla meskeni yıkıla
caklara da arsa tahsisi ile kredi ve aynî yar
dım sağlanabilir. 

MADDE 20. — Islaha muhtaç mesken toplu
lukları sahalarında bulunup da Hazineye, bele-
diyelere, özel idarelere veya (Vakıflar idaresi 
hariç) katma bütçeli dairelere ait arazi ve ar-
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salar üzerinde yapıdan yapılardan bu sahalar 
için yapılacak imar veya ıslah plânları ve mev
zuat icaplarına göre aynen veya tadil en muha
fazası mümkün olan ve yönetmelik esasları dai
resinde tesbit edilmiş bulunanları sahipleri ta
rafından bu kanun hükümleri gereğince ıslah 
edildiği takdirde, yıktırılamazlar ve işgal ettik
leri sahalar belediyelerce ilgiMierine Bakanlar 
Kurulu tarafından tâyin edilecek müddet ve 
esaslar dâhilinde, plân ve mevzuat icaplarına 
göre, müstakillen veya müştereken kiraya veri
lirler. 

Ancak, bunlardan plânın tanziminden sonra 
belediyelerce yapılacak tebligattan itibaren en 
geç iki yıl i'çihde sahipleri tarafından imar ve 
ıslah edilmiyen yapılar, enkazı kendilerine aidol-
mâk üzere belediyelerce yıktırılabilirler. 

MADDE 21. — Münferiden veya toplu ola
rak diğer sahalarda yapılmış olan veya ıslaha 
muhtaç mesken toplulukları sahalarında bulu
nup da bu sahalar .için yapılacak imar veya ıs
lah plânları veya mevzuat icaplarına göre vı-
kılması gereken gecekondular 19 ncu madde hü
kümleri de göz önüne alınarak yıktırılır. 

Amme tesislerine iştirak şekilleri : 

kadar düşürülebileceği gibi, belediye meclisleri 
de lüzum gördükleri takdirde bu maddede sozÜ 
geçen maliyet masraflarının bir kısmını kendi 
bütçelerinden ödemek suretiyle indirebilirler. 

Belediyelerce arsa tahsisi esasları: 

MADDE 23. — 6 ncı madde gereğince tesbit 
olunan ucuz mesken sahaları dahilindeki arsaîar, 
gecekonduların ıslah ve tasfiyesi sebepleriyle 
açıkta kalacaklarla, diğer meskensiz vatandaşlara 
tahsisi olunur. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hü
kümleri gereğince kendisine arsa tahsis edilecek 
kimselerin yoksul veya dar gelirli olması, kendi
sinin ve eşinin veya reşidolmıyan çocuğunun her 
hangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya mü-
sait arsası bulunmaması veya her hangi bir yer
de bir ev veya apartmanın müstakil bir dairesi
ne tekabül eden hissesine sahibolmaması ve ayrı
ca arsa tahsis edecek belediye sınırları içinde en 
az iki yıldan beri ikamet etmekte bulunması 

' şarttır. 
Kimlerin yoksul ve dar gelirli sayılacağı, ken

disine arsa tahsis edileceklerin öncelik sırası ve 
yukardaki fıkrada zikrolunan diğer hususların 
esasları yönetmelikte belirtilir. 

Belediyelerin dağıtacağı arsalardan, bir yıl 
' içinde başlamak ve kendilerine tahsis edilecek 
arsalara yapılacak meskenlerin tamamını iki yıl 
içinde bitirmek ve bu hususu İşçi Sigortaları ve
ya banka kefaleti göstererek tevsik etmek kayıt 
ve şartiyle mesken kooperatifleri ve aynı şart
larla memur, müstahdem ve işçilerine kiralık ko
nut yaptıracak mülhak bütçeli idareler İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve İş Kanunu şümulüne gi
ren fabrikalarda İmar ve İskân Bakanlığının mti-

! saadesi ile faydalanabilirler. 
Şu kadar ki, bu ımadde hükmünden faydala

nacak mesken kooperatifleri üyelerinin her biri-
' nin, 2 nci fıkradaki yazılı şartları haiz olmaları 
" lâzımdır. 

MADDE 24. — 23 ncü maddede sözü geçen 
• arsalar yönetmelikte belirtilen esaslar dairesin
de ve maliyet kıymeti de nazarı itibara alınarak 
tesbit edilecek bedellerle, kendilerine arsa tahsisi 

* gerekenlere tevzi olunur. 
Maliyet kıymetinin tesbitinde dikkate alına-

' cak hususlar şunlardır : 

MADDE 22. — Mevzuat gecekondu sahala
rında bulunan bilûmum yapılar, bu sahalarda 
belediyelerce, gerek bu kanunun 11 nci madde
sinde sözü geçen fondan faydalanmak suretiyle 
ve gerekse diğer bütçe imkânlariyle ve havagazı 
gibi âmme tesislerine mütaallik masrafların ta
mamına, Belediye gelirleri Kanununda belirtilen 
şekil ve nisbetlerde iştirak ettirilirler. Bu işti
rak payları, ilgililerinden 10 yılda ve 10 eşit tak
sitte alınır. 

Tasfiye veya ıslah ımaksadı ile yıkılması gere
ken gecekonduların sahiplerinden, yıkılacak gece
konduları dolayısiyle tahakkuk ettirilen iştirak 
paylarının yıkım tarihinden sonra ödenmesi gere
ken taksitleri alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasında, İmar ve İskân 
Bakanlığınca, ıslahı lüzumlu görülen bâzı gece
kondu bölgelerinin âmme tesislerine sarf edilmek 
kayıt ve şartiyle, Devlet bütçesinden hibe yolu 
ile belediyelere yapılan yardımlardan dolayı adı 
geçen Bakanlıkça tesbit edilen miktarlar nazarı 
itibara alınarak belediyelerce tahakkuka esas olan 
iştirak payları bu yardımın gerektirdiği miktar I 
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a) Arsalarda: Arsanın devralman kiyıtfeti, 
harita ve plân masrafları, yel meydfth, paf'k, oto
park, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve 
benzeri umumi hizmetlere tahsis olunan saha za
yiatı, yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik, 
havagazı gibi âmme hizmetleri için yapılan veya 
yapılacak olan masraflar, 

b) Binalarda: Yukardaki kıymete binanın 
maliyet kıymeti de eklenir. 

İmar ve îskân Bakanlığınca yapılması uygun 
görülen veya bu maksatla belediyelere yapılîniş 
olan yardımlar dolayısiyle âmme hizmetleri için 
hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürü
lebileceği gibi, belediye meclisleri de lüzum gör
dükleri takdirde bu ımaddede sözü geçen maliyet 
masraflarının bir kısmını kendi bütçelerinden 
ödenmek suretiyle indirebilirler. 

Yardım ve muafiyetler : 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerine göre 
kendilerine arsa tahsis edilenlerle meskenini İs
lah edeceklere imkân bulunduğu takdirde îmar 
ve İskân Bakanlığınca mahallî belediyelerce ve
ya diğer daire ve müesseselerce her türlü teknik 
yardım yapılır ve 13 madde uyarınca âgöi kre
di müesseselerince de uzun vadeli mesken kredisi 
ve aynî yardım yapılması yoluna gidilir. 

Islahı gereken meskenlerin tesbiti işlemleri 
ile, arsa tahsisi yeniden mesken inşa vey-a mes
kenini ıslah edeceklere temin olunacak kredi ve
ya yapılabilecek aynî ve teknik yardımların mik
tar, şekil ve sair şartlarına dair esaslar" yönetme
likte belirtilir. 

Kendisine arsa tahsis edilenler, tahsis tari
hinden itibaren 6 ay içinde tescil işlerini ikmâle 
ve krediye ihtiyaçları bulunduğu takdirde yö
netmelikte belirtilen kredi müesseselerinden 
birinde kendilerine kredi tahsisini gerektire
cek şekilde hesap açtırmaya mecburdurlar. 

Bunlardan krediye müstahak olanların, kre
di tahsisi tarihinden itibaren olmıyanların ise 
arsa tahsisi tarihinden itibaren en geç 1 yıl için
de Meskenini yapmaya başlamaları ve (26 nci) 
maddeye uygun olarak önceden tesbit edilen 
plâna göre, nüve kısmını en geç iki yıl içinde 
bitirmeleri şarttır. 

Bu şartlara riayet etmiyenlere veya (15 nci) 
maddede sözü geçen beyannameyi zamanında 
vermiyenlere veya yanlış veya noksan beyanda 
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bulunanlara, bu kanuna göre tahsis edilmiş 
ve edilecek gayrimenkuller hiçbir hüküm istih
saline hacet kalmaksızın Belediyelerce geri alı
nır. 

Binaya başlanmamış ise ödenmiş arsa bedoli 
bina kısmen yapılmış ise arsa bedelinin öden
miş kısmı ile yapılan yapıya takdir olunacak 
bedel, kredi müesseselerine ait muacceliyet k$s-
bedeeek borçlar mahsup edildikten sonra, sahip
lerine ödenir. Bu suretle arsa ve varsa arsa :1e 
beraber yapı belediyenin mülkiyetine geçer. Ta
pu -daireleri bu yerleri yazılı müracaatları üre
rine belediyeler adına tescil ederler. | 

Belediyelerce takdir olunacak bu bedele 
(19 ncu) madde hükümlerine göre itiraz oku
nabilir. ; 

MADDE 26. — Bu kanun tatbik edileceği 
sahalarda yapılacak sosyal mesken ye nüve mes
kenlerin tipleri, iç ve dış ölçüleri, oda ve müş
temilât durumları, mahallî şartlara göre kulla
nılacak malzeme cinsleri ile sair hususlara ait 
esâslar 6785 sayılı îmar Kanunun hükümlerine 
bağlı kalınmaksızın hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 27. — Gecekonduların tasfiyesi ve 
önlenmesi maksadiyle îmar ve İskân Bakanl.ğı 
ve Bakanlığın müsaadesi halinde belediyeler 
arazi ve arsa istimlâkine, sosyal meskenler, nü
ve meskenlere veya muvakkat misafir konutları 
ihşâasına yetkilidir. 

Gerek Bakanlık ve gerekse belediyeler, bu 
yapıların yaptırılmasında Devlet îhale Kanunu 
hükümlerine tabi değildir. 

Bunların gerektiği hallerde satış, devir, fc.ra 
ve kullanma şekilleri yönetmenlikte belirtili'. 

İmar. ve İskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan konutlardan adı geçen Bakanlıkça 
lüzumlu görülenleri bu kanun ki maksatlarla 
kullanılmak üzere, bedelsiz olarak ilgili bele
diyelere devir ve temlik olunabilir. 

MADDE 28. Tesbit edilen ıslaha muhta 
mesken toplulukları sahalarında Vakıflar İdare
sinden ayrı kamu tüzel kişilerine ait arazi ve 
arsalar üzerinde bulunan plân ve mevzuat 
icaplarına göre yıkılmayıp, aynen veya tad ı en 
muhafazası gereken gecekondularının, tamir, |ta-
dil ve ıslahı ile, yemden tesbit edilen ucuz mjes-
ken sahalarında belediyelerce tahsis olunan ar-
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salarda ilgililerince yapılacak yapılara, nüve 
meskenlere veya kendilerine bu kanun hükümle
rine göre mesken tahsis edileceklerin muvak
katen barınmalarını temin maksadiyle yapılan 
konutlara ruhsat verilebilmesi için hukukî değer 
taşıyan tasarruf belgelerinden biri ibraz edil
diği ve başkaca mahsur bulunmadığı takdirde, 
ayrıca tapu senedi aranmaz. Ve bunlar beledi
yelerce alınacak bilumum harç ve resimlerden 
muaf tutulur. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların ıslah, 
tasfiye ve önlenmesi hususlarında, ve gerekse 
ıslah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden 
tesis edilecek sosyal veya ucuz mesken saha
larının her türlü âmme tesis ve hizmetlerinin 
ifasında İmar ve İskân Bakanlığının göstere
ceği lüzum ve ihtiyaca binaen, diğer Bakanlık
ların, Devlet dairelerinin vesair kamu müesse
seleriyle, kamu tüzel kişilerinin, mümkün olabi
len her türlü yardımda bulunmalarına veya 
kendi konularına giren hizmetleri yerine, getir
melerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar 
üzerine, adı geçenler kendi aslî vazifelerini, hiz
met ve iş programlarını aksatmaksızın ve karşı
lığında her hangi bir bedel talebetmeksizin, bu 
yardım veya hizmetleri süratle yerine getirirler. 
Gerekirse bütçelerinde bu maksatlar için lüzum
lu tahsisatı ayırırlar ve yine lüzumu halinde iş 
programlarını, bu hususları da göz önünde bu
lundurarak, tanzim ederler. 

Bu daire veya müesseselerce yukarıda bahsi 
geçen yardım ve hizmetlerin, kendi imkânları 
dâhilinde ve Bakanlar Kurulu kararı alınmaksı
zın yerine getirilmesi de caizdir. 

MADDE 30. — Bu kanun hükümleri gere
ğince ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak 
meskenlerde kullanılacak lüzumlu orman em
vali imar ve İskân Bakanlığının talebi ve tas
dikli ihtiyaç belgeleri nazarı dikkate alınarak 
orman idarelerince tercihan maliyet bedeli üze
rinden verilir. 

Ancak : G831 sayılı Orman Kanunun 33 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

Bunun dışında bu gibi yapılar için yapılacak 
diğer malzeme yardımları vesair kolaylıklar yö
netmelikte belirtilir. 

Muvakkaten barınmalarını temin maksadiy
le yapılan konutlara ruhsat belgelerinden biri 
ibraz edilir. 
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MADDE 31. — 5228 ve 6188 sayılı Kanunla
rın yürürlüğü zamanında yapılmış olan mesken
lerin muafiyet hakları mahfuz kalmak şartı ile, 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu 
kanun hükümlerine istinaden yapılan yapılardan 
sadece mesken olarak kullanılanlar, ister sahibi 
tarafından kullanılsın ve isterse başkasına kiraya 
verilmiş olsun 1837 sayılı Kanunun 6 ve 5432 
sayılı Kanunun 159 ncu maddeleri gereğince iki 
ay içinde beyannamesi verilmek şartı ile, 10 yıl 
süre ile Bina Vergisinden ve Bina Vergisi ile bir
likte alınmakta olan Buhran ve Savunma vergi
lerinden muaftır. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin mes
kenden gayri maksatlara tahsisi halinde bu kı
sımlarının 1837 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şartı ile 
10 yıllık muafiyet hakları düşer. 

MADDE 32. — 23 ncü madde gereğince tev
zi edilecek arsalar ile İmar ve İskân Bakanlığı, 
belediyeler, T. Emlâk Kredi Bankası veya İşçi 
Sigortaları Kurumu veya T. C. Emekli Sandığı 
tarafından bu kanun hükümleri gereğince gerek 
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğruya 
yaptırılan veya ikmal ettirilen yapılardan sade-
C3 mesken olarak kullanılanlarının *bu daire ve 
müesseselerinin birinden diğerine veya sair dai
re ve müesseselere veya şahıslara devir, temlik 
ve benzeri muamelelerle bunlardan adı geçen 
kurum, sandık veya bankaya olan inşaat borçla
rından mütevellit ipotek muameleleri her türlü 
vergi, resim ve haredan muaftır. 

Bedelleri ucuz mesken inşaatına tahsis edil
mek üzere T. Emlâk Kredi Bankasının Hazine 
kefaletiyle ihracedeceği tahvillerden Damga 
Resmi ve kotasyon ücreti alınmaz. 

Maksat dışı hareketlerin önlenmesi: 

MADDE 33. — Ölüm, emeklilik ve memuri
yet nakil halleri veya İşçi Sigortaları Kurumu ve
ya T C. Emekli Sandığı veya T. Emlâk Kredi 
Bankasının ipotekli alacaklarından dolayı yapı
lacak satışlar müstesna olmak üzere, bu kanuna 
göre belediyelerce tahsis olunan arsalar ve bu ar
salar üzerinde inşa edilen binalar, 20 yıl süre 
ile satılmazlar. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü geçen kurum, san
dık ve bankanın ipotekli alacaklarından dolayı 
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yapacağı satışlardan elde edilen fazla 
13 neü maddede belirtilen fona yatırılır. 

gelir 

Belediye hudutları ve mücavir sahalar ışın
da tatbikat : 

MADDE 34. — Belediye hudutları veya mü
cavir sahalar dışında bulunmakla beraber, Hazi
neye veya özel idareye ve katma bütçeli dairele
re ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi ve arsalardan İmar ve İskân Ba
kanlığınca lüzumlu görülenleri hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde bu kanunla belediyelere ve
rilmiş olan vazife ve salâhiyetler içişleri ile İmar 
ve İskân Bakanlıkları tarafından müştereken tes-
bit edilecek yakın belediyelerden birine verilebi
lir. 

Yönetmeliklerin hazırlanması: 

MADDE 35. — İmar ve İskân Bakanlığı yu
karıdaki maddelerde sözü geçen ve bu kanunun 
tatbik şeklini gösteren yönetmeliği kanunun yayı
mı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlamakla 
mükelleftir. 

Adı geçen Bakanlık gerektiği takdirde, bu 
konuda müştereken yönetmelik hazırlanmasının 
ilgili Bakanlıklardan talebedilebilir. 

Cezalar ve dâva mercileri : 

MADDE 36. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı hareket eden belediye başkanı veya diğer 
vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanunu hüküm
leri baki kalmak şartiyle, ayrıca 3 aydan 1 sene
ye kadar hapis cezası verilir. 

Bu kanun hükümlerinden istifade maksadiy-
le yalan beyanda bulunan veya yanlış beyanna
me verenler ile bu kanun yayımından sonra be
lediyelere, Hazineye, özel idarelere, veya katma 
bütçeli dairelere ait veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan arazi ve arsalar üzerin
de izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar ve bu gibi 
yapıları satın veya bilerek devir alanlar 3. ay
dan 1 seneye kadar hapis ve 100 liradan 1 000 

liraya kadar ağır para 
lar. 

cezası ile cezalandırılıp 

MADDE 37. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar Sulh Mahkemelerinde de görü
lür. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 38. — 6188 ve 7367 sayılı-kanunlar 
ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sahiplerinin 19 ve 
23 neü maddedeki şartları haiz olmaları halinde, 
belediyesince tesbit ve kabul edilip, İmar ve İs
kan Bakanlığınca tasvibolunan toplu mesken sa
haları dâhilinde, bu kanunun yayımı tarihinden 
önce, kendilerine veya sahiplerinin muteber mu
vafakatiyle özel ve tüzel kişilere ait arsalar üre
rine yaptırılmış olan ruhsatsız yapılardan, sade
ce bir ailenin ikametine mahsus bulunan ve mes
ken olarak kullanılanları hakkında da bu kanu
nun 19 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlü
ğe girmeden önce kendine aidolmıyan ve bu ka
nun mucibince belediyeye intikal edecek olan ve
ya esasen belediyeye ait bulunan arazi ve arsa 
üzerinde bağ, bahçe ve meyvalık yetiştirmiş olan
ların bu tesis yerleri imar plânına uygun olma
dığı takdirde muhtesatımn belediyece takdir 
edilecek bedelleri ödenerek alâkaları kesilir. Alâ
kalılar takdir edilen bedele karşı 19 ncu madde 
hükümlerine göre itirazda bulunabilirler. 

Kanunun yürürlüğü : • 

MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme organı: 

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat östürkçine'nin, Gecekondu imarı, tasfiyesi ve ıslahı 

hakkında kanun teklifi (2/193) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.1. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5826 -0413 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu imarı, tasfiyesi ve ısla
hına dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumlhuriyet Senatosu Baş'kaııveküi 

3.1. 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gecekondunun imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte sunul
muştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Rifat öztürkçine 
İstanbul Senatörü 

GECEKONDU KANUNU TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

Gecekondu dâvasının halli için, hükümetler ele almaya bir türlü cesaret edemiyorlardı. Hattâ 
bu dâvanın ' çözüm yollarını dahi düşünemiyorlardı, 1945 yılından beri daima uyuşturucu 
ve uyutucu yolları tercih edile edile bugünkü dâvamızın konuusnun teşkil edilmesine yardımcı 
oldular. Politikacısı, psikologu, kanun tatbikatçısı ve kanun yapıcıları bu sosyal dâvanın, ne 
palyatif ve ne de etnolojik çarelerini aramadılar. Ziraatın makinalaşması, sanayileşme, mesken buh
ranı, kira bedellerinin yüksek oluşu, çok çocuklu aileye ev verilmemesi, hava parasının 
psikolojik s6bepleri,4 taviz ve müsamaha, köyünde toprağı olmamak, köyünde iş bulamamak, gibi 
faktörler gecekonduların had bir safhada yayılmasına yardımcı oldu. Bence gecekondularda hü
küm süren tek bir sistem vardı. Bu da; politikacıların, psikologların, kanun tatbikatçılarının 
ve gecekonduda oturanların birleştiği nokta. Bu nokta da; İdare.. Daima idare.. Her yerde 
idare... Ama bu idare gecekonduda, da, zeytinyağı ile yanan idare midir? Yoksa edebiyatımıza 
mal olan idarei maslahatın birinci kelimesi olan idare midir? İşte bu, zaman ve mekâna göre » 
karşılıklı idarelerdir ki, dâvamızın anaprobUeminin teşkiline yol açmıştır. 

«Dünyada mekân, Ahirette iman» zaman zaman unutulmuş, sosyal adalet bir deyimden ileriye 
gidememiş, Anayasamızın sayfalarının çevrilme imkânı bulunamamış, yoksul veya dar gelirli 
aifl elerin sağlık şartlarına uygun konut iht 'yaçlarını karşılıyan tedbirlerin Cevletçe alın
masına ait 49 ncu maddesinin... âmir hükmüı ü tatbik eden çıkmamış, 5 Yıllık Plân ise 
«Nocolas Machiavel'in» düşünce ve tavsiyelerinden ileriye gidememiş, konut meselesi, sosyal, 
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ekonomik, teknik ve mallî cepehler arz eden geniş, mudil bir mevzu olarak ele almaya cesa
ret eden çıkmamıştır. Gecekondu nedir? Bir konuttan vazgeçip gecekonduya muhtacolan [va
tandaşlarımızın sosyal durumlarını ve mesköhsizEğin insan ruhunda yarattığı tjep-
kilerin problemlerini araştrıran bile çıkmamıştır. 5 Yıllık Plân, ekonomik kalkınmacım 
özü idi. Ama bu plânın tahakkuku için evvelâ neler lâzımdı? Para mı?.. Plân mı?.. Prcjg-
ram mı?.. Nüfus plânlaması mı?.. Yoksa huzur mu?.. Huzur insan gücünün en verimli olmaiını 
sağlar. Her yerde ve her sahadaki huzur ise. evde başlar. Ekonomik kalkınmanın esas [un
suru olan işgücü, bu dâvanın çözülmesi ile artacak ve ekonomik sahada ferahalık yarata
caktır. 
* Bugün memleketimizin her yönünde, her köşesinde ciddiyetle ele alınması icabeden bir | ge

cekondu meselesi vardır. Bu mesele Türk Milletinin sosyal bekası ile yakından ilgilidir. j 
Bir taraftan ekonomik şartların tazyiki ve geçim kaygusn zoru ile büyük şehirlerimize ajan

lar başlamış, diğer taraftan arka arkaya istimlâkler, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya'dan 
gelen vatandaşlarımızın zorladığı konut sıkıntısı ve yine her yönü ile karşılıklı idareler (ge
cekonduların inkişafını sağlamış, belediyelerin bu bölgelerde fabrika inşası ve asma ruhjsatı 
gibi hâdiselerle de, belediyeler gecekondu sahasının genişlemesinde destekleyici bir rol oyna
mıştır. . 

Devlet ise; lüks madenlere âdeta destekleyici bir rol oynaması, memleketimizin zaten njıev-
cüdolan ekonomik, teknik ve malî imkânları böylece: israf ve dolayısiyle de spekülatif mak
satlara Devletin alet olması ve gecekondu bölgelerini ihmal etmesi, milletimizin büyük | ek
seriyetinin gelirine uygun düşecek olan konut yapımını desteklemediği içindir ki, bugün, (sıh
hat, şehircilik ve emniyet halli güç meselelerin ortaya çıkmasını mucibolmuştur. | 

Anayasamızın ışığı altında, Kalkınma Plânımızın ilkelerine ve realitelere uygun olacak 
bugünkü gelişmeler ve gelecekteki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden 
gecekondu kanunu hazırlanmasının zaruretine inanmış bulunmaktayım. 

Teklifimin anagayesi bu "kanunun yayımı tarihinden önce, gecekondusu olan her vatanda
şın işgal etmiş olduğu yerini tapuya bağlamak ve ondan sonra da bu bölgelerde imar pljânı-
nın tatbikatı sırasında tasfiyeye uğrıyanlar, ıslaha muhtacolanlar, tamiri gerektirenler ve j ge
cekondu bölgesi dışında kalanların hususi duruma tâyin edilmeden gecekondu dâvasının jıalli 
veya çözüm yollarının seçilmesi bir hayalden ileriye gidemez. ! 

Teklifimde, Yüce Mecliste kadük olan kanunlar, gecekondu ile ilgili rapor ve yazılar, $188 
sayılı Kanunun tatbikatı sırasında husule gelen aksaklıklar, 7367, 6785 ve Belediyeler gjelir-
leri Kanunu, Arazi ve Bina Vergisi Kanunu, 327 sayılı Kanun, 5 Yıllık Plân ve Anayasanjızm 
kuvvet ve kudretini bu gecekpndu bölgelerinde yaşıyan insanlara da tanıtmak tattırmaktan jiba-
retir. En aşağı ikibuçuk milyon vatandaşımızın soyal ve ekonomik dâvası, Yüce Meclisimizde 
sosyal huzuruna böylece kavuşmuş olacaktır. • j 

Saygılarımla. ! 
| 

MADDELERİN GEREKÇESİ - ' 

Madde 1. — Kanunun kapsamını göstermektedir. | 
Madde 2. — Gecekondunun tarifini yapmaktadır. Halk arasında yerleşmiş olan gecekondu 

deyimi : Başkasına ait arsa üzerinde alelacele kondurulan barınaktır. 
Burada; 6188 sayılı Kanundaki espriyle bağlı kalındığı gibi, Kalkınma Plânımızın ilkelerinle de 

uyulmaktadır. 
Madde 3. — Belediyelere arsa teminidir. Arsa olmadığı müddetçe gecekondu dâvasının" [Halli 

bir hayalden ileriye gidemez. 
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Bu itibarla : 
1. 6188 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 
2. 6785 sayılı Kanunun 47 nei maddesi, 
3. 7367 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 
Işığı altında, Hazinenin veya Devletin hüküm ve tasarrufu altı uda bulunan arazi ve arsalar be

delsiz olarak iigili belediyenin mülkiyetine geçme :i öngörülmüştür. 
Madde 4. — Belediyelere, özel idarenin, katma bütçeli dairelerin mülkiyetinde bulunan arazi ve 

arsaların, vergide kayıtlı kıymetleri bulunan ve bulunmıyanlara ait hüküm vaz'edilmiştir. İlk 
görünüşte bu hüküm Anayasamızın mülkiyet hakkını ihlâl eder gibi gelirse de, dâva esastan ele 
alındığında hiç de Anayasamıza aykırı olmadığı görülecektir. Zira bu gibi yerlerin senelerden 
beri bedava veya pek cüzi bir kira bedeli ile süralmekte olduğunu, Zeytinburnu gecekondularının 
işgal etmiş olduğu 9 kilometrekarelik bir yerin Vakıflar tarafından senede 750 liraya icara veril
diğini ve hattâ gecekondunun başladığı bir tarih olan 1946 yılında da bu yerler metrekaresi (25) 
kuruştan satışa çıkartılmış ise de o zaman daha bir müşteri bulunmamış idi. 

Görülüyor ki teklifimiz daha olumlu bir hüküm getirmektedir 
Esasen bu gibi müesseseler bedel takdiri ile uyuşmak suretiyle de gecekondu sahiplerine satma 

imkânı sağlanamamıştır. Arazi kiraları da, satışa arz edilen arazilere ilâve yapılmak suretiyle 
arsa sahiplerinin gecekondu sahiplerine satımı imkânları böylece sağlanmış olacaktır. 

Madde 5. — özel mülkiyetteki arazi ve arsalar imar ve İskân Bakanlığının izni ile kamulaştı-
rılır. 

Bunun da ilk lâhzada Anayasamıza aykırı clduğu akla gelöbilir. Halbuki halen yürürlükte 
olan 6188 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinden alınmıştır. Hiçibir teşekkül bu maddenin Anayasamı
za aykırı olduğunu ileri sürmemiş ve Anayasa Mahkemesine de bu hususta iptal dâvası açılma
mıştır. Esasen 6188 sayılı Kanunun tatbikatı sırr sında da bir ihtilâf mevzuu olmamıştır. Fakat tek
lifte buna rağmen «Bedeli mukabilinde» ibaresi ilâve edilmekle madde daha işler bir hale getiril
miştir. ' 

Madde 6. — 3 ve 4 ncü madde hükümleri dışında kalan arazilere aidolup; 
a) 189 sayılı Kanunun kapsamına girenler, • 
b) 4753 sayılı Kanunun hükümlerince kültür arazisi olarak tesb.it edilenler, 
c) Gerek bu ve gerekse diğer kanunlarla belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, 
d) özel idare veya katma bütçeli dairelerin elinde bırakılması. 
Bakanlar Kurulunca lüzumlu görülen araziler 3 ve 4 ncü madde hükmü dışında bırakılmıştır. 
Madde 7. — Belediyeye devredilmiş olan-arazilerin; 
a) Genel muvazeneye dâhil dairelerin ihtiyaçlarım, 
'b) 6 nci maddedeki hizmetler için, 
Lüzumlu görülen arsaların eski sahiplerine aynı şartlarla geriverilmesine aittir. 
Madde 8. — Tapu dairelerini bu kanunla devralacak idarelerin taldbi üzerine yeni malik

leri adma tesciline aittir. 
Madde 9. — 5218, 5228, 6188 sayılı kanunlarla ve bu kanunla taksitle satmalan yeni malik

lerinin taksitlerinin vaktinde ödemeleri için getirilmiştir. 
Madde 10. — Gecekondu bölgeleri tesbit edilmeden gecekondu dâvasının halline imkân yok

tur. 
Gecekodu gölgelerinin tesbitinde uygulanacak esaslar tüzüğe bırakılmıştır. 
Madde 11. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce, gecekondu bölgelerinde yapılmış olan gece

konduların yıkılamıyacağını ve bu kanundan önce diğer kanunlarla alınmış olan yıkma kararları
nın da hükümsüz olduğunu öngörmektedir. 

Bu maddenin tedvininden maksat, gecekonduda oturan vatandaşlarımıza son bir hak tanımak, 
Anayasamızın bir konut yapılmadan diğer konutun yıkılamıyacağma dair hükmünün hududunu 
tâyin etmek gayesi ile getirilmiştir. 
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Madde 12. — Belediyelere devrolunan arazi ve arsalar bu kanunun amaçları dışında kullanı

lamaz hükmü; gecekondularda oturmayanların gelişigüzel satmasını önleme gayesi ile getirilmiş
tir. 

Madde 13. — îmar plânına göre yol, meydan, park, otopark v.s. gibi yerlerin ayrılmasında 
tahsis kararı almamıyacağına dairdir. 

Madde 14. — Konut dışında genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislere ayrılan sahaların, 2490 ısa
yılı Kanuna dayanarak satışının sağlanması ile 12 nci maddedeki sert hükmün biraz yumuşatıl
ması gayesi güdülmüştür. Bu gibi tesislerin yapılacağı zaman da bizatihi tahdit edilmiştir. Bunun 
da sebebi hiç şüphe yok ki çok gori kalmış bu bölgelerin biran önce imarı içindir. 

Madde 15. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce 14 ncü maddedeki tesisler yapılmış ise, iha
le kanununa göre satışı birtakım sosyal hâdiselere yol açacaktır. Her zamanki gibi açıktan p|ara 
kazananlara bir teşvik vasıtası olmaktan kurtarılması gayesi ile arsaların mahallî rayiç yüzjün-
den satışı öngörülmüştür. 

Madde 16. — Belediyeler : Mülkiyetinde ve mülkiyetine geçecek olan arazileri imar ve İskân 
Bakanlığına bildirmesi ile bu kanunun uygulanması için imar ve iskân Bakanlığında bu arazile
re göre çalışma programlarını hazırlaması içindir. 

Madde 17. — Bu madde gecekondu bölgelerindeki yaraya tam neşter vuracaktır. 
Zira, gecekondu bölgelerinde kadastdro tatbikatı bilirkişilerin indî ve bilgisiz ifadelerine göre 

yapılmıştır. 13 dönüm arazisi olanlar, kadastro tatbikatında 36 dönüm olarak tapuya tescili ya
pıldığını, bundan başka halen elindeki mevcut tapu bugünkü hududa tamamen intibak ettiği, 
halbuki bu tapuya esas teşkil eden eski yani ilk tapu ise, bugünkü kayıt hududuna uymadığı ve 
'bu suretle menfaat karşılığında arazi kaydırmaları olmuştur. Teklif aynı zamanda bu gibi hâdisele
re de son verilmesi gayesi ile vaz'edilmiştir. 

Madde 18. — Gecekondunun tesbitine aittir, Bu kanunun uygulanmasında en mühim bir hü
kümdür. Kanun, yayımı tarihinden önce mi, sonra mı, gecekondu ihtilâflarını önliyecektir. 6188 
sayılı Kanunun tatbikatı hayli ihtilâflara mevzu olmuştur. Şöyle k i ; 1954 yılında, Samatya'dan 
gelen bina tesbit memurları, tesbit raporunu özel idare kalemine, şefe, komisyona, komisyonun 
toplanıp karara bağlaması şefe kaleme, tahsilat şefliğine, mükellefe tebliğ ve mükellefte vergisini 
ödemek suretiyle hâdise bir günde olup bitiyor. Yahut da 1953 te yapılmıştır ve bu suretle tapu 
alma imkân böylece sağlanmış oluyor, işte bu madde rüşveti değil ama hiç olmazsa kanunsuz 
işleri mümkün olduğu kadar önlemiş olacaktır. 

Madde 19. — Gecekonduların içinde oturanların beyanname verenlerin mahalle muhtarları ! ta
rafından da tasdikinin öngörülmesinin sebebi; kiracı olanların da gecekondu sahibi imiş gibi tapu 
almasını önlemek gayesi ile getirilmiştir; 

Zira, 6188 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında kiracıların da kira ile oturduğu yerin tapusunu 
almak gibi gayriinsani halleri tesbit edilmiştir. Bu gibi ihtilâflarda ne yazık ki merci ve tâyini 
gibi usullerle haklı olan vatandaşlarımız kanuni yollarla hakkı olan hakkını alamamışlardı. ] 

6188 sayılı Kanundan doğan ihtilâfların da bir defaya mahsus olmak üzere halli hususuna 
da ileride temas edilecektir. 

Madde 20. — Yeniden gecekondu yapımını önleme gayesine matuftur. 
Yıkım işini süratlendirmek için, Belediye Encümeninin yıkım kararı ve gerek Sulh Hukuk 

Mahkemesinin tahliye kararlarının kesin olması gecekondu heveslilerini ve gecekondu simsarla
rını böylece yapılan her gecekondunun derhal yıkıldığını görmeleri, teşviki de önlemiş olacaktır. 

Madde 21. — Yıkım hükmünü yerine getiremiyen belediye reislerine 3 aydan bir seneye ka
dar hapis, 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası verilmesi hiç şüphe yok ki, vasıtalı 
yani zincirleme suiistimalleri önleme gayesi ile getirilmiştir. 

Madde 22. — Yalan beyanla bu kanundan istifade edenlerin ağır müeyyidelere tabi tutulması
nın, sebebi, 188 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında yalan beyan vermek sureti ile istifade edip 
tecziye edilmediğini görenlerin bu gibi yalan beyanlara tevessül etmemeleri içindir. 

Madde 23. — Bu kanundan istifade edeceklerin fiilî durumları tadat edilmiştir. 
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Madde 24. — Gerek 6188 sayılı Kamın ve gerekse bu kanuna mütenazır olarak hazırlanan bü

tün kanunlar, gecekondu bölgesi içinde olanlar*» durumuna hukukî bir veçhe verilmesi için yapıl
mış ama şehir içinde olan gecekonduların durumu nazan itibara alınmamıştır. Teklifimizde bu 
gibi gecekonduların da belediyenin göstereceği bir yere nakli ve bir beyanname vermeleri öngö
rülmüştür. 

Madde 25. — Bu kanundan istifade edecek olanlara» arsaları belediyelerden veya ilgililerden 
bedel takdiri ile satmalmalarını öngörmüştür. 

Madde 26. — istekli sayısı arsa sayısından fagla olura», arsaların evvelâ ıslah, tasfiye duru
muna göre tadat edilmesi uygun görülmüştür. Bunun da sebebi hiç şüphe yok ki, kanunun tat
bikatı sırasında doğru bir seyyaliyet verilmesi î inctir,. 

Madde 27. — Müracaat sırası ile parsel numarasının Beledjye Encümeninde noter huzurunda 
kura ile ile tevzii düşünülmüştür. 

Çok ve her yönü ile dedikoduyu önlemek ve işin sıralı olması ile dürüst ve programlı bir ça
lışma gayesine matuftur. 

Madde 28. — Arsa tahsisi alanların 6 ay garında tapu dairesine müracaatı öngörülmüştür. 
Bu da kanunun tatbikatının hızlandırılması içindir* 

Madde 29. — Gecekondu ticaretini önleme gayesi ile getirilmiştir. 
,</ Madde 30. — Belediye ve tapu daireleri bu yerler için yapılmış ve yapılacak imar planında

ki durum nazarı itibara alınmaksızın iîvm. ye tapuya; tescil mua-melesini yapmaya mecbur tutul
ması; 

1. işin bir elden yürütülmeği, 
2. Tapulu arsa sahiplerinin parselasyonunu da belediye veya ilgililer yaptırmak suretiyle de 

masrafın az olmasının temini ve vatandaşlara arsanın intikalinde daha ucuz olması içindir. 
3. Evvelâ herkesin bir tapu sahibi olması ite her yönden bu kanundan istifade etme imkânla

rı sağlıyabilmesi için bu hüküm getirilmiştir. 
Madde 31. —• Bu kanunun yayımı tarihinden önee gecekondu bölgelerinin arsaları ifraz edil

miş ise, bu ifraza göre tapu verilmesi yeniden ihtii&flapa yol açacaktır. Zira bir parselde vaktiyle 
bir gecekondu mevcut ise bu ana kadar belki de ayn* parsel içimde 2 - 3 veya 3 - 5 gecekondu 
mevcuttur. Birisine tapu verilse diğerleri ile- îula$ma olamıyaeaktır. Kanun hedef ve gayesine 
ulaşamıyacaktır. îşte bu hüküm bütün bu iıhtiJâ lan da bertaraf edecektir. 

Madde 32. — Şahsa ait arsalar üzerindeki gecekoja^u- sahipleri ile arsa sahipleri anlaştığı tak
dirde tabi olacağı hükmü izah etmektedir. 

Madde 33. — Bu madde maabut ve mülhak vakıflara $jt arsaların tabi olacağı hükme aitir. 
Madde 34. — Takdir edilen kıymeti ödiyemiyecek kadar fakir olan gecekondu sahiplerinin 

tabi olacağı hükmü ihtiva etmektedir. 
Burada arsa sahibi arazisini satmak istiyorv Ama gecekondu sahibi bu arsayı alacak kudrete 

mâlik değil. Bu arsaıım sahipli olduğunu daha evvel bilmiş oka idi hiç şüphe yok ki, bile bile bu 
sahipli arsayı işgal etmezdi. Haç bir yerde, bu yer sahiplidir diye de ne bir levha ve nede bir işa
ret mevcuttur. Görülüyor ki, burada hata biraz da mal sahiplerinindir. Bâzıları da gecekondu ol
duğunu bildiği halde bile başka birisinden ticaret, gayesiyle satın almaktadırlar. Sırf para kazan
mak suretiyle arsa spekülâsyonu yaratılmıştır:. 

Teklif bunları kısmen olsun mülkiyet esasım zedelememek suretiyle mal sahibi satmak istediği 
halde alamıyacak kadar fakir olan geçekom$aı sahipleri ile yeniden ihtilâf mevzuu olmaması 
için belediyelere satın alma yetkisi verilmişjfeir. 

Madde 35. — Kooperatiflere ve teşekküllere arsa temini gayesi ile vazedilmiştir. 
Madde 36. — Islah ve tasfiye tatbikatı hakkındad^ 
Madde 37 - 38. — Tapulu gayrimenkuller|n Emlakine aittir. 
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Madde 39. — Yapılacak inşaat ve tamiratlarda 6785 »ayılı imar Kanunu ve bu İmar Kanununa 

dayanarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümleri uygulanmaz ise de; Yapılışın gelişigüzel yapılma
ması, yapı standartlarına uygunluğu ve yapının statik durumlarının belediyeler tarafından kont
rolü öngörülmüştür. 

Madde 40. — İmar ve iskân Bakanlığı ile belediyeler; Oecekondu bölgelerinin imarı, ıslah ve 
tasfiyesi için bütçelerinde bir fon tesis etme mecburiyeti konulması, hiç şüphe yok ki bu sosjfal 
dâvaya, belediyeler ve imar ve iskân Bakanlığının lâyıkı ile ihtimam göstermeleri içindir. 

Madde 41. — imar ve iskân Bakanlığında fonun teşkiline ait. hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 42. — Belediyelerde; Fonun teşkiline aittir. 
Madde 43. — imar ve İskân Bakanlığında; Fonun gelirlerine ait hükmü ihtiva etmektedir. 

Bu hüküm birinci devrede getirilen ve ..çıkma vakti olmıyan, yani kadük olan Konut Kanunun
daki fıkralara çok yalım olarak vaz'edilmiştir. <•-. 

Madde 44. — Belediyelerde Fonun gelirleri : -49 neu madde gereğince fonların teşkiline ait kay
naklar fonun gelirlerini teşkil eder. 

a) Belediye Bütçesinden ayrılan tahsisat, 
b) Belediye ve Belediyeye devredilen arsa ve arazilerin satışı, 
c) Işgaliye, 
d) Yol iştirak parası, 
e) Tabelâ, 
f) Vidan j ör, 
g) Eğlence resmi, 
h) Açma ve çalışma ruhsatı, 
i) Bina ve arazi vergilerinden alman temizleme ve aydınlatma resmi. 
,İ) Millî Müdafa Vergisi, 
k) Bina ve bunların vergileri. 
Madde 45. — Fonun sarfı; Yönetmelikteki esaslar dâhilinde sarfı öngörülmüştür. 
Madde 46. — Belediyeler; bu fonda yapılacak harcamaları Belediye giderlerinde uygulanan 

hükümler ile yine yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sarf tarzı kabul edilmesi; Fondaki pa
raların gelişigüzel harcanmasına mâni olmak içindir. 

Madde 47. — 43 ncü madde gereğince fonun gelirlerine iştirak eden (a, b, c, d, h, ı) fıkraya 
dâhil olanlarının Kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren üç yıl müddetle tahdidine aittir. 

Madde 43. — Fon hisselerini zamanında yatırmayan ve yatırtmayanlarm tabi olacağı hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

Madde 49. — imar ve iskân Bakanlığının yetkilerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. Kanu
nun tatbikatı zamanında husule gelecek olan her türlü mania ve zorlukları bertaraf etmek teşki
lâtında seyyaliyet verilmesi için geniş yetkiler verilmiştir. 

Madde 50. — imar ve İskân Bakanlığı gecekondu fonu istikraz ve. tahvil çıkarma yetkisi ve
rilmesi, lıiç şüphe yok ki dâvanın halli için gerektirdiği para imkânlarının yaratılması ile Dev
let Bütçesindeki yükü hafifletme gayesi içindir. 

Madde 51. — Tahvil şatm alınması şartlarına ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde 52. — Asgari nakliyat ücreti uygulanması ile; Maliyetinin daha ucuza temin edilmesi 

içindir. 
Madde 53. — Arsa bedellerinin hesabının ne şekilde yapılacağına dair hükmü ihtiva etmekte

dir. Bu maddenin lüzumu da hiç şüphe yok ki politik baskı ve tazyikin yapılması içindir. Sal
kın menfaati için de; Maliyet masraflarının bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle 
maliyeti üzerinde indirim yapılabilmesi içinde ihtiyari bir şekil alan indirebilirler hükmü Vaz'-
edilmiştir. Bu da halk hizmetinin daha hızlı yapılabilmesi içindir. 

Madde 54. —- Bu kanunun yayımı tarihinden önce vakıf arazi ve arsaları üzerindeki geeekojndu 
sahiplerinden abnmakta olunan arazi kira bedelleri Tokathyan, Tepebaşı civarındaki vakfa ait 
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bir apartman katından dahi fazla bir para talebedilmesi ise gayriâdildir. Zira Zeytinbıırnu 
içindeki vakıf arazsinin, senelik kirası ise 750 lira idi. Hiçbir tebligat yapılmadan gelişigüzel kira 
takdiri • ve bunların cezalarının da eklenmesi ise kanunun usullerine aykırıdır. Maddeye 5 sene 
tecil hükmü ile vakıf idaresini himaye gayesi güdülmüştür. 

Madde 55. — Gecekondu bölgelerinde veya gecekondu mücavir sahaları içerisinde Maliye, îmar 
ve İskân Bakanlığı veya belediyeler tarafından yapılmış olup da halen dar gelirli veya imar Plânı
nın tatbikiyle zamanında oturdukları evleri yıkıldığı zaman sokakta kalmamaları için bu gibi yer
leştirilmiş olan insanların oturduğu evlerin tasfiye edilmesi gayesiyle vaz'edilmiştir. 

Madde 56. — Birden fazla gecekondusu olanların tabi olacağı hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 57. — Muafiyetleri ihtiva etmektedir. 491 sayılı Kanun ile Sosyal Mesken Statüsüne 

dâhil âzami ve asgari nitelikteki binalar isterse kiraya verilsin isterse sahibi kullansın 10 yıl 
Bina Vergisine ait muafiyet hükmü; Şehir içinde ve her türlü konforu haiz olan sahalarda uygu
lanırken gecekondu bölgelerinde bu hakkın biraz daha genişletilmesi ve bu suretle herkesin kendi 
evinde bir miktar daha oturur bir hale getirilme imkânlarının sağlanması gayesi iledir. 

Madde 58. — Arsa ihracına ait hükmü ihtiva etmektedir. 
59, 60 ve 61 nci maddeler salahiyetli mahkemelere ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Geçici Madde 1, 
Geçici Madde 2, 
Geçici Madde 3, 
Geçici Madde 4, ile 
63 ncü madde yürürlük 
64 ncü madde yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. 

M. Meclisi (S Sayısı. : 83) 



— 35 — 

CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKOİNE'NİN T E K L M 

Gecekonduların, tasfiyesi ve ıslahı hakkında 
kanun teklifi . . ... 

Kapsam ve tarifi 

MADDE 1. — Gecekonduların ıslahı, tasfiye
si, önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken 
tedbirlerde bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen gece
kondu deyimi ile; gecekondu bölgesinde kendisine 
aidolmıyan bir yerde imar ve yapı işlerini düzen-
liyen genel hükümlere bağlı kalınmaksızın alelace
le yapılmış gayrisıhhi, gayrifennî olan barınak
tır. 

MADDE 3. — Bu kanunda belirtilen amaçlar- I 
da kullanılmak üzere arsa temini: 

Belediyelere: 
Hazinenin veya Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan arazi ve arsalar: 
A) Belediye sınırları içinde olanlarda ve I 
B) G785 sayılı Kanunun 47 nci maddesine 

dayanılarak tesbit edilen mücavir sahalarda bulu
nan; arazi ve arsalar bedelsiz olarak ilgili bele- | 
diyenin mülkiyetine geçer. 

Özel idarenin, katma bütçeli dairelerin mülkiyetin
de bulunan arazi ve arsalarının bedeli mukabilin

de belediyeye devri 

MADDE 4. — Özel idarenin katma bütçeli 
dairelerin mülkiyetinde bulunan arazi ve arsalar: 

A) Belediyeleri devrin yapıldığı yıl Arazi 
Vergisine matrah olan kıymetleri üzerinden ve bi
rinci taksitleri devri takibeden bütçe yılından 
itibaren başlamak üzere 20 yılda 20 eğit taksit
le faizsiz olarak ödenmek şartiyle belediyelere de
vir ve temlik edebilirler. 

B) dergide kayıtlı kıymetleri bulunmıyan 
arsaların kıymetleri 5432 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince, o ma
haldeki son tahrirde civarındaki arazi ve arsa
lara konan vergi kıymetleri emsal alınmak sure-
tiyle tesbit ve bu kıymetler devre esas tutulur. . 

Özel mülkiyetteki arazi ve arsaların belediyeye 
devri 

MADDE 5. — Lüzumu halinde belediyeler ge
cekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulunan 

vergi bu kanun hükümleri dairesinde yeniden teş
kil edilecek ucuz konut sahaları içine rastlayan 
özel mülkiyetteki arazi ve arsaları veya yapı ve 
tesisleri, İmar ve İskân Bakanlığının izniyle be
deli mukabilinde kanunlaştırılabilirler. 

MADDE 6. — Kamu hizmetine ayrılmış olan 
veya 30 . 12 . 1960 tarih subay ve askerî memur 
ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 1Ş9 
sayılı Kanunun kapsamına girenlerle 4753 sayılı 
Kanun hükümlerince kültür arazisi olarak tes-
bit edilenler veya gerek bu ve gerek diğer kanun
larda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere ve
ya özel idare veya bütçeli dairelerin elinde bıra
kılması Bakanlar Kurulunca lüzumlu görülenler 
3 ve 4 ncü madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanması <\o-
layısiyle yapılacak imar ve ıslah plânlarında ge
nel muvazeneye dâhil dairelerin ihtiyaçlarını kar
şılamak âmaciyle ayrılan ve ayrılacak olanlar ve
ya 6 ncı maddedeki hizmetliler için lüzumlu gö
rülenler daha önce belediyelere devredilmiş ise 
aynı şartlarla eski sahiplerine geriverirler. 

MADÛE 8. — Tapu daireleri; bu kanunda 
sözü geçen arazi ve arsalar devralacak idarelerin 
yazılı müracaatleri üzerine en geç 6 ay içiricte 
yeni malikleri adına tescil eder. Ve durumu ilgi
lilere yazı ile bildirirler. ' 

MADDE 9. — Taksitlerin ödenmemesi halin
de : 

5218, 5228, 6188 sayılı kanunlara ve bu ka
nuna dayanılarak sözü geçen daire ve müessese
lerin, belediyelere devralman veya bu kanunla 
taksitle satılan arazi ve arsaların Ödenmemiş tjak-
sitleri ve bu sebeple adı geçen daire ve müessese
ler lehine tesis edilmiş ipotek kayıtları düşürü-
lür, alınmış olan taksitler geriverilmez. 

Gecekondu bölgelerinin tesbiti 

MADDE 10. — Gecekondu bölgesi; gecekon
duların kesif olarak bulundukları bölgeler ile ıs
lah veya tasfiyeye tabi gecekonduların konut in
şaatı için ayrılan sahalardır, 
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İmkr ve fekâh 'Bakânlîğı, 'yetkili belediyeden 

o beldesi gecekondu bölgesi veya bölgelerinin tes-
bit edilmesini isteyebilirler. 

Gecekondu bölgelerinin tesbiti işleminde uy
gulanacak esaslar tüzükle tesbit edilir. 

Yilmiâ karâfîâHlun attiitömijatağı kdlUr 

MADDE 11. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce 10 ncu madde gereğince tesbit edilen ge
cekondu bölgeleri içer isinde yapana aıdölahı ve
ya olmıyahı afazi îizeriride yapılmış 'gecekondu
lar, bu" kahünttn dîğer maddelerinde yer alan is
tisnalar dışında hiçbir surette 'yikilahiaz. 

'Bü'İtanuhuhVâyınu târihrmleh lönceVekili 
idari mercilertâraMotâh alinlnV^lâh ; yikma'ka-
rarlari hükümsüzdür. 

MADDE 12 — Öelediyeîer;' bu kanunda ya
zılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları 
arazi ve arsaların bu amaçlar dışında kullanamaz. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlorinc daya
nılarak Deİecîiyelere (leyroltinan arazi ve arsalar
dan yapılacak imar planlarına göre yol, meydan, 
pa1']:, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi 
genci hizmetlere ayrılması 'gerekenler hakkında 
ayrıca tahsis kararı alınmaz. 

MADDE 14. — 'Bu 'kİnunMkumlenn^%ö% 
gecekondu bölgesi olarak ayrılan ve belediyeye 
intikal eden arazi veya arsaların plân ve mevzuat 
icaplarına göre dükkân, han, hamam, fırın, gazi
no, sinema, tiyatro, garaj,.otel, v. s. konut dışında 
genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislere ayrılan sa
halar belediyelerce 2400 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ve özerinde imar plânına"ğore İnşaatı 
birinci senede başlamak ve 3 ncü senenin sonunda 
ikmal etmek kayıt ve '^arttyle katılır. 

MADDE .15. — Genel ihtiyaçlarla ilgili tesis
ler bu kanunun yayımı tarihinden Önce yapılmış 
ise; o mahallin arsa rayiç fiyatı üzerinden beledi
ye meclisi veya ilgili arsa veya sahipleri (arazi) 
satmıya yetkilidir. 

MADDE 16. — Belediyeler, gerek kendi mül
kiyetinde' bülünân ve%briek bu Mn'tin hükümleri 
gereğince mülkiyetlerin geçecek olan bütün ara
zi ve arsaların yerlerini, tapu kayıtlarının.mik
tar ve özellilkerini açık olarak gösteren mülkiye 
amirliğince onaylanmış liste ve krokileri îmar ve 
İskân Bakanlığına göndermekle ve sonradan yapı-

İVX. keclîsi 

lacak değişiklikleri aynı şekilde bildirmekle yü
kümlüdürler. 

MADDE 17. — Gecekondu bölgelerinde ka
dastro durumu tesbit edilse dahi bu bölgelerinin 
tapu kayıtları; (fa'&'ei tedavül) eski anakayıtları-
na göre yeniden yapılacaktır. 

Vilâyetlerdeki gecekondu nüfus çoğunluğuna 
göre öncelik verilecektir. Ve bir sene zarfında ik
mal edilmesi mecburidir. 

İlgili dairelerin yardımcı eleman talebini vali 
ve belediye reisleri karşilıyacaklardır. 

Gecekondu tesbiti 

MADDE 18. — Gecekondu ıslah ve tasfiye böl
geleri ve bunların sınırları, bu kanunun yayımı 
târihinden itibaren engeç 6 ay içinde her türlü im
kân ve araçtan faydalanılarak belediyeleröe tesbit 
ve ilân olunur. Bu sahalarda bulunan bütün ya
pılar, görek belediyelerin ve gerek yardımcı ola
bilecek diğer daire ve kurumların durum ve im
kânları da -göz önüne alınarak İmar ve İskân Ba-
İtanllğMea tâyin edîîeeels şekil ve süreler içerisin
de mÜTTikürise hava fotoğraflarında veya harita
larda, înümMîn 'dlmıyah yerlerde ise ölçekli kro
kilerde gösterilir. 

Bu konuda belediyelerin mahallin en büyük 
mülkiye âmirlerinden istiyecekleri hei' türlü yar
dımlar, imkânları dahilînde yerine getirilir. Ma
hallî imkânlarla karşılanamıyân hava fotoğrafı 
alınır, kıymetlendirilmesi, harita tanzimi v. s. gi
bi teknik yardımlar hakkında İmar ve İskân Ba
kanlığının istekleri ilgili bakanlık daire ve kurum
larca her hangi bîr karşılık aranmaksızın derhal 
yerine getirilir. Yukârdaki esaslara göre hazırla
nacak hava fotoğrafları, harita ve krokiler tesbit 
•tarihlerini de ihtiva etmek üzere belediye encü
menlerince onaylanır. Te bunların onaylı birer ör* 
neği İmar ve İskân Bakanlığınca istenilen tarihe 
kadar tesbit işinin usulüne göre ilân edildiğini ve 
yazıldığını gösterir tutanakla birlikte adı geçen 
bakanlığa gönderilir. 

Hava fotoğrafları, harita ve krokiler gecekon
duların tesbitihe ait tutanaklar o mahallin kayma
kamlık, belediye, belediye şube müdürlüklerinde, 
muhtar ve ihtiyar heyet odalarında her mahalle 
ve lıer mahallenin sokak isim ve numaralarına gö
re 3 ay müddetle asılı bulundurulur. 

MAD$E 19. — Belediye sınırları ve varsa 
mücavir sahalar 'dahilindeki bütün gecekondu-
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I MADDE 21, — 20 nçi maddedeki yıkım hjji-
I: kümlerinin yertine getirmiyen belediye reis ve me-
l murları hakkında 3 aydan İ seneye kadar hapis 
j ve 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ce-
i zası ile cezalandırılr. 

|İ Hakikate aykırı beyanda bulunanlar 

I MApD$. 22> — Bu kanunun, hü^kjjnılerind^n. 
| faydajannı^k amaciyte yajan beyanda bulunan 
I vçya, hajrilsajft ayjqrrbeyann,am^ yerjnek şur^tiy-
I le istifade, edenler: 
j A) ^Uerinjden, eyle£j, veya ahşaları geri ajı-
i nır, ödediği t^aksj^r, gerj iade edilemez, bu hu-
I; susta yaptığı her türlü masraflar nazarı itibara 
I alınmaz, 6 aydan 24 aya kadar hapis, 250 liradan 
I 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalndı-
| rjlır. Varsa, borçları muaçceliyet kesbşcier. 
I B) Teşebbüs hafinde olanlara 3 aydan 6 aya 
I k a ^ r ha.piş, 100 Ürş^an 500, Üçaya kadar, paja 
i cezası ile cezalandırılır, 

ların ve ayrıca belediyelerce, tesbit edüen sahalar 
içinde bulunan bütün yapıların sahipleri ve. her 
ne şekilde olursa olsun bu yapılarda, oturanlar; 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak örneğe 
uygun bir beyannameyi ilân tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde yapının bulunduğu yer; beledi
yesine makbuz karşılığında vermek zorundadırlar. 
Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti beyannameye 
(Kiracı, gecekondu sahibi, tapulu arsa veya tapu
lu bina sahiplerinin tapu senedindeki pafta, ada, 
parsel numaraları üç metrçkare veya, dönümünü 
yazıp, tasdik edeceklerdir. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 

MADDE 20. — Bu kanuni^ yiirürlüje girdi
ği tarihten sonra belediye şuurları dışında ve 
içinde veya mücavir salıalarda, belediyelere, Ha
zineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere, 
kendi veya başkasına ait veya Dşvlejtin hüküm, v,e 
tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalar üzerin
de yapılacak daimî veya geçici bütün izinsiz ya
pılar inşa sırasında encümen kararı alınmadan 
derhal, ikmal edilmiş olması ve mesken halinde 
belediye encümenlerince alınacak kararla yıktırı
lır. 

Belediye encümenleri bu kanunda tanzim olu
nan tutanakların ilk toplantıda ve öncelik ve ive
dilikle ve diğer işleri takdimen karara bağlamak 
ve belediye başkanları bu kararı derhal yerine ge
tirmek zorundadırlar. Yıkım kararları 6785 sa
yılı İmar Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nei 
fıkrası gereğince uzatılamaz. 

Yıkım işi; belediye zabıtası yardımı ile ve be
lediye elemanları tarafından yapılır veya yaptırı
lır. Yı}?ım sırasında lüzum hâsıl olduğunda bele-
diyele.r ilgili mülkiye âwrle.rine başvuracak Dey,-
Jet zabıtasından. yardım işeyebilirler. Mülkiye 
âmirleri bu istekleri 4prh,al karşılamakla yüküm
lüdürler. Bu maddedei sözü geçen gecekondular 
iıer ne surette olursa olsun iskân ve. işgal edilmiş 
ise belediyelerce yapılacak tebligat üzerine engeç 
7 gün içinde boşaltılmadığı takdirde, belediyeden 
yazılacak yazı üzerine mahallî sulh hukuk hâ
kimliğinin vereceği karar gereğince zabıta mari-
fatiyle boşaltırlar. Sulh hukuk hâkimliği bu 
tahliye kararını; diğer bütün işlere takdimen ka
rara bağlıyacaktır. Gerek belediye encümeninin 
yıkım kararı ve gerek sulh hukuk mahkemesinin 
tahliye kararları kesendir. 

Bu kanu,n; hüküvıl^rf^den. istifade edecekler 

MADDE 23. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce: 

a) Gecekondu bölgesinde 1 tek gecekondusu 
olan, 

b) Bu kanunun 24 ncü maddesine uygun 
olan, 

c) Kendisinin, 
d) Eşinin, 
e) Reşit olmıyan çocuğunun vilâyet hududu 

içinde ev yapmaya müsait arsası bulunmıyan, 
f) Bir evin yarıdan fazla hissesine sahibol-

mıyan, 
g) Beyannameyi vaktinde ve doğru olarak 

bulunduran, 
h) İkametinden (Gecekondusundan) başka 

bir de ticarethanesi olan, 
ı) Belediye sınırları içinde en az 1 sene 

ika^me.t şdenler, 
j) Bu kanunun tatbikatı şıracında imar 

plânı gereğjnpe ta^jye yeya jşjaJİ qjan gecekon
du sahipleri bu kan^g ^kümİerjnden istifajde 
eder. 

Gecekondu bölgesi dışında kalan gecekonduların 
dunumu 

MADDE 24. — Gecekondu bölgeleri dışında 
mahalle teşkil edecek şekUcİe ve toplu bir hjal-
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de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
inşa edilmiş oıan gecekondu sahipleri de 6 ay 
içinde mahallî belediyelere bu kanunun 19 ncu 
maddesi gereğince beyanname vermek, zorunda
dırlar. 

Beyannameyi vaktinde vermiyenler bu ka
nun hükümlerinden istifade edemezler. Beyan
nameyi vaktinde verenler; belediye tarafından 
gösterilen gecekondu bölgesi veya gecekondu 
mücavir sahalarında belediyenin gösterdiği tip 
ve ebattaki binayı 2 yıl içinde bitirmek zorun
dadır. İskân sahası dışında kalan mesken ve sa
hiplerine belediye hizmetleri yapılamaz. 

Arsa takriri şart ve şekilleri 

MADDE 25. — Gecekondu bölgesi olarak 
tesbit edilen veya bu-kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince tesbit edilecek olan bölgelerde veya 
bu kanunun 24 ncü maddesi gereğince gece
kondu bölgesi dışında kalan gecekondu sahip
lerine : Belediyelerin; bu kanun veya 7360 sa
yılı Kanunun hükümlerine göre belediyeye in
tikal eden veya intikal edecek olan arazi ve ar
salardan katma bütçeli daireler, özel idareler 
ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan arazi ve arsaların üzerinde : 

A) Bu kanunun 23 ncü ve 24 ncü maddele
rine uygun olan gecekondu sahiplerine: 

B) İşgal edilmiş olan gecekondu arsası ve
ya nakli uygun görülen yerin İmar Kanunu ve 
belediye imar yönetmeliğine uygunluğu aran
maksızın lüzum gördüklerini bedel takdiriyle 
arsa sahipleri satmaya yetkilidir. - • 

Kanunun uygulanması 

Gecekondu sayısı arsa sayısından fazla olur
sa. • : • -..,;. •• • 

MADDE 26. — A) Evveliyatla : Gecekon
du tasfiye bölgelerinde, 

B) Şehir içindeki- (Gecekondu bölgeleri dı
şında) bulunan bu kanunun 24 ncü ve 25 nci 
maddelerine uygun olan gecekondu sahibine, 

C) Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunan 
gecekondu sahiplerine uygulanacaktır. 

Müracaat sıra numaraları ile parsel numara
ları ayrı ayrı torbalarda,' belediye encümeninde 
noter huzurunda çekilecek kura ile tevzi olunur. 

38 — 
MADDE 27. — Bu kanun gereğince arsa 

tahsis olunanlardan belediyece kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren her hangi sebepten olur
sa olsun 6 ay zarfında akit ve tescil muamelesi
ni yaptırmıyanlar sıradaki haklarını kaybeder
ler, tebliğ tarihinden itibaren kendilerine arsa 
tahsis olunanların tapu dairelerini vâla olacak 
müracaatlcrini tapu daireleri en geç 6 ay zar
fında ikmale mecburdurlar. 

MADDE 28. — Bu kanun gereğince beledi
yece tahsis olunan arsalarla bu arsalara yapıla
cak binaların ebadı, tipleri, mahallî şartlara 
göre en ucuz fiyat maliyetini sağlıyacak tedbir
leri ve kullanılacak malzemenin cinsleri, oda ve 
müştemilâtı, yüzölçüsü ve irtifaı İmar Kanunu 
belediye imar yönetmeliğine mukayyedolmaksı-
zm belediye meclisi tarafından hazırlanacak 
İmar ve İskân Bakanlığınca aynı veya tadilen 
tasdik edilecek esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

MADDE 29. — Ölüm, emeklilik, işçi ve me
muriyet nakli halleri ile, Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının veya her hangi bir bankanın ipo
tekli alacaklarından ve belediye, özel idare, Ha
zine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile arsa sahip
leri lehine ipotekli alacaklarından dolayı, yapı
lacak satışlar müstesna olmak üzere, bu kanu
na göre tahsis olunan arsalar üzerine, inşa olu
nan veya naklen yapılacak «tasfiye dolayısiy-
le» enkazı veya zemini ivazlı veya ivazsız devir, 
temlik, rehin, haciz ve işgal olunamaz. Satış 
va'di sözleşmesine taksim ile şüyuun gideril
mesi dâvalarına hiçbir zaman konu teşkil ede
mez ve bu hususlar tapu sicile işlenir. 

MADDE 30. —- Belediye ve tapu daireleri 
bu yerler için yapılmış ve yapılacak imar planın
daki durumu nazarı itibara alınmaksızın fiilî 
duruma göre, ifraz ve tapuya tescil muamelele
rini yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 31. — Bu kanunun yayımı tari
hinden önce gecekondu bölgelerinin, arsaları 
ifraz ve tapuya tescili yapılmış ise : 

a) Parselde gecekondu yoksa : Islah ve 
tasfiyesi için ayrılacak. 

b) Bir parsel içinde bir gecekondu varsa : 
Aynen. 

c) Bir parsel içinde birden fazla gecekon
du mevcut ise : Gecekonduların işgal etmiş ol-
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duğu sahalar harf numaralandırmak suretiyle 
«A.l, A.2, A.3 gibi». 

d) Ayrı ayrı parsellerde gecekondunun 
müşterek işgali halinde gecekondular işgal et
miş olduğu sahalar harf ve harf numaralariy-
le «A.1, A.2, B.l, B.2». 

İşgal etmiş oldukları zeminler müstakil ola
rak parsel içi harf ve numaralariyle tapu sici
line işlenir. 

Şahsa ait arsaların satışı 

MADDE 32. — Şahsa ait arsa ve araziler 
üzerinde; bu kanunun yayımı tarihinden önce 
yapılmış olan gecekondu sahipleri ile arsa sa
hipleri uyuştuğu takdirde : 

Gecekondunun işgal etmiş olduğu yerin İmar 
Kanunu ve Belediyelerin İmâr Yönetmeliğine 
uygunluğu aranmaksızın belediye ve tapu dai
releri fiilî duruma göre, ifraz ve tapuya tescil 
muamelelerini yapmıya mecburdurlar. 

Vakıflara ait arsaların bedel takdiri 

MADDE 33. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce mazbut ve mülhak vakıflara ait arsa 
ve arazinin üzerindeki gecekondu zemini : 

a) Mesken ise : Bu kanunun 3 ncü madde
sinin (b) fıkrasının 2 nci bendine göre. 

b) Mesken dışında kalan arsası : Mahallî 
rayiç üzerinden. 

c) Ticarethanenin zemini : Mahallî rayiç 
üzerinden. 

d) Ticarethane dışında kalan arsa : Uyuş
mak suretiyle veya 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre. 

Gecekondu sahiplerinin işgal etmiş olduğu 
gecekondu zemini ile, arsalardan lüzum gör
düklerini, imar plânı ve Belediye İmar Talimat
namesine uygunluğu aranmaksızın, 5 yıl ve beş 
müsavi taksitle, birinci derecede ipotek karşı
lığında satmıya Vakıflar Genel Müdürlüğü yet
kilidir. 

takdir edilen kıymeti ödiyemiyecek durumda 
olanlar 

MADDE 34. — Takdir edilen arsa kıyme
tini ödiyemiyecek kadar yoksul veya dar ge
lirli olan gecekondu sahiplerinin işgal etmiş ol
duğu arsayı belediyeler, 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununa göre mahallî rayiç üzerinden satınal-
maya yetkilidir. 

Satmalman mezkûr arsaları gecekondu saf 
hiplerine «on yılda» ve on müsavi taksitle bij-
rinci derecede ipotek karşılığında temlikin^ 
belediye meclisleri yetkilidir. 

Kooperatiflere ve sair teşekküllere arsa temini] 

MADDE 35. — Devlet memurlarının, kamil 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, belediyelerin, 
özel idarelerin, Sosyal Sigortaların, T. C. Emek
li Sandığının, sendikaların ve bu teşekküllerde 
ilgili yapı kooperatiflerinin ve özel teşekkül
lerin yaptıracağı çocuk kreşleri ile işçi mes
kenlerini yaptırmak için arsa sahiplerinden om 
sene ve on müsavi taksitle arsa talebedebilij-
ler. | 

MADDE 36. — Islah ve tasfiye tatbikatının 
yapılacağı şehir ve kasabanın ve buralardaki 
ıslah ve tasfiye bölgelerinin öncelik sırası Im^r 
ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Belediyeler bu öncelik sırasına İmar ve İs
kân Bakanlığınca tesbit edilecek diğer esaslja-
ra göre çalışma programlarını yapmaya ye 
onanmak üzere adı geçen Bakanlığa göndermje-
ye mecburdurlar. ' j 

Bakanlık bu çalışma programlarım değiştir
meye yetkilidir. 

Tapulu gecekondunun istimlâki 

MADDE 37. — Tapulu gecekondunun in
şaat vasfı her ne olursa olsun, İstimlâk Kanu
nunun kâr gir binaların istimlâkinde uygula
nan hükümleri tatbik edilir. '* j 

MADDE 38. — Genel ihtiyaçlarla ilgili 
«otel, hamam, sinema, fırın v.s. gibi» yerlerin 
istimlâkinde, inşaat vasfı ne olursa olsun, jts-
timlâk Kanununun betonarme binalarının jis-
timlâkinde uygulanan hükümlere tabidir. 

Yapılacak inşaat ve tamiratlarda 

MADDE 39. — Tasfiye, ıslah ve tamirat 
hallerinde; 6785 sayılı İmar Kanunu ile, bu ka
nuna göre yapılan İmar Yönetmeliği hüküm
leri uygulanmaz. 

Yalnız yapı malzemelerinin yapı standart
larına uygunluğu ile yapının statik durupıu 
belediyeler tarafından kontrol edilir. 
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MADDfe 4Ö: — İmar ve Isfcâîr ÖaKariliği ile' 
belediyeler gecekondu bölgelerinin' imârı, ısla
hı, tasfiyesi, âmme tesislerinin yâpilhiâs'i ve 
kendi evine, yapana yardım yapılması amaciy-
le, bütçelerinde bîr fon tesis etmeye mecbur
durlar. 

Fonun teşkili 

Â) imar ve İskân 'Bakanlığı : 

MADDE 41. — İmar ve İskân Bakanlığı : 
a) Devlet bütçesine konulacak: ödenekler, 
b) Bu kânun ve dife> kailünlârlâ bu föıiâr 

katılması veya aktarılması kabul edilen sair 
gelirler, 

e) Fonda toplanacak paraların faiz ve sair 
gelirleri, 

Fonu teşkil eder. 
B) Belediyeler : 

MADDE 42. — Belediyelerde fonun teşkili : 
a) Belediye bütçesiiMe'n ayrılan tahsisat, 
b) Belediye ve belediyeye devredilen ara

zi ve arsaların satışı, 

e) Gecekondu bölgelerinde bu kanun hü
kümlerinden istifade edenlerin ödedikleri her 
türlü belediye vergi ve resimleri ile Millî Mü
dafaa Vergisi ve Bina ve Arazi vergileri, bele
diye bütçesindeki gecekondu fonu Hesabına 
aktarılan meblâğlar, 

Belediyelerde fonu teşkil eder. 

Fonun gelirleri 

>a) tinar ve İskân Ba^anlığM&an : 

MADDE 43. — 40 ve 41 nci 'maddelerdeki 
fonların teşkiline ait 'kaynaklar fonun gelirlerini 
teşkil eder. Ayrıca, 

a) Sermayesinin yarıdan fazlası Devlete 
âüdolıan şirketler ve müesseseler, 

b) Kaımu İdttisadi Teş^büiler, 
c) Hususi kanunlarla kurulan i>ânfca ve mü

esseseler ile bunların her birinin ayrı ayrı veya 
birleşik kurdukları ve sermâyesinin yarısından 
fazlasına iştirak ettikleri şirİet; îiiüelâseseiler ve 
ortaklıklar. 
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Bir Ik^nüritöi- yâyinllâudîğı yıl büânçbsund'ân 

başlamak üzere safi kârlarından' ayıracakları 
.fâ'-3"Vfâ 

dj Sigorta şlrkeflelünın safi kârlarıridan 
ayn1a%â1kiâri, tfc 3 1er, 

e) En az 25 işçi çalıştıran gerçek ve tüzel 
kişilerden Gelir Vergisi Kamunu uyarınca muh
tasar beyanname vermek mecburiyetinde olan iş
verenler her ay personeline ödedikleri ücretle
rin kesintisiz tûplaımi üzerinden hesaplıyacakları 

< % 1/2 «yüzde yarım» oranındaki meblâğları 
mütaalkıp- ıaym 20 dme kadar İmar ve İskân Ba
kanlığındaki gecekondu fonu hesıafbnra yatıra
caklardır. Ve verecekleri muhtasar" beyannıâımele-
rin sözü edilen yüzde yarımların ödendiğini gös
teren/belgeyi eklemekle mütoeleftirler. 

f) He> türlü bağış ve teiberrular gecekondu 
fonundan'' yapılacak borçlandırmalara mi (taksit 
faiz cezalar tahsilatı ve benzeri gelirler de, gece
kondu fonuna kaydedilir. Ve en kısıa 'bir zaman
da İmar ve İskân Bakanlığındaki fon hesabına 
yatırılır. 

g) Özel kanunlarda kurulmuş daire ve nra-
i e^^eîerM «-Millî Piyarigo, Spor - Toto, jokey 
: kulüpler gibi dağıtacakları ikraımiyelerin % 5 ni 
ifgîli daire ve müesseselerce ikrâimiye isıaibet eden 

i gerçek ve tüzel kişilerden tevzi sırasrai'da talhsîl 
etfile'rekliftar ve I^kan Bakanlığındaki gecekon-

; du fonu hesabına yatırılır. 

ıH) Sosyal Sitgorltıalar Genel Müdürlüğü yıl
lık sigorta tesisleri bütçesine ımaıasş ve ücret kar-

: şılığı olarak konulan tahsisatın % 2 nisbetini, 
ı) T.O. Emekli Sandığının masratf bütçesi-

' ne konulan tahsisatın % 2 miktarının t'esbiti, 
j) Gecdkoiidü bölgelerinden alıri'ari radyo 

ücreti; 
fc) G&MtiMû bölgeleriîideh lalîınan telefon 

' bakım ücretini ilgili müesseseler ve genel niü-
j dürlükler en kısa bir zaıriaında İmar ve İskân 

Bakanlığındaki gecekonÖu fonu hesabına aktar-
. nıak zorundadırlar. 

>b) Belediyelerde : 

MADDE 44. — 42 rici mıâdde gereğince fo-
: riltıi te^tilihe ait kâynalkM,r fonun gelirim tenkil 

ed&r. 
a) Belediye bütçesinden ayrilİn -tMiMsM, 
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F^. hisselerin zamanımda yat'onlma&ı 

MADÜE48. — Tâyin olunan müddetler içe
risinde makbul bir mazeret olmaksızın tefrik 
edilmiyen veya tefrik edildiği halde gecekondu 
fonu hesabına yatırılmıyan hisseler için 43 n£ü 
maddedeki kamu tüzel kişileri, daire ve müe's-

j seseleule işverenlerden tediyesi geciktirilen mez
kur hisselerin yüzde biri nisbetinde gecikme ce
zası alınır. 

Kamu alacaklarının tahsili usulü hakkında
ki Kanuna göre mahallî maliye teşkilâtınca tajh-
sff oîtmarak gecekondu fonu hesabına yatırıljır. 

Gecekondu fonu gelirlerinin tefrik ve hesa
bına yatırılmasına yazı ile mâni olan veya büt
çeden ödenecek kısmı yazı ile, ödetmiyen fta 
âmirleri ve salahiyetliler hakkında bu madjde 

| hükmü tatbik olunur. 
Gecikme cezasının tatbikinde mazeretin tajk-

| diri İmar ve tskân Bakanlığına aittir. 
I. 

tmar ve İskân Bakanlığının yetkileri 

MADDE 49. — İmar ve tskân Bakanlığı : 
1, Gecekondu bölgelerindeki işleri görmjek 

tofcre tüzel kişiliği olan ve özlük hukuk hüküpı-
löri ile idare edilen İmar ve iskân Bakanlığına 
bAğlı ve murakabesinde gecekondu genel njü-
dürlüğünü kurmakla, 

2. Murakabesinde bulunan bankalara veya 
diğer bankalara ve bu bankalara bağlı şirket 
V& müesseselere bu kanundaki hizmetlerin dajha 
s$t& ve daha çabuk yapılması için hizmetlerin 
bir kısmını veya tamamını vazife vermekle. | 

ty Betediye ve belediyeye dev*edü*û «roa 
ve .a^ââilerîn1 sıatışij 

c) îşgâliye, 
d) Yol iştirak payı, 
e) Tabelâ, 
f) Vidam jor, 
g) Eğimce reisimi, 
h) Açma ve çalışma rulhsıatı, 
ı) Bina ve arazi vergilerinden' &Lmsa& "temiz-

leme; aydınlatana resmi, 
j) Millî Müdafaa Vergisi, 
k) Bina ve Buhran Vergisiy 

Fonun sa/rfı 

MADDE 45. — Fondaki paraların sarfı böl
ge plânlamasının tatbikatı sırasında tasfiye ve* 
ya ıslaha tabi olan gecekondu sahibinin muhtaç
lık ve yoksulluk durumuna göre öncelikle fon
dan gerekli yardım yapılır. 

a) Meskenin tasfiyesi. 
b) Meskenin ıslahında. 
c) Meskenin onarımında. 
d) Sahipli arsaların satinâimmasittda. 
e) Ticarethanenin tasfiyesi. 
f) Ticarethanenin ıslahı. 
g) Ticarethanenin onarımında. 
h) Kamu tesislerinin yapılması için bü ka

nunun: tatbikatı sırasında lüztim görülen arsa
ların satmalmmasmda veya istimİaldûcİe. 

i) Yol, meydan, kanalizasyon, su? elektrik, 
havagazı gibi kamu tesislerinin yapilmasınd& 
veya onarımında. 

j) Plân ve projelere ğore yapılacak iîcüf 
veya nüve konutların inşasında, 

Bu förtdân ödeme yapılır. 
Bu harcama veya ayni yardımlar yönetme

likte belirtilen esaslar dâhilinde satff ediliry 

MADDE 46. — Belediyelerin bu fondan ya
pacakları harcamalar; belediye giderlerinde uy
gulanan hükümlere tabidir. 

Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde 
sarf edilir. 

MADDE 47. — 47 nci maddenin «a, b, c, d, 
h, ı» fıkraları gereğince yatırılacak olan meb
lâğlar bu kanunun yayınlandığı yıl bilançosun* 
dan başlamak üzere üç yıl fiıûdilstle uygula* 
nır. 

3. Konut ofisi kurmakla. 

4. Konut ortaklıkları kurmakla. 
5. Bu kanundaki yönetmelikleri çıkartmik-

i la ve bu yönetmelikleri tatbik etmekle. 

6.- Fondaki sağlanan tahsislerin yerine sarf 
edilip edilmediğini murakabe etmekle. 

7. Kamulaştırma ve alım sureti ile arsa "jte-
, min etmek bu arsaları inşaata hazır hale getir

mekle. i 

8. Fondaki paraları bu kanundaki hizmjet-
ler daha seri ve daha çabuk yapılması için fyiz-
mfctîerin bir kısmının veya tamamının vazife 

I verdiği bankalara yatırmakla, 
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9. inşaat ve tesisat malzemesi makina, ci

haz, alet ve edevat mubayaa, imal ve istihsal et
mekle lüzumu halinde ithal, depolama, tevzi et
mek ve kiraya vermekle, 

10. Gecekondu bölgelerinin tasfiyesi, ıslahı 
ve onarımına ait programlarını ve bu husustaki 
her türlü projelerini tetkik aynen veya tadilen 
tasdik etmekle, inşaat faaliyetlerini ve bu husus
ta özel ve tüzel kişilerin fondaki hesaplarının ye
rinde sarf edilip, edilmediğini kontrol ve mura-
kabo etmekle, 

11. İstikraz ve tahvil çıkarmaya, 
12. Fon hisselerinin zamanında yatırılması

nı tcımin etmekle, 
13. Bu kanunda suç sayılan fiillerin failleri 

hakkında dâva ikame etmekle, 
14. Bu kanunun zamanında uygulanmasını 

ilgili müesseselerinden gerekli yardım talebe t-
mekle, İmar ve İskân Bakanlığı vazifeli ve yet
kilidir. 

İstikraz ve tahvil çıkartma salâhiyeti 

MADDE 50. — İmar ve İskân Bakanlığı ge
cekondu fonu namı hesabına fondaki nakit mev
cudunun 4 katma kadar Bakanlar Kurulunca 
alınacak karar esasları dairesinde Hazine kefa
letine haiz en az yirmi yılda itfa edilmek şartı 
ile tahvil ve borç senedi ihracına ve istikraz ak
dine salahiyetlidir. 

Tahvil satınalınması 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı müesseseler; 
a) 4792 sayılı Kanunun değişik 20 nci mad

desinin (b) fıkrası gereğince tahvil almak üzere 
ayrılan paraların bir kısmı ile, 

b) T. C. Emekli sandığının her sene Mali
ye ve İmar ve İskân Bakanlıklarının müştereken 
alacakları karar dairesinde yıllık sandık gelirle
rinden gecekondu fonu için ayıracağı paralar, 

c) Bankaların imtiyazlı ve imtiyazsız şirket
lerin Bankalar Kanunu ile Türk Ticaret Kanu
nu hükümlerine tevfikan ayıracakları ihtiyat ak
çelerinin % 25 ile, 

b) Sigorta şirketlerinin 7397 sayılı Kanun 
ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan 
yıllık olarak tefrik edilecek ihtiyatların % 25 
ile, 
• 50 nci madde gereğince çıkartılacak tahvil

leri satmalırlar. 

e) özel kişiler ve şirketler ellerindeki mev
cut tasarruf bonoların kişiliğinin isbatı halinde 
Maliye Bakanlığının tasvip ve tensiki ile yönet
melikte belirli esaslar dâhilinde 50 nci madde ge
reğince çıkartılacak tahvillerle değiştirebilirler. 

Asgari nakliye ücreti uygulanması 

MADDE 52. — Bu kanun gereğince muba
yaa, imal ve istihsal veya ithal edilecek inşaat 
vo tesisat malzemesi ile araç ve teçhizatın deniz 
ve demir yolları ile yapılan nakliyatında, asgari 
ücret tarifeleri uygulanır. 

Arsa bedelleri 

MADDE 53. — Arsalar yönetmelikte belirti
len şekil vo esaslar dairesinde ve beledij^elerco 
tesbit olunacak bedellerle kendilerine arsa veril
mesi gerekenlere kur'a ile tevzi olunur. 

Maliyet kıymetinin tesbitinde dikkat oluna
cak hususlar şunlardır : 

a) Arsalarda, arsanın devrolunan kıymeti 
harita ve plân masrafları yol meydan, park, oto 
park, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve 
hastane ve benzeri umumi hizmetlere tahsis olu
nan eaha zayiatı, yol, kaldırım, kanalizasyon, su 
elektrik havagazı gibi âmme hizmetleri için yapı
lan vo yapılacak olan masraflar, 

b) Binalarda: Yukardaki kıymete binanın 
maliyet kıymeti de eklenir. 

İmar vo İskân Bakanlığınca yapılması uygun 
görülen veya bu maksatla belediyelere yapılmış 
olan yardımlar dolayısiylc, âmme hizmetleri için 
hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşüre
bileceği gibi, bolediyo meclisleri de, lüzum gör
dükleri takdirde bu maddede sözü geçen mali
yet masraflarının bir kısmının kendi bütçelerin
den, ödemek suretiyle indirebilirler. 

MADDE 54. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce vakıf arazi ve arsaları üzerindeki ge
cekondu sahiplerinden alınmakta olan ve fakat 
tahsili yapılamamış arazi kira bedelleri de 5 se
ne müddetle cezasız olaralk tecil edilir. 

Arazi taksitlerine arazi kira bedelleri de ilâ
ve yapılmak suretiyle tahsili cihetine gidilebilir. 

MADDE 55. — Gecekondu bölgelerinde veya 
gecekondu mücavir sahaları içerisinde Maliye, 
imar ve iskân Bakanlığı veya belediyeler tara
fından yaptırılan veya adı geçen müesseselere 
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devrolunan binalar, mesken ihtiyâeı olan diğer 
eşhasa kira ile veya maliyet bedeli üzerinden' 
2490 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olunmak
sızın 20 yılda ve 20 müsavi taksitle içinde otu
ranlara satmaya ilgili daireler yetkilidir. 

Bu şahısların bu maddenin uygulandığı vi
lâyet hududu içerisinde kendisinin, eşinin veya 
reşidolmıyan çocuğunun bir ev yapmaya müsait 
arsası veya bir evin yarısından fazlası hissesi ol
maması şarttır. 

Bu hükümden istifade etmek gayesiyle ya
lan beyanda bulunanların evleri elinden derhal 
alınır, ödemiş oldukları taksitleri geri iade edil
mez yapmış oldukları masraflar da hiç nazarı 
itibara alınmaz. 

MADDE 56. — Birden fazla gecekondu mes
keni olanlar : 

Birden fazla meskeni olanlar kendisi için bi
rini tercih ederler diğerleri belediyece takdir 
edilecek bedel mukabilinde, belediye namına sa-
tınalmır. 

Bdediye bu surette satmalacağı evleri imar 
plânının tatbikatı bakımından yıkmaya mecbur 
kalmadığı takdirde ihtiyaç sahiplerine satabilir 
veya kiraya verebilir. 

Belediyece takdir edilecek bedele karşı alâ
kalı tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde sulh 
hukuk mahkemesine itiraz edebilir. 

Sulh mahkemsi 15 gün zarfında umumi hü
kümler dairesinde yeniden kıymet takdir eder. 

Sulh mahkemesinin takdir edeceği kıymet ka
ti olup, aleyhine kanun yoluna başvurulamaz. 

Muafiyetler 

MADDE 57. — a) Yurtta inşa edilecek 
her türlü inşaatta kullanılacak kereste ve ma
mulleri Muamele Vergisinden muaftır. 

b) Her türlü tapu muameleleri Tapu Har
cı ve Damga Resminden muaftır. 

c) İnşaat borçlarından mütevellit ipotek 
muameleleri de damga, pul ve diğer resim ve 
harçlardan muaftır. 

d) Bedelleri' gecekondunun imarı tasfiyesi, 
ıslahı, tamiri ve kendi evini yapana tahsis edil
mek ü^ere tmar ve İskân Bakanının Hazine ke
faleti ile ihracedeceği tahvillerden Damga Res
mi ve katasyon ücreti alınmaz. 

M. Meclisi 

e) 491 sayılı Kanun gereğince, Sosyal mas
ken Statüsüne dâhil âzami ve asgari nitelikteki 
binalar isterse kiraya verilsin, isterse sahibi kı l
larısın, 10 yıl Bina Vergisine ait muafiyet hü|k-
mü de bu kanunun yayım tarihinden önce yapıl
mış ve bu kanunun yayımı tarihinden önce mü
racaat etmiş olanlara da uygulanır. ! 

f) 206, 309, 489, 496 sayılı kanunlar gece
kondu ve gecekondu mücavir sahalarında bu k|a-
nunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan ge
cekondu sahiplerine de on yıl müddetle uygulajn-
maz. 

g) Bu kanunun yayımından sonra tasfiye 
veya ıslah suretiyle yeniden yapılmış olan Ri
naları da aynı maddenin (e) ve (f) fıkraları çla 
uygulanır. 

Arsa ihsan • 
" ' • • • i 

MADDE 58. — Belediyeler gecekondu bölge
lerinde, imar tatbikat plânını yaparak yol, ^u, 
elektrik, havagazı, kanalisyon gibi kamu tesisle
rini ikmal etmek suretiyle inşaata elverişli bir 
hale getirirler. 

t Salahiyetli mahkemeler 

MADDE 59. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerind'e görü
lür. 

MADDE 60. — Devlötin hüküm ve taısarrıjfu 
altiR'da, Hazine, belediye veya, belediyeye intikal 
edeeeik arazi ve arsalardan, özel idare, mazbut I ve 
ımülhak vakıflara ait ve Kaımu îktkıadi Teşeikkjül-
lerinin veya bu kanunun hükümleri ile satışa frz 

j 

edilen arsa sahipleri ile gecekondu sahipleri aira-
smdaıki her türlü ihtilâfların halli ve tapu ipljali 
için açılan dâvalar mahallî adlî, hukuk mahke
melerinde rüyet edilir. 

MADDE 61. — 6188 sayılı Kanunun tatbi
katı sırasında husule gelen ihtilâflar veya i bu-
mevzuda açılmış olan tapu iptal dâvaları dajbu 
kanunun 60 ncı maddesi gereğince, mahallî ejdlî 
hukuık ımalhkemelerinde görülür. 

MADDE 62. — 6188 ve 7367 sayıh kanunlar 
ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(S. Sayısı : 83) 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit 
ve kabul edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca uy
gun görülen ıslaha muihtaç toplu konut sahaları 
dâhilinde, bu kanunun yayımı tarihinden önce, 
kendilerine ait veya sahiplerinin kanunen mute
ber muvafakatleriyle özel ve tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış bulunan ve 
sadece (bir 'ailenin oturmasına malhsus olup, komıft* 
olarak kullanılan ruhsatsız yapıların sahipleri 
ve içinde oturanlar da, 23 neü maddedeki şart
ları haiz olmaları halinde, bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. -— Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, kend'Mne aidolmıyan' ve 
bu kanun mucibince belediyelerin mülkiyetine ge
çecek olan veya esasen 'belediyelere ait bulunan 
arazi ve arsalar üzerinde, 'bağ, bahçe ve ımey-
valılk yetiştirmiş olanların, 'bu tesis yerleri imar 
plânına uymadığı takdirde, muhtesatının beledi

y e ^ taj^ir e^ to# : baleleri Q$i§nere ,̂ ilgileri, 
IçösjjLjy?.; ligililftr taâcfe ptaaft bedele kar§j §6 ncı; 
mad^enija %ünçü- fılçr^üida beltotikiiği- §ekildev 
itdrjQiz4̂  bi||uM9İ?İM:rler> 

GEÇÎCt MADDE 3, — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, gecekonduların ıslah, 
tasfiye ve önlenmesi amaçlariyle İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılmış ve yatpilmalkta olan yapı 
ve diğer uygulama işlerinde de bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

GEÇlCÎ MADKE 4. — 61Ş8 sayılı Kanun
dan doğan raüjktesep faklar ve yükümlülükler 
saklıdn*. 

T[ü$my*k maddeleri 

MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

<MADI)E 64 -^ Bu kamunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi (S. Bami ı » 
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Mllet 'Ifc&Usi 
Geçici Komisyonu 24 2 . I9iuı 

Esas No. : 1/76 -1/13 - 2/23 - 2/193 
Katur Wo. :°2 

Yüksek Başkanlığa 

İmar ve fsfl&h feakaiiîîfınca frffzırîattan *ve Balkanlar 'Kurulunca "Türkiye Büyük Millet Mec
lîsine arzı 14 . 12 .'İM5itâ*rİ!hîn\îe"kararîa§tmlan î/76 êsa&ta kayıtlı (Gecekondu kanunu tasarı
sı) hı görülmek ü&^ . 3$ . 1965 tarihli 26 nci Birleşiminde 
ikunılan Geçici Komisyonumuza Başkanlıkça Ge ekondu kanunu tasarısı ile birlikte; aMren Millet 
Meclisi Genel Kurulunca 24 .12 . 1$B5 günlü 27 «d birleşimde ve 17 . 1 . 1966 günlü 36 ncı Bir
leşimde alınan karârlara istinaden, 2/13 'esasta İtayîtlı geçen 'devrede, müzakeresi yapılamadığın
dan Yeni Meclis için 'liü'künîstüz kâîan Ve bu' defı "İçtüzüğün ̂ 69/2 nci maddesi gereğince İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker,' İzmir 'Milletvekili Mustafa *ÛVar ve 19 arkadaşının talebi ile yenilenen 
İstanbul Milletvelnli'DöŞkUn 'ÎCîrca Ve'6 atskadâstnt'n (Gecekonduların düzenlen™esi haMnncla!ka
nun telîlîf i) ile'2/23 esasta kâyifarve ayurşetkilde 'Yeni Mecns için hükümsüz kalan ve İçtüzüğün 
69/2 nci maddesi gereğince İJConya *Milfötvekîîi lhSan'/Kabadayı ve'10 arkadaşının talebi ile yeni
lenen Konya Milietveldli'îhöan "MaadayıTe Ankara 'MHMvekili Ahmet Üstünüm (Gecekonduların 
ıslah,' tasviye ve önlenmesi hâ&kitfda "kânun teTtlirİ) ve 2/193 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin (Gecekonduların imarı, tasviyesi ve ıslahı halklanda kanun 
teklifi) nin gönderilmesi üzerine: tinâr ve îskân, Adalet Ve "Mâliye hakanlıkları. Vakıflar, Tapu 
ve Kadostro Umum Müdürlükleri temsilcileri vo'teklif sahipleri davet olunarak, (Gecekondu'ka
nunu tasarısı) esas alınmak suretiyle birlîştirilen tasan ve kanun teklifleri birlikte tetfkik ve mü
zâkere edilerek gerekçede sebepleri 'belirtilmek suretiyle tasarıya ait -madde metinleri aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Ge&eteöndu'TfteseleslÂi^ memleketimize has bir problem olarak 
k â f t u M m ^ -GBÜ, gelişle* :haiinde>okn ve fakat diğer ihtiyaçları gibi* ko
nut ihtiyacım da gelişmelerine paralel olarak değeri msdirip: zamanında* tedbirlerini alamıyan ülke
lerin hemen hepsinde tfaslanmiş ve aslana gelmekte olan bir meseledir. 

Memleketimizde de>>son'yı-llaMaki g4îmii!gelifnıeler, endüstri>-merkezlerinin daha: çok büyük şe
hirlerde1toplanmış- olması '*Ve şeMr''%ya4?swdaki diğer-Mzı çekici unsurlar, köylerden ve kalaba
lardan bu gibi büyük -merkezlere vvgkiri^kımkttnı. artmasına* sebebolmuş, bunun sonucunda da his-

Hs^dMen»kemutihtiyacı-^aha-hüy4ik'«bir «problem.haliniıalım;a)k suretiyle gecekondu meselesinin 
ballıca'âmilleri'-a^asjnar-gipHdş bıstettttakt#&nv özelli'kleson yollardaki gelişmeler bu.meselemin füze-
riride hassasiyetle durubâ*töım-ve^»üratle^çö2ü,nı yalları ̂ aranmasını gerektirmelttedir. 

Wer ̂ koMda:iöMu§u-gtİ>i^gecekwfdu ^kööttsu^da daMfchnaftakl:her tedbirin hukukî bir dayanağı-
rrin b'ul-tittmâ'sr• şarttır. '©una ^^aMl^geeefeondiTrdşlerini 'düzenMyen,.^mevcut gecekonduların : tas
fiyesini, ''is'Tahını, hnnlaMan--ıslkhî'<9îluna«afeların' hukiTkîleştirömesini/ çeşitli kamu hizmet ve tiessi-
lerinden faydala1tir'*h&le£ğelıfi^iîıir ve; ygniden gecekondu yapımının kesin olarak önlenmesini hük
me bâğlıyan tatmin ö̂dici•'•• bir* kas t t an ^bulunmaması, -bu meselenin istenilen şekilde ve • süratle 
çözümüne engel olmaktadır. 

Her ne kadar, 1948 yılından bu yana, konu ile ilgili olarak vaz'edilen 5218, 5228, 6188, 7367 
sayılı kanunlar tatbik mevkiine konulmuş ise de, bunların doğrudan doğruya ve bütün cephele-
riyle gecekondu problemine müteveccih olmadıkları, arsa konusu gibi bâzı hususlarda, gecekon
du ile ilgili birkaç tâli meseleye temasla iktifa ettikleri, bâzı hususlarda ise, gecekondu sınırını 
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aşan, genel anlamda konut problemi içerisinde mütalâası gereken konulara da yer verdikleri gö
rülmektedir. 

Halbuki, konut meselesinin tamamen ayrı bir mesele olarak ele alınıp, değerlendirilmesi, bunun 
istisnai bir parçasını teşkil eden gecekondu meselesinin de ayrıca değerlendirilmeye çalışılması ye
rinde olacaktır. 

Bunun dışında halk arasında ifadesini bulmakla beraber, mevzuatımızda henüz yer almamış 
ve tarifini bulamamış olan (gecekondu) nun da, bu kanunun tatbikatına esas olmak üzere, açıkça 
tarif edilmesi icabetmektedhv 

Şu halde, her şeyden önce gecekonduyu bir vakıa olarak kabul . etmek ve mevcut gecekondu
ların ne şekilde ıslah edileceklerini, ıslahı mümkün olamıyanlarımn tasfiyesinin hangi yollarla 
yapılacağını, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi şekillerini açık olarak hükme bağlamak za
ruridir. 

Bu zaruretin ifadesi olarak, bugünün anlayışı içinde ve ilerdeki ihtiyaçları da gidermek amaciyle 
hazırlanmış bulunan Gecekondu kanunu tasarısında aşağıdaki prensiplere bağlı kalınmıştır : 

— Gecekondu bölgeleri tesbit olunacak, bunlar tasfiye ve ıslah bölgeleri olarak tefrik edilecektir. 
— Bu bölgelerdeki bütün yapılar ile bölgeler dışında kalan gecekondular, gerek beyanname 

alınmak suretiyle ve gerekse çeşitli imkânlardan faydalanılarak tesbit olunacaktır. 
— Islahı mümkün olan gecekonduların ıslah edilmeleri sağlanacak, bunlar hukukîleştirilecektir. 
— Islahı mümkün olmıyan gecekondular tasfiyeye tabi tutulacaktır. 
— Gecekondular, içerisinde oturanların konut ihtiyaçları giderilmeden yıktırılmıyacaktır. 
— Gecekondularda oturan vatandaşların her türlü kamu tesis ve hizmetlerinden faydalanmaları 

(çareleri aranacaktır. 
— Gecekondu bir ticaret metaı olmaktan ve masum vatandaşlarımızın en tabiî hakları olan ko

nut ihtiyaçları bir istismar konusu olmaktan çıkarılacaktır. 
— Gecekondulara bâzı kolaylıklarla tamir izni verilecektir, 
— Islahı gereken gecekonduların, sahipleri tarafından onarılması sırasında da kendilerine çe

şitli yardımlar yapılacak, kolaylıklar sağlanacaktır. 
— Şimdiye kadar olduğu gibi, sadece gecekondu sahipleri değil, gecekondularda oturmakta olan 

diğer vatandaşların da kanunun bahşettiği haklardan faydalanmaları yoluna gidilecektir. 
— Yeniden gecekondu yapımı ve mülkiyete tecavüz en kısa yoldan ve kesin olarak önlenecektir. 
— Bu problemin çözümünde önemli rolü olan arsa konusu, daha etraflı olarak ele alınacak, 

belediyelere bu konuda yeni imkânlar verilecektir. Gerekirse, belediye sınırları ve mücavir saha
lar dışındaki arsalardan dahi faydalanılacaktır. 

— Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ile yeniden kurulacak önleme bölgelerinde, kamu hiz
metlerinin görülebilmesi için belediyeler emrinde, kendilerine kredi verilmesi gerekenlerin bu ihti
yaçlarını gidermek amaciyle de îmar ve İskân Bakanlığı emrinde, iki türlü fon tesis edilecek ve 
bu fonlar, başta Devlet bütçesi olmak üzere, çelitli kaynaklardan beslenecektir. 

— Gecekondu ıslah ve tasfiyesi dolayısiyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz yoksul veya dar 
gelirli vatandaşlara müsait bedel ve şartlarla arsa tahsis edilecek, lüzumunda kredisi sağlanacak, 
gereken teknik yardım yapılacak ve diğer bâzı kolaylıklar gösterilecektir. 

— Bu kanun hükümlerinden faydalanacak vatandaşlarımızın, kendilerine yapılacak yardım ile 
kendi yapıcı güçlerini birleştirerek yuva sahibi olmaları sağlanacak, önce yapılarının asgari şart
larla barınma imkânını veren nüve kısmını yapmaları ve sonra, lüzum hâsıl oldukça, değişen şart
ları ve gelişen ihtiyaçları nisbetinde barınaklarını genişletmeleri fırsatı verilecektir. 

— Bu konu, önemine binaen Devletçe ve bütün imkânlarla ele alınacak ve sadece imkânsız
lıklar içerisinde bulunan belediyelerin inisiyatifine terk edilmiyecektir. 
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Değişiklikleri ile birlikte maddelerin izahı 

Tasarının 1 nci maddesi kanunun kapsamını göstermekte, 2 nci maddesi ile de gecekondunun 
bu kanunun tatbikatına esas olacak tarifi yapılmaktadır. 

Genel olarak bu kanunun uygulama sahası, 6188 sayılı Kanunun 1 nci ve 7367 sayılı Kanu
nun 2 nci maddelerinde de ifadeye çalışıldığı gibi belediye sınırları ile 6785 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesine göre tesbit edilen sınırlar içerisinde kalan sahalardır. 

Ancak, tasarının 35 nci maddesi sayesinde, Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle, kanunun 
bu sınırlar dışında da uygulanması sağlanmakta ve bu uygulama işinin İçişleri Bakanlığı ile 
imar ve İskân Bakanlığının birlikte tesbit edecekleri belediyelerden birine verilebileceği hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. 

2 nci madde ile gecekondu tarif edilirken, 6188 sayılı Kanundaki espriye bağlı kalındığı gibi, 
Kalkınma Plânımızın ilkelerine de uyulmaktadır. Kendisine aidolmıyan arazi ve arsa üzerine, sahi
binin rızası hilâfına, mülkiyet ve imar işlerini düsenliyen genel hükümlere uyulmadan, yetkili mer
cilerden yapı izni alınmadan yapılan.. yapıların (gecekondu) olduğu prensibi esas alınmış ve ka
nun tasarısının tümü bu esasa göre düzenlenmiştir. Esasen halk arasında yerleşmiş olan gece
kondu deyimi de bu tarifte en uygun ifadesini bulmuştur. 

2 nci maddedeki tarife göre, bu kanunun bâzı hükümlerinden faydalanamıyacağı düşünülen, 
kendisine veya sahibinin muvafakati ile başkasına ait arazi ve arsalar üzerinde yapılmış olup da 
konut olarak kullanılan yapıların durumu da ayn'ca ele alınmış ve tasarının sonunda yer alan 
geçici birinci madde ile bu boşluk doldurulmuş bulunmaktadır. 

Gerçekten kendisine aidolmıyan arazi ve arsa üzerinde sahibinin rızası alınmadan ve genel 
hükümlerle imar işlerini düzenliyen 6785 sayılı Kanun hükümlerine uyulmadan yapılan izinsiz 
yapıların diğer yapılarla, bilhassa mükellefiyet ve önleme bakımından, aynı statüye tâbi olamıya-
c akları aşikârdır. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler, bele üyelere arsa sağlanmasını, bu arsaların tcsbitijıi, 
kullanma ve değerlendirme şekillerini açıklamaktadır. 

Bunlardan 3 ncü madde, 6188 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 7367 sayılı Kanundaki hüküm
ler birleştirilmek ve düzeltilmek suretiyle daha açık bir şekilde düzenlenmiştir. Belediyelere 
devredilecek Hazine, özel idare ve katma bütçeli dairelere aidolan arazi ve arsalarla, Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tümünün aynı statüye bağlı tutulması yoluna gidilmiş, 
bunların bedelsiz olarak belediyelere intikali sağlanmıştır. Esasen vergi kıymetleri, üzerinden 
10 yılda ödenmesi gereken bedellerin, belediyelere arsa devreden kuruluşların, bu amaçla yaptık
ları harcamaları dahi karşılıyamadığı bir vakıadır. Yıllarca takibi zorunluğu ise çeşitli güçlük
ler doğurmaktadır. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında, daha jönce belediyelere devredilmiş olan arazi ve arsaların, 
imar ve ıslah plânlarına göre devreden dairelere î?criverilmesi gerekenlerinin, hangi şartlarla 
devredilmiş ise yine aynı şartlarla iadesi hükme bağlanmıştır. 

Bu arazi ve arsalardan tahsis edilmek üzere özel şahıslara intikal edenlerin de yeni sahipleri 
tarafından, diğerlerinde ise belediyelerce veya İmar ve İskân Bakanlığı tarafından yapılacak 
veya yaptırılacak bina ve tesislerin bedellerinin geriverme sırasında göz önünde bulundurulacağı 
ve bu suretle yapılmış olan masrafların geri alan idareler tarafından karşılanmasının sağlanmış 
bulunacağı aşikârdır. 

4 ncü madde, gecekonduların ıslah, tasfiye veya önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve 
binasız taşınmaz mallardan, mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolanlarınm 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere ilgili belediyelerin mülkiyetine geçeceğini 
hükme bağlamaktadır. Maddeye göre, bunlardan, diğer kuruluşlarca yerine getirilmesi gereken 
kamu hizmetlerine ayrılmış bulunanları veya eski eser niteliğinde olanları belediyelere intikal etti-
rilmiyec ektir. 
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Gecekonduların yoğun bulunduğu bâzı bUyük.|ehirl.erİRij.zde, özellikle ıslah ve tasfiye bölgesi 

olarak tesbiti gereken sahalarda, vakıf taşınmaz malların ihmal edilmiyccek bir yekûn tuttuğu 
ve bunlardan büyük bir kısmının ise gecekondularla işg#l edilmiş bulunduğu yapılan araştırma
lar sırasında meydana çıkmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu gibi işgalleri önliyemediği ve bu 
taşınmaz malları da değerlendiremediği cihetle, çaresizlik içerisinde kalmaktadır. Gerçi bu ta
şınmaz malların bir kısmı, üzerlerine yıllarca önce ge«ökondu yapıldığı ve bu suretle bir mahal
le teşkil edildiği için arsa niteliği kazanmış ve bu sayede nazari olarak bir değer artışına da 
uğramıştır. 

Fakat, bütün bunlara rağmen, tatbikatta vakıa olarak milyonlarca metrekare vakıf arazi 
hiçbir şekilde değerlendirilememekte, bunlardan elde edilmesi mümkün olan gelirler, diğer hiz
metler için, adı geçen idarece kullanılamamaktadır. Bu durumun, bundan böyle de aynen devam 
etmesi mukadderdir. Bu itibarla, vakıf taşınmaz malların belediyelere intikali suretiyle, kanunun 
amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve Vakıflar idaresini de içinde bulunduğu 
çaresiz durumdan kurtarmak tek çözüm yoludur. 

Ancak bu yolda bir çözüm ile, bugün için ve hattâ gelecekte, masrafından başka hiçbir fay
dası bulunmıyan, devamlı olarak işgallere mâruz kalan vakıf taşınmaz malların kıymetlendirilme
si ve 'bunlardan elde edilecek gelirle vakfın amacına uygun hizmetlerin görülebilmesi mümkün 
olacaktır. 

Bu suretle Vakıflar İdaresinin ve vakıf ..sahiplerinin konutsuz, yoksul ve dar gelirli vatandaş
ların konuta kavuşturulması gibi kutsal bir hizmete Satılmaları da sağlanacaktır. 

Vakıf taşınmaz malların belediyelere' intikali, ilgili belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arasında anlaşma yolu ile tesbit edilecek bedellerin ödenmesi ile mümkün olacaktır. 

Bedel tesbitinde her hangi bir anlaşma olmadığı... takdirde, belediyece tesbit edilen bedelin, 
6830 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca vakıflara veya vakıflar adına millî bankalardan bi
bisine yatırılması ve maddede belirtilen diğer formalitelerin yerine getirilmesi suretiyle, taşınmaz 
malların tescil ve işgali mümkündür. Ayrıca, iki idare arasında bedel tesbitinde olduğu gibi bun
ların ödeme zaman ve miktarlarını tâyin hususunda da-anlaşmaya varılabilir. 

Maddenin başında sayılan gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleriyle, yeniden kurulacak ueuz ko
nut veya önleme bölgeleri dışındaki vakıf taşınmaz-mallar, bu madde hükmüne bağlı tutulma
mıştır. 

5 nci madde, gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içerisinde bulunan veya ucuz 
konut sahası olarak tesbit edilen'bölgelerde özel mülkiyetteki binalı ve binasız taşınmaz malla
rın da, imar ve iskân Bakanlığının izni ile belediyelerce kamûlaştırılabileceği hükmünü getir
mektedir. 

Belediyeler, bu gibi yerlerin sahipleriyle, gerek bedel tesbiti, gerekse bedelin peşin veya tak
sitlerle ödenmesi .hususlarında da anlaşma -yetkisi İ l e , teçhiz edilmiştir. Bu suretle, bir taraftan 
belediyelerin çalışmalarını kısa zamanda daha -genişr?sahalara intikal ettirmelerine imkân verilmiş, 
diğer taraftan da bu arazi ve arsaların sahiplerinin; çeşitli imkânsızlıklardan kurtarılması veya 
kendilerine yeni bâzı imkânlar . sağlanması öugörtHmüştür. 

'•6 ncı -madde, belediyelerin, gerek, kendi 'mülkiyetlerinde bulanan, gerek bu kanundaki amaç
larda kullanılmak üzere 5128, 5228, 6188 ve,7367 s&yıh »kanunlarla mülkiyetlerine geçen ve ge
rekse bu kanunla geçecek olan arazi ve orsalan kauun ^uygulanmasının denetimi ile görevlendi
rilen imar ve İskân Bakanlığına bildirmekle yükümlü olduklarını, 

7, 8, 9, 10 ncu maddeler bu kanundaki amaçlm- açıklamaktadır. 
Bu kanunun amacı, sadece 7 nci maddede .ifade, olunanCUQUZ konut yapımı olmadığına göre, 

8,: 9 ve 10 ncu maddeler de amacın kapsammar gyflgaektgdi.r,; Zira bu maddelerin uygulanması ha
linde, fonlar desteklenecek, yeni gelir*kaynaklan bulunae^k,.ayrıca kamu hizmet ve tesisleri için 
gerekli yerlerin ayrılması ve bu-hizmetlfirin-yaöıfesa^i/mümkiinplahileeektir. 
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Bu maddelerde, imar ve iskân Bakanlığınca yapılacak incelemelerle, kabul, ret veya, on^ma 

yetkilerinin kullanılması belirli bir süre ile sınırlanmamıştır. Bunun esas sebebi, memleketimizin. 
şartları muvacehesinde hizmetin süratle yapılmasının sağlanması mecburiyetidir. 

Tatbikat göstermiştir k i ; bu gdbi takdir yetkisi ile ilgili çalışmaların belirli bir Süre ile- sı-. 
nırlandırılması, sürati arttırmayıp azaltmakta, yapılan inceleme sonuçlarının çok defa müspet 
olarak değerlendirilmesini önlemektedir. " . -."; 

Komisyonumuzca, bu maddelerin tatbikatında, satış usulü yerine mümkün mertebe uzun j va
deli kiralama veya irtifak hakkı tesisi usullerinin tercihi tavsiyeye değer görülmüş ve madde
ler bu esasa göre düzenlenmiştir. r 

11 nci madde ise, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, belediyele
re devredilen arazi ve arsaların bu amaçlar dışında kullamlamıyacağmı ifade etmektedir. BîjLtttn 
bu maddelerin uygulama sahası, kanun teklifinin 1 ve 35 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesin
de belirtilmiştir. ' 

12, 13, 14, 15 nci maddeler, fonların teşkili ve kullanılmasiyle ilgili hükümleri ihtiva etmekte
dir. ' • • • . ' [ ' ' 

Bunlardan 12 nci madde belediyeler emrinde teşkil edilecek fonun kaynaklarını, 13 ncü mad
de ise sarf yerlerini göstermektedir. 

14 ncü madde imar ve iskân Bakanlığı emrinde teşkili öngörülen fonun hangi kaynaklardan 
besleneceğini, 15 nci maddede bu fonda toplanan paralarla hangi hizmetlerin yapılacağını ijfiade 
etmektedir. 

Gecekondu probleminin halledilebilmesi için çeşitli ihtiyaçların başında, arsa ve kredi ihtiya
cının geldiği kesin olarak anlaşılmış bir hakikattir. Kredi temin edilemiyen hallerde, mevcut ar
salardan gerektiği şekilde faydalanılamadığı da bir gerçektir. 

Ancak, bundan önce 6188 sayılı Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak yapılmış olan i tat
bikat, bu gibi fonlarda toplanan paraların amacına uygun şekilde harcanmasını sağlamak iüze^ 
re, daha müessir bir denetime tabi tutulması gerektiğini de göstermiştir. ı 

Bu maksatla 12 ve 14 ncü maddelerle kurulan fonların sarf şekil ve yerleri açıkça belirtilmiş 
fakat herhalde imar ve iskân Bakanlığının inisiyatif ve denetimi esas alınmış bulunmaktadjır. 

16 ve 17 nci maddeler mevcut gecekonduların ifci ayrı metotla tesbitini mümkün kılan hüküm
ler getirmektedir. 

16 nci madde gereğince yapılacak tesbit işlemleri iki cephe arz etmektedir : l : • : 
Önce, ıslah veya tasfiyeye tabi tutulması .gereken gecekondu bölgeleri1, tesbit olunacak, bunla

rın sınırları belirtilcektir. Ancak bu bölgelerin hangilerinin ıslah bölgesi ve hangilerinim de! tas
fiye bölgesi olacağı, belediye meclislerince kararlaştırılacak, imar ve iskân Bakanlığınca kjabul 
edildiği takdirde onanarak kesinleşecektir. 

Bu bölgelerin planlanması işleri de, 19 ncu madde ile, aynı görüşün vşığı altında hükme bağ
lanmıştır. 16 ve 17 nci maddelere göre yapılan tesbit işlemleri, esas itibariyle, yıkım işlerinim ve
ya yeniden gecekondu yapımının önlenmesiyle ilgili tedbirlerin uygulanmasında dikkate alınacak
tır. i 

Aneak, bu tesbit sırasında, daha sonra tatbikatta faydalanılacak diğer hususların, ezelimle 
arazi ve arsalarla üzerindeki yapıların mülkiyet durumları, içinde oturanların1 ne sıfatla ptur-
makta oldukları, sahiplerinin ve sakinlerinin 25 nci maddedeki şart lan-iht iva edip etmedikleri 
gibi daha bâzı hususların da göz önünde bulundurulması faydalı olacak ve tatbikatın süratimi ar
tıracaktır. - . - . . - , . . - . . | 

Bu itibarla, çok yönlü ve daha çok mülkiyetle ilgili tesbit işleri'nde, Tapu ve Kadastro (p-eruel 
Müdürlüğünün eleman ve imkânlarından faydalanılacağı şüphesizdir. ' | 

Gerek bu idare ve gerekse diğer Bakanlık, daire ve kurumların, haddizatında belediyelere 
aMolan tesbit görevlerine yardımda bulunmaları ve fakat bu hizmetin karşılığında her hangi bir 
bedel istememeleri öngörülmüştür. 
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Ancak, kullanılacak malzemenin, kendi bütçe hnkânlariyle karşılanamaması halinde, malzeme 

bedelinin ödenmesi veya malzeme sağlanması mümkün kılınmıştır. 
Bu maddede belirtilen ilân işlemi kesinleşmiş bölgelerin halka duyurulması maksadiyle yapıldı

ğından, tatbikata geçilmesi için ilân süresi sonunun beklenmesine lüzum kalmamaktadır. 
İlânın, mûtat vasıtalarla yapılacağı açıklanarak" tereddütler izale edilmiştir. 
Tatbikata ait hususların Bakanlıkça tesbit olunacağı, yine Bakanlıkça hazırlanacak örneğe 

uygun beyanname ile de, lüzumlu bilgilerin derlenip toplanacağı madde metinlerinden kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. 

18 nci madde, yeniden gecekondu yapımının kesin olarak önlenmesi için, formalitelerin müm
kün mertebe kısaltılmasını öngörmekte, Devletin bütün imkânlarından faydalanılmasını sağlamak
tadır. 

19 ve 20 nci maddeler, harita, plân ve programların hazırlanması ve bunların öncelik sıralarının 
tâyini hususlarını hükme bağlamaktadır. 

21 ve 22 nci maddelerle, gecekonduların ıslah şekilleri hükme bağlanırken, bunlarda oturanla
rın konut ihtiyaçları giderilmeden gecekondu yıkımı yoluna gidilmiyeceği, kalkınma plânı ilkele
rine de uyulmak suretiyle, açıkça belirtilmiştir. 

Bu maddeler aynı zamanda gecekondu ticaretine imkân veren davranışları da önleyici hüküm
ler getirmektedir. 

23 ncü madde, yıkılması gereken gecekondularda, yıkım işinin ne şekilde ele alınacağını, 
24 ncü madde, gecekondu ıslah, tasfiye ve önleme bölgelerinde yapılacak kamu hizmet ve te

sislerine katılma şekillerini, 
25 ve 26 nci maddeler de, arsa tahsis ve tevzi şekil ve şartlarını hükme bağlamıştır. 
Kendilerine arsa verilecek şahısların, Anayasamız hükümleri de göz önünde bulundurularak, 

yoksul veya dar gelirli olmaları şartı esas alınmıştır. 
27, 28, 29, 30 ncu maddeler, bu kanundan faydalanacaklara yapılacak yardımları ve bunların 

nelerden bağışık olacaklarını, 0 
31- nüi madde, Devletin İmar ve İskân Bakanlığı kanalı ile tatbikatın tahakkukunu sağlıyacak 

bâzı tedbirler almasını, gerek bu Bakanlığa ve gerekse belediyelere konut yapma imkânı veril
mesini hükme bağlamıştır. 

32 nci madde, bu kanun tatbikatında 6785 sayılı Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ya
pılacak işlemlerin tesbitine, 

33 ncü madde, bu kanun gereğince yapılacak işlemlerin nelerden bağışık olacaklarına, 
34 ncü madde, ihtiyaç sahiplerine verilen arsaların ticari gayelere alet edilmemesine dair hü

kümler getirmektedir. 
35 nci madde, belediye sınırlan ve mücavir sahalar dışındaki kamu arsalarının da bu kanun

daki amaçlarda kullanılabileceğini1 hükme bağlamıştır." 
36 nci mddeye göre kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliklerin ilgili diğer bakanlıkların 

mütalâası da alınarak hazırlanması İmar ve İskân Bakanlığına, görev olarak verilmektedir. 
37 ve 38 nci maddeler ceza hükümlerine ve dâva mercilerini, 
39, 40 ve 41 nci maddeler, çeşitli hükümleri ih'iva etmekte, bunlardan 40 ve 41 nci maddeler bu 

kanunun uygulanması gereken yerlerde diğer kanunların aksine hükümlerinin uygulanamıyacağmı, 
42 nci madde, yürürlükten kaldırılan hükümleri açıklamaktadır. 
Bu maddeye göre 6188, 7367 sayılı kanunlarla, 5.9.1963 günlü 327 sayılı Kanun yürürlükten kal

dırılmış bulunmaktadır. 
43 ve 44 ncü maddeler ise, yürürlük hükümleri-ii,'belirtmektedir. 
Ayrıca, tasarıya eklenen 5 sreçiçi maddeden : 

• ^Geçici 1 nci madde ile kendi arsasına veya sahibinin muteber muvafakatti halinde özel mülkiyet
teki 'arazi ve arsalar üzerinde yapılmış oaln kinsiz yapılardan, gecekondu ıslah bölgelerinde bulu
nanlarının da bu kanun hükümlerinden faydalanmaları öngörülmüştür. 
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Ayrıca, bu maddeye Komisyondaki müzakereler sırasında eklenen ikinci bir fıkra ile, çeşitli ihtiyaç} 

sahiplerince müştereken satınalınıp, kendi aralarında taksim edilen ve fakat ifraz işlemleri yapıla
madığından, tasarruf haklarını diledikleri gibi kullanamıyanlardan arzu edenlerin mürcaatı üzerine, 
plân ve mevzuat esaslarına göre mahzur bulunmıyam haillerde, diğer maliklerin tamamının müra-
caajı beklenmeksizin parsellerinin 'ayrılıp tescili imkânları da sağlanmıştır. 

Geçici 2 nci madde bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kendisine aidolmıyan 'arazi ve arsn 
üzerinde, bağ, bchçe ve meyvalık yetiştirmiş olanların haklarına dair hükmü ihtiva etmektedir. 

Geçici 3 ncü madde kalkınma plânı ve bütçe kanunlarının icabı olarak, îmar ve iskân Bakanlı
ğınca başlanmış olan gecekonduların, ıslah, tasfiye ve önlenmesi ile ilgili uygulamalarda da bu kamdı 
hükümlerinin tatbikini hükme bağlamaktadır. j 

Geçici 4 ncü madde ile 6188 sayılı Kanundan dojan müktesep halklar ve yükümlülükler mahfuz tuf-
tulmuştur. " ^ 

Geçici 5 nci madde ise gecekondu ıslah bölgelerinde belediyelere ait arazi ve arsalar üzerinde, bu 
(kanunun yayımı tarihînden evvel yapılanlardan imar plânına) uygun olarak kalmasında sakınca ol-
mıyanlara bedeli mukbili tapularının verileceğini âmirdir. j 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere işbu rapor ekleri ilje 
ikte Yüksek Başkanlığa saygı 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

î. Hakkı Tekinel 
Kâtip 

Burdur 
F. Kırbaşh 

Ankara 
K. Yûmaz 

Çorum 
A. Güler 

Kar» 
A, Ali Çetin 

Tokat 
Söz hakkım mahfuz 

0. Hacibaloğlu 

ile sunulur. 
Başlkanvekili 

Kars 
C Nuri Koç 

. 
Afyon Karahisar 

SÖz hakkım mahfuzdur 
M. öner 

Aydın 
N. Menteşe 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Kayseri 
Söz hakkım maıhfuzdur. 

C. Nayman 
• 

İzmir 
Söz hakkım var 

M. Uyar 

Muhalefet şerhi 

Sözcü 
İstanbul 

N. Eroğan 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Balıkesir 
Söz hakkım var i 

A. Akın 

İstanbul 
Söz haikkım mahfuzdur. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
R. Ülker 

Muş 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
AT. Neftçi 

Urfaı 
Muhalifim 

BeJıice (Boran) Hatko 

Kanun 5 Yflık Plân gereğince getirilmesi germen bir kanundur. Esate mpfesat da özellikle gece
konduların mülkiyet sorumunu çözmektedir. Kanun bizim teklifimizde görüleceğ; gibi Anayasamı
zın öngördüğü taksitle kanunlaştırma yoluna git*nem'ştir. Vakıf arazileri de kanunun şümulü dı
şında mütalâa edilmiştir. Oysa ki, örnek olarak İstanbul'da Zeytinburnu'nda Sümer mahallelinde 
yapıTan bir araştırmada gecekonduların mülkiyet bakımından durumu şöyledir : % 57, şahıs arazjsi 
% 23 vakıf, % 5 belediye, % 5 özel idare arazisidir. Bu durum en çok gecekondu faulunan Istajn-
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bul için, genel olarak kabul 'edilebilir. Bu şartlar altında kanun mülkiyet problemlini çözemiyeeek-
tir. Kamulaştırma, için de, milyonlarca liraya ihti yıacolacak, esasen plânın gerektirdiği vergi ve top
rak reformu, arazi spekülâsyonu, petrol, madenler gibi meseleler de ciddî olarak ele alınmadığına, 
aksine karşısında bulunulduğuna göre, gecekondu meselesi çıkmazda buıakıimış. olacak;, bu kanun 
gecekondulara hiçbir şey getirmemiş olacaktır Bu ve diğer sebeplerden dolayı muhalifim. 

22 . 2 . 1966 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Gecekondu kanun tasarısı Komisyon raporuna 

Muhalefet şerhi 

Tasarı, sadece gecekondu (konusunu ele alarak, gecekonduların yeniden yapılmasını önleme ted
biri ile, eskilerin ıslah ve 'tasfiyesini öngörmektedir. 

1. Gecekondu olayı, konut ihtiyacının konut yapımıyla karşılanamaması sonucudur, ihtiyacın 
doğuşu tabiîdir. Dalayısiyle hukukî tedbirlerle önlenemez. 'Konut yapılmadıkça, gecekondular yapıla
caktır. O halde gecekondu konusu ele alınmadan konut iflıtayacmm Devletçe veya diğer yollarla 
karşılanmam gerekir. Yalnız başına gecekonduyu- ol e almak, halkın1, konut ühtiyacmda olanların ge
çici bir zaman için oyalanması anlamındadır. T.B.M.'M. nin halkın oyalanmasına katılması, sadece 
konu bakımından değil, Devlet hayatı bakımından • yanlış ve tehlikelidir. Esas bakımından ('Gecekon
dunun konuttan ayrı olarak ele alınması, ihtiyacın karşılanmadan hukukî yollarla »gecekondunun 
önleneceğinin sanılması, yürütülemiyecek hükümlerin kanunlaştırılması çabası bakımlarından) tasa
rıya ve bu tasarıyı esas itibariyle kaibul eden Komisyon raporuna muhalifim. 

'2. Kanun tasarısında, uygulamanın1 en önemli kısımları yönetmeliklere bırakılmıştır. Dolayı-
siyle tasan uygulamayı sınırlamamıakta, hattâ prensipleri dahi getirmemektedir. 

3. Tasarı kamu kurumlarının elinde olup da belediye sınırları ve mücavir saha içindeki arsa
ların - genellikle - belediyelere devredileceği esasım getirmektedir. Buna benzer bir hüküm, 6188 
sayılı Kanunda da bulunmakta idi. Kalkınma plânında da belediye ve kamu kurumlarının arsa sa-
tamıvacfkları öngörülmüştür. Fakat bunların hepsi de, 'gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
için favdalı olmamış, ve uygulanamamıştır. Kalkınma plânı yıllık programlarında bu husus açıkça 
belirtilmiştir. 

4. Tadarı ile kurulması öngörülen fonun yararlanacağı kaynaklar, ilk kuruluş için faydalı değil
dir. Ve bu fonun kurulması ve faydalı olarak ' yasaması mümkün olmayacaktır. 

5. Gecekonduların ı'slah ve tasfiyesi de, birtakım hukukî kayıt ve şartlara bağlanmıştır. Getiril
diği sanılan tedbirleri uygulama şans ve imkânına* saihip değildir. 

Yukarrlaki sebeplerle de, tasarının tümüne muhalifim, ve konut, arsa ve gecekondu sorusunun 
tümünü kanısıvıain bir anlavısm Devlet hayatı miza hâkim olması ve bu anlayış içinde toplu bir kanun 
tasarısının hazırlanması fikrindeyim. 

Mus Milletvekili 
Nermin Neftçi 
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Gecekondu kanunu tasarısı 

Kapsam ve tarif : 

MADDE 1. — Gecekonduların ıslahı, tasfi
yesi, önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gere
ken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen (ge
cekondu) deyimi ile imar ve .yapı işlerini düzen-
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın, başkasına ait arazi ve arsalar üze
rinde yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. 

Belediyelere arsa sağlanması: 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin ve Va
kıflar idaresi dışındaki katma bütçeli daire
lerin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki arazi ve arsalardan, bele
diye sınırları içinde olanlar ve 6785 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesine dayanılarak tesbit 
edilen mücavir sahalarda bulunanlar, bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, 
bedelsiz olarak ilgili belediyelerin mülkiyetine 
geçer. 

Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan 
veya 189 sayılı Kanun kapsamına girenlerle, 
4753 sayılı Kanun hükümlerince kültür ara
zisi olarak tesbit edilenler veya gerek bu ve 
gerekse diğer kanunlarda belirtilen amaçlar
da kullanılmak üzere Hazine veya özel idare 
elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca lüzum
lu görülenler bu hüküm dışındadır. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle ya
pılacak imar veya ıslah plânlarında genel mu
vazeneye dâhil dairelerin ihtiyaçlarını kar
şılamak amaciyle ayrılan veya ayrılacak olan
lar veya yukarıda ikinci fıkradaki hizmetler 
için lüzumlu görülenler, daha önce belediyelere 
devredilmiş ise aynı şartlarla eski sahiplerine 
geriverilir. 

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen ara
zi ve arsaları devralacak idarelerin yazılı mü-
racaatleri üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni ma-
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Gecekondu kanun tasarısı 

Kapsam ve tarif : 

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

MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen (gece
kondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzen-
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın-! 
maksızm, kendisine aidolmıyan arazi ve arsalar 
üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan 
izinsiz yapılar kasdedilmektedir. 

Belediyelere arsa sağlanması : 

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

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

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

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen arazi 
ve arsaları devralacak idarelerin yazılı müracaf 
atları üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni maliki-
leri adına tescil eder ve durumu ilgililere yazı 
ile bildirirler. 
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likleri adına tescil eder ve durumu ilgililere ya
zı ile bildirirler. 

5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanı
larak, yukarda, birinci fıkrada sözü geçen daire 
ve müesseselcrce belediyelere devrolunan arazi 
ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu sebep
le adı geçen daire ve müesseseler lehine tesis 
edilmiş ipotek kayıtları düşülür. Alınmış olan 
taksitler geri verilmez. 

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

a) Arazi ve arsaların bedeli, bulunduğu şe
hir, kasaba ve bölgenin, özellikleri, yapılmış ve 
yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu 
ve sair hususlar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi ara
sında anlaşma yoliyle tesbit edilir. 

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

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî mah
kemelerce basit mahkeme usulü ile hallolunur. 
Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz. 

Vakıflar idaresi ve tapu daireleri vakıf ta
şınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile diğer 
vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri 
üzerine on geç 2 ay içerisinde belediyelere bil
dirmekle yükümlüdürler. 

Belediyeler kendi malî güçleri ve program
larına göre, bu taşınmaz malların tamamen ve
ya peyderpey tescilini istiyebilirlcr. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer ka
mu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak ka
mu hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşın
maz mallar da yukardaki esaslara göre bu ida
relere intikal ettirilir. 

MADDE 5. — Lüzumu halinde, belediyeler 
gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bu
lunan veya bu kanun hükümleri dairesinde 
yeniden teşkil edilecek ucuz konut sahaları içi
ne raslıyan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları 
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5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanı
larak, yukarda birinci fıkrada sözü geçen daire 
ve kurumlarca belediyelere devrolunan arazi ve 
arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu sebeple adı 
geçen daire ve kurumlar lehine tesis edilmiş ipo
tek kayıtları düşülür. Alınmış olan taksitler geri-
verilmez. 

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

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

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

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî mah
kemelerce basit muhakeme usulü ile hallolunur. 
Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz. 

Vakıflar idaresi ve tapu daireleri vaVıf ta
şınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile diğer 
vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri üze
rine en geç 2 ay içerisinde ilgili belediyelere bil
dirmekle yükümlüdürler. 

Belediyeler, kendi malî güçleri ve program
larına göre, bu taşınmaz malların tamamen veya 
peyderpey tescilini istiyebilirlcr. 

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

MADDE 5. — Lüzumu halinde, belediyeler 
gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulu
nan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeni
den teşkil edilecek önleme bölgeleri içine raslı
yan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bun-

(S. Sayısı : 83) 



Hükümetin teklifi 

ve bunlar içinde yapı veya sair.her hangi bir 
tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak 
üzere, îmar ve îskân Bakanlığının izni ile ka-
mulaştırılabilirlcr. 

Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği : 

MADDE 6. — Belediyeler, gerek kendi mül
kiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve ar
saların yerlerini, tapu kayıtlarını, miktar ve 
özelliklerini açık olarak gösteren, mülkiye 
amirliğince onaylanmış liste ve krokileri bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde 
îmar ve iskân Bakanlığına göndermekle ve 
sonradan vukubulacak değişiklikleri aynı şekil
de bildirmekle yükümlüdürler. 

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

îmar ve îskân Bakanlığı, belediye meclisle
rince tesbit edilen yerleri redde, aynen veya 
değiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek 
üzere geri göndermeye yetkili olduğu gibi, tek
lif edilenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin 
de bu maksada ayrılmasını belediyelerden isti-
yebilir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince belediye
lere devrolunan arazi ve arsalardan, şehir ve 
kasabaların ticari, îiktisadi, sınai faaliyet mer
kezlerinde veya kesif iş (bölgelerinde bulunan, 
bu ve sair sebeplerle alım-satım drğerleri yük
sek veya imar p^nlarına göre belirli bir kamu 
hizmetine verilmiş olan veya ucuz konut yaptı
rılması uygun görülmiyenler, Belediye Meclisi 
kararı ve îmar ve îskân Bakanlığının tasvibi 
halinde, belediyelerce, karşılığı bu kanunda be
lirtilen amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci mad
de ile kurulan fon hesabına yatırılmak şartiy-
le ve yönetmelik esaslarına göre »kiraya veri-
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lar içerisinde yapı veya sair her hangi bir tesis 
bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, 
imar ve İskân Bakanlığının izni ile, sahipleriyle 
anlaşarak satınalabilirler veya kamulaştırabilir-
ler. 

MADDE 6. — Belediyeler, gerek kendi mül
kiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve arsa
ların yerlerini, tapu kayıtlarını, miktar ve Özel
liklerini açık olarak gösteren, mülkiye amirliğin
ce onaylanmış liste ve krokileri, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde İmar ve 
İskân Bakanlığına göndermekle ve sonradan mey
dana gelecek değişiklikleri aynı şekilde bildir
mekle yükümlüdürler. 

Arsaların hangi amada kullanılabileceği: 

MADDE 7.~^" Belediyelerin mülkiyetinde 
bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mül
kiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, bele
diye meclisi kararı ile belli edilip, imar ve İs
kân Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun 
hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. 

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

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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lebilir veya satılabilir veya başka şekil ve su
rette ikıymetlendirilebilir. 

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

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

MADDE 11. — Belediyeler, bu kanunda ya
zılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları 
arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf 
edemezler. 

Fonların teşkili ve kullanılması : 

MADDE 12. — Bu kanundaki hizmetlerin 
yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanacak .gelirler, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında veya millî bankalardan birinde, ilgili 
belediyeler adına açılacak özel hesaplarda top-
lanaratk birer fon teşkil edilir: „ 

a) 5218, 5228, 6188, 7367 sayılı kanunlar 
ve bu kanun hükümlerine dayanılarak belediye
lerin mülkiyetine geçirilen arazi ve arsaların 
veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal edil
miş bulunan belediyeye ait sahaların ve bu arazi 
ve arsalar üzerinde tesbit edilen usullere göre 
yapılarak belediyelere intikal eden veya bele
diyelerce yapılan yapıların, bu kanunun gerek
tirdiği hallerde, satışlarından, kiralarından veya 
sair şekillerde kıymenlendirilmelerinden elde 
edilecek gelirler, 

b) Gerek ıslah bölgelerinde bulunan1 gece
konduların ve gerek yeniden tesis olunacak halk 
konutu veya nüve konut bölgelerindeki yapıla
rın ve her iki bölgede bulunanı özel mülkiyette
ki arazi ve arsaların sahiplerinden alınacak ka
tılma payları, 

c) Belediye bütçelerine yıllık bütçe tutar
larının % 1 inden az olmamak üzere konacak 
ödenekler, 
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MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Fonların teşkili ve kullanılması: 

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

a) 5218, 5228, 6188 ve 7367 sayılı kanun
larla veya bu kanun hükümlerine dayanılarak 
belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsala
rın veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal 
edilmiş bulunan belediyeye ait sahaların ve bu 
arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptırı
lan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere 
intikal eden yapıların, bu kanunun gerektirdiği 
hallerde, kiralarından, satışlarından veya sair şe
killerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek 
gelirler, 

b) 24 ncü madde gereğince alınacak katılma 
payları, 

c) Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerinde
ki toplam giderlerin yüzde birinden az olmamak 
üzere, konacak ödenekler, 

d) 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanun
la değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 ncu fıkra
sında yazılı gelir kaynağı hâsılatından arta kal
mış veya kalacak kısımlar, 
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d) 1580 sayın Kanunun 5116 sayılı Kanunla 
değiştirilen 118 nci maddesinin 19 ncu fıkrasın
da yazılı gelir kaynağı hâsılatından artakalmış 
veya kalacak kısımlar, 

e) 15 nci madde gereğinee yapılacak yar
dımlar, 

f) Diğer kanunlarla bu fona katılması ka
bul edilen sair gelirler, 

g) Fondan verilen kredilerin taksit ve fa
izleri, 

h) Her ti*?lü bağış ve yardımlar, -
i) Fonda toplanacak paralrın faiz ve sair 

gelirleri. 

MADDE 13. — 12 nci madde gereğince fon
larda toplanan paralar belediyelerce imar ve 
iskân Bafkanlığmın izni halinde; 

•a) IBu kanundaki amaçlarda kullanılmak 
üzere arsa sağlanmasında, 

b) Islah olunacak gecekondu veya yeniden 
tesis edilecek halk konutları veya nüve. konut 
bölgelerinin İmar ve iskân Bakanlığınca kabul 
ve tasdik ©dilen, yol, meydan, su, elektrik ve 
kanalizasyon gibi kamu tesislerinin projelerine 
'göre yapılmasında, 

c) (Bu kanun gereğince yapılacak her türlü 
'tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme hiz
metlerinde, 

d) Adı geçen Bakanlıkça onanmış plân ve 
projelere göre halk konutu veya nüve konut ya
pılmasında, 

e) Bu kanun hükümleri uyarınca plân ve 
mevzuat icaplarına göre gecekondu ıslah ve ön
leme bölgelerinde konutunu düzeltecek, onara
cak veya yeniden halk konutu veya nüve konut 
yapacaklara yardım edilmesinde, 

f) Bu kanunun yürütülmesi amaciyle kuru
lan bürolarda imar ve iskân Bakanlığınca ona
nan kadrolarda bu Bakanlıkça lüzum görülen 
süre için çalışan personel (giderlerinin ve diğer 
giderlerin karşılanmasında, 

Kullanılır. 

Fondan verilecek kredilerin vâdesi 20 yıl
dan ve alınacak faiz, vergi ve masraflar toplamı 
% 5 ten fazla olamaz. 

Bu maddeye göre verilecek kredilerle ilgili 
faiz miktarları ve gerektiğinde meydana gelebi
lecek faiz farkları dolayısiyle yapılacak işlem-

M. Meclisi 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin j 

e) Devlet bütçesinden veya 15 nci maddede^ 
sözü geçen fondan bu fona aktarılmak suretiyim 
yapılacak yardımlar, 

f) Diğer kanunlarla bu fona katılması kat 
bul edilen sair gelirler, 

g) Fondan verilen kredilerin taksit ve faiz} 
leri, 

lı) Her türlü bağış ve yardımlar, 
i) Fondan toplanacak paraların faiz ve sait 

gelirleri. 

MADDE 13. — 12 nci madde gereğince teşf-
kil edilen fonda toplanan paralar, belediyelerce), 
İmar ve iskân Bakanlığının izni alınmak şar|-
tiyle: 

a) Bu kanundaki amaçlarda kullanılma^ 
üzere arsa sağlanmasında, İmar ve iskân Bakan
lığınca onanan plân ve projelere göre halk ko
nut veya geçici misafir konutu yapılmasında, j 

b) Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile 
yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yolı, 
meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri 
gibi kamu hizmet ve tesislerinin, imar ve îskâıjı 
Bakanlığınca onanan projelerine göre yapılmaj-
smda veya onarılmasında, 

c) Kendi bütçe imkân! ariyle' karşılanama
yan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gere
ken tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme 
hizmetlerinde, kullanılır. 

(S. Sayısı : 83) 



- 6 8 — 
Hükümetin teklifi 

ler, yardım ve kredi verme usulleri ile diğer hu
suslar hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 14. — Bu kanundaki hizmetlerin 
yürütülebilmesi için İmar ve İskân Bakanlığı 
emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açı
lacak özel bir hesapta, aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanacak gelirlerle bir fon teşkil edilir : 

a) İmar ve İskân ^Bakanlığı Bütçesinden 
bu iş için ayrılacak ödenek, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün ve 
konut kredisi veren kamu kaynaklı diğer ku
rumların.. yıllık bütçe ve programlarında konut 
kredisi olarak ayrılan meblâğın, Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek belirli miktarları, 

c) Bu kanun hükümlerine göre kredi ala
cakların, yönemelikto belirtilen esaslar gereğin
ce, adı geçen bankaya yatıracakları ve İmar ve 
İskân Bakanlığınca tâyin edilecek kredi ortak
lık payları, 

d) Çeşitli kanunlarla bu fona akarılması 
öngörülen diğer gelirler, 

e) Fondan verilen kredilerin taksit ve fa
izleri, 

f) Bu kanun hükümlerine göre İmar ve İs
kân Bakanlığı namına Hazine mülkiyetine ge
çen arazi ve arsaların veya yapılan halk konutu 
veya nüve. konutların satışlarından, kiralanma
larından ve sair şekillerde kıymetlendirilmele-
rinden elde edilecek gelirler, 

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

gelirleri, 

MADDE 15. — 14 ncü madde gereğince ku
rulan fonda toplanan paralar, 

a) Binalı ve binasız arsa veya arazi alımı 
veya kamulaştırılmasında, 

b) Bu kanun gereğince yapılacak her tür
lü tesbit, harita alımı, plânlama ve projelendir
me hizmetlerinde, 

c) Bu kanundaki hizmellerin belediyeler 
tarafından yapılması halinde 12 nci madde ge-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 14. — Bu kanundaki hizmetlerin 
yürütülebilmesi için, 12 nci maddede sözü geçen 
fondan ayrı olarak, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açılacak özel bir hesapta, İmar ve İs
kân Bakanlığı emrinde de bir fon teşkil edilir. 

J Bu fonun gelirleri şunlardır : 
a) Devlet Bütçesinin İmar ve İskân Bakan

lığına aidolan bölümüne, bu amaçla konacak 
ödenekler, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının ve konut kredisi veren 
kamu kaynaklı diğer kurumların, yıllık bütçe 
ve program]arıda konut kredisi olarak ayrılan 
meblâğın Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 

I belirli miktarları, 
c) Bu kanun hükümlerine göre kredi ala

cakların, yönetmelikte belirtilen esaslar gereğin
ce ve İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin edilecek 
miktar üzerinden, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına yatıracakları kredi ortaklık paylan, 

d) Çeşitli kanunlarla bu fona aktarılması 
öngörülen diğer gelirler, 

e) Fondan verilecek kredilerin taksit ve 
I faizleri, 

f) Bu kanun uyarınca İmar ve İskân Ba
kanlığınca, geri, devir veya satmalman veya ka
mulaştırılan arazi ve arsaların veya adı geçen 
Bakanlıkça yaptırılan veya başka şekillerde 
Bakanlığa intikal eden halk konutu, nüve konut 
ve diğer yapıların kiralarından, satışlarından 
ve sair şekillerde kıymctlcndirilmelerinden elde 
edilecek gelirler, 

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

MADDE 15. — 14 ncü maddede sözü geçen 
I fonda toplanan paralar : 
I a) Bu kanun hükümlerine göre ve plân ve 

mevzuat icaplarına uygun olarak, gecekondu ıs-
I lah ve önleme bölgelerinde halk konutu veya 
I nüve konut yapacaklara, mevcut gecekondusu

nu düzeltecek veya onaracak olanlara kredi ve-
I rilmesinde, 
J b) Belediyelerce yapılamıyan veya Devlet-
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reğınce teşekkül edecek fona, yönetmeliğe uygun 
olarak ve hazırlanacak uygulama programları
na göre yardım yapılmasında, 

d) Gecekondu bölgelerinde veya yeniden 
tesis edilecek halk konutu veya nüve konut böl
gelerinde, kamu tesisleri yapılmasında, 

e) Bu kanundaki hizmetlerin yürütülmesi, 
amacı ile gerekli teşkilâtın kurulması ve buna 
ilişkin her türlü masraflarda, 

f) Bu kanun hükümleri uyarınca plân ve 
mevzuat icaplarına göre belediye aracılığı ile 
gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinde konu
tunu düzeltecek, onaracak veya yeniden halk 
konutu veya nüve konut yapacaklara yardım 
edilmesinde, 

g) Bakanlıkça halk konutu veya nüve ko
nut yapılması veya yaptırılmasında, 

Kullanılır. 
' Fondan verilecek kredilerin vâdesi 20 yıldan 

ve alınacak faiz, miktarları ve gerektiğinde 
meydana gelebileck faiz farkları dolayısiyle ya
pılacak işlemler, yardım ve kredi verme usulle
ri ile bu bölgelerde yapılan kamu tesisleri be-^ 
deUerinin maliyetlere ne şekilde aksedeceği ile 
diğer hususlar hazırlanacak yönetmelikte belir
tilir. 

Bu fonda T. Emlâk Kredi Bankasınca açıla
cak krediler ile yapılacak aynî yardımlardan 
faydalanacakların listesi, belediyesi tarafından 
tesbit edilir, imar ve îskân Bakanlığının tas
dikinden sonra kesinleşir. 

Gecekonduların tesbiti : 

MADDE 16. — Gecekondu ıslâh ve tasfiye 
bölgeleri ve bunların sınırları bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde her 
türlü imkân ve araçtan faydalanılarak beledi
yelerce tesbit olunur. 

Bu sahalarda bulunan bütün yapılar, gerek 
belediyelerin ve gerekse yardımcı olabilecek 
diğer daire ve kurumların durumu ve imkân
ları da göz önüne alınarak İmar ve iskân Ba
şkanlığınca tâyin edilecek şekil ve süreler içeri
sinde, mümkünse hava fotoğraflarında veya 
haritalarda, mümkün olmıyan yerlerde ise öl
çekli krokilerde gösterilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

çe yapılması veya yaptırılması öngörülen tesbit, 
harita veya fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, 
her türlü plânlama ve projelendirme hizmetle
rinde, başka imkânlarla karşılanamıyan mjalze-
me ve benzeri giderlerin karşılanmasında, j 

c) imar ve iskân Bakanlığınca 31 nci pmd-
deye dayanılarak yapılması gereken binalı Ve bi
nasız arazi ve arsa satmalmmasmda, kamulaş
tırılmasında, toplu veya ayrı halk konutu, (nüve 
konut veya misafir konutu yapılmasında, bun
ların düzeltilmesi veya onarılmasında, I 

d) Gecekondu ıslah bölgelerinde veya jyeni-
den tesis olunacak önleme bölgelerinde veyft yu
karıdaki fıkra gereğince alınacak arazi ve arsa
larla, yapılacak konutların ihtiyacını gidermek 
amaciyle, adı geçen Bakanlıkça kamu hizmet ve 
tesislerinin yapılmasında, j 

e) Bu kanundaki hizmetlerden, belediyeler 
tarafından yapılacak olanlarının daha iyj ifa
sını \sağlamak üzere, yönetmelik esaslarıma ve 
hazırlanacak uygulama plân ve programlarına 
göre, 12 nci maddeye dayanılarak teşkil oljunan 
fon hesaplarına aktarılmak suretiyle, belejdiye-
lere yardım edilmesinde, kullanılır. 

Bu maddeye göre fondan verilecek kredi
lerin vâdesi 20 yıldan ve alınacak faiz, ver^i ve 
masraflar toplamı yüzde beşten fazla olamjaz. 

Kredilerle ilgili faiz miktarları ve gerekti
ğinde meydana gelebilecek faiz farkları dolayı
siyle yapılacak işlemler, yardım ve kredi verme 
usulleri ile diğer hususlar yönetmelikte belirti
lir. 

Gecekonduların tesbiti: 

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

Bu bölgeler içinde bulunan bütün yalpılar, 
gerek belediyelerin ve gerekse yardımcı olabile
cek diğer daire ve kurumların durum ve imkân
ları da göz önüne alınarak, imar ve İskâıjı Ba
kanlığınca tâyin edilecek şekil ye süreler içerisin
de, mümkünse hava fotoğraflarında veya harita
larda, mümkün olmıyan yerlerde ise ölçekli kro
kilerde gösterilir. j 
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Bu konuda belediyelerin» mahallin en büyük 
mülkiye âmirlerinden istiyecekleri her türlü i 
yardımlar imkânları dâhilinde yerine getirilir, j 

Mahallî imkânlarla karşılanamayan tesbit, j 
hava fotoğrafı alımı, (kıymetlendirilmesi, hari- ; 

ta tanzimi ve saire gibi teknik yardımlar hak
kında İmar ve İskân Bakanlığının istekleri, ilgili 
bakanlık, daire ve kurumlarca, her hangi bir ı 
karşılık aranmaksızın yerine getirilir. I 

Yukardaki esaslara göre hazırlanacak hava 
fotoğrafları, harita ve krokiler, tesbit tarih
lerini de ihtiva emek üzere belediye encümenle- } 
rince onaylanır ve tetkik edilmek üzere İmar, 
ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça 
tasdik veya tesbit edilen bu bölgeler usulüne 
göre 30 gün müddetle ilân edilerek kesinleşir. , 
Kesinleşmeyi mütaalkıp uygulamaya geçilir. 

Belediye sınırları haricindeki gecekondu böl
geleri için ayni hizmetler İmar ve İskân Bakan- ; 

lığmca yürütülür. i 
Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslâh i 

ve tasfiye edilecek gecekonduların tesbitine ait i 
esaslar, İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 17. — Belediye sınırları ve varsa 
mücavir sahalar dahilindeki bütün gecekondu
ların ve ayrıca belediyelerce ve İmar ve İskân 
Bakanlığınca tesbit edilen sahalar içinde bulu
nan bütün yapıların sahipleri ve her ne şekilde 
olursa olsun bu yapılarda oturanlar, İmar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak örneğe uygun bir 
beyannameyi, ilân tarihinden itibaren 3 ay içe
risinde yapının bulunduğu yer belediyesine mak
buz karşılığında vermek zorundadırlar. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi: 

MADDE 18. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya 
dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Bu konuda belediyelerin, mülkiye âmirlerin
den istiyecekleri her türlü yardımlar, imkânlar 
dâhilinde karşılanır. 

Mahallî imkânlarla karşılanamayan tesbit, ha
va fotoğrafı alımı, kıymetlendirilmesi, harita 
alını ve tanzimi ve benzeri gibi teknik yardımlar 
hakkında İmar ve İskân Bakanlığının istekleri, 
ilgili Bakanlık, daire ve kurumlarca, lüzumunda 
adı geçen Bakanlık veya belediyelerce sağlana
cak fennî malzeme dışında her hangi bir karşılık 
aranmaksızın yerine getirilir. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanacak 
hava fotoğrafları, harita ve krokiler, tesbit tarih
lerini de ihtiva etmek suretiyle belediye encümen
lerince öncelikle müzakere edilip karara bağlan
dıktan sonra onaylanarak, incelenmek üzere İmar. 
ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça ka
bul edilen ve onanarak kesinleşen bölgelere ait 
karar ve krokiler, belediye dairesinde ve bölge 
içindeki muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir 
yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mutat va
sıtalarla halka duyurulur. 

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

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

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

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi: 

MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya 
dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, 
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katma bütçeli dairelere ait veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalar 
üzerine yapılacak daimi veya geçici bütün izin
siz yapilar, inşa sırasında veya iskân edilmiş 
dahi olsa, hiçjbir karar istihsaline lüzum kalmak
sızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından 
derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hâsıl olduğunda, be
lediyeler igili mülkiye âmirlerine müracaat ede
rek yardım istiyebilirler. Mülkiye âmirleri, Dev
let zabıtasından faydalanmak suretiyle, izinsiz 
yapıların yıkımı konusunda yükümlüdürler. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fık
rasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere 
ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz 
yapılar hakkında ise arsa sahiplerinin mülkiyet 
durumlarını vesikalandırmaları şartiyle yazılı 
müracaatları halinde 'bu madde hükümleri, ak
si halde genel hükümler ve 6785 sayılı İmar 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Plân ve programlar : 

MADDE 19. — Islâha muhtaç veya tasfiyesi 
gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk 
konutu-veya nüve konut sahalarının seçimi ve 
bu sahaların haritalarının hazırlanması, imar 
ve ıslâh plânlarının tanzimi îmar ve iskân Ba
kanlığının denetimi altında mahallî belediyeler
ce yapılır veya yaptırılır, 

Hazırlanan harita ve plânlar, imar ve is
kân Bakanlığınca onanması halinde kesinlesir. 

imar ve iskân Bakanlığı bu plânları redde, 
düzeltilmek üzere geri göndermeye, olduğu gibi 
veya değiştirerek onaylamaya yetkilidir. 

imar ve iskân Bakanlığı lüzum gördüğü hal
lerde ,bu hizmetleri bizzat yapar veya yaptırır. 

MADDA 20. — Islâh ve tasfiye tatbikatının 
yapılacağı şelhir ve kasabaların ve buralardaki 
ıslâh ve tasfiye bölgelerdnin program ve öncelik 
sırası İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

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

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda: ve
ya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılacak, daimî veya geçici-bütün izin
siz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân edil
miş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kal
maksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafın
dan derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hâsıl olduğunda, be-
i lediyeler ilgili mülkiye âmirlerine başvurarak 

vardım istivebilirler. Mülki ve âmirleri, Devlet 
zabıtası ve imkânlarından faydalanmak suretıy-

j le, izinsiz j^apılarm yıkımı konusunda yüküıjtılü-
| -dürler. 
j Özel. kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkrasm-
! da sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi 
! ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hak-
j kında,, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzc-
| rine ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri 
j şartiyle bu madde hükümleri, aksi halde genel 
j hükümler ve 6785 sayılı İmar Kanunu lıükümlc-
î ri uygulanır. 

Plân ve programlar : 

MADDE 19. — Islaha muhtaç veya tasfiyesi 
gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk ko
nutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek 
sahaların seçimi, hartalarının. hazırlanması, imar 
ve ıslah plânlarının düzenlenmesi, İmar ve is
kân Bakanlığının denetimi altında, ilgili beledi
yelerce yapılır veya yaptırılır. 

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

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

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Bakanlık bu çalışma programlarını değiştir
meye yetkilidir. 

Gecekonduların ıslâh 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 ncı ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş 
bulunan gecekondulardan konut olarak kulla
nılanları; içinde oturanlar 25 nci maddedeki 
şartları hadz 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 suretiyle, 
27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun olarak 
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, 

Yıktırılamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahibolanlarm, 
bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkın
da yukardaki hükümler uygulanabilir. Şu ika-
dar ki : plân ve mevzuat icaplarına göre bu ya
pılardan korunması mümkün olanları varsa, 
bunlardan birinin seçilmesi şarttır. Diğer ko
runması gerekenlerden lüzumlu görülenleri, 
hangi amaçla kullanılmakta olursa olsun, bele
diyelerce takdir olunacak bedel karşılığında alı
narak, lüzum ve ihtiyaca göre, sürekli veya ge
çici bir zaman için olduğu gibi veya değiştiri
lerek kullanılabilir veya Ikullanılmak üzere ki
raya verilebilir veya satılabilir. Belediyelerce 
tesbit edilecek veya ettirilecek bedellere, mik
tarı ne olursa olsun, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde, mahallî sulh hukuk mahkemele
rine itiraz olunabilir. 

Konuttan başka maıksatlar için kullanılan 
gecekondulardan plân ve mevzuat icaplarına 
göre korunması gerekenler hakkında da yukar
daki ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygula
nabilir. 

M. Meclisi 
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Geceîîonduların ıslah ve tasfiyesi : 

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

Birden fazla gecekonduya sahibolanlarm, bun
lardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkında yu
karıdaki hükümler uygulanabilir. Şu kadar ki; 
plân ve mevzuat icaplarına göre bu yapılardan 
korunması mümkün olanları varsa, bunlardan 
birinin seçilmesi şarttır. Diğer korunması 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, mahallî 
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. 

(S. Sayısı :. 83) 



— 63 — 
Hükümetin teklifi 

MADDE 22. — Gecekondu ıslâh bölgelerinde 
bulunup da, belediyelere aidolan veya bu kanun 
uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi ge
reken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun 
yürürlüğe gircliği tarihten örx;e 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 sahiplen tarafından 
imar ve ıslah edilir. Aksi halde, bu yapılar en
kazı sahiplerine aldolmak üzere, belediyelerce 
yıktırılır ve yıkım. masrafı % 10 fazlasiyle ilgi
liden alınır. 

MADDE 23. — Tek başına 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 alınarak 
enkazı kendilerine aidolmak üzere sahipleri ta^ 
rafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine 
her hangi bir bedel verilmez. Sahiplerince yı-
kılmıyan veya yıktırılmıyan gecekondular, yık
ma mserafı % 10 fazlasiyle kendilerinden alın
mak üzere belediyelerce yıktırılır. 

Kamu hizmeti ve tesisleri ile ilgili giderlere 
katılma : 

MADDE 24. — Gecekondu ıslahı, tasfiye ve 
önleme bölgelerinde bulunan bütün yapıların 
sahipleri ile binalı ve binasız arazi ve -arsaların 
sahipleri, bu sahalarda belediyelerce gerek bu 
kanunun 12 nci maddesinde sözü gecen fondan 
faydalanmak suretiyle ve gerekse diğer bütçe 
imkânlariyle yapılacak veya yaptırılacak yol, 
kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu 
hizmet ve tesisleri yapıldıktan sonra bu harca
maların tamamına, Belediye Gelirleri Kanu
nunda belirtilen şekil ve nisbetlerde katılırlar. 
Bu katılma payları belediyelerince ilgililerinden 
10 yılda ve 10 eşit taksitte alınır. 

Tasfiye veya ıslah sebebiyle yıkılması gere
ken gecekonduların sahiplerinden yıkılacak ge
cekonduları dolayısiyle tahakkuk eden ortaklık 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere 
katılma : 

MADDE 24. — Gecekonduların ıslah, tasfiye 
ve önleme bölgelerinde bulunan bütün yapıların, 
binalı ve binasız arazi ve arsaların sahipleri, bu 
sahalarda belediyelerce gerek bu kanunun 12 nci 
maddesinde sözü geçen fondan faydalanmak su* 
rctiyle, gerekse diğer bütçe imkânları yapılacak 
veya yaptırılacak yol, kaldırım, kanalizasyon, su> 
elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri yapıldıktan 
sonra, bunlardan dolayı yapılan harcamaların ta
mamına, Belediye Gelirleri Kanununda belirti
len şekil ve nisbetlerde katılırlar. Bu katılma 
payları, belediyelerince 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-
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paylarının yıkım tarihinden sonra ödenmesi ge
reken taksitleri alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasında îmar ve İs
kânı Bakanlığınca ıslahı lüzumlu görülen bâzı 
gecekondu 'bölgelerinin kamu tesislerine harcan
mak kayıt ve şartiyle, belediyelere ikrazlar dı
şında Devlet bütçesinden yapılan yardımlardan 
dolayı, adı geçen Bakanlıkça tesbit edilen mik
tarlar göz önüne alınarak belediyelerce tahak
kuka esas olan ortaklık payları, bu yardımın 
gerektirdiği miktar kadar düşürülebileceği «gibi, 
belediye meclisleri de lüzum gördükleri takdir
de, ıbıı maddede sözü geçen maliyet masrafları
nın bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek su
retiyle indirebilirler veya yukarda battısi geçen 
taksit süresini 20 yılı geçmemek üzere uzatabi
lirler. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak ka
mu tesisleri için de bu madde hükümleri uygu
lanır. 

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. 

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

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hü
kümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, yok
sul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eşi
nin veyaı ergin olmıyaın çocuğunun her hangi bir 
belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait 'arsa-' 
ya veya her 'hangi bir yerde fbir ev veya apart
manın ayrı bir dairesine kairşılık olan payına 
salhip. bulunmaması şarttır. . 

Kimlerin yoksul ve dar 'gelirli sayılacağı, 
kendisine arsa tahsis edileceklerin öncelik sıra
sı ve yukatrda sözü geçen diğer hususların esas
ları yönetmelikte belirtilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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 yıkım 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 sözü 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 hükümleri 
uygulanır. 

Arsa tahsisi şart ve şekilleri : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 26. — 25 nci maddede sözü geçen 
arsalar, yönetmelikte •belirtilen şekil ve esaslar 
dairesinde ve teşbit okunacak bedellerle, ken
dilerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır. 

Bu 'bedellerin tesbitinde : 
Arsalların devir veyaı şatmalma bedeli, hari

ta ve plân harcamaları, yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha okul, mabet 
ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan saha 
kaybı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, elek
trik gibi kamu hizmet ve tesisleri için yapılan 
harcamalar dikkate alınır. 

Imıaır ve iskân Bakanlığınca bilfiil yapılan 
veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu mak
satla, belediyelere yapılan yardımlar dolayı-
siyle, bu hizmetler için hesaplanaın bedel yar
dım miktarı kadar düşürülebileceği gibi beledi
ye meclisleri de lüzumlu gördükleri takdirde bu 
maddede sözü geçen maliyet harcamalarının 
bir kısmını bendi bütçelerinden ödemek suretiyle 
indirebilirler. 

Bina satışları halinde, de yukardaki hüküm
ler uygulanmakla beraber tesbit edilecek bedele 
binanın maliyet değeri de eklenir. 

Yardımlar ve bağışlar : 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerine göre 
kendilerine arsa tahsis edilenlerle gecekondusu
nu ıslah edeceklere, imkânları nisbetinde İmar 
ve îskân Bakanlığınca, mahallî belediyelerce ve
ya diğer daire ve müesseselerce her türlü tek
nik yardım yapılır ve 12, 14 neü maddeler uya
rınca uzun vadeli konut kredisi ve aynî yardım 
yapılması yoluna gidilir. 

Islahı gereken .konutların tesbiti işlemleri, 
arsa tahsisi, yeniden konut yapacaklara veya 
konutunu ıslah edeceklere temin okunacak kre
di veya yapılabilecek aynî ve teknik yardımların 
miktar, şekil ve sair şartlarına dair esaslar yö
netmelikte belirtilir. 

Kendilerine aırsa tehsis edilenler, yönetme
likte belirtilen işlemleri, tahsis tarihinden itiba
ren 6 ay içinde tamamkımıya ve (krediye ihtiyaç
ları bulunduğu ve yönetmeliğe göre gerektiği 
talkdirde. Türkiye Emlâk Kredi Bankasından 
kendilerine kredi tahsisini gerektirecek şekilde 
hesap açtırmaya mecburdurlar. Bunlardan kre-
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MADDE 26. — Tasarının 26 ncı ma&dşsi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yardımlar ve muafiyetler : 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerime güre 
kendilerine arsa tahsis edilenlerle gecekondusu
nu ıslah edeceklere, imkânları nisbetinde İmar 
ve İskân Bakanlığınca, mahallî belediyeleıjee 
veya diğer daire ve kurumlarca her türlü teknik 
yardım yapılır ve bunlara 13, lf> nci madde
ler uyarınca uzun vadeli konut. kredisi veıjil-
mesi ve aynî yardım yapılması yoluna gidiljir. 
Islahı gereken konutların tesbiti işlemleri, aıfsa 
tahsisi, yeniden komut yapacaklara veya konu
tunu ıslah edeceklere temin olunacak kredi Ve
ya yapılabilecek aynî ve teknik yardımların 
miktar, şekil ve sair şartlarına dair esaslar yö
netmelikte belirtilir. 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönetnjıe-
likte belirtilen işlemleri, tahsis tarihinden iti
baren 6 ay igâade tamamLamıya ve krediye 
ihtiyaçları bu&mduğu ve yönetmeliğe, göre .ge
rektiği takdirde., İMkJdyc Emlâk Kredi Banka
sında teendileriiBie kredi tahsisini gerektireejek 
şekilde hesap açtırmaya mecburdurlar. Buntyr-
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diye hak kazananların kredi tahsis tarihinden 
itibaren, diğerlerinin ise arsa tahsisi tarihimden 
itibaren en geç 1 yıl içinde konutlarını yapımar-
ya başlamaları ve 32 nci maddeye uygun olarak 
önceden tesbit edilen plânıa göre, nüve kısmı
nı en geç iki yıl içinde bitirmeleri şarttır. 

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

MADDE 28. — Bu kanun hükümleri gere
ğince ıslalh edilecek veya yeniden inşa olunacak 
konutlarda kullanılacak lüzumlu orman emvali, 
onanla, ihtiyaç belgeleri ile imar ve iskân Ba
kanlığının talebi dikkate alınarak (6831 sayılı 
Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü saklı 
kalmak şartiyle) orman idarelerince öncelikle ve 
maliyet bedeli üzerinden verilir. 

Bunun dışında, bu 'gibi yapılar için yapıla
cak diğer malzeme yardımları ve sıaığlanacak 
sair kolaylıklar yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların tesbit, 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi hususlarında ve ge
rekse ıslalh olunacak gecekondu bölgeleri ile ye
niden tesis edilecek halk konutu veya nüve ko
nut sahalarının her türlü kamu tesis ve hizmet
lerinin ifasında, imar ve iskân Bakanlığının ve
ya bu Bakanlıkça gösterilecek lüzum ve ihtiya
ca binaen diğer Bakanlıkların, Devlet dairele
rinin ve sair kamu müesseseleriyle kamu tüzel 
kişilerinin, mümkün olabilen her türlü yardım
da bulunmalarına veya kendi konularına giren 
hizmetleri yerine getirmelerine BakanLaır Kuru
lunca verilecek karar üzerine, adı geçen daire
ler kendi asli vazifelerini, hizmet ve iş pro
gramlarını aksatmaksızın ve her hanıgi bir kar
şılık talebetmeksizin bu yardım ve hizmetleri 
yerine getirirler, gerekirse bütçelerinde bu mak
satlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yine 
lüzumu halinde iş programkırınıı, bu hususları 
da göz önünde bulundurarak tanzim ederler. 

Bu Bakanlık, daire ve müesseselerce, yukar
da bahsi geçen yardım ve 'hizmetlerin, kendi 
imkânları dâhilinde ve Bakanlar Kurulu kararı 
'alınmaksızın yerine getirilmesi de caizdir. 

Geçici Komisyonun kabui ettiği metin 

dan krediye hak kazananların kredi tahsis ta
rihinden itibaden, diğerlerinin ise arsa tahsisi 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde konutla
rını yapmıya başlamaları ve 32 nci maddeye 
uygun olarak önceden tesbit edilen plâna göre, 
nüve kısmını en geç 1 yıl içinde bitirmeleri 
şarttır. 

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

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların tesbit, 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi hususlarında ve ge
rekse ıslah olunacak gecekondu bölgeleriyle 
yeniden tesis edilecek halk konutu veya nüve 
konut sahalarının her türlü kamu tesis ve hiz
metlerinin ifasında İmar ve iskân Bakanlığının 
veya bu Bakanlıkça gösterilecek lüzum ve ih
tiyaca binaen diğer Bakanlıkların, Devlet daire
lerinin ve sair kamu kurumlariyle kamu tüzel 
kişilerinin, mümkün olabilen her türlü yardım
da bulunmalarına veya kendi konularına giren 
hizmetleri yerine getirmelerine Bakanlar Kuru
lunca verilecek karar üzerine, adı geçen daire
ler kendi aslî vazifelerini, hizmet ve iş prog
ramlarını aksatmaksızın ve her hangi bir kar
şılık talebetmeksizin bu yardım ve hizmetleri 
yerine getirirler, gerekirse bütçelerinde bu 
maksatlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yi
ne lüzumu halinde iş programlarını, bu husus
ları da göz önünde bulundurarak düzenlerler. 

Bu bakanlık, daire ve kurumlarca, yukarda 
bahsi geçen yardım ve hizmetlerin, kemdi im
kânları dâhilinde ve Bakanlar Kurulu kararı 
alınmaksızın yerine getirilmesi de caizdir. 
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MADDE 30. — Gecekondu ıslah bölgelerinde 
kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsalar üze
rinde bulunan, plân ve mevzuat icaplarına göre 
yıkılmayıp, olduğu gibi veya değiştirilerek ko
runması gereken gecekonduların ıslah, değişik
lik ve onıatrımı ile yeniden tesbit edilen konut 
sahalarında belediyelerce tahsis olunan arsalar
da ilgililerinıee yapılacak yapılara veya kendile
rine bu kanun hükümlerine göre konut tahsis 
edileceklerin, geçici olarak barınmalarını sağla
mak maksadiyle yapılan konutlara yapı ruhs-
tiyesi verilebilmesi için, satış va'dini, kiralan
dığını veya tahsis edildiğini belirten, onanlı 
^belgelerden birinin gösterilmesi halinde ve baş
ka mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu 
senedi aranmaz. 

MADDE 31. — imar ve İskân Bakanlığı bu 
kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere özel 
mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde 
yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu 
takdirde bu yapı ve tesisleri kaımulaştırabilir. 

imar ve iskân Bakanlığı ve bu Bakanlığın 
izni ile belediyeler, gecekonduların ıslalh, tasfi
ye ve önlenmesi maksadiyle nalk konutları veya 
nüve konutlair ve geçici olarak kullanılacak mi
safir konutları inşasına yetkilidir. 

Bu yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 
36, 40 ve 49 ncu maddelerine tabi olmadığı gibi, 
adı geçen bakanlıkça belediyelere aidolan ve
ya bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanıl
mak üzere belediyelerin mülkiyetine geçen ara
zi ve arsalar üzerine de yapılabilir. 

imar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan konutlardan, adı geçen bakanlıkça 
lüzumlu görülenleri, bu kanundaki maksatlar
da kullanılmak üzere, ilgili belediyelere devir 
ve temlik olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapılan 
veya yaptırılan yapıların kira ve kullanma şe
killeri yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 32. — Bu kanunun uygulanacağı 
sahaların imar ve ıslah plânları ile bu sahalarda 
yapılacak konutların tipleri, iç ve dış ölçüleri, 
oda ve müştemilât durumları, mahallî şartlara 
göre kullanılacak malzeme cinsleri ile sair hu
suslara ait esaslar 6785 sayılı imar Kanunu hü-
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 30. — Gecekondu ıslah bölgelerin
de kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsalar üze
rinde bulunan, plân ve mevzuat icaplarına göre 
yıkılmayıp, olduğu gibi veya değiştirilerek ko
runması gereken gecekonduların ıslah, değişik
lik ve onarımı ile yeniden tesbit edilen konıjıt 
sahalarında belediyelerce tahsis olunan arsalar
da ilgililerinee yapılacak yapılara yapı ruhsa
tiyesi verilebilmesi için, satış va'dini, kiralan
dığını veya tahsis edildiğini belirten onanlı bel
gelerden birinin gösterilmesi halinde ve başka 
mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu sene
di aranmaz. 

MADDE 31. — imar ve iskân Bakanlığı ij>u 
kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere Ö2el 
mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar ieinçle 
yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu 
takdirde bu yapı ve tesisleri kamulaştırabilir. 

imar ve iskân Bakanlığı ve bu Bakanlığını 
izni ile belediyeler, gecekonduların ıslah, tasfi
ye ve önlenmesi maksadiyle halk konutları, nü
ve konutlar ve geçici olarak kullanılacak misa
fir konutları inşasına yetkilidir. . * 

Bu yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 1.8, 
35, 36 ve 49 ncu maddelerine tabi olmadığı 
gibi, adı geçen Bakanlıkça belediyelere aidol|an 
veya bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanıl
mak üzere belediyelerin mülkiyetine geçen ar^zi 
ve arsalar üzerine de yapılabilir^ 

imar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan konutlardan, adı geçen Bakanlıkça 
lüzumlu görülenleri,- bu kanundaki maksatlarda 
kullanılmak üzere, ilgili belediyelere devir ve 
temlik olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapıllan 
veya yaptırılan yapıların kira ve kullanma Şe
killeri yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 32. - - Tasarının 32 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

fcy-
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kümlerine bağlı kalınmaksızın hazırlanacak 
yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine da
yanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir. 
temlik, kamulaştırma, alını, satım, kira, geri al
ma, geriverme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişik
liği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, ona
rım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleş
meler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf bo
nosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan 
bağışıktır. 

Bu kanun gereğince teşekkül edecek fonlar
dan yapılacak sarfiyat, Artırma, Eksiltme ve 
İhale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umûmi
ye kanunlarına tabi değildir. 

Tahsis edilen arsaların satilamıyacağı : 

MADDE 34. — Bu kanuna göre belediyece 
tahsis olunan arsalar ve bu arsalar üzerinde in
şa edilen yapılar, ölüm veya emeklilik halleri 
veya T. Emlâk Kredi Ban'kasmm veya konut 
kredisi veren diğer kuruluşların bu kanunun 
uygulanması ile ilgili ipotekli alacaklarından 
dolayı yapılacak satışlar müstesna olmak üzere, 
20 yıl süre ile ivazlı veya ivazsız devir, tem
lik, rehin, Ihaciz ve işgal olunamaz. Satış va'di 
sözleşmesine, taksim ile şüyuun giderilmesi 
dâvalarına konu teşkil edemez. Bu hususlar 
tapu siciline işlenir. 

Nakil, ölüm ve emeklilik gibi mecburiyet 
halleri dışında kiraya verilemez. 

Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar dola-
yısiyle yapılacak satışlardan elde edilen bedel
den, bu kanunla ilgili borçları kesildikten ve 
varsa bu kanuna aykırı olmamak üzere ve izin 
almalk suretiyle masrafını tamamen 'kendisi kar-
şılıyarak ilâveten yaptığı yapı ve tesisler için 
harcadığı para kendisine verildikten sonra, ar
tanı 14 ncü maddede sözü geçen fona yatırılır. 

Bu bedelin, yukardaki fıkra gereğince, yap
tığı ilâveler kadılığında yapı sahibine verilecek 
miktarı, diğer borçları sebebiyle de haezedile-
bilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tahsis amacına aykırı davranışların önlen
mesi : 

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

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla takyidedi-

lemez. 
e) Satış vaadi sözleşmesine konu teşkil ede

mez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun gide

rilmesi talebine konu olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 
Ancak, ölüm emeklilik, görev nakli ve Tür

kiye Emlâk Kredi Bankasının veya konut kre
disi veren diğer kuruluşların ipotekli alacakla
rından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu ka
yıtlara bağlı değildir. 

Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar do-
layısiyle yapılacak satışlardan elde edilen be
delden, bu kanunla ilgili borçları kesildikten 
ve varsa bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, 
belediyeden ve bankadan izin almak suretiyle, 
masrafını tamamen kendisi karşılıyarak ek ola
rak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para 
ilgilisine verildikten sonra, artanı 14 ncü mad
dede sözü geçen fona yatırılır. Bu bedelin bu 
fıkrada sözü geçen yaptığı ilâveler karşılığın
da yapı sahibine verilecek miktarı, diğer borç
ları sebebiyle de haczedilebilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 83) 



Hükütoötin teklifi 

Belediye stntrları ve mücavir sahalar dışında 
uygulama : 

MADDE 35. — Belediye sınırlan ve müca-
„ vir sahalar dışında bulunmakla beraber, Hazi

neye veya özel idarelere veya katma bütçeli dai
relere ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan arazi ve arsalardan, îmar ve İs
kân Bakanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılanları halkkmda da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere 
verilmiş olan görev ve yetkiler. İçişleri ile 
İmar ve İskân bakanlıkları tarafından birlik
te tesbit edilecek yakın belediyelerden birisine 
verilebilir. 

Yönetmeliklerin hazırlanması : 

MADDE 36. — İmar ve İskân Bakanlığı, bu 
kanunda sözü geçen yönetmelikleri, kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili 
bakanlıklarla birlikte hazırlamakla görevlidir. 

Ceza hükümleri : 

MADDE 37. — 17 nci maddede sözü geçen 
beyannameyi zamanında vermiyenler veya bu 
kanun hükümlerinden faydalanmak amaciyle 
yalan beyanda bulunan veya hakikate aykırı 
beyanname verenler ile bu kanunun yayımın
dan sonra belediye sınırları içinde veya dışında 
belediyelere, Hazineye, özel idarelere veya kat
ma bütçeli dairelere ait veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalar 
üzerinde izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar, bu 
gibi yapıları satanlar, bağışhyanlar, rehin eden
ler veya diğer şekillerde devredenler ve bilerek 
devir ve satmalanlar, fiilin ağırlık derecesine 
göre, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. Bu suçlarının tekerrürü halinde ce
zalar bir misli artırılabilir. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel 'kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz ya
pılar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet du
rumlarını vesikalandırmalan şartiyle yazılı mü-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında 
uygulama: \ 

MADDE 35. — Belediye sınırları ve müca
vir sahalar dışında bulunmakla beraber, Hazi
neye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait 
arazi ve arsalarla Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerden, İmar ve İskân Ba
kanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılanları hakkında da bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere 
verilmiş olan görev ve yetkiler, İçişleri ile İro^r 
ve İskân Bakanlıkları tarafından birlikte tesfcjit 
edilecek yakın belediyelerden birisine verilje^ 
bilir. 

Yönetmeliklerin hazırlanması: 

MADDE 36. — İmar ve İskân Bakanlığı; bu 
kanunda sözü geçen yönetmelikleri, ilgili Bja-
kanlıkların mütalâasını almak suretiyle, kanu
nun yayımı tarihinden) itibaren 6 ay içinde ha
zırlamakla görevlidir. 

Ceza hükümleri : 

MADDE 37. — 17 nci maddede sözü geçen 
beyannameyi zamanında vermiyenler veya pu 
kanun hükümlerinden faydalanmak amaeiyle 
yalan beyanda bulunan veya hakikate ayklrı 
beyanname verenler ile bu kanunun yayımın
dan sonra belediye sınırları içinde veya dışında 
belediyelere, Hazineye, özel idarelere veya kat
ma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar üzerin
de veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptıran
lar, bu gibi yapılan satanlar, bağışhyanlar, re
hin edenler veya diğer şekillerde devredenlJer 
ve bilerek devir ve satmalanlar, fiilin ağırdık 
drecesine göre, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 
500 liradan 1 00Ö liraya kadar ağır .para cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu suçlann tekerrürü ha-
lmde cezalar bir misli artırılabilir. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere jjdt 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz ya
pılar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet du-
rumlarmı vesikalandırmalan şartiyle yazılı mjü-
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racaatları halinde bu madde hükümleri uygu
lanır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı olarak işgalde 
bulunanlarla oturma hakkını 'kaybedenler, il
gili belediyelerce 6785 sayılı Kanunda belirti
len şekilde tahliye ettirilirler. 

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hüküm gi
yenler, 'bu kanundan bir daha faydalandırılmaz
lar ve borçları muacceliyet kesbeder. 

MADDE 38. — Bu kanunda suç, sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde gö
rülür. 

Çeşitli hükümler : 

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

MADDE 40. — Bu 'kanun gereğince yapılan 
kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 41. — 6188, 7367, 5 . 9 . 1963 tarih 
ve 327 sayılı kanunlar dle diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldıııl-
mijjjtır. 

Geçici maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit 
ve kabul edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca 
uygun görülen ıslaha muhtaç toplu konut saha
ları dâhilinde, bu kanunun yayımı tarihinden 
önce kendilerine ait veya sahiplerinin kanunen 
muteber muvafakatleri ile özel ve tüzel kişilere 
ait arazi ve arsal ar üzerinde yaptırılmış bulunan 
ve sadece bir ailenin oturmasına mahsus olup, 
konut olarak kullanılan ruhsatsız yapıların sa
hipleri ve içinde oturanlarda, 25 nci maddedeki 
şartları haiz olmaları halinde, bu kanun hüküm
lerinden faydalandırılırlar. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

racaatları halinde bu madde hükümleri1 uygu
lanır. 

Bu kanuni hükümlerine aykırı olarak işgal
de bulunanlarla oturma hakkını kaybedenler, 
ilgili belediyelerce 6126 sayılı Kanunda belirti
len şekilde tahliye ettirilirler. 

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hüküm gi
yenler bu kanundan bir daha faydalandırılmaz
lar ve borçları muacceliyet kesbeder. 

MADDE 38. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde gö
rülür. 

Görevlerden doğan suçlar ise genel hüküm
lere tabidir. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 39. — Tasarının 39 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 42. — 6188, 7367, 5 .9 .1963 tarih 
ve 327 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Geçici maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit 
ve kabul edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca uy
gun görülen gecekondu ıslah ve tasfiye bölgele
rinde, bu kanunun yayımı tarihinden önce ken
dilerine veya sahiplerinin kanunen muteber mu
vafakatleri alınmak suretiyle özel veya tüzel ki
şilere ait arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış 
olup da, sadece bir ailenin oturmasına mahsus 
ve konut olarak kullanılan izinsiz yapıların sa
hipleri ve içinde oturanlar da, 25 nci maddede
ki şartları haiz bulunmaları halinde, bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, kendisine aidolmıyan ve 
bu kanun mucibince belediyelerin mülkiyetine 
geçecek olan veya esasen belediyelere ait bulu
nan arazi ve arsalar üzerinde, bağ, bahçe ve 
meyvalık yetiştirmiş olanların bu tesis yerleri 
imar plânına uymadığı takdirde, muhtesatmın 
belediyece takdir edilecek bedelleri ödenerek, 
ilgileri kesilir. 

İlgililer takdir olunan bedele karşı 2.1 nci 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekil
de itirazda bulunabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce gecekonduların ıslah, 
tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı anıaçla-
riyle İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmış ve 
yapılmakta olan kamulaştırma, yapı ve diğer 
uygulama işlerinde de bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Gecenkondu ıslah 
bölgelerinde bulunup belediyelere aidolaıı veya 
bu 'kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine 
geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı
lıp 1.6 ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş 
bulunan gecekonduların konut olarak kullanı
lanlarından imar ve ıslah plânları ve mevzuat 
icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek 
korunması gerekenlere, 30 ncu madde gereğin
ce gecekondusunu tamir veya ıslah ettiği tak
dirde, yapılacak imar plânlarına ve 'hazırlana
cak parselasyona uygun olarak, bedeli mukabi
linde tapuları verilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Bu maddenin kapsamına giren ve tapuda or
tak mülkiyet esaslarına göre kayıtlı bulunan 
arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hissedar
larına aidoldukları tesbit edilenlerden, bu bölge
nin şartlarına, plân ve yönetmelik esaslarına rjy-
gun olarak ifrazı kabil olanlar, belediye encü
meni karariyle ve o yapıya sahibolanların iste
ğiyle müstakil parsel olarak, yapı malikinin ve
ya maliklerinin adına tescil edilir. 

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

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

GEÇİCİ MADDtt 3. — Tasarının geçici 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasalının geçici dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDİ] 5. — Tasarının geçici be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde hükümlerinden faydalanacakların 
25 ncd maddedeki şartları haiz olmaları gerekir. 
Birden fazla gecekonduya sahibolanlar, bunlar
dan sadece seçecekleri ıbir tanesi için yukardaki 
hükümlerden faydalanabilirler. 

Yürürlük maddeleri : 

MADDE 42. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 43. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürürtür. 

14 . 12 . 1965 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Babanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı V. 
A. F. Alişan 

Adalet Bakamı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

G-üm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve T. Bakanı V. 
A. N. Erdem 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tanın Bakanı 

B. Dağdaş , 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
S. O, AVCÎ 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Yürürlük maddeleri : 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanun hükümlerin-' Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 83) 


