
D Ö N E M : 2 
mmmmmmmmmmmmm 

C İ L T : 5 TOPLANTI i 1 

M İLLET MECLÎS! 
T U T A N A K D E R G I S I 

79. Birleşim 

14 . 4 . 1966 Perşembe 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
826:827 

827 

828 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşlan 828 

1. — Grup Başkanvekilliklerince ve 
C. K. M. P. Topluluğu adına verilen ve 
Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arifin bir 
uçak kazasında üç Bakanı ile birlikte ve
fatı dolayısiyle Meclisin duyduğu üzüntü
nün dost Irak Devletine duyurulmasını is-
tiyen önerge. 828 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in Erzurum'un özellikle Tekman Kara
yazı ve Narman ilçelerindeki hayvan telef
lerinin yemsizlik ve yolların bozukluğu ile 

Sayfa 
olan ilgisine ve bu konularda tedbir alın
masına değinen konuşması. 828:830 

5. — Görüşülen işler 830 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının; İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 12 arkadaşının, Gecekonduların 
düzenlenmesi hakkında; Konya Milletve
kili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, 
Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlebmesi 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu Istianbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, gecekondula
rın imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, Içjişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Kfomis-
yon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. 
Sayısı : 83) j 830:863 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, iktisadi 
kalkınmaya ve yurtdaş yararına olan kanun 
tasaıi lannm görüşülmesine ve devam eden ça
lışma sistemine dair bir konuşma yaptı. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Muş 
ilinde jandarma ve pilisin halka yaptığı ce
bir ve işkence ve alınması gerekli tedbirler hu
susundaki demeci ile, 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, İs
tanbul Şehir Tiyatrosu Yönetmeliğinin vak
tiyle Daıııştayca kabul edilmemesine rağmen uy
gulanmakta olmasını yeren konuşmasına İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan cevap veıdi. 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil'le 
ilgili Başkanlık tezkeresi okunarak ödeneğinin 
verilmesine devam olunması kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birleşik DcvletVn. Hükümeti arasında Atom 
enerjisinin sivil sahada kullanılması hususunda 
işMı ligine dair Anlaşmanın değiştirilmesi ile 
ilgili Anlaşmanın bir suretinin gönderildiği hak
kındaki Başbakanlık yazısı okunarak bilgiye 
sunuMu. 

Millet P a r t r i Grup Başkanvekili Kenya 
Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tara
fındın dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 
17 nci maddesinin ih^âl edildiği idd'ası i1 e 
Ulaştırma Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair ol "in önergesinin okunmasına saat 
17 ye kadar devam olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gece
konduların eski ve yeni durumlarına dair soru
suna İmar ve l ikan Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu cevap verdi. 

Sözlü sorular 

1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
Ege bilgesinde, müstahsil ve tüccar elinde 
bulunan incirlerin bozulmadan, değeılendl-
rilmcsi için her hangi bir tedbir alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorr 
önergesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (G/304) 

70, 80, 81, 107, 108 ve 117 sayılı sorular 
ilgili bakanların bulunmaması, 

85, 87 ve 90 sayılı sorular veıilmiş elan müh
letler dolayısiyle göıüşülemedi. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Laç'm, umuma mahsus mahallerde pervasızca 
yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen eğlence 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu, soru^ sahibi ikinci defadır 
hazır bulunmadığından, düştü. 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, milletin 
hayatiyeti ve millî savunma ile ilgi1 i hususları 
ve bilgileri açığa vuranların, ortaya k yanla
rın, kanun karşısında, sorumlu olup olmadık
larına dair Başbakandan olan söz'ü sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
okullarda günümüzün isteklerine dahi uygun 
bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz ve 

Adıyaman Milletvekili SüVyman Arif Em-
re'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köprü 
ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair soru
suna da Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç cevap 
verdiler. 

14 Nisan 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 18,56 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
tsmail Arar Adil Yaşa 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

2. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, liselere de din dersi konulması hu
lusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in; Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Başp's-
kopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza gir
mesine neden ve nasıl izin ve: ildiğine dair 

SORULAR 

-m--



sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/306) 

4. — Sİhop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 Programına ithal edilmiş olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne za
man başlanacağına dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/307) 

5. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, Samsun Adalet Partisi II Başkanının, 
Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik ka
zası ile ilgili olarak bir telefon görüşmesi 
yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa ve İçişleri Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/308) 

Yazılı sorular 
6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Çorum'un Ortaköy ilçesi köylerinde 
haşhaş ekimine tekrar izin verilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yızılı soru önergesi 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir (7/102) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
m, Edirne'nin Uzunköprü hudutları dâhilinde 
yapılmakta olan Altmyazı Barajı sahası içinde 
kaldığı için istimlâk edilen arazilerine bedel 
olarak köylülere, Devlete ait toprakların veri1-
mesinin mümkün olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile 
İmar ve İskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/103) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm ; 

Tekirdağ İşçi Sigortaları Hastanesinin yapılıp 
yapılmıyacağma dair yazılı soru önergesi Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/104) 

Teklifler 
1. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 

1314 doğumlu Ahmetoğlu Aziz Sinan'a vatani 
hikmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi, (2/271) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Erzurum MiPetvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, 7269 sayılı Kanuna bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/272) 
(İmar ve İskân ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Adana Milletvekili Turhan Dilllgil'in 

9. — Tekirdağ Milltvekili Orhan Öztrak'mj 
1964 yılında plâna alınmış bulunan Tekirdağ 
Sanayi Çarşısının plândan çıkarılıp çkarılma-
dığına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakan* 
lığına gönderilmiştir. (7/105) , 

10. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm* 
Saray, Çerkezköy ve Vize belediye1 er ine Kul 
zey - Batı enterkonete sisteminden sağ1 anması] 
lâzımgelen enerjiye mukabil talebedilen ve 
tatbikatta eşitsizliğe ve ödemede imkânsızlığa 
müncer olan enerji bedelleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/106) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
Tekirdağ - Çanakkale yolu güzergâhının d ha 
kısa olarak tanzimine imkân olup olmadığına 
dair yazı'ı soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/107) 

12. — Ordu Milletvekili Ferda Gü'ey'in, Koa
lisyon ve Sayın Süleyman Demirel Hükümet-ı 
İcri zamanlarında, Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtına mensubolmadığı halde bu teş
kilâta ve merkez teşkilâtında iken hariç bir gö-
evc atananların durumuna dair yazılı sorıv 

'mergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/108) 

13. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Ankara Göğüs Hastalıkları Hastane
sine, 1 Nisan 1963 tarihinden bugüne kadar: 
kaç hasta yatırıldığına dair yazılı soru öner-1 
ges, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön-: 
derilmiştir. (7/109) 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/332) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i1 o 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışiş^ri komis
yonları raporları. (1/99) (Gündeme) (S. Sayı* 
sı : 92) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN— Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Sayın üyelerin, lütfen, «bura
dayım» diye cevap vermelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Grup Başkanvekilliklerince ve 
C. K. M. P. topluluğu adına verilen ve Cumhur-
başkanı Abdüsselâm Arifin bir uçak kazasında 
üç bakanı ile birlikte vefatı dolayısiyle Meclisin 
duyduğu üzüntünün dost Irak Devletine du
yurulmasını istiyen önerge. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Dışişle
ri Bakanlığından bildirildiğine göre. Irak Cum
hurbaşkanı ile, Sanayi ve Kültür Bakanları bu 
sabah helikopter ile Basra'ya giderken kum fırtı
nası yüzünden uçaklarının düşmesi sonucu vefat 
etmişlerdir. Bu konuda gruplar adına verilmiş 
bulunan bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kardeş Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselâm 

Arifin bir uçak kazası sonunda üç bakan ile 
birlikte vefat etmiş olduğunu teessürle haber al
mış bulunuyoruz. 

Bu elîm kaza cjolayısiyle Yüce Meclisimizin 
duyduğu üzüntünün dost Irak Devletine duyu
rulmasına tavassutlarınızı arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Kayseri 
Turtfıan Feyzioğlu 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

istanbul 
Nizamettin Erkmen 

C. K. M. P. 
Topluluğu adına 

Kastamonu 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

M. P. Grup 
Başkanvekili 

Konya 
S. Faruk önder 

M. P. Grup 
Başkanvekili 

Yozgat 
î. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, elini 
bir kaza sonucunda güzide Devlet adamlarını 
kaybeden dost ve komşu Irak Milletinin acıla
rını paylaştığımızı ve içten gelen bu hislerimi
zin Meclis Başkanlığınca Irak yetkili makamla
rına duyurulacağını arz ederim. 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un özellikle Tekman, Karayazı ve Nar-
man ilçelerindeki hayvan teleflerinin yemsİzlik 
ve yolların bozukluğu ile olan ilgisine ve bu ko
nularda tedbir alınmasına değinen konuşması. 

BAŞKAN — Muhtelif arkadaşlarımız gün
dem dışı söz istemişlerdir. Sadece Sayın Nihat 
Diler'e, yem kıtlığı dolayısiyle Erzurum mmta-
kasındaki hayvan telefatı üzerinde olmak üzere 
kısaca söz vereceğim. Sayın Kasım Gülek ve Sa-. 
yın Efeoğlu da gündem dışı söz istemişlerdir. 
Bugün gecekondu kanun tasarısı görüşüleceğin
den bu itibarla söz veremiyeceğim. 

Buyurunuz Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Erzurum'un Tekmam ve Narman kazaların
da köy muhtarları tarafından müşterek ha
zırlanmış, buralarda yaşıyan halkın içinde 
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ibulunduğu acıklı durumu tasvir eden mektup
lar aldım. 

Tekman muhtarları mektuplarında, ~ Tek
man'da halen vşiddetli bir kışın hüküm sürdü
ğünü, yerin bir metre karla kapalı olduğunu, 
vilâyetle civar .nahiye ve köyleriyle irtibatları
nın kesik olduğunu, büyük çapta hayvan yemi 
darlığı olduğunu, onbeşfbin hayvanın yemsiz-
likten mütevellit telef olduğnu, müteıbâkı ka
lan hayvanlarının da âcil tedbirler alınmadığı 
takdirde telef olacağını ileri sürerek, Hükü
metçe yollarının suratla açılmasını ve yapımı
na başlanmasını, yiyeceklik ve tohumluk buğday 
gönderilmesini, hayvanlarının telefatını önle
mek için ıhayvan yemi gönderilmesini, banka' 
borçlarının tecil edilmesini istemektedirler. 
Ve ilâveten haklı şikâyetlerinin Hükümetçe 
'bugüne kadar nazarı dikkate alınmadığını da 
ifade etmektedirler. 

Narman'lılar ise uzun zamandan beri Tor
tum ve Narman yolunun kapalı bulunduğunu, 
öltu üzerinden seyahat etmenin ise hayatı tehli
kelerle karşı karşıya getirdiğini, iktisadi mu
hasaradan biran evvel kurtarılmaları için sü
ratle Tortum - Narman yolunun açılmasını, 
yapılmasını ve .bakıma alınmasını istemektedir
ler. Aldığım son haberlere göre hayvan yemi 
darlığı bakımından Karayazı'nın durumu da 
Tekman'ın aynı .olduğu merkezindedir. Evvelce 
her türlü âmme hizmetlerinin en az masrafla 
.süratli ve emin bir şekilde bir beldeye ulaş
tırılmasının ilk başlangıcının yol olduğunu bel
denin medeniyet ve maarif nurundan bu su
retle istifade edeceğini, iktisaden bu suretle 
kalkınacağını, kapalı ekonomi ve ortaçağ zih
niyetinden bu suretle kurtarılacağını her yıl 
'vicdanları sızlatan, .gözleri yaşartan müessif 
hâdiselerin bu suretle, önleceğini ifade ederek 
yolların süratle programa alınıp yapılmasını 
Yüce Meclisin huzurunda ilgili Hükümet men
suplarından istemiştim. 

- Y i n e kış mevsiminin başladığı sırada Erzu
rum ve kazalarında mahsulün iyi gitmemesi 
diolayısiyle hayvanlarının yemsizlikten dolayı 
telek olmakla karşı karşıya kalabileceklerini 
ileri sürerek Hükümetin vakit geçirmeden ted
birler almasını talebetmiştim. Hükümet kök
lü, olmayın tedbirlerini aldı. Tekman, Karayazı 
hariç, tedbirler müessir ve müsbet oldu. Ez

cümle Devlet Demiryollarında hayvan yemi 
naklinde indirim yaptı, ucuz yem naklinden 
mütevellit ihtiyaç nisbetinde hayvan yemi naklir-
ne imkân sağladı, bu suretle büyük ve geniş 
çapta hayvan telâfatı önlendi. Bu bakımdan 
sayın Hükümete, bilhassa Ulaştırma Bakanına 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'a bu isa
betli tedbirlerinden dolayı teşekkür ederim). 
Ancak alman tedbirler Tekman ve Karayazı'ya 
kadar ulaşamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Tekman'lıların ve 
Narman'lılari'n içinde bulundukları açıklı dur 
rumu belirten köy muhtarlarının müşterek im
za ve mühürlerini havi mektuplarının, münde-
racatı itibariyle uzun olması dolayısiyle, oku
yup kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum.; 

Büyük Milletimizin içtimai dert ve dâvalara 
ve bunun hal suretleri ilmî etütlerle gün ışığına 
çıkmıştır. Kalkınmanın temel şartı, yol davar 
sının süratle halledilmesine bağlıdır. Nüfusu
muzun % 70 i ziraatle meşguldür. Gayrisâfi 
millî gelirimizin % 40 mı ziraatten elde etmek
teyiz. Zirai gelirin % 30 unu hayvancı
lık ve hayvan mahsullerinden elde etmek
teyiz. İlmî etütlere göre her yıl yanlış ve isa
betsiz politika yüzünden hayvancılıkta 10 milj-
yar Tl. sı zarar edilmektedir. Bu, Türkiye ve 
Tekman çapında fahiş bir adaletsizlik, bir sos
yal dalâlettir. Tekman halkının bu zararda pa
yı büyüktür. Fındık, tütün, pamuk müstah!-
sılları efkârı umumiyeye müessir olmakta ve 
Hükümeti baskı altına alarak isabetli bir po
litika takibine sevk etmektedir. Hayvan müs-
tahsılları bu yola girememişlerdir. Bu sebep
ten her yıl ilmî etütlere göre 10 milyar lira giıba 
hiçtbir memleketin yardımına ihtiyaç hâsıl ol
madan Türkiye'mizi kalkındırabilecek bir zara
ra göz yumulmaktadır. Tekman gibi küçük bir 
kazada onbeşbin hayvanın telefatı bunun deli
lidir. Memleketimiz kalkınma bakımından kaj-
pasite itibariyle büyük bir şansa sahiptir. An[-
cak iktidar olarak gerçek dertleri bir tarafö, 
bırakıp iktidarda kalmak için spekülatif mahi
yette birtakım tedbirler alınır veya muhalefet 
olarak iktidara geçmek için gerçek dertleri 
bir tarafa atarak spekülatif birtakım iddialar 
ileri sürülürse kalkınma bir hayal olur. Tek
man, Karayazı ve Narman Türkiye'de en geri 
kalmış kazalar olmasına rağmen kalkınma gü-

— 829— 



M. Meclisi B : 70 14 . 4 . 1966 Ö : 1 

cü ve potansiyeli bakımından büyük imkânlara 
sahiptirler. Yol dâvaları haledüip hayvancılık 
politikası isabetli bir istikamete götürülürse 
en kısa zamanda buralar ve bütün Türkiye 
süratle kalkınma imkânını bulabilir. Binneti-
ce : 

1. İsmini zikrettiğim bu kazaların mesele
lerinin halledilmesi ve vicdanları sızlatan mü
essif hâdiselerin tekrarlanmasını önlemek için 
yollarının süratle açılması ve Bayındırlık Ba
kanının bildirdiğine göre buraların yolları bu 
yıl programına alındığına nazaran, süratle ya-

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşının, Ge
cekonduların düzenlenmesi hakkında; Konya Mil
letvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşınım, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, Gecekonluların imarı, tasfiyesi ve 
ıslahı hakkında kamın teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 
83) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmesi ka
bul edilmiş ve birinci madde üzerinde de Sayın 
Behico Boran, Sayın Fothi Çelikbaş, Sayın Saba
hattin Savacı görüşmüşlerdi. Birinci madde üze
rinde başka söz istiycn var mı efendim? 

Buyurun Sayın Güven. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; maruzatım 
kısa olacaktır. 

Madde : «Mevcut gecekonduların ıslahı, tas
fiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 
ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır» diyor. 

Şimdi kanaatimce, bu maddeye biraz sara
hat vermek lâzımgeliyor. Mevcut gecekondu
ların ıslahı, tasfiyesi elbette ki, hep beraber 

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

pımma başlanmasını şimdilik vilâyetle, büyük 
köy ve nahiyelerle irtibatlarının sağlanmasını 
temin edecek şekilde yollarının açılmasını, 

2. Tekman ve Karayazı'ya ihtiyaç nisbetin-
de hayvan yemi gönderilmesini, 

3. Tohumluk ve yiyeceklik temini, 
4. Durum tabiî bir âfet mahiyetinde ol

duğundan, banka borçlarının tecilini, Hükü
metten tekrar istirham eder, saygılarımı suna- * 
rım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

olmıyacaktır. Islahı meselesi mümkün olan
lara tatbik edilecektir, tasfiyesi de olmıyan-
lara tatbik edilecektir. O halde bir sarahat ver
mek mümkün müdür? Şöyle dense,x acaba sayın 
komisyon bana iştirak edecek mi, diye düşünü
yorum : «Mevcut gecekondulardan mümkün olan
ların ıslahı, olmıyanların tasfiyesi, yeniden 
gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaç-
'arla alınması gereken tedbirler hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır.» Bu suretle madde 
daha çok sarahat kazanacaktır, kanaatindeyim. 
Eğer sayın komisyon buna iştirak ederse 
memnun olacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, 
buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben de çok teknik olan 
'ıu konuda kanaatlerimi arz için söz aldım. Kanu
nin birinci maddesinin matlabı «kapsam ve ta-
•if» tir. Kapsam, fazla Türkçe, tarif de biraz 
""alın esk'ce bir Türkçe kelimedir. Ve bunu kul-
' andığımız, benimsediğimiz dil anlavışma göre, 
(Şümul ve tarif» olarak veyahut da «Kapsam 
o tanım» olarak yazmamız icabeder. Ben kendi 

lil anlayışıma göre «Şümul ve tarifi» benimse-
r.ğim için bu şekilde bir takrir verdim. 

Sonra birinci madde gramer bakımından bel-
'd düşük sayılmasa bile, pek hoş bir tesir bırak-
nıyan bir şekilde kaleme alınmıştır. Mevcut ge-
-îekor» dul arın ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu 
'apjmınm önlenmesi gibi hususlar, sanki mevcu

dun hepsi kapsamına giriyormuş, gibi. Ben bu 
hususta da «mevcut gecekonduların ıslahı ve tas
fiyesi ile» buraya bir de ve (ile) ilâve ettim. «Ye-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nlden gecekondu yapımının önlenmesi» (ve bu 
amaçlarla) ya da lüzum yoktur kanaatimce, «Ye
niden gecekondu yapımının önlenmesi için alın
ması gereken tedbirler hakkında bu kanun hü
kümleri uygulanır.» şeklinde maddeye daha düz
gün bir ifade ile daha ziyade vuzuh kazandıra-
bildiğimi zannediyorum. Bu şekilde bir takrir 
verdim, takririmi sırf izah maksadiyle söz almış
tım. Sayın Komisyonun daha vazıh olacağını 
zannettiğim bu takririme katılmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerin
de ba^ka söz istiyen yok. Tadil önergeleri var
dır, onları okutuyorum. 

GEÇİCİ KAMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Söz%istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. Buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞA':1 (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

Çeçen oturumda gerek tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarda, gerek 1 nci madde üzerinde serde-
dilen fikirlerde bâzı terim ve tâbirler üzerinde du
rulmuş ve bunlara verilen mâna, bu konuşmalar
da verilen mânalar, vatandaşlar arasında huzur
suzluk ve endişe yaratmıştır. Bu tâbirlerin taşı
dığı manavı tafsil, tavzih etmek suretiyle hem bu 
endişeleri bertaraf etmek ve hem de bu kanunun 
tatbikatında doğacak tereddütleri izale için söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; T. t. P. adına konuşan 
sözcü, tasfiye tâbiri üzerinde bilhassa durmuş ve 
o gruptan. gelen seslerle bu tâbir, iç'nde bir sü
rülme mânası var gibi gösterilmek istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; şunu sarih olarak beyan 
etmek mecburivetindeyim ki, sürülme katiyen ba-
İrsTievzuu değildir. Ne bu kanunu getirenler, ne 
o komisyonda mesai sarf etmiş arkadaşlar kati
yen böyle bir şey düşünmemişlerdir ve Türkiye'
de bir sürülmeyi düşünen bir zihniyet hâkim de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Lügati Naci'de ve 
D İ Kurumu tarafından neşredilmiş olan Osman-
lıcadan Türkç.eye lûgatta, tasfiyenin saflaştırma, 
temizleme, sâf kılma safiyet verme mânasına gel
diği açık olarak belirtilmiştir. Bunun içinde bir 
sürmeyi, tehciri aramak için sebep ve mâna yok
tur. 

erı-
bu 

işü-

Aynı sözcü buyurdular ki, tasfiye edilecek 
verler kırmızı kalemle çizilecek ve buradaki ika
met edenler başka yerlere gönderilecektir. Bu|nun 
verine, tasfiye yerine madem belediye hTzmet 
ni götürmek istiyorsunuz, kısmî istimlâklerle 
İşi yapınız, dediler. Islahta böyle bir şey d 
nülebilir ve zaten yapılacaktır. Ama tasfiyede 
kısmi istimlâk bahis mevzuu olamaz. 

Bir kere şunu ifade edeyim ki, ilk anlarda! ya
pılan gecekondu mmtakal arını gezecek olursanız, 
Şehremaneti nizamnamelerinde bile mevcut j hü
kümler dışında tatbikat görürsünüz. O n'zanjma-
melerde der ki, yolun genişliğine ölçü oîa^akj iki 
tarafın da küfesi yüklü bir merkebin geçeceği 
genişlikte olacaktır yol asgari. Buraya belediye 
hizmetlerini götürmek muhaldir. Yangında i^fai-
ve giremez, hasta otomobili hastavı alabilmek iç'n 
giremez, cenaze arabası giremez. Burada kısmi is
timlâk bunu teminden uzaktır. B'naenaleyh ya
pılacak iş, o bölgeyi tasfiyedir. Fakat burada (sür
gün yoktur. Esasen tasarının 2 nci maddesij bu 
mmtakalarda oturan kimseleri gecekondu1 arjnm 
kendilerine yeni konut gösterilmeden gecekondu
cunun yıktırılmıyacağını tasrih etmiştir. Şu j hal 
karşısında bir sürgün, bir sürülme bahis meMzuu 
değildir. Ayrıca bu sürülme, tehcir kel'mes^n'n 
arkasında da uzaklara gönderme mânası da var
dır. Gecekondu yapımının sebeplerinden bir'sı de 
kiraların yüksekliğidir. Bunun yanında iş^ ile 
İkameti arasındaki mesafe sebebiyle yolda n^kli-
ve bedeli olarak yaptığı masrafı düşünen vatan
daş gecekonduya başvurmuştur. Şimdi yakıla
cak bu tasfiye sonunda burada ikamet edenjlere 
elbette ki, iş yerlerine yakın olan yerlerde ika
metgâh gösterilecek, kendilerine. Bu sebeple tas
fiyenin neresinden bakarsanız bakınız bir işür-
gün, bir imha bahis mevzuu olamaz. j 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun amaçla
rından birisi de, burada oturan insanların,; fa
kir vatandaşların rahat bir hayata ulaşmazdır. 
Bir tarihte Münakalât Vekiliğine getirilmiş 
olan Sayın Kasım Gülek şu şekilde ilk beyana
tını yapmıştı: «Karadeniz yolcularını insani gi
bi nakledeceğim.» Kendisine nasibolamadt, o 
ayrı dâva. Bu kanun tasarısının maksadı da bu
rada yaşıyan vatandaşları insan gibi yaşatmak
tır arkadaşlarım. Şimdi tasfiyeyi böylece izah 
etmiş olduktan sonra, bu mıntıkanın kısmî is
timlâkle yapılmasına geliyorum. i 
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Muhterem arkadaşlarım, ıslah tâbirinde 
münferit bir düzeltme 'bahis mevzuudur. Tasfi
yede ise münferit binalar üzerinde değil, bü
tün o mmtakayı alacak hususlar, o mmtakayı 
kavrıyan saha üzerinde yapılacak düzeltmeler 
olacaktır. Binaenaleyh tasfiye ancak o mâna
da alınmak lâzımgelir. 

Bundan ayrı, Sayın sözcü buyurdular ki, 
«6 ay içinde bu nasıl yapılacak?» 6 ay içinde 
sadece bu mıntıkalar tesibit olunacaktır. Yoksa 
bir ıslah, ıbir tasfiye, bir yenileme 6 ay içinde 
olacak ıbir şey değildir. Bunu ne akıl alır, ne 
de tasarıyı hazırlıyanlar böyle bir şey düşün
müşlerdir. 6 ay da bu mıntıkalar yani ıslah böl
gesi, tasfiye bölgesi ve önleme bölgesinin tes-
biti için verilmiş olan 'bir mühlettir. 

Ayrıca aynı sözcü 'buyurdular ki, «Ferdin, 
şahsın arsası üzerine yapılmış olan gecekondu
ların yıkımında onlara bir rüçhaniyet tanını
yor, yani Hazinenin, belediyenin arsaları üze
rinde, hükmî şahıs arsaları üzerinde onlara 
doğrudan doğruya gidiliyor ve yıkma ameliye
si yapılıyor da ferdin arkası üzerine yapılan
larda böyle bir şeye başvurulmuyor, mahkeme
lere iş intikal ediyor...» Sayın arkadaşlar; hu
kukçu arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki, mül
kiyet ihtilâfları halli kolay bir mesele değil
dir. Aynı arazi üzerinde türlü tapular mevcut
tur, bunların çözümü senelere vabestedir. Bi
naenaleyh haklının ve haksızın ayırımı yapıl
madan önce höyle bir harekete geçmek yeni bir 
haksizlik doğuracaktır. 

Bunu ne sizler, ne de 'bizler isteriz. Şimdi
lik mâruzâtım bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Ben de söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Peki 

efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce ko
nuşan bir arkadaşımız birinci maddeyi açıklı-
yan tâbirler üzerinde durarak, 'bunların tarif 
ve şümul olarak değiştirilmesinin uygun olaca
ğını belirttiler. Terim meselesi kültür hayatı
mızda ötedemberi çetin tartışmalara sebelbolan 
toir anlaşmazlık noktasıdır. Burada bu anlaş
mazlığın nedenlerini ve kimin haklı olduğunu 

uzunboylu tartışmaya ne lüzum var, ne de 
doğru olur. Ancak bir terim kullanmaya da 
mecbur bulunduğumuza nazaran, kanunu bun
dan sonraki müzakereleri sırasında daima bir 
tartışma konusu olmaktan çıkarmak için ne 
yolda hareket edeceğimizi tâyin bakımından 
kısaca bir iki noktayı arz etmek istiyorum. Bir 
memleketin resmî yazışmalarında ve genellikle 
mevzuatında tercih edilecek terimlerin istika
metini Anayasanın eğilimi gösterir. Anayasa
mız yeni terimlerin kullanılması eğilimindedir 
ve meselâ, özel, dokunulmazlık, nitelik, yasama, 
'bilim, araç, yargı, kamulaştırma ve benzeri bir
çok yeni terimleri kullanmıştır. 

O itibarla Anayasamızın eğilimine uygun 
olarak madde açıklamalarının da öztürkçe te
rimlere yer verilerek yazılması uygun düşecek
tir. Bu istikamette "bir önerge verdim, önergem
den yana olmanızı dilerim, saygılarımı suna
rım. 

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

kan, Sayın milletvekilleri; 1 nci maddenin mat-
labı, yani bir başlık kısmı vardır, «Kapsam ve 
tarif» deniyor. Birisi öztürkçeleşmiş bir keli
me, öbürü de Arapça bir kelime. Kapsamın mu
kabili Arapçada şümuldür. Tarifin öztürkçesi 
ise «tanım» dır. Dilde kanunlar kaleme alınır
ken yeknasaklık nazarı itibara alınmalıdır. Ya
hut burada «kapsam ve tanımlama» demek ge
rekir. Yahut da «şümul ve tarif» şeklinde keli
meleri yan yana kullanmak gerekir, dilde yek-
nasaklığı temin etmek için. 

İkinci bir nokta, başlıkla metin arasında 
tam bir tenakuz vardır. Başlık, kapsam ve ta
rifi ifade ettiği halde birinci maddenin metni
ne baktığımız zaman sadece kapsamı ihtiva 
eden 'bir metin göze çarpmaktadır. O halde 'bu
rada kapsam diye öztürkçede bir şey yoktur. 
Felsefe lûgatlarına, psikoloji lûgatlarına baktı
ğımız zaman, kavramların mukabili kaplam 
olarak bu deyimler kullanılmaktadır. Bunu 
kaplam olarak değiştirmek gerekir. Ve yalnız 
kaplam olarak bırakmak icaJbeder. 1 nci mad
denin metni, gecekondu kavramının şümulünün 
kaplamını ihtiva ediyor. Fakat başlık kısmı 
«kapsam ve tarif» demek suretiyle tarifi de 
içine alıyor. Bulbakımdan bir nispetsizlik var
dır. Tarifi 2 nci maddenin yanına yerleştirmek 
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ve tarif başlığını 2 nci maddenin üstüne koy
mak daha yerinde olacaktır, kanaatindeyim. Bu 
yolda bir önerge verdim, iltifat buyurulmasını 
rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Esasen madde üzerinde söz istiyen baş
ka arkadaşımız da yoktur» 

Hükümet söz istiyor mu.efendim? 
İMAR VE ISKAN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEO&LU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Gecekondu kanunu tasarısının birinci mad

desinin vuzulha kavuşması sonucu, görüşmelerin 
yeterliğinin oya sunulmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Mehmet Güver 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde ile ilgili tadil önergelerini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının birinci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Urfa 
Behioe Boran 

MADDE 1. —- Mevcut gecekonduların ısla
hı ve yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 
ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hak
kında bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — önergeye iş
tirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim önergeye komisyon 
katılmıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
ıSayın Başkanlığa 

Madde (1) in aşağıdaki şekilde kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

MADDE 1. — Mevcut gecekonduların müöı-
kün olanların ıslahı, olmıyanlann tasfiyesi, yje-
niden gecekondu yapımının önlenmesi ve hju 
amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkınca 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

Başkan Komisyon katılıyor mu? i 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) -- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyoruz efendim. 
Komisyon önergeye katılmıyor, önergemi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... («An
laşılmadı» sesleri) Anlaşılamadı efendim. Çfttyı-
kü arkadaşlar oylamaya maalesef iştirak etmji-
yorlar efendim. 

Önergeyi tekrar oyunuza sunuyorum. Kabıjıl 
edenler... Sayacağım efendim, bir dakika, istif
ham ediyorum - Kaibul etmiyenler... Kaıbul edil
memiştir, efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gecekondu kanun tasarısının 1 nci maddesii-

nin : 
«Şümul ve tarif : 
MADDE 1. — Mevcut gecekonduların islalhı 

ve tasfiyesi ile yeniden gecekondu yapımınıjn 
önlenmesi için alınması gereken tedbirler hak
kında bu kanun hükümleri uygulanır.» şeklin
de tadilinin oya sunulmasını arz ederiz. j 

Erzurum Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım Ahmet Mustafaoğlu 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, iyi 
anlaşılamadı, bir daha okunsun. 

BAŞKAN — Madde aynı, yalnız başlık de
ğişiyor. önergeyi bir daJha . okutuyorum. (Er
zurum Milletvekilleri 1. Hakkı Yıldırım ve AH-
met Mustafaoğlu'nun önergesi tekrar okundu.j) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyo]r 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAÎt 
HAKKI TEKİNEL (İstanlbul) — Efendim, es
ki ve yeni terimlerin bir arada bulunduğu btı 
Mecliste görülmüştür. Teknik Komisyonlardja 
çalışan arkadaşlarımıza bu durum üzüntü veıj-
miştir. Eski bir terim ile yenibir terimi biz ,bir|-
arada çok kullandık. Bu bakımdan mahzurfy 
görmüyoruz. Ve önergeye. katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önepgej-
yi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.,. Etj-
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miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Diğer takriri okutuyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) - Efendim, 

takrirlerin toptan okunması, sonradan aykırı
lık derecesine göre oya konması lâzımdır. Oku
nacak takrirlerin neden ibaret olduğunu bilmi
yoruz. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre ka
nunlar şu'b "•since tasnifi yapılmıştır. İkincisi, 
bütün takrir sahipleri birinci madde üzerinde 
söz alma isteği ile çıktılar ve takrirlerini izah 
ettiler. Bu itibarla bunu yapmadık. 

Yüksek Başkanlığa 
Gecekondu kanun tasarısının birinci madde

sinden önce gelen «Kapsam ve tarif» adlı mad
de açıklamasının «Kapsam ve tanım» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Aynı gerekçe 
ile katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kaîbul etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

Sayın NJhat Diler'in önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Gecekondu tasarısının 1 nci maddesinin baş

lığını aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Gerekçe : 
1. — Tasarının 1 nci maddesi ile başlığı çeli

şik haldedir. Başlık kapsam ve tarif olarak 
konduğu halde 1 nci maddenin metni sadece 
şümulü (Kapsamı ihtiva etmektedir.) 

2. — Istilahlarda yapılan Türkçeleştirmede 
kapsam diye bir tâbir yoktur. Psikoloji ve man
tıkta ve felsefede ıstılah karşılımı kavram, teri
min içlem, (Tazammun), kaplam şümul anlamı
na gelir, kaplam diye bir tâbir vardır. 

3. — Tarifin Türkçeleştirilmiş deyimi fce ta
nımlamadır. Bu duruma göre birinci maddenin 
başlığında mevcut «Kapsam ve tarif» yerine 
«tarifin* kaldırılarak «kaplam» deyiminin kon

ması zaruridir. Bu zaruret hem Türkçeleştiril
miş terimlere uygun olacaktır hem de 1 nci 
maddenin metninde ifade edilen gecekondu te
riminin kaplamını yeknazarda ifade edecek dil 
bakımından, mâna bakımından yeknesaklık 
moydana getirecektir. Bu itibarla 1 nci madde
nin başlığında «kapsam» kelimesinin «kaplam» 
halinde değiştirip «tarifin» çıkarılmasını oya 
konmasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Komisyon 
katılmıyor. Esasen bu bir bölüm başlığıdır. Bir 
ve ikinci maddeleri birlikte kapsamaktadır. 

Kaplam tâbirini de bugün öğrenmiş bulunu
yoruz. Böyle bir tâbiri duymamıştık. İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yeni bir takrir geldi, bu takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin kenar başlığı «kapsam ve 

tarif», olarak tanzim edilmiştir. 

Gecekondunun tarifi 2 nci maddede yapıldı
ğına göre, kanun tekniği bakımından 1 nci mad
denin konar başlığı (kapsam), 2 nci maddenin 
kenar başlığının da «tarif» olması gerekir. 

Maddedeki kenar başlığının izah olunan şe
kilde değişikliğini arz ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — İştirak etmi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyo-
rum.-
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MADDE 2. — Bu kanunda sözü geçen (ge
cekondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzen-
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın kendisine aidolmıyan arazi ve. arsalar 
üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan 
izinsiz yapılar kasdedilmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci madde üzerin
de şu arkadaşlarımız söz istemişlerdir: Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Muhiddin 
Güven, Sayın Sami Binicioğlu... 

BEHİCE BORAN (Urfa) — Grup adına 
(ben de istiyorum. («Söz istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Yıldırım... 
Efendim şimdi sıra şöyle oldu: Sayın Reşit 

Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Sami Binicioğ
lu, Sayın Muhiddin Güven, Sayın Boran, Sayın 
Ataöv, Sayın İsmail Hakkı Yıldırım. 

ALÎ KARCI (Adana) — Behice Boran, Grup 
adına söz istiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın Behice 
Boran. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, Sayın Mil
let Meclisi üyeleri; ikinci madde, hepinizin bil
diği 'gibi, gecekondunun tarifine aittir. Bu mad
deyi okuduğumuz zaman tarifte iki kıstas kul
lanıldığını görüyoruz. 

Birinci kıstas, imar ve yapı işlerini düzen-
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı ka
lınmaksızın ; ikinci kıstas, kendisine aidolmı
yan arazi veya arsalar üzerinde; üçüncü kıs
tas, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz 
yapılar, denilmektedir. 

Bilhassa 'bu ikisi üzerinde Grupumuzun gö
rüşlerini belirtmek istiyorum. Kanaatimizce, 
imar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve 
genel hükümlere bağlı kalınmaksızın tavsifi 
kâfi değildir. Gerçi imar ve yapı işlerini dü
zenliyen kananlar içinde binanın fennî olması, 
'hıfzıssıhıha kaidelerine uygun olup olmadığı hu
suslarını da kapsıyan hükümler vardır ama, 
bunun daha fazla vuzuha kavuşturularak bina
nın aynı zaımanda mimari, fennin icaplarına uy
gun olmadığı, sağlık şartlarına uygun olmadığı 
gibi birtakım ölçülerin daha getirilmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. Zira hepinizin bildiği gibi, 
yasak olarak yapılan inşaat arasında sadece 
böyle bir - iki göz odalar değil, daha büyük 

yapılar, birkaç katlı yapılar, hattâ muntazam 
daireleri olan, yani sağlık şartlarına uygum ve 
mimarlık fenninin icaplarına uygun denilebile
cek apartmanların da bulunduğu söyleni]yor. 
Bu gibi yapıların gecekondunun kapsamımdan 
çıkarılması için, kaçak inşaattır, belki b^şka 
ölçüler bakımından gecekondunun tarifine! gi
rer; bu gibi iltibaslara meydan vermemek için, 
daha sarahat getirilmesi lüzumuna kaaniiz: 

Binaenaleyh, sadece mevzuat hükümlerine 
aykırı değil, fakat ilâve olarak işte, mimarlık 
fenninin icaplarına ve sağlık şartlarına uygun 
olmıyanlar gibi sıfatların da eklenmesi lâ?ıın-
geldiğine kaaniiz. 

Diğer taraftan ikinci ölçü olarak kulljam-
lan haşkasınm mülkiyetinde olan araziye ve
ya arsaya yapılmış olması keyfiyeti de, kanaa
timizce kâfi değildir. Çünkü bu, ıslah veya tas
fiye bölgesi olarak sınırları haritalar üzerinde 
belirtilecek olan bölgeler içinde olabilir. Bura
daki gecekondu tarifine giren yapılarla aynı 
evsafta olan, aynı bölgede olan ama şahsın ya 
doğrudan doğruya kendisine ait arsa üzerinde 
yapılmış veya senet usuliyle o arsanın sahibin
den satınalınmış arsa parçaları üzerine yapıl
mış binalara da raslıyâcağız. Bu binalar gerek 
fiziki evsafları itibariyle, 'gerek yapım usulleri 
itibariyle, gerekse içinde bulundukları bölge
ler itibariyle tamamen gecekondu sınıfına \ gi
recek 'binalardır. Ama sırf arsa başkasına aidol-
madığı için bu kanun hükümlerinden istifade 
edemiyecektir. 

Binaenaleyh, sadece başkasına ait arsalar 
üzerinde değil, bu gecekondu bölgesi diye tav
sif ve tesbit edilen bölgelerde mevcudolup^ da 
kendisine aidolan, ya doğrudan doğruya ı̂ ıül-
kiyeti veya zilyedliği kendisine aidolan arş lar 
üzerinde de yapılmış olan gecekonduların j bu 
kanun hükümleri kapsamına girmesini teklif 
ediyor ve 'bu maksatla da şöyle bir tadille Mec
lise sunmak istiyoruz: 

«Madde 2. — Bu kanunda sözü geçen gece
kondu deyimiyle İmar ve yapı işlerini düzenli
yen Mevzuata ve genel hükümlere 'bağlı kalın
maksızın kendisine veya başkasına ait aıtazi 
veya arsalar üzerinde izinsiz inşa olunmuş sağ
lık şartlarma ve mimarlık fenni gereklerine Uy
gun düşmiyen yapılar kastedilmektedir.» 
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Kanaatimizce tarif böyle genişletilirse o za
man birtakım iltibaslara meydan verilmiyecek 
ve bu gecekondu bölgelerinde mevcudolan ay
nı tipten yapıların "sahiplerine aynı hükümleri 
tatbik etmek mümkün olacaktır. 

Saygılarımla... 
•ABRAŞ ÇETİN (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Bayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (tstanibul) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunun bel kemiğini teşkil eden 
maddelerden birisi, .gece'kondunun ne olduğu
nun tarifi oluyor. Yalnız burada tereddüt ya
ratan bâzı ıhususlar vardır: «Bu kanunda sözü 
ıgeçen (ıgecekondu) deyimiyle, İmar ve yapı iş
lerimi düzenliyen Mevzuata ve genel hükümle
re bağlı kalınmaksızın, kendisine aidolmıyan 
iarazi -ve arsalar üzerinde, sahilbinin rızası alın
madan yapılan izinsiz yapılar kastedilmekte
dir.» diyor madde. 

Kanunun sisteminde bu ikinci madde, ken
disine aidolmıyan arazi üzerinde yapılan ge
cekonduları kapsıyor. Geçici 1 mci madde ise; 
'kendisine aidolan gecekonduları kapsıyor. Ge
çici birinci madde: 

«Belediyelerce tesbit ve kabul edilip, İmar 
ve İskân Bakanlığınca uygun görülen gecekon
du ıslaha ve tasfiye bölgelerinde, bu kanu
nun yayımı tarihinden önce kendilerine veya 
sahiplerinin kanunen muteber muvaffakatleri 
alınmak suretiyle özel veya tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olupta, 
sadece bir ailenin oturmasına mahsus ve ko
nut olarak kullanılan izinsiz yapıların sahip
leri ve içinde oturanlar da, 25 nci maddedeki 
şartları haiz bulunmaları halinde, bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılırlar.» 

Şimdi ikisini bir mütalâa etmek icabedi-
yor. Kendisinin arazisi üzerinde gecekondu 
yapanların geçici maddede olması, başkasına 
ait arazi üzerinde yapanların ikinci maddede 
olmasiyle birisinin geçici madde, birisinin 
esas madde olması arasında ben büyük bir fark 
göremiyorum, Çünkü bu kanun yürürlüğe girer 
girmez her ikisi de yasaklanacak. Çünkü bu 
kanun yürürlüğe girer girmez her ikisi de ya
saklanacak. Şimdi burada asıl mühim olan, 
16 nci maddeye göre gecekondu bölgelerinin 
ıslah,, tasfiye ve. önleme bölgeleri tesbit edile

cek, evvelâ gecekondu bölgeleri tesbit edile
cek. Şimdi bu tesbit edilen sınırların içinde ka
lan yani, bunu da belediyeler yapacak. Bu sı
nırların içinde kalan yapılara bu kanunla bir
takım imtiyazlar tanıyoruz, onları koruyoruz, 
bu kanunla birtakım haklar tanıyoruz. Bu 
haklar arsa tahsisi 25 nci maddede. Yardım 
bağış 27 nci maddede, orman emvalinden ken
disine kereste vesaire vermek 28 nci maddeçle, 
bunlarda tapu senedi aranmaması 30.ncu mad
dede, her türlü vergi, resim ve haredan muafi
yet 33 ncü maddede bahis mevzuu. Bu sayı
lan muafiyetlerden arsa tahsisi için şart göste
rilmiştir. Yani arsa tahsisi yapılabilmesi için 
25 nci madde, şartları teker teker saymıştır. 
Aynı şehir dâhilinde veya başka bir belediye 
sınırı içinde kendisinin oturabileceği yeri ol-
mıyacak, iktisadi bakımdan fakdr olacak, ve-
sair birtakım şartlar vardır. Diğerlerinde yani 
şu ikinci maddenin kapsamının dışında kala
bilir. Orada şartlar teker teker tasrih edildiği 
için kalabilir ama ondan gayrısmdan bu mad
de istifade ederdi. Şimdi bu madde istifade 
ledince, gözümüzün önüne getirelim, böyle bir 
bölgede, yani gecekondu bölgesi olarak ilân et
tiğimiz bir yerde, yıkık dökük tenekelerden 
yapılmış, hattâ bazan kâğıt karton ve mukav
va yapıştırıyor, rüzgar girmesin diye, foaşka 
birşey bulamıyor, böyle bir bina var, bu bina 
da bu şartlardan istifade edecek. Bir de aynı 
bölgede beş katlı bir, bina yapmış; tamamen 
ikinci maddenin şartlarını haiz. Bu da burada
ki genel hükümlere bağlı kalınmaksızın kendi
sine aidolmıyan arazi ve arsa üzerine yapmış. 
Şimdi elimizde imkân olsa da konut politikası 
'bakımından her ikisini de koruyalım. Buna 
bir diyeceğim yok. O da konut. Vatandaşlar 
kiracı. da olsa,, içine giriyorlar. Esas prensipte 
böyle düşünmek lâzım. Ama karşı karşıya ka
lan iki tip var.. Birisi karton yapıştırıyor, mu
kavva koyuyor, teneke koyuyor, barınmaya çalı
şıyor. Birisi de 5 - 6 katlı, iki katlı vesaire. Şim
di biz burada bunları tefrik etmiyecek olursak 
iktisaden güçlü, umumiyetle becerikliliği de 
güçlüdür. Yani, iktisadi güç diğer kolaylıkları 
da sağlar. Umumiyetle daha kültürlü olabilir;, 
daha becerikli olabilir, daha girgin olabilir. O 
zaman öıbürkünü ezdirme vaziyetinde oluruz. 
Halbuki Sayın Bakanın ve bütün, bu kanun 
tekliflerini yapan bizlerin çeşitli tekliflerimiz 
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var, hepimizin birleştiği asıl gaye, daha ziyade 
fakir olanların korunmasıdır. Nitekim, burada 
muhtelif Hükümet tasarılar ve muhtelif arka
daşların teklifleri var. Bunlardan bir tanesin
de bu ihtiyaç hissedilmiş ve bu ikinci madde
nin karşılığı olan maddede şöyle bir ibare kul
lanılmış; «Alelacele yapılmış gayrisıhhî, gay-
rifennî barınaktır» tekliflerden bir tanesinde, 
'böyle diyor, yani, şu bendenizin arz etmeye ça
lıştığım ihtiyacı böyle formüle etmiş. Alelace
le yapılmış gayrisıhhî, gayrifennî barınaktır. 
İkinci bir teklif, gene bu basılmış, dağıtılmış 
metinde, Meclise yapılan tekliflerde var. Ko
laylıkla sökülüp taşınabilecek veya kolaylıkla 
yıkılabilecek olan konut ve dükkândır. Yani bura
da barınağa «konut ve dükkân» denmiş. Yani bu 
ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Şimdi ayrıca geçici bi
rinci maddede bir ölçü verilmiştir. Sadece bir
birine benzer hükümlerdir bunlar. Bir kısmı 
geçioi maddede, bir kısmı burada. «Sadece bir 
ailenin oturmasına mahsus ve konut olarak 
kullanılan izinsiz yapıların sahipleri ve içinde 
oturanlar» şeklindeki bu metni, bu prensilbi ko
misyon elbette müdafaa edecektir, geçici birin
ci maddeyi müdafaa ederken bu konulmuştur. 
Böylece burada bir eksiklik var hissindeyim 
bendeniz. Eğer, muhterem komisyon bunu bize 
açıklar, tereddüdümüzü izale edecek şekilde be
yanlar bulunursa bir diyeceğimiz yok. Bulun
madıkları takdirde ki, hep beraber iyi bir ka
nun yapmak istiyoruz, o zaman bir tadil tek
lifini getirmek zorunda kalacağız. Aynı zaman
da şunu da ifade etmek isterim; eşitlik kaide
si, Anayasanın eşitlik kaidesi de bozulacaktır. 
O çizginin içinde olan ki, buna mecburuz böyle 
bir çizgiyi çizmeye başka çaresi yoktur. O çiz-
'ginin içinde kalan yapılara birtakım imtiyazlar 
tanıyacağız. Bunun dışında olanlara tanımıya-
cağız. Halbuki Anayasa her mühim noktada za
ruret aramıştır, kamu yararı aramıştır. Yan 
«bir eşitsizlik yapabiliriz, ama kamu yararına 
uygun olarak bunu yapabiliriz. Orada kamu 
yararı da olmıyacaktır. Yani bir şahsın beş 
katlı apartmanına yardım yapıp da o çizginin 
dışında kalanlara yardım yapmadığımız zaman 
bir kamu yararı da olmıyacaktır. 

Ben değerli komisyondan bu noktalarda 
bizıi tenvir etmesini istirham edeceğim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şaym Baş
kan, sayın milletvekilleri, birinci maddede mev
cut başlığın, kapsam ve tarifi değil de kapsam 
şeklinde bırakılmasını ve tarifin de ikinci mad
denin başlığı olarak alınmasını Sayın Komisyo
na teklif ettik, Yüce Meclis kabul buyurn^adı-
lar. 

İkinci maddenin metni, gecekondu mefhumu
nu tarif etmektedir, gecekondunun ne olduğunu 
açıklamaktadır. Bu bakımdan tarif başlığının 
ikinci maddenin yanma veya üstüne konması ge
rekmektedir. İkinci maddeyi yeknazarda rahat
lıkla tarif etmek, anlamına vâkıf olmak için ta
rifi ikinci maddenin üzerine koymak gerekir. 
İkinci madde Gecekondu Kanununun tatbiki için 
temel taşı bir maddedir. Eğer bu madde iyi ted
vin edilmezse bu takdirde bu kanunun tatbika
tında büyük güçlükler ve aksaklıklar olacaktır. 
Belki tatbikatçılar kanunu tatbikte büyük en
gelle karşı karşıya kalacaklardır. Tarifler eğer 
mükemmel olursa, tatbikatçılara kolaylık temin 
ederler. Tarifler mükemmel olmazsa bu takdirde 
hukukçular tariften kaçınırlar, tarif yapmak ye
rine doğrudan doğruya birinci maddede olduğu 
gibi, bir mefhumun kapsamını ortaya koyarlar. 
O suretle ilerde meydana gelecek hâdiselere ka
nunun tatbiki daha kolaylaşmış olabilir. Şimdi 
ikinci madde bu yönü ile ele alındığı takdirde 
tazammun ve şümulüne bir vuzuhsuzluk ve sara-
hatsizlik göze çarpmaktadır. Ezcümle, ikinci 
maddede şöyle deniyor : «Bu kanunda sözü ge
çen gecekondu deyimi ile imar ve yapı işlerini 
düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere aykırı 
kalınmaksızın....» 

Dikkat buyurulursa «imar ve yapı işlerini dü
zenliyen mevzuat ve genel hükümler» daima de
ğişen hükümlerdir. Yine bir kısım arkadaşlar 
imar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuatın mem
leketin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek du
rumda olmadığını, bunların değişmesinin zaruri 
olduğunu bu kanunun gerekçesinde ifade etmiş 
bulunmaktadırlar. Bu duruma göre imar ve yapı 
işlerini düzenliyen mevzuat ve genel hükümlerde 
bir değişiklik olduğu takdirde, acaba bu kanun 
meriyete girdiği vakit meriyette olan mevzuata, 
göre aykırı hareket etmiş olanların durumu ne 
olacaktır? Bu husus muallâkta kalmaktadır. 

İkinci nokta, yine kanunun ikinci maddesin
de; «kendisine aidolmıyan arazi ve arsalar üze-
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rinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz 
yapılar kasdedilmektedir.» kendisine aidolmıyan. 
Ya kendisine aidolan arsa üzerinde olursa ne ola
cak? Bu durum karşısında bir müphemiyet, bir 
boşluk olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yine komisyonun gerekçesini tetkik ettiğimiz 
zaman, bu hususu izah ederek diyor ki komis
yon; biz geçici birinci madde ile bu boşluğu dol
durmuş vaziyetteyiz. Geçici birinci maddeyi oku
yalım : «Belediyelerce tesbit ve kabul edilip, 
İmar ve îskân Bakanlığınca uygun görülen ge
cekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde, bu kanu
nun yayımı tarihinden önce kendilerine veya mal 
sahiplerinin kanunen muteber muvafakatleri 
alınmak suretiyle özel veya tüzel kişilere ait ara
zi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olup da, sa
dece bir ailenin oturmasına mahsus ve konut 
olarak kullanılan izinsiz yapıların sahipleri ve 
içinde oturanlar da, 25 nci maddedeki şartları 
haiz bulunmaları halinde, bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar.» 

Demek ki, burada da yine bir boşluk vardır. 
Sadece konut olarak yapılmış olan binalar di
yor ve bir ailenin oturmasına mahsus "bir konut 
olarak ifade ediyor. Bir veya birkaç ailenin otu
rabileceği konut olduğu takdirde durum ne ola
caktır? Bu husus da yine müphem kalmaktadır. 
Bu durum muvacehesinde madde sarahatten ve 
vuzuhtan uzaktır. Bu maddeyi komisvon va ta
mamen kaldırmalı veya mantıki bir tâbirle, ağ
yarını mâni, efradını cami şekilde mükemmel bir 
tarif ile komisyonun maddeyi geri alarak tedvin 
etmeli.. Bunu istirham ederim. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu? Yok. 
Sayın Mıihiddin Güven, buyurun. 
MUHİDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Efen

dim herhalde hazırlanan kanunlar kendi gaye
lerine göre ayarlanmalıdır, onu aşmamalıdır ve 
o hudutlar içerisinde mütalâa edilmelidir. Ga
yet tabiîdir ki, evvelden çıkmış olan kanunlar
la da irtibatı olacaktır. Bu ölçüler içinde değer
lendirilmesi ve tenkide tabi tutulması lâzım, 
müzakereler safhasında sanırım. Onun için 
Ibâzı arkadaşlarımın, bu maddenin vuzuhsuz ol
duğu kanaatına iştirak etmiyorum. Aslında 
madde gecekondunun ne olduğunu anlatmak is
tiyor. Gayet tabiîdir ki; gecekondunun ne ol
duğunu anlamadan kanunun diğer maddeleri
nin nasıl işliyeceği ve nasıl kıymetlendinlece-

ği bilinemez. Bu bakımdan gecekondu 'başkası
nın arsası veya arazisi üzerine yapılmış olan 
küçük inşaatlardır. Evvelâ bunun tesbitini ya
pıyor madde. Bunu yapdıktan sonra, mer'i ni
zamın dışında olmasını ayrıca değerlendiriyor. 
Yani diyor ki, «İmar ve yapı işlerini düzenli
yen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın» yapılan yapılar. Böyle deyince İmar 
ve yapı işlerini düzenliyen mevzuat dâhilinde 
elbetteki mimarî konular vardır, şehircilik ko
nuları vardır ve buna bağlı diğer unsurlar 
vardır. 

Genel hükümler deyince de, gayet tabiîdir 
ki, bunun içinde sağlık meseleleri de vardır. 
Dolayısiyle ikinci maddede umumi bir muhte
va dâhilinde maksat anlatılmaktadır kanaatin
deyim. Yalnız bir noktaya işaret edeceğim; 
gayet tabiîdir ki, sayın komisyonun inceden 
inceye çalışarak hazırladığı maddeler üzerinde 
bâzı değişiklikleri istemek zor oluyor. Vaktin 
de müısaadesizMği vardır. Bunu da mütalâa et
mek lâzımdır. Yalnız maddeye eğer vuzuh ver
mek bakımından bâzı tekliflerimiz olursa sayın 
komisyonun bunu anlayışla karşılayacağını 
tahmin ve temenni ederim. Ben teklifimi bu 
madde üzerinde şöyle arz edeceğim. «İmar ve 
yapı işlerini düzenliyon mevzuata ve genel hü
kümlere bağlı kalınmaksızın» ibaresi vardır. 
«Bağlı kalınmaksızın» biraz ortada bir tâbir, yu
muşak bir tâbir. Halbuki aslında İmar ve yapı 
işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümle
re aykırı bir hareket mevzuubahistir. Ö halde 
benim teklifim şudur: «Bağlı kalkmmaksızm» 
kelimeleri yerine «aykırı olarak» kelimelerinin 
ikamesi teklifi olacaktır. Bu suretle «Bu ka
nunda sözü geçen gecekondu deyimi ile İmar 
ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel 
hükümlere aykırı olarak kendisine aidolmıyan 
arazi ve arsalar üzerinde sahibinin rızası alın
madan yapılan izinsiz yapılar kasdedilmekte
dir.» Bu şekilde önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 

Yok mu efendim Sayın İhsan Ataöv? 

Sayın İsmail Yıldırım, buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Efendim maruzatım yine maddeye vuzuh ver
mek için olacaktır. Komisyon iltifat etmese 
de birinci maddede olduğu gibi önergem Yüce 
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Meclisin iltifatına mazhar olmasa da, doğru
luğuna kanaat getirdiğim düşüncelerimi ifade 
etmekte ısrar edeceğim. 

Tasarının birinci maddesi gibi ikinci madde
si de düzgün bir şekilde kaleme alınmamış, iyi 
düşünülmemiş ve gerekli vuzuh ihtiva etme
miştir. Gecekondu deyimi «ıstılah» karşılığın
da kullanılmış bir deyim. Fakat hukukta «ıstı
lah» karşılığında deyim kullanıldığını ben ha
tırlamıyorum, Terim o da Türkçe değil ama, 
Türkçeleşfcirilmiştir, «terim» kullanılıyor. Bu
nun terim olarak düzeltilmesi icabeder kanaa
tindeyim. İmar ve yapı işlerini düzenliyen mev
zuata, imar Osmanlıcası yapı Türkçesi. Aynı 
mânaya gelen bir Osmanlıca bir Türkçe keli
meyi de yan yana kullanmaya da lüzum yok
tur. «İmar mevzuatına veya yapı işlerimi düzen-
liyen mevzuata» denmesi kâfi gelirdi kanaatin
deyim. «Genel hükümlere» .sözü, özür dileyerek 
beyan edeyim, katılmıyorum Sayın Güven'in 
mütalâasına. Sağlık şartlarını ve saireyi içine 
alamaz. Genel hükümler hukukta umumi ka
nunlar için kullanılır. Meselâ Medeni Kanu
nun gayrimenkule mütaallik hükümleri. İma
rın, gayrimenkul üzerinde yapılan binaların 
genel hükümleri, bağlı olduğu genel kaideleri 
ihtiva eder. Genci hükümden maksat, umum' 
kanunlardır. Umumi kanunların dışındaki hu
susi haller için vaz'ed.lmiş kanunlara özel ka 
nun, bunların ihtiva ettiği hükümlere de öze" 
hüküm denilir. Bu anlayışa göre genel hüküm 
anlayışı eğer Sayın Güvenin anladığı mânada 
kullanılmış ise komisyonun tashih etmesi ica
beder. 

Sonra, kanunun tümü tetkik edildiği zaman, 
belediye hudutları içerisinde ve mücavir saha
lardaki gecekondular için bu kanunun sevk 
edildiği anlaşılıyor. Halbuki tarif ve kapsam 
maddeleri olan birinci ve ikinci madde daha 
umumi bir şekilde ele alınmıştır. Şu hale göre 
köy orta malı olan boşluklarda yapılan ve bele
diye hudutları içerisinde olmayan binalar, köy 
meraları üzerinde yapılan binalar bu kanun 
hükümleri içerisinde mütalâa edilmiyor de
mektir. Bunlar için de ayrı bir kanun getir
mek, onların durumunu da nazarı itibara 
almak elbetteki iktiza eder. Yahutta bu kanu
nun şümulü içerisinde mütalâa edilecekse bu 
kanunun o şekilde tashihi, o şekilde bu kanuna 
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ilâveler yapılması gerekir. Bir şehirlinin, bitr 
şehirde oturan gecekondu sakinin derdi kadar 
köyde oturan ve kendisine ait arsası olmadığı 
için umumi yerlerde köye ait âmme emlâkinizi 
üzerinde bina inşa eden köylünün de kaderi aı[-
tık muhtarın anlayışına terkedilmiştir. Binası
nın kal'i için muhtar bir dâva açarsa, merada 
yaptığı veya köy boşluğunda yaptığı binalarjı 
yıkmaya mahkûm olur. Bu iti'barla kanun bul
ları kapsamadığına göre bunun gözetilmesi lâj-
zım gelmekle beraber, diğer maddeler içerisin
de bu kanunun tarifini ve şümulünü iyi tâyini 
etmek için de maddeye bir ilâve yapmak mec
buriyeti vardır. Bir iki hatip arkadaşımız ken
disine ait gayri menkûl üzerinde yapılan gece
kondulara da temas etmişlerdir. Kanunun es
prisi kendi arsası üzerine yapılan binayjı 
içine almayı icabettirmektedir. Herkes mülkünj-
de dilediği tasarrufta bulunur. İmâr mevzuaj-
tma aykırı olarak yapılmış olmakla beraber ta
mamlanmış binalar için imâr mevzuatına aykı
rılık hükmü ile, kararı ile bu binaların yıktır
dığına raslanmamaktadır. Tatbikatta böyle bir 
mesele yoktur. Islâh mevzuunda, kendi mülkiji 
üzerinde yaptığı binayı bir mâlikin dilediği gif-
bi ıslah etmek hakkı vardır, mevzuata uyguıjı 
olarak. Tasfiye alanına giriyorsa bu bir kamuj-
laştırma mevzuu olur. Tasfiye için kendi arsaş 
üzerinde bina inşa etmiş olanın binası kamulaşj-
tırılarak ancak tasfiye alanına sokulabilir. Bu 
hususta bir müşkilât, zannıma göre; mevcut der 
âlidir. Bu bakımdan Sayın Bora'nın ve Saynu 
Diler'in kanaatlerine katılmamaktayız. 

Gene «arazi ve arsalar» diyor. Bu arazi ısj-
lahı eski hükümlere ait bir ıstılahtır. Arazf 
Kanunnamesinde ve ondan sonra ona paralel 
olarak çıkarılan mevzuatta benimsenmiştin 
Ama Kanunu Medenide arazi ve emlâk ayırımı^ 
tefriki benimsenmemiştir. Biraz evvel bizim 
«şümul» olarak değiştirilmesi yolundaki önerge! 
miz de kabul edilmediğine ve Türkçe terimler 
benimsendiğine göre, bu kadar eski bir ıstılaha 
gitmeye ve bunu yeniden ihyaya lüzum yoktur, 
Gayri menkul, taşınmaz mal, arsanın mahdut-
luğu eğer bertaraf edilmek isteniyorsa gayri 
menkul veya öz Türkçesi benimseniyorsa «ta
şınmaz» ibaresi kullanılmak suretiyle maksalj 
istihsal edilmiş olur. Arazi terimini yeniden iht 
ya etmeğe lüzum yoktur. Bütün bu hususlarj 
dan sonra yine benden evvel konuşan bir hati-l 
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bin bir kanaatine katılıyorum; başkasının arsası 
üzerinde bir kâşane bina inşa etmiş olan insa
nın, kişinin bir sosyal himayeye ihtiyacı yoktur 
kanaatindeyim. Başkasının arsası üzerinde 3 - 5 
katlı bina kuran adam o arsanın bedelini, hattâ 
hakikî bedelini ödemeğe muktedirdir. Bunun hi
mayesi için hüküm sevketmeye, kanaatimce lü
zum yoktur. Bu bakımdan, münhasıran bu ba
kımdan şartları daraltmak lâzımdır. Fennî ve 
sıhhî şartlara uygun olmıyarak yapılan bina
lar bahis konusu olmalıdır. Diğeri umumi hü
kümler dairesinde, Medeni Kanunun, başkası
nın arsasına kendi levazımı ile bina inşa edenler 
için sevkettiği hükümler dairesinde hareket et
mek hakkı vardır. Bu hakkı bu kanunla elinden 
almış olmuyor. Fahiş zarar müeddi olursa o bi
nanın kal'i, tazminat ve sair hususlar umumi 
hükümlerde düzenlenmiştir. Bu yola gidilebilir. 
Binaenaleyh kanunun 2 nci maddesinin' eski
lerin «efradını cami, ağyarını mâni» dedikleri 
bir şekilde kaleme alınması, tarifi gerekir. Bu
nu temin için ve yukarıda arz ettiğim husus
ları da düşünerek bir takrir hazırlamış bulunu
yorum. Meclisinizin iltifat edeceğini umarım. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim; ikinci maddeyle il
gili yeterlik önergesi geldi. Ancak şu ana ka
dar 5 arkadaş konuşmuştur, altıncı arkadaşda 
konuştuktan sonra oylatacağım. 

Sayın Abbas Ali Çetin, buyurun. 
ABBAS ALÎ ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar; 

ikinci madde bu kanunun tatbik sahasını, daha 
açık ifadesi ile gecekondunun ne olduğunu tesbit 
etmektedir. Konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı, 
herkes kendi anlayışına göre bu maddeye ek yap
mak, ilâve yapmak ve başka şekil vermek şek
lindeki arzularını izhar ettiler. Burada iki şart 
vardır. Bir, kendisine aidolmıyan arazi ve arsa 
tâbiri vardır. Bu, başkasına aidolan arazi tâbi
rinden çok farklıdır. Başkasına aidolan arazi 
denildiği vakit, gecekondunun kurulduğu arz 
parçasının kime aidolduğunun ispatı Hükümete 
düşecektir. Kendisine aidolmıyan tâbiri, baki 
kaldığı vakit, gecekondu sahibi üzerine gecekon
du yapılan arz parçasının kendisine aidolduğunu 
ispat külfeti ile karşı karşıya kalacaktır. Tatbikat
ta şimdi hemen birden düşünülemiyecek ölçüde 
büyük bir külfet hükümetin üzerinden alınıp, 

gecekondu yapmış olan kimselerin üzerine aktarıl
maktadır. O itibarla «kendisine aidolmıyan» tâ
biri çok yerindedir. Komisyonda çok düşündük 
bunu, profesörlerin fikirlerini tetkik ettik, arka
daşlarımızın tekliflerini tetkik ettik, üzerinde çok 
düşündük, ben komisyonun âzasıyım da onun 
için arz ediyorum, kendisine aidolmıyan tâbiri 
en muvafık tâbir olarak bulmuş bulunuyoruz. Ve 
halen de buradaki konuşmalardan sonra da «ken
disine aidolmıyan» tâbirinin çok yerinde olduğu 
kanaatini muhafaza etmekteyim. 

İkinci unsur, yapı ve imar kanunlarına aykırı 
olarak yapılmış olması keyfiyeti vardır. Elbette 
ki, yapı mevzuatına uygun yapılmış olan bir bi
nanın gecekondu olduğundan bahsedilemez. Bunu 
tefrik için mevzuata aykırı yapılmış olması şar
tını da koyduk. Niçin koyduk mevzuata aykı
rı olmasını? Adam kendi arsası üzerine yapmış
tır, mevzuata aykırı yapmıştır. Bu gecekondu de
ğildir. Burada konuşan bir arkadaşım ister ken
disine ait arsa üzerinde, isterse kendisine aidol
mıyan arsa ve arazi üzerinde olsun, sıhhi şartları 
haiz olmıyan her yapıya gecekondu diyelim, bu
yurdular. 

Aziz arkadaşlarım; bu kanun bütün Türkiye'
de tatbik edilecektir. Yani gecekondu deyince 
vehleten akla gelen 2 - 3 - 5 büyük şehirde de
ğil, bütün Türkiye'de tatbik edilecektir. Şimdi 
sıhhi şartlara göre bir ayarlama yaptınız mı; 
Eleşkirt kazasındaki binaların yarısını bu kanun 
içine sokmak lâzımdır. Bunun altından hiçbir 
kimse, hiçbir devlet, hiçbir Hükümet çıkamaz. 
Bizim bütün dâvamız, yani kanunun bütün dâva
sı, sadece gecekondu tâbiri ile, gecekondu deyin
ce zihinde şekillenen bir yapı tarzı vardır. Kaçak 
yapmıştır, mevzuata aykırılık bunun içerisinde
dir ve kendisine aidolmıyan arz üzerine yapmış
tır. İşte bu belediyenindir, hususi muhasebenin 
veya özel kişilerin mülküdür. Bunları nizamla-
mak için gelen bir kanundur. Ve vakit müsaidol-
duğu ölçüde komisyonda bunun üzerinde çok dur
duk. Kanaatim odur ki, madde en iyi şekilde ted
vin edilmiştir ve bu maddeye biraz ilâve, biraz 
tay yaptığınız, şu kelimeyi, bu kelimeyi değiştir
diğiniz vakit diğer maddeleri de itecektir ve tat
bikatta nasıl bir netice vereceği şimdiden kestiri-
lemiyecektir. Bu sebeple maddenin aynen kalma
sı, kanaatimce çok muvafıktır. Bunun dışındaki 
bir şekil muvafık olmıyabilir. Hürmetlerimi arz 
ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın İsmail 
Hakkı Tekinel, buyuran. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem ar-' 
kadaşlarım, komisyon olarak bizim kanaatimize 
göre bu tasarının en ehemmiyetli maddesini 
müzakere etmekteyiz. Bu zorluk şuradan ge
liyor. Kanun maddelerine tarifler koymak 
hakikaten çok güçtür ve meseleleri tek cepheli 
mütalâa ettiğiniz andan itibaren daima eksik 
ve noksan tariflerle huzura çıkmak imkânı 
hâsıl olmaktadır. 

Komisyonda yaptığımız müzakereler sıra
sında bu ehemm'iyeti idrâk ettik ve bu kanun 
tasarısının tümünü müzakere ettikten ve di
ğer maddeleri teker teker okuyup en ince 
teferruatına kadar inceledikten sonra tekrar 
bu tarife döndük ve huzurunuza getirdiği
miz tarifin bu kanunun tatbikatında en uygun 
tarif olacağı neticesine vardık. Şimdi bilhassa 
zabıtlara geçmesi için arz ediyorum 2 nci 
maddede yapılan gecekondu tarifi ilmî bir ta
rif değildir. Komisyon ve tasaryı hazırlıyan 
Hükümet ve diğer teklif sahipleri arkadaşları
mız da bizim gibi düşünmektedirler. Bu sa
dece gecekonduları bir vakıa olarak kabul edip 
kısmen de olsa bu vakıaya el koyacak ve çare
lerini getirecek olan bu Gecekondu Kanunu
nun tatbikatında uygulanacak teklifi kapsa
makladır. Yoksa arkadaşlarımızın dediği gibi, 
şu kısım noksandır, bu kısım noksandır de
nebilir ve bâzı meselelerde olduğu gibi ge
cekondunun bugün bir çırpıda 30 - 40 türlü 
tarifini yapmak mümkündür. Aslında anaka-
nunlarımız vardır. Bu anakanunlarm mey
dana getirdiği haklar, mükellefiyetler ve kar
şılıklı vazifeler vardır. Meselâ genel olarak 
Medeni Kanunun 649 ve mütaakıp maddeleri 
alındığı vakit bunu 40 senelik tatbikatımızda 
başka bir açıdan değerlendirmek mümkündür. 

Oradaki tarif umumiyetle şu espriye da
yanmaktadır : Menkul kabilinden inşaat, yani ko
layca sökülebilecek kal'inde faili zararı olmı-
yacak şekilde yapılan inşaatlardır. Ama bugün 
Sayın Behice Boran Hanımefendi ve diğer ar
kadaşlarımızın haklı olarak ileri sürdükleri 
gibi, bunun dışında bir tarifin içerisine gir
meye kalkarsak, size bâzı tarifler yereyim 
bunun altından çıkmaya imkân yoktur. Bugün 
gecekondu diyoruz, halk arasında yerleşmiş 
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bir tâbirdir. Yani bir gece içerisinde yapılmış 
olan yapıdır. Bu geniş de olabilir, mükem
mel de olabilir, dar da olabilir. Bunu yapan 
kimsenin imkânlarına ve görmüş olduğu riıü-
samaha şartlarına bağlı bir keyfiyettir, p i r 
taraftan bir ağaç kovuğunda oturan ve Ca
ğına soluna tenekeler çakmış insanın is^ân 
edildiği yere de biz gecekondu diyoruz. Aıjıa, 
öte taraftan İstanbul gibi şehirlerde çelik 
.konstrüksiyondan yapılmış büyük fabrikalar 
da vardır, bunlar da gecekondu hesabmdancjır. 
Şu halde detaya inersek, biz bu tarifin altkn-
dan çıkamayız ve kanunundan elde etmek istedi
ğimiz hizmetleri temin edemeyiz. Bu bakımdjan 
arkadaşlarımızın tenkidlerine çok teşekkür ede
riz. Hepsi ayrı bir zaviyeden ele alındığı za
man çok değerlidir. Ve böyle bir tarifin içe-1 

risine girmesi lâzımdır. Bir ilmî tarif kar
şısında olmadığımızı hatırlatmak istiyorum ye 
bu tarifte sadece bu kanunun tatbikatında ge
cekondudan ne anlaşıldığı hususu derpiş edil
mek istenmiştir. Bunu izah etmek isterim. 

Diğer taraftan Sayın Abbas Ali Çetin arka
daşımız kendisine aidolan arazi veya kendisice 
aidolmıyan arazi tefriki üzerinde durdular. Ken
di mütalâalarına iştirak etmek mümkündür. Bu
rada bir noksanlık bahis konusu değildir. Kısajca 
arz ediyorum, bu kanunun tatbik edileceği yar
lerde ister başkasının arazisi üzerinde olsun, is
terse kendi arazisi üzerinde olsun, yapılmış olan 
gecekondular bu kanunun tarifine ve maddeler
de gösterilen şartları ihtiva ediyorsa bu kanun
dan istifade edecektir. Meselâ bunu temin etmbk 
için de kanunun anamaddelerinde hükümler ol
duğu gibi, geçici birinci maddede sarih hüküjm 
vardır. Geçici birinci madde; badema gecekon
duların yapılmamasını menettiği için bu kanujn, 
bir tasfiye hükmünü kabul etmektedir ve tapulu 
olsun, tapusuz olsun yapılmışı olan arazi üzerin
deki gecekonduları da kapsıyacak ve bu kanumjtn 
imkânlarından o zevatı da istifade ettirecek im
kânları sağlıyacaktır. Şimdi kısaca arz edeceğim, 
ezcümle ıslah ve tasfiye bölgelerinde bulunanlar, 
geçici 1 nci madde sayesinde Gecekondu Kanu
nunda yer alan hükümlerin sağladığı hususlajr-
lardan faydalanacaktır. Bu arada 13 ve 15 njci 

maddelerde sözü geçen konulardan,, yardımdan 
bunlar da istifade edeceklerdir. 21 nci madde
deki; içinde oturanların konut ihtiyacı giderjl-
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meden yapıların yıkılmaması şeklindeki hüküm
den kendi arazisi üzerinde veya hisseli bir arazi 
üzerinde gecekondu yapmış olan vatandaşlarımız 
da istifade edecektir. Yine 24 ncü maddede yazılı 
kamu hizmet tesislerine katılma hükümleriyle, 
.25 nci maddede yazılı arsa tahsisi keyfiyeti, 
27 nci maddede yazılı teknik yardımdan fayda
lanma keyfiyeti, 28 nci maddede yazılı orman 
emvalinden faydalanma keyfiyeti ve 29 ncu mad
dede yazılı, Devletin yapacağı her türlü hizmet 
ve tesislerden istifade etmek keyfiyeti de vardır. 
Ve diğerlerinden farklı bir muameleye bu kanun 
tatbikatında tabi tutulamıyacaktır. 

Ama, bu maddenin içerisine, «kendi tapulu 
arazisi içerisine de yapılan hususların» girme
mesinin sebeplerinden bir tanesi de, anakanun-
larla teessüs etmiş olan hakların ihlâline sebebi
yet verecek bir tâbirin içerisine girmemek ve şe
hirler içerisinde bu kanunların uygulanmadığı 
sahalarda' bilhassa imar ve yapı işlerini düzenli-
yen mevzuata göre yapılmış pek çok yolsuzluk
ların bertaraf edilmesinde bir tutamak olarak 
başkalarının eline imkân sağlamamak için konul
muş ve geçici maddede tedvini uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız; «Bu kanunun 
tatbikatında bu tarife nazaran zengin ile fakiri 
ayırdetmek mümkün değildir. Bâzıgecekondular 
iyi tesirler halinde bulunmaktadır, bâzıları da 
kötü şartlar altında tesis edilmiştir, çeşitli cep
heleri ele alınırsa hakikaten en fazla yardım eli
nin uzatılması lâzımgelen yerler olması icabeder 
ve bir apartman olması halinde veya daha iyi bir 
yapı olması halinde bunların da bu kanundan 
istifade etmemeleri icabeder.» şeklinde bir temen
nide bulundular. 

A 

Arkadaşlarım, böyle bir kanunun tatbikatın
da müteferrik hükümlere girdiğimiz zaman bu
nun tatbik kabiliyetini bulamayız, ikincisi, kar
şılaşacağımız meseleler bizce bilinmektedir. Böy
le bir tefriki yapmaya ve buna da bir kıstas bul
maya imkân yoktur. Ancak biz de bunun tatbi
katçılarına şunu temenni ediyoruz; gerçekten 
şahsi güçleri, maddi varlıkları üstün olan kim
selerle hakikaten bu yardıma muhtacolan kimse
ler arasında tatbikatta esaslı kıstaslar konulmak 
ve objektif esaslar bulunmak suretiyle bir tefrik 
yapılıp en fazla ihtiyaç, sahibi olanlara yardım 
edilirse, bu.kanun tatbikatından elde edilmek is

tenilen faydalar daha iyi temin edilmiş olur. 
Ancak buna bir kıstas bulmak mümkün değil
dir. Meselâ bir misal arz edeyim; mevcut gece
konduların ıslahı diyoruz. Islahta plânlar yapı
lacaktır. Bir mmtakada gecekondu tarifinin kap
samına girsin veya girmesin imar ve yapı işlerini 
düzenliyen mevzuata uygun olarak hareket edil
miş yapılar da mevcudolabilir. Gitmiştir bir zat, 
gecekondu mmtakasmda kendi tapulu mülkü 
vardır, imardan izin almıştır, fennî şartlara uy
gun, almış olduğu plâna uygun bir yapı yap
mıştır. Ama onun etrafını gecekondular sarmış
tır. Şimdi burada bir ıslah ameliyesine girişip 
de yollanın açmak, kanalizasyonunu yapmak ve-
yahutta bâzı kısımları da istimlâk etmek sure
tiyle mektep, okul ve sair âmme hizmeti görecek 
tesisler yapılırken, böyle bir yapının sahibi de 
yıkıma tabi tutulduğu takdirde, onu gaspen in
şaat yapmış, hem arazi bakımından, hem sair 
şekilde inşaat yapmış bir kimseye karşı yapaca
ğımız hizmeti, kanun ve nizamlara uygun olarak 
yapmak imkânından tefrik etmeye her halde hak
kımız yoktur, bunun kıstası bulunamaz. Burada 
bir tek yapı bahis konusudur. Aslında konut ih
tiyacı düzenlenmek istenmiştir. 

Sayın ismail Hakkı Yıldırım arkadaşım, ko-
nuşmalariyle dikkati çekmektedir. Gerçekten bu 
arkadaşımız, kendi neslinin üstünde bir dil bil
gisine sahiptir, kendisini takdirle karşılarım. 
Yalnız teknik komisyonlarda çalışan arkadaşla
rınızı da mazur görünüz, size geçmiş devirden 
bir misal arz etmek istiyorum. Her gün yeni te
rimler getirilmektedir. Bunun yanında anaka-
nunlarda öteden beri yerleşmiş tabirler" vardır, 
hukukî ıstılahlar vardır, terimler vardır. Huku
kî ıstılahlar üzerinde yapılan değişiklikler onun 
mânasını çok defa ifade etmemektedir. Onun için 
teknik komisyonlarda çalışan arkadaşlar genel 
olarak bu ıstılahların mânasını, müessesenin mâ
nasını değiştirecek tarzda yeni isimlerle değişti
rilmesini muvafık bulmaktadırlar. Meselâ bura
da arazi ve arsalar dendi. Taşınır mal, taşınmaz 
mal. Taşınmaz malların da çeşitleri vardır. Ve 
bugün bizim tapu sicil kayıtlarımıza geçmiş çe
şitli arazi nevileri de vardır. Bunlar bir müesse
senin icabıdır. Bunları birbirinden tefrik etmek 
zorundayız. Buraya bir Türkçe karşılığı bulmak 
imkânına sahip değiliz. Kanunlarda yazılı olan 
ibareleri buraya aynen almak zorundaydık. Onun 
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için «arazi ve arsa» ibaresi yerine hakikaten bu 
terimi kapsıyacak, hukukî mânasını değiştirmi-
yecek tarzda bir kelime bulabilirse arkadaşımız, 
biz kendisine teşekkür ederiz. 

•* Bir misal arz etmek istiyorum demiştim. 
Geçen devrede bir arkadaşımız Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 15 fıkradan ibaret bir 
maddesi üzerinde bir tadil teklifi getirdi. Tek
lifi kabul ettik ve teklifi kabul ederken elbetteki 
İçtüzük hükümlerine bağlı idi. Komisyonlar, 
kendilerine havale edilen işlerin dışında her han
gi bir iş yapamazlar. Yeniden kanun teklif ede
mezler. Arkadaşımız yeni terimler kullanmıştı. 
9 maddede «Temyiz Mahkemesi» ibaresi geçiyor. 
Getirdiğimiz bir fıkranın içerisinde «Yargıtay» 
ibaresini koyduk ki, bunun içinden çıkılmasına 
imkân yoktur. Onun için, yeknesak bir dil bul
makta hep birlikte gayret edelim. Ama, lütfen 
arkadaşlarımız bizi bunlardan dolayı kınamasın
lar. 

Benim mâruzâtım bu madde üzerinde bundan 
ibarettir. Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
bu bir ilmî tarif değildir. Biz bu cesaretin içeri
sinde değiliz. Ancak, bu kanunun tatbikatında 
gecekondunun neden ibaret olduğunu ifadeye 
gayret ettik ve yanlış tatbikata istikamet vermi-
yecek, suiistimal edilmemesini temin edecek en 
iyi tarifin bu olduğunda ittifak ettik efendim. 
Onun için maddenin hiç değişikliğe tabi tutul
madan kabul edilmesini istirham ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir soru sora
cağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

Komisyon Başkanından bir noktayı sormak iste
rim : 

Verdikleri açıklamadan, söyledikleri sözler
den anlaşılıyor ki, ikinci madde, tedvini güç bir 
maddedir. Bu cevabı veriyorlar, kabul ediyorum. 
Ama geçici birinci maddede, kendi arazileri üze
rine gecekondu yapmış olanlardan bahis var. 
İkinci maddede de başkalarının arazisi üzerine 
gecekondu yapmışlar var.. 

Geçici birinci maddede, «Sadece kendi arazi
si üzerine» tâbiri var, ikinci maddede buna ben
zer bir kıstas yoktur. İkisi de aynı olduğuna, 
yani maddeler'bir bütün teşkil ettiğine göre, bu
nu nasıl izah ederler? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAfL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, aslında kendi arazisi olan bir kili
se kaçak inşaat yapmaya lüzum hissetmez, his
setmemektedir. Bugün gider, usulüne göre izin 
alır bu inşaatını yapar. Kendi malının hırsızı 
olmaya icbar etmemize imkân yoktur. Ama ta 
tasarı ile gecekondu bir vakıa olarak ele alııjıı-
yor ve mevcudolan gecekondular burada gösteri
len prensipler dâhilinde donduruluyor, tadat (ve 
tesbit ediliyor, ve yeni getirilen bâzı hükümlerle 
de gecekondu yapılmasının mutlak surette önlerir 
mesi temin edilmek isteniyor. İnşallah muvaf
fak olunur. 

Şimdi efendim, bu geçici birinci maddede yia-
zılı olan, kendi mülkü üzerinde yapılmış olan ya
pılar, biraz evvel bahsetiğim şeydir. Bir zat vajr-
dır, usulüne uygun anadan babadan kalma biir 
evi vardır ve imar ve yapı işlerini düzenliydi 
mevzuata uygun olarak kendi mülkü üzerinde $v 
yapmıştır. Ama bilâhara hâdiseler gelişmiştir, tyu 
mülkün civarına çeşitli gecekondular imal edil
miştir. Şimdi, bu gecekonduların derdi halledi
lirken belki de müstakillen ve genel ve yapı iş
lerini düzenliyen umumi hükümlere uygun bjir 
şekilde yapılmış böyle bir gayrimenkul üzerinde 
tasarruf etmek imkânı hâsıl olacaktır. Bunlar 
istisnadır, bunlar bu kanundan istifade edecek
tir. Ama, diğer taraftan tatbikatta hisseli gayrji-
menkulden kendi mülkü üzerinde yapılmış olajn 
inşaattan, gecekondudan şu kasdedilmektedty. 
Buraya vatandaşlar geliyor, ya bir Hazine ara
zisi üzerinde veya bir vakıf arazisi üzerinde ve
yahut da bir şahıs arazisi üzerinde böyle bir te
sisi yapıyor. Zaman geçiyor, gayrimenkulun sa-
habi çıkıyor ve bunlara hisse satıyor, hisseli bir 
gayrimenkulun sahipleri durumuna giriyorlaf. 
Fakat umumi hükümler çerçevesi içinde, müşte
rek mülkiyet hükümlerinin tatbiki bakımında^ 
bunlar müstakillen ikamet ettikleri yerin sahihi 
değillerdir. Bunlara bu imkânı sağlamak için bi
rinci maddeye bu hüküm konmuştur. Yoksa ar
kadaşımızın dediği gibi, hakikaten toprağı olaı 
bir kimsenin kaçak inşaat yapmasına lüzum his
settiğini düşünmek doğru değildir. 

Neden bu ikinci maddenin tarifi içine koy
madık? Arkadaşlar bizim tatbikatımızda kanun
ları çekiştirmektedirler. Elimizde 6785 sayılı bijr 
İmar Kanunu yardır, bunun altıncı maddesino 
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bakalım : Umumi hükümlere muvazi olarak baş
kasının arsası üzerine inşaat yapmış olan kişile
rin durumunu tesbit etmiştir, mütecaviz inşaat
ları tesbit etmiştir. Ama kendi arsası üzerine ya
pılmış usulsüz bir inşaat da vardır. Şayet siz bu 
tarifin içerisine geçici hüküm yerine anamadde-
de kendi arsası üzerine bu şekilde inşaat yapan 
kişileri de ithal edersek ağlâbi ihtimal şehirler 
içerisine sirayet edecek, şehrin güzelliğini şeh
rin imar nizamını ve umumi hükümlerin insi
camlı şekilde tatbikini bertaraf edecek aksi tat
bikatla da karşılaşabiliriz. Bundan korktuğu
muzdan dolayı bu işi yapmadık ve geçici madde 
hükmü ile bunu tedvin etmek istedik. 

BAŞKAN — Bir soru daha mı var efendim?.. 
Buyurun. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Sayın Komis
yon Başkanı buyurdular ki, birisi kendi mülkü 
olan arsa üzerine izin alması mümkünken yap
mış, diğeri başkasının arsasına tecavüz etmiştir. 
Halbuki tatbikatta, dışardan gelenler kendileri
ni fazla gürültüye mütehammil görmezlerse bir 
arsa alıyorlar, yani gecekondu mmtakasmda bi
na yaptıranların büyük bir çoğunluğu eğer ken
di mülkü de olsa muhtaç insanlardır. Yalnız di
dişmeye, dövüşmeye, polisle, beledij^c ile ve saire 
ile uğraşmaya katılmıyan insanlardır. Binaen
aleyh, demek istiyorum ki, komisyon bu noktai 
nazarı değil de tapulu arazisi olan herkesi hali 
vakti yerinde ve gidip ruhsat ve saire alıp yapa
cak mı farz ediyor? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — Şimdi efen
dim, biraz evvel arz ettim, genel olarak gecekon
dular gasben, başkasının arazisi üzerine inşa 
edilmektedir. Diğer taraftan bu şekilde inşa edil
dikten sonra sahibi bulunup, sahibinden hisse al
mak suretiyle zeminin hissedarı haline gelmek 
suretiyle, zeminin mâliki olan kimseler vardır. 
Üçüncü bir grup da İstanbul gibi yerlerde görül
müştür. Bâzı arsa spekülatörleri vardır. Şehirle 
irtibatı olmıyan yerlerde arazi almışlardır. İlân 
verirler, parselasyonu yaptık ucuz arsa satıyo
ruz, diye ve bir yer yerine diğer bir yeri satmış
lardır, dolandırıcılık yapmışlardır. Aslında o şe
hirden kilometrelerce uzakta dağ başında bir 
yer olduğu halde o şahsa satarken, size bu yeri 
sattık elemişlerdir ve o insanlar da başkalarının 

arazilerine gitmişlerdir ve yine kendilerine göre 
usulsüz parselasyon yapmışlardır. Bilhassa bu, 
mücavir sahalarda görülmektedir. Adam, bir 
arazi almıştır, bunu tahdidetmistir, kendisine 
göre parsellere ayırmıştır, hattâ mahkemeden 
tahdit hükümlerine lüzum görmeden dahi, bir 
tescil kararı almadan dahi bu şekilde biçimsiz 
parselasyon yapmış ve fiilen bir taksime giriş
miş, o şekilde herkese arazide fiilen yerini gös
termiştir. Şimdi bu durumda olan kimseler de 
var. Mevcut gecekondular var. Aslında bunlar 
da izinsizdir. İster kendi tapulu malı üzerine 
yapılmış olsun, ister tapusuz arsa üzerine yapıl
mış olsun, mevcut bu tarifin kapsamına giren 
bir gecekondu ise, ayıracağımız ıslah bölgesi 
içerisinde ise veya tasfiye bölgesi içerisinde ise 
bunlar da ister kendi mülkleri üzerinde olsun, 
ister başkasının mülkleri üzerinde bu kanunun 
getirdiği yeniliklerden, haklardan istifade ede
ceklerdir ve bu kanunun getirdiği mükellefiyet
lere de tabi olacaklardır. Bilmem arkadaşımı 
tatmin edebildim mi? Yani vatandaşlar arasında 
bir tefrik yoktur. Ama ikinci maddeye koyma
mızın sebebi, şehir nizamının bozulmamasını te
min etmek, tatbikatçıların elinde bu maddenin 
dejenere edilmemesini' sağlamak içindir, bir ted
birdir. 6785 sayılı İmar Kanunu ve bilhassa Me
deni Kanunundaki anahükümlcre aykırı bir 
davranışın içerisine mahkemelerin dahi girme 
ihtimali vardır. Halbuki kanun vâzıı fikrini 
açıkça, sarih olarak ifade etmek zorundadır ki, 
çelişik bir tatbikatla karşılaşmasın. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo

rum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Gecekondu kanunu tasarısının ikinci mad

desi üzerindeki görüşmeler maddeyi vuzuha ka
vuşturmuş olduğundan, konuşmaların kifayeti
nin oya konulmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Mehmet Güven 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin müzakeresinin kifayetini' arz 

ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini kabul 

edenler,., Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir, 
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2 nci madde ile ilgili tadil önergeleri vardır, 
evvelâ hepsini okutuyorum : 

Başkanlığa 
«Madde 2. — Bu kanunda «gecekondu» te

rimi ile, belediye sınırları içinde veya mücavir 
sahalarda, başkalarına ait gayrimenkuller üze
rinde, sahibinin rızası hilâfına ve yapı işlerini 
düzenliyen kanunlara aykrıı olarak ve fennî ve 
sıhhi şartlara uyulmıyarak yapılan ruhsatsız 
yapılar kasdedilmektedir.» şeklinde tadilinin 
oya konulmasını dilerim. 

Erzurum 
î. Hakkı Yıldırım 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Benice Boran Hatko 
Madde 2. — Bu katranda sözü geçen «gece

kondu» deyimi ile imar ve yapı işlerini düzen
liyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın, kendisine veya başkasına ait arazi ve 
arsalar üzerinde izinsiz inşa olunmuş, sağlık 
şartlarına ve mimarlık fennî gereklerine uygun 
düşmiyen yapılar kasdedilmektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde (2) nin aşağıdaki şekilde kabulünü 

;a-rz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

Madde 2. —Bu kanunda sözü geçen (gece
kondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzen-, 
liyen mevzuata ve genel hükümlere aykırı ola
rak kendisine aidolmıyan arazi ve arsalar üze
rinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izin1-
siz yapılar kasdedilmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin son cümlesi içinde yer alan 

(ve) kelimesi tatbikatta yanlış anlaşmalara se-
bebolacağı cihetle bunun yerine (veya) kelime
sinin konulması suretiyle maddenin değişikliği
ni arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesi gecekonduyu tam 

tarif etmediğinden iltibasa, tatbikatta güçlük

lere sebebolacağmdan metinden çıkarılmasını 
arz ve1 teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci madde hakkında komisyonca verilen 

açıklamalar karşısında maddenin daha iyi bir 
şekilde tedvini için komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — En aykırı teklif Sayın Nihat 
Diler'in teklifi, yani maddenin tasarıdan çıka
rılmasını teklif ediyorlar, önergeyi tekrar oku
tuyorum : 

(Erzurum" Milletvekü Nihat Diler'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Nihat Diler'in önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

İkinci teklif Sayın Reşit Ülker'in teklifidir. 
Komisyona iadesini teklif etmektedir. Okutuyo
rum : 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Efendim, bu
nu bir temenni telâkki ediyoruz ve oylanabile-
ceğine de kaani değiliz. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Erzurum Milletvekili 1. H. Yıldırım'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun fikri efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Urfa Milletvekili Behice Hatko'nun öner
gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komsiyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi, 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi! 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul ettiğiniz bu değişik 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi' okutuyorum : 
Belediyelere arsa sağlanması : 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin ve Va
kıflar İdaresi 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 nei maddesine dayanılarak tesbit edi
len mücavir sahalarda bulunanlar, bu kanunda 
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, bedel
siz olarak ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer. 

Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan ve
ya 2$ . 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 
İdare elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca 
lüzumlu görülenler bu hüküm dışındadır. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle yapı
lacak imar veya ıslah plânlarında genel muva
zeneye 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 müra
caatları üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni malik
leri adma tescil eder ve durumu ilgililere yazı 
ile bildirirler. 

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 
ipotek kayıtları düşülür. Alınmış olan taksitler 
geritverilmez. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde üzerin
de söz alıp adlarını evvelcie yazdırmış olan ar
kadaşlar ; Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, 
Sayın Haısan Ünlü. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun gerçekten gecekondula
ra bir şeyler getirebilecek ıolan tek maddesi bu
dur. Bu kanunda Beş Yıllık Plânın gecekon
dular bahsinde halledilmesini öngördüğü mül
kiyet problemi, yani gecekonduda oturan va
tandaşlar deyimiyle tapularını almaları mesele
si, bu maddede halledilmek istenmektedir. Yü
ce Meclis bu maddenin üzerine eğilip gereken 
önemi verdiği takdirde onlara, hakikaten gece
kondularda oturan vatandaşlara bu kanun bir 
şeyler getirecektir. Bu madde ve bundan son
ra gelen kamulaştırma maddesine gerekli öne
mi vermez ve gerekli değişikliği yapmazsak ge
cekondulara 'bu kanun hiçıbir şey getiresmiyeeek
tir. 

Şimdi 3 ncü maddeye ıgöre belediyelere sağ
lanacak arsalar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Hazinenin, özel idarenin, vakıflar ida
resi dışındaki katma bütçeli dairelerin mülki
yetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu al-
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tındaki arazi ve arsalardır. Gerçekten bu mad
de baştan aşağı okunduğu zaman öyle gözük
mektedir ki, biz gecekondulara muazzam bir iş 
yapıyoruz, topraklar veriyoruz. Onlar da kısa 
zamanda tapularını alacaklardır... Gerçek bu 
değildir arkadaşlar. Bu. hüküm 6188 sayılı Ka
nunda da ikinci madde 'olarak mevcuttur. Be
lediyeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
teki (belediye sınırları içinde, tâbirler aynı, Ha
zinenin ve özel idarelerin ve katma bütçeli dai
relerin, vakıflar idareleri hariç, mülkiyetinde 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunur. Görülüyor ki, buradaki üçüncü madde 
ile 'oradaki ikinci madde aynıdır. O kanun yi
ne böyle büyük ümitlerle 24 . 7 . 1953 te kabul 
edilmiştir. Büyük ümitlerle Gecekondu kanunu 
çıkıyor, gecekondular tapularını alacaklar ve 
İm iş nizama konacak denmişti, olmamıştır bu 
arkadaşlar. Çünkü bu madde içindeki mefhum
lar, büyük lâflar şeklinde tecelli etmiş, bunla
rın 'gerçeğe dökümü yapıldığı zaman; yani ha-
kikata, arazi üzerine tatbikata kalkıldığı za
man Hazinenin gecekondulara arazi vermesine, 
özel idarelerin ve sairenin arazi vermesine kal
kıldığı zaman ortada bu çapta bir arazi olma
dığı ortaya çıkmıştır. Bir defa maddenin ar
kası var, yani başında böyle diyor, arkasında 
da ancak istisnaları sayıyor. Bir kamu hizme
tine ayrılmış olan veya 189 sayılı Kanunun kap
samına girenlerle 4753 sayılı Kanun hükümle
r i gereğince kültür arazisi olarak tesbit edilen
ler - onlardan çıkarılanlar, - yukarıda verilen
ler, verilenlerden çıkarılanlar veya gerek bu, 
gerekse diğer kanunlarda (belirtilen amaçlarda 
kullanılmak üzere Hazinenin veya özel idare
nin elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca lü
zumlu görülenler bu hükmün dışındadır. Diğer 
Ibir ımaddede de kıymetli olan arazilerin de 
bunların arasından ayrılacağı ifade ediliyor. 

Şimdi, bir defa bu şekilde getirilen madde 
istisnalariyle ufaltılmış hale geliyor. Tatbikata 
gelincıe, tümünde de ifade ettim; Türkiye'nin 
en büyük 'gecekondu bölgesi İstanbul'dur. İs
tanbul'da en meşhur gecekondu bölgelerinden 
birisi Zeytinburnu'dur, en eski ve en meşhur. 
Şimdi burada yapılan ciddî ve ilmî bir etüdün 
neticesinde Sümer mahallesinde gecekondula
rın % 57,4 ü şahıs arazisi üzerinde. O şahıs ara
zisi ki, burada mevzuuıbahis değildir. Demek ki, 

.gecekonduların % 57,4 ü şahıs arazisi çıkjiyor 
ıbu işin içinden. Geriye kalıyor % 30. % 23,3 ü 
vakıf arazisi üzerinde, % 5,2 si belediye arazisi 
üzerinde ki, bu buraya giriyor, bu ikisi girmi
yor, şahıs, vakıf girmiyor. % 5,4 Hazine ara
zisi üzerinde, t>u da bu maddeye 'giriyor. İstis
nalarından arta kalanlar mânasına, % 3,8 i 
müşterek, % 4,9 u diğer arazi. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul'un diğer ge
cekondu bölgeleri de bundan farklı değildir. 
Öyle ise, vakıflarla şahıslarmkini birleştirdiği
miz zaman % 80 i, gecekonduların mülkiyeti 
(bakımından - taJbiî (ortalama % 78 de olur, 
'% 85 de olabilir - % 80 i şu kanunun arsa sağ
lanmasından bahsettiği maddenin içinde değil
dir. Bir defa bu gerçeği tesbit etmek lâzımdır 
ve bu gerçeği tesbit ettikten, bu kanun çıktık
tan sonra gecekondulara ne getireceğini de oto-
matikman tesbit etmiş oluyoruz; bir şey geti-
remiyecektir. 

Şimdi, bendenizin iki senedir bütün komis
yonlarda savunduğum bir noktayı arz etmek is
terim ; madde ile ilgili, «Vakıflar İdaresi hariç» 
ilbaresidir bu. «Vakıflar İdaresi hariç» sözü, 
mülkiyet durumunu % 23 tesirinde tutan bir 
meseledir. Eğef Vakıflar İdaresi hariç olmazsa 
yani Hazinenin elindeki .gibi Vakıflar İdaresi
nin de elindeki... Şüphesiz Vakıf İdaresinin 
elindeki dendiği zaman camiler gecekondu ya
pısı mânasına gelmiyor. Çünkü birçok kişi hay
ratların, camilerin, mescitlerin, dede yadigâr
larının hepsinin, böyle bir ibare konulursa, 
onun içerisine ığireceğini zannediyor. Tabiî eski 
ve kalkmış bir hukuktur, o bakımdan böyle 
zannedilelbilinse de bizim umumi bir fikrimiz 
vardır, böyle değildir. Vakıflar İdaresinin elin
de ıbüyük arazi parçaları vardır. Bu arazi par
çaları hayrat değildir. Meselâ İstanbul'da Zey-
tinlburnu'ndaki büyük arazi bugün çok kıymet
li arazi vaziyetine gelmiştir. Vakıf İdaresi bun
lardan bir para alamaz, almaya kalktığı; tak
dirde büyük bir feryat ve figan kopar. Nite
kim Sayın Bakan dün, «Gecekondularla ilgili 
bir sorumuz dolayısiyle de, vatandaşlar zaman za
man tâviz bedeli diye şu, bu alınacak, para alına
cak diye tahrik ediliyor.» dediler. Hakikaten 
onlar tahrik edilir, bu tahriklerin de sebepleri 
vardır. Yani tahriklerden doğma birtakım ne
ticeler vardır, belediyeye koşarlar, polisa ko-
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şa rkr , başka yerlere koşarlar, jandarmaya ko
şarlar, böyle bir şey .geldiği zaman, aman nasıl 
durduracağız diye uykuları kaçar.. Bu başka 
ıbir mesele, fakat netice itibariyle büyük arazi 
Vakıflara aittir. Bu arazinin bugünkü kıymet
lerini, bundan 15 - 20 sene evvel bu arazinin 
hiçbir kıymeti yoktu; bir İstanbullu olarak ifa
de ediyorum, 1948 de başlamıştır bu arazi kıy
metlenmesi ve gecekondular yapılmasına baş
landıktan sonra, yani İstanbul'a akın başladık
tan sonra bu yerler kıymetlenmiştir. 

Şimdi, biz bunları özel şahıs mülkü imiş gi
bi istimlâk ederek alacağız veya 4 ncü madde
de .gösterildiği gibi, anlaşarak alacağız. Yani 
rayiç bedellerini vereceğiz bunların. 

Arkadaşlar, yanlış bir şeydir bu. Bir defa 
dedelerimizin kurduğu vakıflar, vakıf müesse
sesi, yani onun da altında olan toprak mülki
yeti meselesi bizim tarihimizde millî kaidelere 
tabî olmuştur. İslâmi kaidelerin yanında daha 
ziyade millî örf ve âdetlerimize göre gelişmiş
tir. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesinde, 
Abdurrahman Paşa'nm derlemesinde ve diğer
lerinde bunları sarih olarak görmek mümkün
dür ve menşeleri de ayrı olmuştur. Vakıf de
diğimiz zaman akla gelen şeyler bir tek men
şeden .değildir. Vakfın 'bir kolu ki, asıl vakıf 
dendiği zaman o hatırlanır. Mülk arazisi üze
rinde yapılan vakıflardır, yani vakıf olabilme
si için eski hukukta zaten mülk arazi olması 
şarttır, vakıf şartlarından birisidir. Ama bu
nun yanında arazii emiriye üzerinde yani Dev
let arazisinin üzerinde de vakıflar vardır. Ayrı 
kaynaktan gelmektedir. Devlet arazisinin, ara
zii emiriyenin veya miriyenin umumi menfaate 
tahsis edilmesinden doğan vakıflar da vardır. 
Yani menşei yalnız şahısların yaptığı, mülk
lerinin üzerine yaptığı vakıflar değil, Devlet 
arazisi üzerine de yapılmış vakıflar vardır. Şu
nu da hemen ifade edelim ki, arazii emiriye
nin miktarı Rumeli'nde ve Anadolu'da, diğer 
dört nevi arazi kanunnamesinde sayılan dört 
nevi vakıf dâhil, dört nevi arazinin en çoğudur. 
Zeamet, has, timarm dayandığı arazi, arazii 
emiriye dir. 

Şimdi, kaynakları böyle olunca, bunlar üze
rinde yapılmış vakıflar var ki, bunlar hayır 
için yapılmıştır, hayır alarak istifade edilmek
tedir. Mülk üzerinde yapılan vakıfların da çe

şitlileri vardır ki, bunların bir kısmı kendi var-
ligiyle hizmeti görür. Cami olan, içinde namaz 
kılınarak istifade edilenler vardır. Burada uzun 
•tafsilâta girmiyeyim, fakat şu kadarını ifade 
edeyim ki, tarih içinde vakıf mefhumunun ilk 
çıktığı andaki bir taraftan arazii emiriye üze
rindeki örfi kaidelerle, bir taraftan da mülk 
üzerindeki din kaideleriyle zaruret memnun 
mubalh kılar, kaidesine göre, zamanın değiş
mesiyle ahkâmın tebeddülü kaidesine de uyu
larak daima âmmenin lehine değiştirilmiştir. 

1274 yani 1858 miladi tarihli Arazi Kanun
namesinde bu yapılmıştır. Ondan sıonra çıkan 
kanunlarla da vakıflar en son Medeni Kanunun 
tatbik mevkiine konmasına dair kanunlarla va
kıf müessesesi bir tasfiyeye tabi tutulmuştur, 
büyük bir kısmı tapuya bağlanmıştır. Yani ar
kadaşların endişe ettikleri noktayı söylüyorum; 
acaba dedelerimizden kalan yadigârlara taar
ruz etmiş oluyoruz, noktasını izah etmek 
içki söylüyorum, tapuya bağlanmış şahısların 
mülkü haline kadar geçirilmiştir. Taviz be
deli diye bildiğimiz hususta isviçreli mütehas
sısın tavsiyesine uygun olarak, bizim millî hu-
kuçularımızm da gayreti ile taviz bedeline 
bağlanmış ve çıkarılmıştır. Şimdi bütün bu 
izahatımızla ve arzu edildiği takdirde, bu nok
tada bir tartışma açıldığı takdirde, bu hususta 
daha fazla söylemek mümkündür, bunu da 
açıklamak mümkündür. Ben şunu söylemek is
tiyorum, vakıf müessesesi bugün vakıflar ka
nununda mazbut ve mülhak vakıflar haline 
gelmiştir. Yani dokunulmaz bir müessese de
ğildir. Dokunulmuştur, hayatın icapları için
de Mecellenin kaidelerine, ondan evvel fıkıh 
kaidelerine göre uydurulmuş, yani hayatın 
icaplarına uydurulmuş ve bugüne kadar bu 
şekilde gelmiştir biliyoruz. Nitekim İstan
bul'da hepimizin bugün oturduğumuz binaların 
arsaların % 80 dem fazlası vakıf arazisidir. 
Meselâ benim oturduğum Üsküdar - Kadıköy 
semti Mihrimah Sultan vakfıdır, bütün baştan 
aşağı. Üsküdar'da bulunan camiye izafeten Mih
rimah Sultan Vakfıdır. 

Şimdi böylece vakıfların vakıf arazisi olan 
kısımların da buraya dâhil edilmesi mümkün
dür, dâhil edilebilir. Zaten burada diğer 
yetki maddeleri vardır; İmar ve İskân Ba
kanlığının veya dairesinin uygun görmediği 
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başka şeylere tahsis edildiği v. s. diye. Şimdi 
bunları burada teker teker okuyarak vakti
nizi almak istemem. Bir mekanizma vardır, 
zater. içinden ayrılması mümkündür. Ayrılan
lar, ayrıldıktan sonra, lüzumlu olanlar. Ayrıl
dıktan sonra geriye kalanların zaten fiilen 
üzerinde gecekondu vardır. Hiçbir şey alamaz 
vakıflar. Sayın Komisyon Başkanı gayet güzel 
ifade etti; fiilî bir vaziyet var, efendim biz 
vakıf arazisine dokundurmayız, doğru, özel 
mülkiyet arazisine de dokundurmayız. O da 
doğru. Ama, özel mülkiyet arazisinin üzerinde 
de, vakıf arazisinin üzerinde de bugün fiilî 
bir hâdise vardır. Gecekondu yapılmıştır. 

Şimdi bendeniz şunu teklif ediyorum; me
selâ, bütün mekteplerimiz vakıflara bağlı idi, 
bir kanunla mekteplerin maarife bağlanmasını 
temin ettik, Cumhuriyetten sonra. Yine bütün 
sular vakıflara bağlı ddi, o da bir kanunla be
lediyelere verildi. Yani, emsal olarak gösteri
yorum. Vakıf müessesatı hayriye diye ifade 
ediliyordu eskiden. Dünyada ve Türkiye'de 
acaba şu gecekonduda oturan vatandaşlara arazi 
verilmesinden daha güzel bir hayır işi mev-
zuııbahis olur mu? Bendemizin kanaatine göre 
yani hayır bakımından bundan daha güzel 
bir örnek olmaz. Ve Vakıflar idaresinin elin
de kendisine lüzumlu olanlar ayrıldıktan 
sonra, şerhin göbeğindekileri istemiyoruz za
ten. Yani kıymetli, pahalı olan yerleri değil, 
onun dışında kalanları bu vatandaşlara ver
diğimiz zaman mülkiyet probleminin 1/4 ü 
yüzde 23,3 diye gözüktüğüne göre, halletmiş 
oluyoruz. Büyük bir hayır işi yapmış olacak
tır. Vakıf. 

Bunun yanında şunu da ilâve etmek isterim : 

Vakıflar bütçesine, 50 milyon civarında her 
yıl genel bütçeden biz ödenek veririz. Yani, 
camiler vardır, bunların hayratları vardır; 
fakat, hele şu 3 - 4 sene içerisinde meselâ, 
1965 esnesınde 115 aded büyük cami tamir edildi. 
Kervansaray... Hepiniz Türkiye'nin dört bir ta
rafını da bileceksiniz; ecdat yadigârı... Biz bu 
paraları milletten aldık, tabiî şüphesiz o gece
konduculardan da aldık. Gecekondularda ya-
şıyan o vatandaşlardan da aldığımız vergileri 
seve seve . Vakıflar İdaresine verdik. Miktarı 
30 ilâ 50 milyon arasındadır. Şu anda raka
mı katî olarak bilmiyorum, 30 milyondan aşağı 

değildir, belki elli milyonun üzerindedir, b i 
naenaleyh, basit, bir hesap ile, efendim piz 
bunu alır mıyız; alamaz mıyız; nasıl olur filân 
diye işi karışık durumların içine sokup pu-
nu engellemiyelim ve vakıfların elinde bujlü-
nan çeşidi ve cinsi bakımından ve verilmesi 
mümkün olan - ki, vakıfların verilmesi müm
kün olmıyan arazisi vardır, onları zaten al
mamız mümkün değil - vakıfların elinde bulunan 
araziyi de bu gecekondu işine, bu hayır işine 
tahsis edelim. Bendeniz bunu istirham ediyorujm. 
Bunun üzerinde konuşalım, bir ukte noktası 
kalmasın. Bunu yapalım, o zaman mülkiyet 
probleminin 1/4 ünü halletmiş olacağız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —Nihat Diler. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 3 ncü madde, bele
diyelere arsa sağlanmasını tedvin eden bir 
maddedir. Bu maddenin metnini okuduğumjuz 
zaamn Medeni Kanunun 641, 639, 638 nci mad
delerine. ve aynı zamanda Anayasanın 38 nci 
maddesine aykırı olduğunu göreceğiz. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen şöyle $i-
yor : «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarifte 
Hazinenin, özel idarelerin ve Vakıflar idaresi 
dışındaki katma bütçeli dairelerin mülkiyetin
deki arazi ve arsalardan veya Devletin h|ü-
küm ve tasarrufu altındaki yerlerden» Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden de
nince, hatırımda kaldığına göre, Medeni Kanunıjın 
641 nci maddesinde tapuya tescil edilmemiş veya
hut da tapuya tescili maddeten imkânsız otyn 
arazi parçaları kasdedilir. Bu durumda kültür 
arazisi olan hususi şahıslara ait yerler de yine 
bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine geçer, 
bu tasarıya göre. Bu takdirde Anayasanın 38 n|ci 
ve dolayısiyle 11 nci maddesine aykırı bir durufrı 
ortaya çıkmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası; «Ancak bir kamu hik
metine ayrılmış olan veya 28 . 12 . 1960 tarih ye 
189 sayılı Kanun kapsamına girenlerle, 4753 sa
yılı Kanun hükümlerince kültür arazisi olarak tev
hit edilenler...» diyor. 

4753 sayılı Kanun, malûmu âlileriniz, Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunudur. Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu hususi bir kanundur. Çiftçimi 
Topraklandırma Kanununun hükümlerine göıfe 
kültür arazisi olarak tesbit edilenler istisna hük-
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mü dışında bırakılmıştır. Halbuki, Medeni Ka
nunun hükümleri içerisinde kültür arazisi halin
de olan ve dolay isiyle vatandaşın Medeni Kanu
nun hükümlerine göre zamanaşımına tâbi tutul
mak suretiyle mülkiyetine geçmesi gereken afazi 
de belediyenin arsası içerisine girecek ve bedel
siz alıancaktır. Bu, Anayasanın esprisine, 38 nci 
maddesinin ruhu ve maksadına aykırıdır. Komis
yonun bu yönden maddeyi yeniden tedvin etme
sini istirham ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarım, üçüncü maddenin birinci fırkası, bele
diyelere tahsis edilen arsaları saymaktadır. İkin
ci fırkası, belediyelerin mülkiyeti dışında kalan 
arsaları saymaktadır. Üçüncü fıkrası, muvazenei 
umumiyeye dâhi| daireler için lüzumlu olan gay-
rimenkuller belediyelere terk edilmiş olsa bile da
hi, tekrar aynı dairelere geriverilmesi isteniyor. 
Ben, belediyelerin mülkiyeti dışında bırakılan 
28 . 12 . 1960 tarihli ve 189 sayılı Kanunun kap
samına giren gayrimenkuller belediye mülkiyeti 
dışında kaldığı takdirde bu kanun hükmünün tat
bikatından doğacak mahzurları, adaletsizlikleri 
belirtmek ve ortaya koymak için huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok il ve ilçeler 
kurulmadan önce işgalinde bulundukları gayri
menkuller Millî Savunma tarafından daha önce 
satın alınmış ve orada icabeden hizmeti görmüştü. 
Bilâhara bu hizmetler bittikten sonra terk etmiş 
ve bu arsalar üzerinde il kurulmuş ve ilçeler ku
rulmuştur. Eğer bu il ve ilçelerin belediye hu
dudu içerisinde bulunan Millî Savunma arsaları 
olup da lüzum kalmadığı takdirde belediye mülki
yetine geçirilmediği anda o il ve ilçelerin beledi
yelerin hiçbir hizmet göremez ve hiçbir âmme hiz
metini göremediği sebebiyle bu mmtakada bulu
nan vatandaşlara da faydalı olamaz ve o mmta
kada yapılmış bulunan gecekondular hakkında da 
bu kanunun hükmünün tatbik edilmesine imkân 
olamaz. Kaldı ki, bu kanunun hükmü böyle yer
ler için tatbik edildiği takdirde, tatbik edilmeme 
imkânı ile karşı karşıya gelinecektir. Müsaade
nizle bunu bariz bir misal ile açıklıyalım. 

Tunceli vilâyetinde 1947 senesinde Millî Sa
vunma tarafından satınalman, fakat 1947 sene
sinde kullanılmasına lüzum kalmadığı sebeple, 
üzerinde bulunan kışlalar, lojmanlar maliyeye 

terk edilmişti. Bilâhara bu arsalar üzerindeki, bu 
arsanın dışında Tunceli vilâyeti içinde başka ar
salar yoktur, gecekondular yapılmıştır. 1960 ta
rihinden önce belediye tarafından 6188 sayılı Ka
nun gereğince belediyeye intikal ettirilmiş ve ay
nı arsa ifraz edilerek gecekondu sahiplerine ve 
tapuları da kendilerine verilmiş bulunmaktadır. 
Keza 1960 tarihinden sonra Tunceli Valisi aynı 
arsadan birçok parçalar ayırmış ve ihale suretiy
le vatandaşlara satmıştır, bedellerini almıştır. Bu
gün, mülkiyetinin Millî Savunmaya aidolduğu, 
189 sayılı Kanun gereğince şahıslara verilemiye-
ceği hususu ortaya konunca şahıslar belediyeden 
paralarını istemektedirler. Öte tarafta gecekondu 
sahipleri ise senelerden beri Ankara'da ve diğer 
vilâyetlerde gecekonduları yapan vatandaşlar gi
bi hak talebetmektedirler. Bu sebeple bu mesele 
bir vilâyeti, ilçeyi topyekûn ilgilendiren bir me
sele olduğundan, bugün huzurunuza getirilmiş 
bulunan bu kanunun bu hükmüne değişik bir fık
ra eklenmek suretiyle hal çaresi bulunmuş ola
caktır. Aksi takdirde yarın vatandaşlar bele
diyeden istemiş bulundukları parayı belediye ve-
remiyecek durumda olduğundan, müşkülât karşı
sında kalacaktır. Kaldı ki, âmme hizmeti için ya
pılan binalar sebebiyle arsa bulunamıyor ve veri
lemiyor. Bunun için de Millî Savunma Bakanlı
ğına bilhassa vilâyet tarafından müracaat edili
yor ve gerekli müsaadeyi almak için bir hayli 
çaba gösteriliyor. Öbür taraftan, demin arz etti
ğim gibi, üzerinde gecekondu olup, bu arsalar 
üzerinde gecekondu yapan bu gecekondu sahip
leri de aynı suretle bu kanunun hükmünden isti
fade etmek şartiyle, tapu istemektedir. Belediye 
de bu inkişaflar altında kendi memurlarına maaş 
ödiyemiyecek durumdadır. Bu müşkülâtı hallet
mek için Yüksek Meclise şöyle bir önerge vermiş 
bulunuyorum. Kabulünü Yüksek Meclisten ta-
lebediyorum. Kabul edildiği takdirde, bu müş
külâtlar halledilmiş olacaktır ve tarih boyunca 
sefalet içinde bulunan tüm Tunceli halkı bu vi
lâyetin arsaları belediyeye devredildiği andan iti
baren vilâyetin gelişmesi bakımından gerekli alâ
kayı ve gayreti göstermiş olacaktır. Kaldı ki, mev
cut arsalara sahibolma imkânlarını da bulmuş 
olacaklardır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte Hazinenin, özel idarelerin ve Vakıflar İda
resi dışında katma bütçeli dairelerin mülkiyetin
deki arazi ve arsalardan ve 28 . 12 . 1960 tarih 
ve 189 sayılı Kanunun kapsamına giren gayri-
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menkullerden veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olan yerlerden belediye sınırları içinde 
olanlar ve 6785 sayılı Kanunun 47 nci maddesine 
dayanılarak tesbit edilen mücavir sahalarda bu
lunanlar bu kanunda belirtilen amaçlarda kulla
nılmak üzere bedelsiz olarak ilgili belediyelerin 
mülkiyetine geçer. İkinci fırkada ise 189 sayılı 
Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin be
lediye hududu içerisinde kalan kısmı belediye 
mülkiyetine geçirilmesi kabul ettiğine göre ve bi
rinci fırkayı aldığına ögre, ikinci fıkradan bu hu
sus çıkarılmış bulunmaktadır. Üçüncü fıkrada 
şöyle bir hüküm mevcuttur. «Bu kanunun uygu
lanması dolayısiyle yapılacak imar ve ıslah ka
nunlarında genel muvazeneye dâhil dairelerin ih
tiyaçlarını karşılamak amacı ile ayrılan veya ay
rılacak olanlar veya yukarıda ikinci fıkradaki hiz
metler için lüzumlu görülen, daha önce belediyele
re devredilmiş olsa bile aynı şartlarla eski sahip
lerine ger i verilecektir.» 

Aziz arkadaşlarım, Tunceli'de demin arz et
tiğim gibi, şahıslara tapular verilmiştir. Kaldı ki, 
belediye tarafından birçok arsalar ihale edilmek 
suretiyle vatandaşlara satılmıştır. Bunun bedeli
ni belediye daha veremiyecek durumdadır. Va
tandaş belediye karşısında hüsnüniyetli durumda
dır. Üçüncü madde bu hükmüyle kabul edildiği 
tadkirde üçüncü şahıslardan bu arsayı alamıya-
caktır ve böylelikle bu madde Tunceli ve Tunceli 
gibi yerlerde tatbik edilemez hale gelecektir. Onun 
için bendeniz bu fıkraya şöyle bir hüküm ilâve 
etmiş bulunmaktayım: «Daha önce belediyelere 
devredilmiş olup da üçüncü şahıslara geçmemiş 
ise aynı şartlarla eski sahiplerine geri verilir.» kay
dını ilâve etmek daha uygun olacaktır. Şimdi 189 
sayılı Kanunun kapsamına giren gayrimenkuller 
ise Millî Savunma Bakanlığı için kullanılması lü
zumlu olmıyan gayrimenkullerdir. Yalnız Millî 
Savunma Bakanlığının lojmanlarının yaptırılması 
için Maliye Bakanlığına bu arsaların satılması 
hususunda yetki verildiğine dair bir kanundur. 
Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı için, 
yani Savunma Bakanlığı lojmanları için bu gibi 
vilâyetlerin durumunu da göz önüne almak sure
tiyle gereken yardımı yapabilir. Ve bu arsalar 
da vatandaşlara kolaylık gösterilmesi için bir yol 
olur ve gerekli değişiklikle kanunun değiştirge 
önergesinde olduğu şekilde kabulü ile bu mesele 
halledilmiş olabilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, tasarı gecekondu dâvasını halletmek 
için belediyelere üç şekilde arazi ve arsa intikal 
ettiriyor. Bu üç şekil de ikiye bölünebilmekte, 
birisi ivazsız, diğeri ivazlı iktisaplardır. Üçü|ncü 
madde de belediyelere intikal edecek olan afazi
nin bedelsiz olarak intikalini âmir bulunmaktadır 
ve tamamen yerindedir. Filhakika prensibi Soy
duktan sonra bâzı istisna maddeleri ile belediye
lere intikal edecek araziyi tahdidediyor görünü
yorsa da gecekondu semtleri bâzı ahvalde çok ge
niş bölgeleri ihtiva ettiği için oralarda âmme Jıiz-
metl erinin ögrülmesi maksadiyle bâzı arsaların 
hizmete tahsis edilmesi zarureti aşikârdır. |Bu 
maksatla bir istisna hükmü gelmektedir ve lj)âzı 
hallerde eğer âmme hizmetlerine tahsis edilen ar

salar hususi mülkiyete intikal etmişse tekrar eskj ha
line irca etmek için 3 ncü fıkra hizmete tahsis etmek
tedir ve bunun neticesi olarak da gecekondu semt
lerinde oturan vatandaşlarımız birçok âmme hiz
metlerini özel-idare olsun, Devlet olsun uzak yer
lere gitmeden kendi teşkilâtları içerisinde göre
bileceklerdir. Bu, onlar için büyük bir kolaylık
tır. Bunun yürütülmesinde bâzı arkadaşlarımizm 
ifade ettiği gibi, 4 ncü ve 5 nci maddelerde de 
Anayasaya bir aykırılık bulmak biraz güçtür. ]fil
hakika Anayasamız, 38 nci maddesinde iskân pro
jelerinin gerçekleşmesi maksadiyle kamulaştırma
ya dahi izin verecek bir vasıftadır. Diğer taraf
tan bâzı arkadaşlarımız, bedeli mukabilinde bele
diyelere intikal etmesini öngören vakıf arazisinin 
veya arsaların veya yapıların bedelsiz olarak jbe-
lediyelere intikalini ileri sürmektedirler ki, bu da 
vakfın umumi bünyesi ile biraz bağdaştırılafril-
mesi güç odlan bir keyfiyettir. Bu itibarla tasarı
daki hükümleri aynen muhafaza etmek, eğer bu 
kanunun tatbikatında belediyelerden yeteri de
recede varidatı olmıyanlar, arazi edinemiyorlarsa 
bunu bütçe kanunları ile Maliye Bakanlığından 
belediyelere yapılacak yardımlara bir tahsisat 
ayırmak suretiyle, dörtbaşı mamur olarak yürüt
mek daha muvafık olur kanaatindeyim. Bu se
beple, ben üçüncü maddenin komisyonun vere
ceği izahatı da dinledikten sonra, olduğu gibi riıu-
hafaza edilmesinin maslahata daha uygun <)>la-
cağı düşüncesini taşımaktayım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 

851 
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MUHÎDDİN GÜVEN (İstanbul) — Huzu
runuza herhangi bir teklifle gelmedim. Yalnız 
çok ehemmiyetli olan bu madde üzerinde konuş
mak ihtiyacını hissettim. Bu madde ile kanun 
gecekondu meselesini halledecek olan müessese
lere zemin hazırlamaktadır. Elbetteki bir zemin 
olmalıdır ki bunun üzerine inşa yapılabilsin. 
Sayın Bakan, tümü üzerinde görüşülürken bil--
hassa şu hususa işaret etmişti; biz bu kanunla 
gecekonduları hukukîleştirmek istiyoruz. Yani 
ıgayrihukukî 'bir şekilde inşa edilmiş olan 
gecekonduların zemininin bu meselesini hallet
mek, ikincisi de gelecekteki hareketleri önliye-
cek ve onları hukukî mecranın içine sevkedecek 
tedbirler almak. İşte belediyelere arsa sağlan
ması başlığı altında ifade edilen bu madde ve 
bunun arkasından gelen 4 ncü ve 5 nci madde. 
İmâr ve İskân Bakanlığına ve belediyelere bu 
hukukileşmeyi temin edecek zemini hazırlamak
tadır. Halihazırda gecekonduların inşa edildi
ği zeminlerin vasıfları ve sahipleri ayrı ayrı bu
lunmaktadır. Tetkik edecek olursak, başta va
kıflar olmak üzere belediyenin ve hazinenin, ar
kasından şahısların arazisi üzerinde gecekondu
ların inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Fakat 
yapılmış olan anketlerin neticesinde bir ayrı 

'müşahade var; bilinmiyen, sahibi bilinmiyen 
arazi de mevcuttur. Profesör Hart tarafından 
İstanbul Zeytinburnu mıntıkasında yapılan an
ketlerin neticelerinden elde edilmiş olan rakam, 
'bilinmiyen arsa olarak % 43,5 dir ki; ehemmi
yetli bir miktarı ifade ediyor. Şimdi meselenin 
halledilmesi için aslında Devletin sahibolduğu 
arazinin üstündeki hali mütalâa etmek gereke
cektir. Bu anketlerin neticesinde verilen rakam
lar da bize gösteriyor ki; Zeytinburnun'da 
% 23,3 nisbetinde Vakıflara ait arazi, % 2,4 
nispetinde belediyeye ait arazi, % 4,9 nispetin
de de hazineye ait arazi görünmektedir. Bu nis
peti topladığımız zaman takriben % 31 nispe
tindeki bir arazinin ve arsanın Devletin kendi 
sözünün geçebileceği arazi ve arsa olduğu anla
şılmaktadır. Demek oluyor ki madde 3 ün muh
tevası iki şeye hitap edecek; birincisi, haliha
zırda .gecekonduların inşa edilmiş __ bulunduğu 
ve Devletin sözünü geçirebileceği arsalar ve ara
ziler, onu halletmek imkânını verecek, ikincisi 
de bu maddenin hükümleri, muhtevası dahilin
de bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine ge
çecek arsalar üzerinde yeni iskânın en iyi bir 

şekilde veya normal bir şekilde realize edilebil
mesi imkânını sağlıyacaktır. O halde madde 3 ün 
birinci fıkrası, hakikaten ehemiyetli hükümleri 
ihtiva etmektedir. İkinci fıkra ise ve arkasından 
gelen 3 ncü fıkra istisnalara hitabetmek suretiy
le doğrudur, haklıdır Buradaki mesele kültür 
arazisi olarak tespit edilenler veya gerek bu, ge
rekse diğer kanunlarda belirtilen araçlarda kul
lanılmak üzere Hazinenin veya Özel İdarenin 
elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca lüzum
lu görülen bu hükmün dışındadır, diyor. Doğ
rudur. Üçüncü fıkranın da istisnai hükümlerin 
içinde kalması. Gayet tabiîdir ki âmme hizmet
lerinin ve âmme tesislerinin yapılabilmesi için 
doğru olarak vaz'edilmiştir. Asıl mesele üçünün 
realize edilebilmesi hususundaki gayret olacak
tır. Bu gayretin ifadesi de maddenin son fıkra
sında yer alıyor. Ne yapıyor kanun vazıı? «en 
geç altı ay içinde, yeni mâliklerin adına tescil 
eder ve durumu ilgililere yazı ile bildirir.» di
yor. Tapu daireleri bir müddet tespit ediyor ve 
bu müddet dahilinde bir işlemin yapılmasını 
emrediyor. Bu da çok haklı bir istektir. Elbet
teki meseleler askıda kalmamalıdır. Benden ev
vel konuşan arkadaşlarım, bilhassa Reşit Ülker 
arkadaşımın, Vakıf malları üzerindeki beyanına 
gelince. Zannediyorum ki madde 4 üzerinde bu 
bu mütalâaların yeri vardı, fakat söylenmiştir. 
Madde 4 içinde konu esasen bir hal çaresine 
'bağlanmaktadır. Bugünkü esaslar dahilinde 
eğer vakıf mallarının bir başka yönde cemiyet 
için kullanılması faydalı telâkki ediliyorsa el
betteki bu ayrı bir konu olarak ele alınacaktır. 
Yalnız başına gecekonduları ilgilendiren bir 
mevzu olarak değil.Bunun dışında diğer mese
leleri de ihtiva eden hükümleri kıymetlendire
rek, eğer icabediyorsa, dile getirilecektir. Ben 
Gecekondu Kanununun belediyelere gecekondu 
meselesini halletmek hususunda sağladığı im
kânlar bakımından madde için çok yararlı hü
kümler getirdiğine kaani bulunuyorum. Bu mad
denin Yüksek Meclisçe aynen kabulünü istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (fa tanM) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Çeli'kbaş. arkadaşımız ve Sa
yın Güven (arkadaşımız vakıflarla bendenizin 
savunduğum tezin vâridolmadığını ayrı yönler
den ifade ettiler. Bu üçüncü maddede, «Vakıf-
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ların idaresi dışındaki katma bütçeli daireler» 
tâbiri vardır. Bendenizce, «Vakıfların idaresi 
'dışındaki katma bütçeli dairelerin» ibare-
sindeki (dışındaki) kelimesi kaldırılmak lâzım
dır. Yani Vakıflar İdaresi de arazi verecek dai
relerden olması lâzımgelir. Binaenaleyh benim 
madde 3 üzerinde konuşmam yerindedir. 4 ncü 
maddede, vakıflardan arazinin nasıl anlaşma 
suretiyle alınacağı tedvin edilmiştir. Anlaşmak 
suretiyle alındığı takdirde bedelsiz verilmesi 
noktası yoktur. §imdi şu noktayı arz etmek is
terim: Vakıflar Kanununun 10 ncu maddesi; 
«Tahsis edildikleri maksada göre kullanılmala
rı kanuna veya âmme intizamına uygun olmı-
yan veyahut işe yaramaz hale gelen hayrat va
kıflar İdare Meclisinin teklifi ve Bakanlar He
yetinin karariyle mümkün mertebe gayece ay
nı olan diğer hayrata tahsis edilebileceği gibi 
(bu kalbîl hayrat ayın veya para ile değiştirile
rek elde edilecek ayın veya para dahi aynı su
retlerle diğer hayratlara tahsis olunabilir.» der. 
Şimdi, görülüyor ki, Medeni Kanunumuzla bü
yük bir devrim yapılırken o devrimin icabı ola
rak getirilmiş, vakıflara yeni bir şekil veril-v 

miş olan Vakıflar Kanunu, prensip itibariyle 
o vakfın 'satılmasını, parasının alınmasını, o 
vakfın hayratına veya .başka bir hayrata, bir 
hayır işine bunun sarf edilmesi esasını kabul 
etmiştir. Bu kanun ıböyle kabul etmiş, başka 
türlü de kabul edebilirdi, yani bir Anayasa 
hükmü yoktur. Ben iki seneden beri yapılan 
münakaşalarda nereye takılındığmı, komisyon 
tartışmalarını da bildiğim için, takılman iki 
nokta vardır. Birisi kaynağını dinden alan va
kıf, hayır müessesesine mi dokunuyoruz gibi 
bir düşünce hissi ıbir tarafı, bir tarafı da va
kıf arazileri özel arazidir, bu özel arazi ancak 
Anayasanın öngördüğü şekilde bedelini vererek 
almak lâzımgelir fikri vardır. Bana söylenecek 
şeyler, bu fikre karşı söylenecek (bunlardır. 
Bunların ikisine de cevap vermek mümkündür. 
Vakfın tarihiyle buna cevap veriyorum. Vakıf
ta devamlı şekilde reformlar yapılmıştır. Za
ten fıkıh kaideleri de İmamı Âzam'm koyduğu 
kaidelerdir. Dört ayrı imamın, ayrı ayrı koy
duğu kaideler, yani bunlar ayrıca kanun mad
deleri halinde değildir. Menşei bu. Ondan son
ra din adamları, yani o zamanda hâkim sınıfı
nı teşkil edenler, bunlar üzerinde din esasla
rına uygun 'olarak değişiklikleri yapmışlar, do

kunulmazlık meselesine dokunmuşlar, dokun
muşlar. Meselâ üzerindeki binanın nemasını 
vakfediyor. Bina yanmış, (bina yanınea mecbjur 
'olmuşlar ona bir kaide bulmaya Türk hukuk
çuları, bizim büyük ulemamız, büyük dedelejrıi-
nıiz, ağabeylerimiz, bunlar oturmuşlar, bu bbş-
;luğu doldurmuşlar. Ona göre vakıf için ka^de 
koymuşlar ve böylece mütaaddit değişikliklere 
uğramış. Nihai değişiklik, ilk defa kanun ha
line gelmiş 1274 te Cevdet Paşa'nm da içinde 
bulunduğu heyet, o heyet tabiî bizden çok da
ha iyi bunu biliyor. Biz bunu bir parça bili
yorsak EbülüJâ Mardinli'den okumuş olduğu
muz için bu kadarına vâkıfız. İhtisas olmadık
ça eski hukuku hilmeye imkân yoktur. 1274 ta
rihinde ıo zamana kadar yazılı olmıyan kaideler 
derlenmiş, toplanmış sahih vakıflar diye de ki
taba geçirilmiştir. İlk defa kanun kot halene 
getirilmiştir. O kot haline geldikten sonra da 
mütaaddit değişikliklere uğramış. En son de
ğişiklik de Vakıflar Kanunundadır. Bu kanu
nu da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kanun ya
pılırken başka türlü de tedvin edilebilirdi. Mü
nakaşalarda daha üstün fikir ser d edenler «ila
ha başka türlü yapabilirdi. Binaenaleyh, vak
fın dokunulmazlığı meselesi, eğer dokunulmuş-
sa zaten Medeni Kanunla dokunulmuş, bugün 
tesis hükümlerini değiştiren bir kanun tekjifi 
Millet Meclisinden geçmiş, Senatoya gitmiş, va
kıf müessesesini daha şümullü hale getirir bir 
madde haline gelmiştir. Yani bugün Türk Par
lâmentosunda bir diğer kanattan ıbelki de cılktı, 
kesin bilmiyorum. Ama bizden de çıktığını bi
liyorum, Cumhuriyet Senatosunda olduğunu bi
liyorum. Bir vakıf müessesesi getirilmiştir. Bu, 
Vakıflar Kanununda tasfiye yapmıştır Tasfjye 
Kanunu. Yani dokunulmazlık olmadığını gjös-
terecek şey Vakıflar Kanununun kendisidir. 
Şimdi biz burada bir formül içerisinde keidi 
hayratını idame eden arazileri alın demek müm
kün değildir, biz de bunu söylemeyiz. Bunla
rın dışında kalan ve şu Vakıflar Kanununun 
10 ncu maddesindeki esasa giren arazilerin jbi-
lâbedel verilmesi lâzımgelir. Bunun takdirini 
buradaki madde üzerindeki esasa (göre Vakıf
lar İdaresine bırakacağız. Bendeniz özür djili-
yerek ifade edeyim, arkadaşım Hasan Ünlü j de 
ifade ettiler, zaten bu üçüncü madde kolay ko-
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lay işlemiyecek. İdareler kendilerine lâzım 
olanları ayırsın dediği zaman, bir asır ileriyi 
düşünecek, belki de orada plaj yaparım bizim
kilere diyecek. Araziyi, neme lâzım, elimizde 
bulunduralım diye bir ölçünün içine girecekler. 

Bir de 8 nci madde var: «Bu kanun gere
ğince belediyelere devredilen arazi ve arsalar
dan, şehir ve kasabaların ticari, iktisadi, sınai 
faaliyet merkezlerinde veya kesif iş bölgesin
de bulunan ve bu sebeplerden alım - satım de
ğerleri yüksek veya imar plânlarına göre be
lirli...» Bir de bunlar var, bunlara da istisna 
koyacağız. Bu ayrı, 8 nci maddede konuşula
cak. Şimdi bütün bunları nazarı itibara alır
sak, verdiğim deminki iki emsal de nazarı iti
bara alınırsa 1341 tarihli Bütçe Kanununda ilk
öğretime ait bütün vakıflar özel idarelere dev
redilmiş, bütçe kanuniyle. 831 sayılı Kanunla 
su işleri de belediyelere devredilmiş. Şimdi bu
rada işi yapan belediye olduğuna göre, biz be
lediyeye devrediyoruz, şahıslara devrediyoruz 
değil. Evvelâ belediyelere devrediyoruz. Bura
mda da suları nasıl devrettiysek belediyelere, ec
dadımızın sularını nasıl vermişsek belediyelere, 
•ecdadımızın bıraktığı ve verilmesi mümkün 
olan, onun komisyon tarafından ve Vakıflar 
İdaresinin mütehassısları tarafından formüle 
edilmesi şekline biz burada katılırız, formüle 
edilsin, evvelâ uygun bir formül yapılsın, on
ların da belediyelere verilmesine bir engel ol
mamak lâzımgelir, endişe etmemek lâzımgelir. 
Yine şahıs mülküne dokunmak meselesi bahis 
konusu değildir. Şahıs mülküne dokunulamaz. 
Zaten mazbut vakıf haline soktuğumuz zaman 
»da oluyor. Vakıfların çeşitlerine ıgöre mülhak 
vakıflar var, mazbut vakıflar var. Son kanun 
ile zaten ikiye irca edilmiştir. İdaresine kimse 
alâkadar olmadığı zaman muayyen bir süre 
mazbut vakıf haline geliyor, el konuyor. Vakıf
lar ne yapıyor? Vakıflar İdaresi ancak pek 
cüzi kısmı ile .meşguldür. Üst tarafiyle zaten 
meşgul değil. Demin de arz ettiğim gibi, bun
dan yirmi sene evvel Vakıflar İdaresinden sa
tın almaya kalksa idik Zeytmiburnu mmtakası-
nı biz, belki elli bin liraya, yüz bin liraya hep
sini satın alabilirdik. Bugün milyonlarca lira 
ediyorsa bu vakıf arazisi, bunun sebebi oraya 
gelen gecekonduculardır. Gecekonducular gel
miştir, şehir büyümüştür, arazi kıymetlenmiş-

tir. Bu kıymetlenmeden dolayı vakıf burada 
hak iddia ediyor. Zaten Hükümetin politikası, 
Beş Yıllık Plânın politikası, getirilen diğer ka
nunlar, -metinlerini henüz görmedik ama esas
larını aşağı - yukarı talimin edebiliriz, katılı
rız veya katılmayız, ama esasına katılırız - esas 
noktasında arazi spekülâsyonunu önliyecek, ar
sa ofisi esasında bunlar için (getirilmiştir. Ya
ni bu türlü arazi spekülâsyonları yapılıp da 
kıymet fazlası haksız, yoksul halkın sırtından 
fazla bir şeyi almasınlar diye getirilmiş kanun
lar. Şimdi Vakıflar İdaresinin elinde olan bu 
fazlalık, yani kıymetli arazimi verir miyim, di
yor. Bir kere nazaridir bu kıymetli arazisi, 
kırk para alamamaktadır oradan kalktı mı, 
ibütün halk Ankara'ya hangi Hükümet olursa 
olsun, o Hükümetin etrafına gelmektedir. Bir 
defa kolay kolay hiçbir Hükümet Vakıflar İda
resini oradan cebredip de bir parayı aldırma
ya muktedir değildir. Fiilî vaziyet bu. Şimdi biz 
bu kanunu yaparken yani fiilen orada oturan, 
yaşıyan vatandaşlarımızın alamadığı şeyi biz 
alıp Vakıflar İdaresine vereceğiz. Vakıflar 1da-

. resine bunu bir taraftan vereceğiz, öbür taraf
tan da elli milyon lira bütçeye koyup camileri 
tamir ettireceğiz. Onun için istirham ediyorum 
bunda yardımcı olunuz ve 1/4 . mülkiyet hak
kını, gecekonduların mülkiyet meselesini hal 
ve fasledelim. 

BAŞKAN — Efendim altı arkadaşımız ko
nuştu. Kifayet önergesi geldi. Diğer söz alan 
arkadaşlar, Sayın Arif Ertunıga, Sayın Nihat 
Diler, Sayın Tahir Akman. Komisyon söz isti
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROÖAN (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 

EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli1 

milletvekilleri, konuşan hatiplerin görüşlerinin 
hiçbirisine katılmadığımızı peşinen beyan ede
riz. Serd ettikleri fikirlere teşekkür ederim. 
Ancak bu maddenin, yapılacağı kadar iyi ya
pıldığına kaaniiz. Şimdi serd edilen tenkidlıere 
hatiplerin sırasına göre, aldığım notlara göre, 
cevaplarımı veriyorum. 

Evvelâ C. H. P. den Sayın Reşit Ülker, söz
lerinin ilk kısmında yüzde 23 arazinin vakıflar 

j hariç, diğer çoğunluğun vakıflara ait araziler 
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üzerine gecekonduların yapılmış olduğunu be
yan buyurdular ve buraya yerleşen fakir halka 
zaten kanunun esprisi icabı bedava arazi veril
mesi lüzumuna işaret buyurdular. Evvelâ şunu 
belirteyim ki, vakıfların arazisi vatandaşa de
ğil, belediyeye bedeliyle verilecektir. Yani fa
kir vatandaşın hakkını koruyalım, onlara yar
dımcı olalım fikri, sözü, fikrin bir süs»dür. 
Esasında bu maddede sarahaten de görülüyor 
ki, bu araziler belediyeye verilecek bedava ara
zi dışında tutulmuştur. 

Neden bedava verilmez? Vakıflar hususun
da geniş bilgiler veren eserler mevcuttur. Bu
rada uzun uzun izahat verip hem ukalâlık yapı
yor görünmek istemem, hem de sizleri yormayı 
arzulamam. Imam-ı Yusuf ve îmam-ı Muham-
med'in vakıf hakkındaki tarifi şudur: «Menfa
atleri insanlara aidolmak üzere bir aynı Alla
nın mülkü olarak saklamak, temlik ve temel
lükten menetmektir.» Şimdi Sayın Reşit Ülker 
ikinci konuşmasında dediler ki, her defasında 
karşımıza bu müessese iki şekliyle çıkmaktadır. 
Ya deniyor Allahm malıdır, el sürülmez, dini 
bir cephesi vardır, ya ferdî mülkiyet muamele
si görecektir. Binaenaleyh Anayasaya aykırı
dır, ancak kamulaştırma yolu ile gidilebilir. 
Yani bedeli ödenebilir. .Hangi yoldan alırsanız 
alınız ikisi de haklıdır. Bu ikisi de bu vakıf ara
zinin bedelsiz olarak Vakıfların elinden çıkma
sını gayrimümkün kılar. Vakfın üç unsuru var
dır. Birisi vâkıf, vakfeden, ikincisi vakfın mev
zuunu teşkil eden mal. Üçüncüsü vakfın temin 
ettiği istifade ve bundan intifa edecekler. Vak
fın mevzuunu teşkil eden malı vakıf, vakfeden 
bir vakıfname hazırlar, Vakfiye. Buradaki tes-
bitin dışında, esasen ruhunda da, vakfın ruhun
da da bu mündemiçtir, dışında bir muamele ya
pılamaz, bir yola gidilemez. Dediler ki, biz ka
nun çıkaralım, olsun. Nitekim ilkokullar vak
fındı, aldık özel idareye verdik, oradan da ma
arife geçti. Yine ilâve ettiler, vakıf sularını al
dık, Sular idaresine verdik, iyi ama, tahsisi dı
şına çıkaramadınız ki. Yine su çeşmeden ak
makta ve vatandaş bunu içmekte ve istimal et
mektedir. Yine okulda talebe okumaktadır. 
Ama, idaresi tapudaki kaydı kimin üzerinde 
olursa olsun. Size tarihten bir misal vereceğim. 
Viyana'ya Türk akınları olduğu sırada, bu mu
harebelerde ölenlerin, yaralananların ailelerine 

ve yaralılara yardım edilmesi için bir vakıf 
tesis edilir, ikinci Viyana muhasarasından son
ra geri çekilip tekrar Viyanaya gitmek bizim 
için mümkün olmayınca artık yeni yaralı yeni 
ölü meydana gelmediğinden bunların aileleri ve 
çocukları da zamanla bittiğinden yani bu vakılf-
tan istifade edenler bittiğinden düşünürler, bu 
vakfın neması kime tahsis edilmelidir? işte Bi
rinci Cihan Harbinde ölenlerin çocuklarına 
tahsis edilir. Yani maksat dışına çıkmak kati
yen bahis konusu olamaz. Ama Reşit Ülker der 
ki, ben yaptım, olsun. Olmaz, bu hocanın hikâ
yesine döner. Yahut Aıbdülhak Hamit'in «̂ Ma
dem ki ben yazdım, yazana ahfâ» demesi gibi 
ki, nâkâfidir, Esasa, prensiplere aykırı olur. 
Hem vakfın ruhuna aykırıdır, hem de mülkiyet 
esasına aykırıdır. Siz vakfı hot behot aldıpız 
mı bundan sonra kimse vakıfta bulunmaz. Bu
lunacak, bir maksada tahsis edecek bir yardım, 
bir hayrat. Ayıracak malının bir kısmını ki va
kıf olsun. Siz de o malı, o tahsisi, o cihete, ol
madığı takdirde, gene 10 ncu maddeyi kendile
ri okudular, ona uygun bir şekle tahsis edecek
siniz. Binaenaleyh, bu sarahat karşısında vakıf 
mallarının hot behot bedelsiz olarak belediyeye 
intikali bahis mevzuu olamaz. Bu sebepten bu 
hüküm de istisna tutulmuştur. 

Şimdi, ikinci hatip Sayın Diler'in konuşma
sına geliyorum, özür diliyerek beyan edeceğim 
ki, fikirlerini madde ile bağdaştıramadım. Ana
yasanın 38 nci maddesine aykırıdır, dediler. 

NlHAT DlLER (Erzurum) 
desine de. 

11 nci mad-

O E ç I c I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü N U R ! 
EROĞAN (Devamla) — 38 le 11. Onu da oku
yayım. Bir kere kanun tasarısı özel mülkiyetin 
bedelini vermek suretiyle almalbileceği hususu
nu tasrih etmiştir. Bedelsiz olarak özel mülki
yet alınmıyor, tasarıda. Böyle olunca, Anaya
sanın 38 nci maddesine aykırılığı mevzuııfaahso-
lamaz. Anayasanın 37 nci maddesi sarahaten 
ferdî mülkiyetin hususi mülkiyetin kamulaştır
ma yoluyla alınabileceğini, yani bedeli ödenir, 
diyor. Biz de zaten öyle yapıyoruz. Tasarı o. 
Bunun aykırılığı neresinde Anayasanın 38 nci 
maddesine ? 

11 nci maddeyi okuyayım. 11 nci maddenin 
bu işle de hiçbir alâkası yok. 11 nci madde 
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temel hak ve hürriyetlerden 'bahsediyor. «Temel 
hak ve hürriyetler Anayasanın sözüne ve ruhu
na uygun olarak ancak kanunla sınırlanabi
lir.» 

Temel hakka bir tecavüz yok. Bilâkis temel 
hak tarsin oluyor, bu tasarıyla. Hususi mülki
yet mukavemet kazanıyor, yeni bir tasarının 
tecavüzünden de ayrılmış oluyor. Deniyor ki, 
bunlar hod behod belediyelere, filâna verilmi-
yecek. Bedeli verilerek alınacak. Anayasaya 
aykırılık balhis konusu değildir. Sonra Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesi ile bir irtibat kur
maya kalktılar. Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesi, hatırımızda kaldığına göre, iktisabi 
müruru zamandan bahsetmektedir. Burada ik
tisabı müruru zamanı çelen bir hüküm yok. 

20 senesini doldurmuşsa o adam, sahipsiz 
mülkse, tapuda sahibi yazılmamışsa mahkeme
ye müracaat etmiş zaten almış, gitmiştir. 

Sayın Hasan Ünlü'nün beyanlarına geliyo
rum. 189 sayılı Kanun Milli Savunma Bakanlığı 
iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrasına ve bu 
Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzu
mu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkında kanun... 

Bu kanun da askerî zaruretlerden doğmuş 
bir kanundur. Sonradan gelen fazlalığı bir kul
lanma yolu aranmış ve bu askerî zaruretler ile 
Millî Savunma Bakanlığına verilmiş, araziden 
kullanılmıyanlarm satılmasına cevaz vermiştir. 
Bunun da bu madde ayrı bir hüküm halinde 
konması zaruri değildir. Yani istisnalar arasın
da konması kanunun kendisinde ".nündemiç mâ
nada mevcuttur. Şimdi bu yerler, 1.89 sayılı 
Kanun gereğince satılmasına cevaz verilen yer
ler belediyeye verilmemiş ki, Sayın Ünlü'nün 
ifadesinden anladığımıza göre belediyeden bir 
şey istiyelim. Millî Savunma Bakanlığına tahsis 
edilmiş, Millî Savunma Bakanlığı buraya loj
manlar yapıyor, Hazine bedelini alıyor. Belediye 
ile bir irtibatını kuramadım. 

Sayın Çelikbaş'a tamamen anlayışımızda 
birlik müşahade ettiğimiz görüşlerinden dolayı 
kendilerine komisyon olarak sadece teşekkür 
ederiz. Bunu da bir vazife telâkki ediyoruz. 

Sayın Güven, sahibi bilinmiyen bir arazi
den bahsettiler, Sahibi olmıyan, sahipsiz ara
zi diye birşey yoktur. Prof. Heart'm verdikleri 
istatistikten şu kadarı şunun malı, bu kadarı 

bunun malı, o kadarı da ötekinin malı üzerinde 
yapılmış olan gecekondular diyor ve verdikle
ri yüzde rakamları da yüzü doldurmadığı için, 
kalan boşluk da sahibi bilinmiyen arazi olarak 
'ortaya çıkmış oluyor. Medeni Kanunun 642 nci 
maddesi sarahaten salhilbi bilinmiyen arazi diye 
birşeyin mevcudolmadığmı, bunun Hazinenin 
malı olduğunu göstermektedir. 

Bu madde üzerinde de uzun boylu uğraşıl
mış ve bu şekli almıştır. Komisyonumuz aynen 
kabulünü rica eder. Saygılarımı sunarım. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın sözcüden bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bir dakika ay
rılmayınız, bir arkadaşımız sual soracak. 

Buyurunuz Sayın Diler. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) - Efendim, 
maddenin birinci fıkrası bedelsiz olarak bele
diyelerin mülkiyetine geçen arsaları sayıyor. 
İkinci fıkrası da istisnaları sayıyor. Bu meyan-
da 4753 sayılı Kanunun hükümlerince kültür 
arazisi olarak tesbit edilen araziler de bu ara
zinin içinde görülüyor. Zaten 4753 sayılı Kanu
na göre değil, Medeni Kanunun içinde dahi 
kültür ^arazisi olabilen arazi bulunduğu ve da
ha ziyade gecekonduların bu kültür arazisi üze
rinde kurulduğunu, inkişaf etiğini, bu takdir
de Medeni Kanunun 639 ncu maddesine göre 
bir iktisabi müruru zamanla hak kazanmış ve 
fakat tescilini yaptırmamış bir hak sahibinin 
durumunu göz önüne getirip de bedelsiz bir şe
kilde belediyelere mal etmek Anayasanın 38 nci 
ve dolayısiyle 11 nci maddesine aykırı değil mi
dir? Anayasanın 11 nci maddesi kişilerin temel 
hak ve hürriyetlerini beyan ederken mülkiyet 
hakkını da saymıştır. Bu yolda Anayasa Mah
kemesinin bir içtihat kararı da vardır. Sayın 
sözcü acaba bu sualime ne gibi bir cevap vere
bileceklerdir? Bana verdikleri cevap tatmin 
edici değildir, eğer kanun bu şekilde tedvin 
edilirse, Medeni Kanunumuzun hükümlerine 
göre iktisabi müruru zaman yolu ile kazanılmış 
olanların tapuya tescil edilmesi lâzımgelen va
tandaşın mülkiyetine bedelsiz olarak belediye
lere geçmiş olacaktır. Acaba ne gibi bir düşün
ceye sahiptirler? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — Efendim, bir kanun 
hakkında hattâ lalettayin bir roman hakkında 
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fikir mütalâa serd ederken, baştaki mukadde-
meyi yahut birkaç sayfayı veya bir iki madde
yi okumak kâfi gelmez. Sonuna kadar okuya
caksınız, hepsini okuduktan sonra kül halinde 
mütalâa edeceksiniz ve fikrinizi ondan sonra 
serd edeceksiniz. 

Şimdi bu kanun da Anayasanın 11 nei mad
desine açık aykırılıktan 'bahsettiler. 11 nci mad
deyi tekrar okuyorum. «Temel hak ve hürriyet
ler Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun kamu ya
ran, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve 
millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hak
kın ve hürriyetin özüne dokunamaz.» Hangi 
hakka, hangi hürriyete tecavüz görüyorlar? 
38 nci maddeye geliyorum. Zamanınızı aldığını 
için özür dilerim, mecbur bırakıldım. «Devlet 
ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerek
tirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin öde
mek şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malların, kanunda gösterilen esas ve usullere 
göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırma
ya veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurma
ya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariy-
le kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle öde
meyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı 
aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak öde
nir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırlan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçü
ler içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan ve 
kanunla gösterilen kısmının ve küçük çiftçinin 
kamulaştırılan toprağının 'bedeli her halde pe
şin ödenir.» 

Maddeyi okudum, tekrar beyan ediyorum. 
Bu maddeye bir aykırılık yoktur. 

639 neu maddeye gelince; demin arz ettim, 
sözlerimin başında dedim ki; bir eser hakkın
da, bir kanun hakkında fikir beyan etmek için 
sonuna kadar okumak lâzımdır. Şayet hakkı 
bedele inkilâbetmişse, o takdirde zaten onun 
hakkına tecavüz etmiyoruz biz. Oradaki müd
det 20 seneyi doldurmuşsa artık onun bedelini 
ödemek mecburiyeti var. Sadece mahkemeye 
gitmiş, bir ilâm almamış değil. Ama 5 sene 

oturdum ben, daha müsaade ederseniz 15 seiıe 
dana oturacağım diyen bu adama bir hak tanı
yanlayız. Saygılarımla. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Kâfi değil 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim cevap verdi, sizin mü
talâanız başka olabilir. 

Son söz milletvekilinindir kaidesine uyarak 
sırada bulunan Sayın Arif Erturıga'ya söz ve
riyorum. Buyurunuz efendim. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, hakikaten büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek olan bu gecekondu 
kanun tasarısının konuşulması sırasında qn 
önemli maddelerden bir tanesi de bu 3 ncü mad
dedir. 3 ncü madde, arkadaşlarımın temas et
tiği gibi, evvelâ birinci fıkrasında hangi saha
lar bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine 
geçecektir, bunu ifade etmekte. Diğer ikinci 
fıkrada da istisnaları söylemektedir. Burada 
bedelsiz olarak belediyeye intikal edecek olan 
sahaların sayımı sırasında pekşok fikirleri or
taya atıldı. Bunun prensibi, Sayın Fethi Çe-
likbaş arkadaşımızın ifade ettiği gibi, hakika
ten çok yerindedir. Bunu bütün samimiyetim -
lc kabul ediyorum. Ancak bir arkadaşımız or
taya bir iddia serd etti. Profesör Harfin yap
tığı bir etüde göre, buradaki sahaların yüzde 
57 sinin yani -gecekondu kurulmuş bulunan 
arazinin yüzde 57 si îstanbulda, şahıs arazileri
nin üzerindedir dedi. Diğer yüzde 23 ü de va
kıflar üzerindedir dedi, % 5 i belediyenin ve 
diğerleri de bilinmiyen kimselerin. Bu güzel 
kanunun ve bu önemli maddelerin kabulü es
nasında kanunumuzun ihtiyaçlara cevap vere
bilmesi için her hangi bir açık nokta kalmasıin 
diye bu konu üzerine biraz daha eğilmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bu madde 6188 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde idi ve o za
man bu kanun yapıldığı zaman hakikaten ge
niş sahaların, gecekondu sahalarının tesbıiji 
için büyük bir ümit getiriyordu. Fakat bugü
ne kadar geçen zaman göstermiştir ki, bu 
ümit öyle ilkinden zannedildiği gibi geniş bir 
ümit olmamıştır. Şimdi bilhassa Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımın üzerinde durduğu Vakıf
lara ait araziler ürerinde hele sayın komisyo^ı 
sözcüsü arkadaşımı da dinledikten sonra biraız 
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içimde tereddüt uyandı. Bu tereddütleri nasıl 
izale edebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunun üzerin
de biraz olsun durmakta fayda görüyotrum. El
bette ki, Vakıflara aidolan, vakıf olan, mese
lâ cami gibi, sair hayrat gibi yapılan şeyler 
üzerinde komisyon sözcüsü ile ayrı fikirde ol
maya imkân yoktur, onunla beraberiz. Ama 
Reşit Ülker arkadaşımın söylediği gibi de böyle 
yıllarca evvel üzerinde gecekondu yapılmış 
ve artık Vakıfla alâkası kalmamış bu arsaların 
hâlâ daha Vakıflara aittir diye bunun üzerinde 
böyle ısrarla durmakta bence bir isabet olma
ması gerekir. Bu itibarla bu vakıf durumunu 
kaybetmiş olan, hedefini kaybetmiş olan, mak
sadını kaybetmiş olan bu sahalar nasıl olsa fa
kir vatandaşlar tarafından işgal edilmiş ve 
oraya bir yuva yapılmış, vatandaşlarımız içine 
girmiştir. Bu arsaları vakıfın da bir faziletine 
istinaden bunu belediyelere devretmek suretiy
le vatandaşlarımızın burada, yuvalarında rahat 
yaşamalarını temin etmek her halde daha isa
betli bir iş olur kanaatindeyim. Elbette bele
diye de buraları kullanırken, hakikaten mak
sadına uygun olan şahıslar üzerinde duracağı 

ve bu fakir - fukaranın da bu yüzden istifade 
edeceği cihetini şüphesiz düşünecektir. Bu
nun dışında arkadaşlarım pek konuşacak mev
zulardan bir tanesi de Hasan arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, Millî Savunmaya aidolan sa
halar vardır. .İzmir'li arkadaşlarım çok iyi bi
lirler; hemen İzmir'in göbeğinde sayılabilecek 
yerlerde bile vaktiyle Millî Savunmanın geniş 
arazileri vardır, Kadifekâlenin arka tarafların
da. Buralarını hâlâ Millî Savunma kendi ihti
yacı için tutmaktadır. Bunların diğer tarafla
rında gecekondular kurulmuş, caddeler açıl
mış, elektrikler, kanalizasyon yapılmış ve yüz 
binlerce vatandaşlarımız burada iskân halinde
dir. Ama bu sahalar Millî Savunmanındır diye 
vatandaşlar ile Millî Savunma arasında bir için 
için mücadele devam etmektedir. Bu sahalara 
Millî Savunmanın ihtiyacı var mıdır, yok mu
dur diye sadece oraya bırakacak olursak, sa
nırım ki, arkadaşım biraz daha güzel karika-
türize etti, her hangi bir idare kendisine plaj 
yapacağım diye 50 - 100 yıl sonrası için dahi ol
sa bir yeri elinde tutmaik ister. Bu düşünceden 
sıyrılmak için bu hususta nasıl bir tedbir getd-
tebiliriz, bir yol bulabiliriz? Bu mevzu üzerin

de de insan hakikaten durmaktan kendini ala
mıyor. 

Bu konular da biraz halledilecek bir şekle 
girdikten sonra, esasında büyük bir nisbette 
ittifak ettiğimiz bu madde üzerinde bence da
ha fazla durmaya lüzum yoktur, sebep yoktur. 
Birçok yönleriyle isabetli tarafları vardır. Ama 
bu üç beş tereddüt uyandıran kısımlar da hal
ledilmiş olsaydı isabetli olurdu. 

Saygılarımla. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; bundan sonra bir dördüncü mad
demiz var. Aynı görüşmelerin bu maddede de 
tekrarlanmamasını temin için komisyon Baş
kanı sıfatiyle huzurunuza çıktım ve noksan 
kalan bâzı hususları da cevaplandırmak ihtiya
cını hissettim. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, bu 
3 neti maddede yazılı istisnalarda Vakıflar İda
resi dışındaki katma bütçeli dairelerin terimi
ne takıldı ve bundan dolayı da bir teklif ileri 
sürdü. Der ki, arkadaşımız; kanunen veya fii
len hayrî hizmeti kalmamış, gayesini kaybet
miş veya tahsis gayesi ortadan, kalkmış olan 
vakıf gayrimenkullerin acaba, bu kanunla 
gecekondulara tahsisi mümkün müdür? Şayet 
böyle bir tahsis imkânı varsa bunu tahsis ede
lim ve hayrî bir yolda vâkıfın amacı da ger
çekleşmiş olur, dediler. 

Arkadaşlar, elimizdeki Anayasa, ferdî mül
kiyet hükümlerinin tabi olduğu statüyü tesbit 
etmiştir. Bugün için ferdî mülkiyete, tabi olan 
gayrimenlkıullerin cebrî temellük sebebi dediği
miz istimlâk muamelesi dışında Devlet tarafın
dan bedelsiz olarak ne kendi hizmetleri için 
kullanılabilir, ne de bir başka gayeye tahsis 
edilebilir. Zannederim ki, Reşit Ülker arkada
şımla bu konuda mutlak surette mutabıkız. 

Şimdi bunda mutabık olduğumuza göre, va
kıf arazilerin mahiyeti bakımından acaba ferd 
arazisinden farkı var mıdır, yok -mudur? Bu
nu incelemek lâzımdır. Eğer vakfın mahiyetini 
ve tabi olduğu statüyü tesbit edersek durum 
açıklıkla ortaya çıkacaktır. 

Şimdi bizim ellimizde bir Medeni Kanun var. 
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Ondan evvel kurulmuş olan çeşitli vakıflar da 
mevcut. Bizim Medeni Kanunumuza göre, Me
deni Kamunun meriyet tarihinden olan vakıf
ların durumu ve Medeni Kanunun neşir ve 
meriyetiden sonra vakıf yerine kullanılan te
sis tâbiri üzerinde durmak lâzımdır. Şimdi 
Eeşit Ülker arkadaşıma tekrar soruyorum. 
Medeni Kanun hükümlerine nazaran tesisler 
özeL hukuk hükmî şahsiyetidir. Yani bir ano
nim şirkettir, tesistir ve hakiki kişiler tara
fından kendi malları orta yere konularak bir 
gayeye hizmet etmek üzere kurmuşlardır. Bu
nun dışımda Vakıftan bahsedilince genel olarak 
4 Ekim 1926 dan önce' vücut bulmuş vakıf
ları anlamak lâzımdır. 4 Ekim 1926 tarihin
den önce vücut bulmuş olan vakıfların dağı
nık ahvali bu Meclislerin gözümden kaçmamış 
ve 2162 sayılı Vakıflar Kanunu çıktı. Kısaca 
bir tasnife tabi tutmak lâzımgelirse burada 
birinci şık olarak kanunun veya fiilen hayrı 
bir hizmeti kalmamış olan vakıflar vardır 
ki, bunlar Vakıflar Umum Müdürlüğü tara
fımdan idare edilir ve bir fizyon şeklinde
dir. Türkiye'de çeşitli yerlerde ne kadar o şe
kilde vakıf varsa ayrı bir hükmî şahsiyete 
sahibolmadan mazbut vakıflar namı altında 
doğrudan doğruya Vakıflar idaresine terk edil
miştir. Bunun 'yanında mütevelliliği vakfeden
lerin seyrime şart edilmiş olan vakıflar var ki, 
bunlara da biz mülhak vakıflar diyoruz. Ama 
birincisinden olan farkı şudur. Bunlar, ayrı 
bir hükmî şahsiyete tabidir. Sadece Vakıflar 
İdaresinin umumi denetimi altındadır. 

Ayrıca yine eski duruma ve Vakıflar Ka
nununum getirilişine göre bir cemaat vakfı var 
ve bir de esnaf vakıfları vardır ki, bunlar 
da seçilmiş olan kişiler tarafından idare edil
mektedir. Şimdi arkadaşımın takıldığı nokta; 
kanunen ve fiilen hayrî bir hizmeti kalmamış 
olan ve Vakıflar İdaresinin idaresi altında bu
lunan Vakıflar arazisi üzerinde böyle gecekon
dular varsa bunları bedelsiz olarak verelim, 
derler. Bunları bedelsiz olarak vermeye im
kân yoktur. Mevcut Anayasa, kazanılmış hak
lar ve anakanunlar buna tam mânasiyle engel 
teşkil eder. Sebebi açık, her ne kadar Türk 
İdare Tarihinde Vakıfların müstesna bir yeri 
olması bakımındam yani Devletin zaman za
man yapması lâzımgelen işlerin vakıf tesis 
etmek üzere başarıldığı bir gerçektir. Ve bu 

bakımdan bir bakıma umumi menfaatlere ha
dim birer müessese olduğu söylenebilirse de as
lında gerek eski Medeni Kanunun meriyetim
den evvel kurulmuş olan Vakıflar olsun v)e 
gerekse Medeni Kanunun neşri ile meydana ge
tirilen tesisler olsun, menşei ve mahiyet vb 
bünyesi itibariyle tamamen bir hususi hukujî 
müessesesidir. Bunu Vakıflar Kanununun 11 n0i 
maddesi de açıkça teyidetmektedir. Vakıf pa
ralarla, Vakıfların akar neviinden olan gayri -
menkullerde hususi mülkiyet hükümleri cereyajı 
eder. Şu halde ferdî mülkiyeti koruyan hü
kümler bir özel hukuk müessesesi olan vakıf 
mülkiyetini de korumak zorundadır. Onlara, 
Anayasamız ve meri mevzuat bu bakımdaiı 
bir âmme hükmi şahsı olmadıkları için vje 
hattâ, hattâ umumi menfaatlere hadim bir mües
sese bulunmadıkları için, gerek eski vakıflajr 
olsun menşei itibariyle tamamen hususi huku^ 
müessesesi olduğu için, bunlara biz el atma s 
imkânından mahrumuz. Bu katî bir hüküm-
dür. Arkadaşımız da esasen bir temennide bu
lunmuştur. Zannederim ki, vermiş olduğumuz 
izahat kendilerini tatmin etmiştir. Dördüne! 
maddenin müzakeresi sırasında tekrar bu kc-
muya avdet edilmesi için kısaca mâruzâtta 
bulundum. 

Yine devam etmek mümkün, fakat vak
tinizi almak istemem. Arkadaşım onuncu mad
deden bahsetti. Onuncu madde meâlen tesbijt 
ettiğim şekle göre, Vakıflar Kanunumun onunciı 
maddesi, «İşe yaramaz hale gelen gayrimen-
kuller idare meclisinin teklifi ve Bakanla(r 
Kurulunun karariyle paraya tahvil ve parla 
mümkün mertebe aynı gayeye tahsis olunabi
lir.» Şimdi Nuri Bey arkadaşım bu kısmı 
gayet güzel izah ettiler. Evvelce bir gayeye 
tahsis edilmiş olaın bir vakıf aynının veya 
vakıf iradının mevzuu kalmayınca zamanımı 
gelişmesi itibariyle içtimai telâkkilerimizde, fen
nin inkişafından dolayı aynı şekilde paraya 
tahvilinde aynı gayeye tutulmanın mümkün 
olacağını düşünmek çok zordur. Yani bir di
ğer cepheden konudan da iş ele alınırsa, 
böyle bir gayeye tahsis için birleşme, satma 
gibi meselelere gitmek zordur. Biz burada 
Vakıf hukukunu şu şekilde kısaca eleştirdik
ten sonra bu kamunla vakıf gayrimenkullerinle 
getirmiş olduğumuz kolaylıkları izah edersek 
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neden bu hükmün konulduğunu, neden bundan 
sonraki dördüncü maddede özel hükümler ge
tirildiğini anlamış oluruz. 

Aslında vakfın, Sayın Eroğan tarafından izah 
edilen mahiyeti de göz önünde tutulursa, 
gayesinden başka yere tahsisi mümkün değil
dir. Bu tahsis keyfiyeti vakıfların korunması 
bakımından 2162 sayılı kanunda çeşitli hü
kümlere bağlanmıştır. Bir vakfın özel şa
hıslara satılması çeşitli formalitelere tabidir, 
Bakanlar Kurulunun karar istihsali lâzımdır, 
2490 sayılı Kanun burada uygulanmaz. Şu hal
de vakfın elindeki bir gayrimenkulu Hazine
yi temsil eden kimseler dahi olsa bu statünün 
dışında elde etmesine imkân yoktur. Bu kanun
la bütün bu formaliteleri ortadan kadırma ama
cı güdülımüştür ve (bizim ıkanaatimize 'göre 
vakfa aidolan ve halen gecekondular tarafın
dan işgal edilmiş bulunan gayrimenkullerin bu 
kanunun hizmetinde gerçek yerini bulacağı 
mutlaktır. Bunun bir tek şartı vardır. Or
kestra şefi olarak telâkki ettiğimiz bu kanu
na nazaran İmar ve İskân Bakanlığı şayet Ha
zinenin yetkilileri ile, şayet vakıflar yetkilile
riyle, şayet belediyelerle iyi bir organizasyon 
kurar ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tes-
bitine taallûk eden faaliyetlerine ayak uydu-
rursa hiçbir sıkıntıya mâruz kalmadan kanuni 
bir şekilde bu gayrinıenkuller tasarruf edilirse 
ve gecekondu sahiplerinin hizmetine sunulur. 

Burada Reşit Ülker arkadaşımın diğer bir 
konuda serd ettiği fikre de iştirak edemiyece-
ğim. Bu, Hükümet tasarısı tarafından hazır
lanan gerekçede de yazılıdır. Denir ki, bir 
hükme göre, gecekondu sahalarında toprak kıy
metlenmesi vardır. Bu itibarla eski tarihte şu 
bedelle bulunan, şu kıymette bulunan bir top
rak bugün buraya kesif şekilde gecekondula
rın yapılmasiyle kıymet kazanmıştır. Arka
daşlar, bunu bu şekilde anlarsak bu kanunu 
tatbik etmemize imkân yoktur. Ve benim ka
naatime göre bu hüküm izafidir, realiteye uy
gun değildir. Ama bunu buraya gerekçe olarak 
yazsak ve milletvekilleri olarak buradan be
yan etsek yarın öbürgün bu istimlâk bedelleri
nin tâyininde vazife görecek ehlivukuflar te
reddüde düşebilir. Filhakika bu gecekondula
rın bulunduğu araziler kıymetlenmiştir. Kıy
met neye göre tesbit edilecektir? Bunların isti

mal şekli kıymetlenmiştir. Toprak başkasının, 
üzerinde bir tapu atlında bulunan bir arazi 
üzerinde yüzlerce gecekondu var ve siz böyle 
bir gayrimenkulun, böyle bir zeminin malikisi
niz. Bu zemini satışa çıkartırsanız arkadaş
lar, üzerinde gecekondu olmıyan, pürüz bulun-
mıyan bir gayrimenkulun değerini mi tutar ? Ve 
buna arazi maliki bakımından kıymetlendir-
miştir denilebilir mi? Sonra bu araziler öyle 
bir arazidir ki, ister hakiki şahıslara ait ol
sun, ister vakfa aidolsun ve ister Hazineye 
aidolsun, sosyal şartların meydana getirmiş 
olduğu ve Devlet otoritesini sarsan bâzı tat
bikat imkânsızlıklar ile karşılaşılmıştır. Bu
gün bir fert tasavvur edin ki, vardır, bugün 
tatbikatnı görüyoruz, kendi arazisi üzerinde 
yüzlerce gecekondu yapılmıştır. Kanunlar bu 
zatın mülkiyet hakkını himaye eder ve hima
yenin yolları da belirlidir, mahkemeye gidip 
dâva açarsınız, men'i müdahale ilâmı alırsınız, 
hedim k a r a m alırsınız, fakat bunu infaz et
mek imkânından mahrum bırakılırsınız. Bunun 
çeşitli sebepleri vardır. Şimdi böyle bir temiz 
arazi aynı mmtakada üzerinde gecekondu ol
mıyan, pürüzü bulunmıyan, sosyal tehlikelere 
mâruz kalmamış bir arazi ile üzerinde gecekon
du olan arazinin kıymetlenmiş okluğunu dü
şünmek zordur. Ama istimal bakımından kıy
metlenme vardır. O da üzerinde bulunan, 
fiilen işgal etmiş olan şahsın, el kuvvetiyle 
iışıgal etmiş, bilek kuvvetiyle işgal etmiş olan 
şahsın yapmış olduğu tesisler fazla kira ge
tirir., Bunun dışında gayrimenkullerde izalei 
şüyu yapmak imkânı yoktur. Çünkü kıymet 
takdirinde, üstünde bulunan yüzlerce gecekon
du, yüz ayrı şahsa aittir, onlara ayrı ayrı de
ğer konması lâzımdır. Bizim satış usullerimiz 
belirlidir. Ve kıymeti ona göre tesbit edi
lir. Tamamının alâkalılara tebligat yapılması 
icabeder ki, aşağı yukarı izalei şüyu yapmak 
da muhaldir ve tatbik imkânı da yoktur. Şu 
halde bu araziler kıymetleniyor demek ilerde 
bu kanunun tatbikatında bilirkişilere yanlış 
done vermek demek olur. Ben Hükümetin bu 
ıkonudaki gerekçesine, bu mânada, kıymetle
nir gerekçesine iştirak etmiyorum. Bir kıy
metlenmenin şeklii başka yoldadır. Fakat 
arazi kıymetlenmemiştir. Değerler ona göre 
tesbit edilmelidir . Benim mâruzâtım bundan 
ibarettir ve son olarak söylüyorum, Sayın Reşit 

— 860 — 



m. Meclisi B : 79 14 . 4 . 1966 0 : 1 

Ülker arkadaşım temenni olarak getirdi. Bizim 
kanunlarımıza göre özel hukuk hükmi şahsiyeti 
olan vakıfların gayrimenkullerini bedava ola
rak dağıtmak imkânına malik değiliz. Bu konu
yu burada kapatalım arkadaşlar. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, filha-
Ürika saat 19,00 oldu. Ama üçüncü maddenin 
müzakeresini de bitirdik. Yalnız oylanacak ta
dil takriri kaldı. Bu itibarla beş, on dakika 
müsamahanızı istirham ediyorum. Sonra bü
yük karışıklıklar oluyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim sualim 
vardı, müruruzaman hakkında. 

BAŞKAN — Deminki sualiniz ise o cevap
landırıldı. 

KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL HAKKI 
TEKİNEL (Devamla) — Müsaade ederseniz bir 
az daıha geniş şekilde arzı cevaJhedeyim arka
daşım tatmin edilmiş olsun. 

Şimdi arkadaşımız diyor ki, bu madde ile 
tapulu ve tapusuz mallar bahis konusudur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Öyle değil 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bir dakika 
-müsaade buyucun efendim. 

Tapulu ve tapusuz mallar mevcuttur. İster 
tapulu olsun, ister tapusuz olsun, bunların fii
len işgali suretiyle eğer hukukî kıymetini kay
betmiş tapulu yerler varsa veyahut da tapuda 
kayıtlı olmayan gayrimenkuller varsa Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesine göre iktiisabi mü
ruruzaman hükümleri cereyan eder. Arkada
şım diyor ki, böyle bir gayrimenkulde şayet ik-
tis-aıbi müruruzaman hükümlerinde gösterilen 
(bütün unsurlar gerçekleşmiş olduğu takdirde 
fasılasız ve nizasız malik sıfatla hareket etmek, 
yirmi sene zilyedliği altında bulundurmak, ta
puda kayıtlı olmamak veyahut da tapunun hu-
kulkî kaybetmek gibi unsurlar gerçekleşirse, bu 
hak tesbit edilmiş olmasına rağmen, böyle bir 
gayrimenkul bu kanun gereğince hasbel kanun 
belediyeye devredileceğine nazaran bunun hak
kı ne olacaktır? Bu gayet basittir. Bunun bura
da yer almasına imkân yoktur. Umumi hüküm
ler uygulanır. Şayet böyle bir hak iddia edili
yorsa. Gider mahkemeye dâva açar ve bu yerin 

kendisine Medeni Kanunun 63-9 ncu maddesine 
göre verilmesi hakkında hâkim kendisine jbir 
ilâm verirse, bu vatandaş tapu alamaz, ancaik o 
tapusunu bu gayrimenkulu ikiisabeden bel< 
yeye götürmek suretiyle bedelini alır, yani 
hakkı bedele inkılâbeder. Bu umuımi hül 
dür. Bunun burada müşahhas olarak münak* 
sına imkân yoktur. Başkaca yapılacak bir 
yoktur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim Sat
irim olunmadım, sonram tekrar edeyim, j 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurjun. 
Sordunuz, cevap verdi, siz sual. sıorrrrayoıjsu-
nuz, fikrinizin müdafaasını yapıyorsunuz. | 

Sayın T ahir Akman arkadaşımız burada ıjrıı? 
Efendim sizin için söz hafkkı doğuyor. Sırada 
idiniz, Komisyon Başkanı konuştuğuna göre jko-
nuşacak mısınız ? 

TAHİR AKMAN (Çankırı) — Evet eden
dim. : 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TAHİR AKMAN (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlarım, vakıf mallarının bedelsiz olacak 
belediyelere devri hususu burada zikredilıjne-
ımiş loteaydı söz almıyacaktım. Sözümü daha jev-
vel almıştım. Kıymetli komisyon azaları ve ^ei-
si bu hususta etraflı izahatta bulundular | ve 
vakıf mallarının hiçibir suretle bedelsiz devre
dilmesinin hukukan mümikün olamıyaeağını be
yan ettiler. Hakikaten vakıf malları bir Dİev-
let malı değildir. Vakfın gayesine uygun olacak 
tesis edilmiştir. Bir âmme hizmeti yapacak 
maksadiyİe vakfedilen mallardır. Bugün ilgin 
bâzı vakıf malları gayesini kaybetmiş olabilir. 
Fakat .gayesini kaybetmiş olmakla beraber [ar
kadaşımızın okuduğu gibi, Vakıflar Kanunjın-
da okuduğu gibi, gayesine yakın olan yerljere 
tahsis edilir, hizmetlere tahsis edilir, deniyor. 
Hiçibir surette vakıf mallarının başka bir (su
retle istimali mümkün değildir. Bu vakfın ga
yesine uygun düşmez. Vakfın ruhunu da a^ap 
içinde bırakır. Vakıf malları şahıslar tarafın
dan, sultanlar tarafından, Devletin yüksek ha
demesinde bulunan şahıslar tarafından vaze
dilmiştir ve bunlar Allah'ın mülkü mahiyetin
dedir. Bu şekildedir vakfın gayesi. Hiçibir Su
rette de bu mallar vakfeden tarafından vak
tiyle geri alınamazlardı. Bu sebeple vaktijyle 
hakikaten bir kanunla sular, hattâ vakıf me^ar-
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lıklar belediyelere devredilmiştir. Ama bu doğ
ru değildi]'. Vakfın gayesine uygun olarak 
devredilmemiştir. Olmuş bir defa. Bugün için 
Yüksek Meclisten geçmiş, zannediyorum Sena
toda kabul 'edilmiş olan, vakıflar için yeni bir 
kanun tedvin edilmiş bulunmaktadır. Bu ka
nun eskiden olduğu gibi, vakıfların ihyası 
miaJksadma matuftur. Şu halde vakıf müessesesi 
eskisi gibi devam etmiş olsaydı, bugün Türki
ye'de birçok vakıflar yapılmış olacaktı. Her ne 
kadar bunun karşılığı olarak Medeni Kanunu
muzda bir tesis varsa da, tesisi bugün kimse 
yapmamaktadır. Formalitesi ağırdır, gayesi 
itibariyle vakfın gayesine uygun düşmemekte
dir. Vakfm bir ulviyeti, bir kutsiyeti vardır. 
Bu itibarlardır ki, bugün mazbut vakıflar içeri
sinde toplanmış olan ve bunların tasarrufu an
cak mümkün olabilir, hayrat nev'inden olan 
camilerdir, hastanelerdir, bunların hiçbir suret
le devri, satılması mümkün değildir, bunlar 
Devletin âmme emlâkine benziyen mallarıdır. 
Diğer mallar satılabilir. Satılır ama bunlar yi
ne vakfın, vâkıfın gayesine uygun şekilde ne-
malandırilır ve bunun gelirlerinden o suretle 
istifade edilir. Bu itibarla ben Reşit Ülker ar
kadaşımızın dediği fikirde değilim. Hiçbir su
retle bedelsiz olarak verilmesine taraftar de
ğilim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 

lokultuıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü madde yeteri kadar tartışılmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. Tadil önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığımı 
Gecekondu hakkında Hükümetin teklif etti

ği kanun tasarısının 3 neii maddesi 1, 2 ve 3 
fıkralarını aşağıda yazılı şekilde değiştirerek 
kalbulü için oya arz edilmesini saygiyle rica 
ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Hazinemin, Özel İdarelerin ve Va

kıflar İdaresi dışındaki katma bütçeli dairele
rin mülkiyetindeki arazi ve arsalardan ve 
28 . 12 . 1960 tarih ve 189 sayılı kanun kap
samına giren gayrimenkullerden veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden be
lediye sınırları içinde olanlar ve 0785 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesine dayanılarak tesbit 
edilen mücavir sahalarda bulunanlar bu ka
munda belirtilen amaçlarda kullanılmak üze
re bedelsiz olarak ilgili belediyelerin mülkiye
tine geçer. 

Ancak bir kamu hizmetine ayrılmış olan ve 
4753 sayılı Kanun hükümlerince kültür arazisi 
olarak tesbit edilenler veya gerek bu ve ge
rekse diğer kanunlarda belirtilen amaçlarda 
kullanmak üzere Hazine veya özel idare elinde 
bırakılması Bakanlar Kurulunca lüzumlu görü
lenler bu hüküm dramdadırlar. 

Bu kanunun uygulanması dolayısıiyle yapı
lacak imar veya ıslah plânlarında genel muva
zeneye dâhil dairelerin ihtiyaçlarını karşıla
mak amacı ile ayrılan veya ayrılacak olanlar 
veya yukarda ikinci fıkradaki hizmetler için 
lüzumlu görülenler daha önce belediyelere dev
redilmiş olup da üçüncü şahıslara geçmemiş ise 
aynı şartlarla eski sahiplerine geri verilir. 

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen ara
zi ve arsaları devralacak idarelerin yazılı mü
racaatları üzerine en geç 6 ay içinde yeni ma
likleri adına tescil eder ve durumu ilgililere 
yaziyle bildirirler. 

5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanı
larak yukarda birinci fıkrada sözü geçen daire 
ve kurumlarca belediyelere devrıolunan arazi 
ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu sebeple 
adı geçen daire ve kurumlar lehine tesis edil
miş ipotek kayıtları düşürülür. Alınmış olan 
taksitler geri verilmez. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gecekondu kanunun 3 ncü maddesindeki 

«Vakıflar idaresi dışındaki» ibaresinin mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa, 
Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen 

3 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe-
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kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

5218, 5228 ve 6187 sayılı kanunlara daya
nılarak 1 nci fıkrada sözü geçen daire ve ku
rumlarca belediyelere devnolunan arazi ve ar
saların ödenmemiş taksitleri alınmaz ve bu se
beple adı geçen daire ve kurumlar lehine te
sis edilmiş ipotek kayıtları kaldırılır. 

- Elâzığ 
Kevni Nedimoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında

ki 4753 sayılı Kanunla başlıyan cümleye şu 
ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Eraurum 
Nihat Diler 

«4753 sayılı Kanun veya Medeni Kanunun 
hükümlerine göre kültür arazisi olarak tesbit 
edilenler» ilâvesinin yapılmasını arz ve rica 
ederim. 

Yüksek Başkanlığa, 
İkinci maddede yapılan değişiklik gere

ğince 3 ncü maddede iarazi ve arsalar arasında 
bulunan «ve» kelimesinin yerine «veya» keli
mesinin konulması suretiyle maddenin değişik
liğinin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı teklif Ha
san Ünlü'nün teklifidir. Teklifi tekrar okuyo
rum. 

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün tek
lifi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hayır efen
dim. Bu önergelerden sadece Elâzığ Milletve
kili Sayın Kevni Nedimoğlu tarafından verilen 
önergeye katılıyoruz. Diğerlerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye 
katılmıyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kajbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(tstaulbul Milletvekili Reşit Ülker'in Öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Elâzığ Milletvekili Kevni Nedimoğlu'iran 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Saym Nedimoğlu. 
KEVNİ NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Efendim 

maddeyi tavzih bakımından arz edecektim. Ko
misyon katıldığını beyan ettiği için lüzum kal
madı. 

BAŞKAN — Vazgeçiyoruz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını daha 
evvel beyan etmişti. Önergeyi oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon evvelce katılmadı
ğım beyan etmişti. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Efendim, 3 ncü maddeyi Saym Kevni Ne-
dimoğlu'nun kabul ettiğiniz önergesi ile vâki 
değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum... Ka
ıbul edenler... Etmiyenler../ Kabul edilmiştir. 

15 Nisan 1966 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 19,20 

. . « • . . >•«<' 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumlıuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, gecekonduların imarı, 
tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) 
(S. Sayısı : 83) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 


