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ettirilmesine dair kanun teklifini geri aldı
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi îlifat 
Öztürkçme'nin, Gecekonduların imarı, tas
fiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve 
İskân ve Plân komisyonlarından üçer üye
den 'kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) 366:369 

6. — Sorular ve cevaplar 399 
a) Yazık sorular ve cevaplan 399 
1. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'-

m, Niğde'nin Aksaray ilçesini ortasında ak
makta bulunan Uluırmak suyunun yatağı-



Sayfa 
nın ıslahı için şimdiye kadar ne gibi işlem
lerin yapıldığına ve 1966 programına her 
hangi bir tahsisatın konulmuş olup olmadı
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gazi, Çifteler, Mahmudiye ve Sarıca'kaya il
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ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deri
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köylerinde haşhaş ekimine tekrar izin ve
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga, belli başlı 
ihraç mal ve ürünlerimizi elverişli taban fiyat
larla destekleyici şekilde stoklar yapılması ve 
ekonomik kurallara uygun kuruluşlar meydana 
getirilmesi konusunda bir konuşma yaptı. 

Hakkâri Milletvekili Ali karahan'ın, Hak
kâri'nin bakımsız ve kendi haline bırakılması
nın gelmiş geçmiş idarelere yüklediği ağır so
rumluluğa değinen sözlerine Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan cevap verdi. 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Meksika 
ve Arjantin'de dönümüne 800 kilo veren sonra 
64 adlı buğday tipinin memleketimizdeki tahıl 
darlığını giderecek nitelikte olduğunu açıkladı. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde yazılı neden ve sürelerle izin 
verilmesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'ye ödeneğinin 
verilebilmesi hususu kabul olundu. 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
763 sayılı Sayıştay Kanununun Büyük Millet 
Meclisinde yeniden görüşülmesi hakkındaki 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak, kanunun 
Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyona havalesi ve bu komisyonun ilk 
komisyondaki üyelerden teşkili hususları kabul 
olundu. 

Hendek kazası Kemaliye nüfusunda kayıtlı 
Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in kalan 
cezasının affı hakkındaki kanun tasarısı, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Avukat
lık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet 
hapse hükümlü Alman uyruklu AVilfried Herb-
reeht hakkındaki hapis cezasının affı hakkın-* 
daki kanun tasarısı ile 
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Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli eski Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve 

Sivil Savunma Kanununa iki ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının, 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşme sürele
rinin geçmiş bulunması dolayısiyle Anayasanın 
92 nci maddesi gereğince bugünkü tarihle ve 
Millet Meclisinde kabul edilen şekliyle kanun
laştıkları bildirildi. 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun tasarısı 
yeniden açık oya sunularak kabul olundu. 

Gecekondu kanun tasarısı ve tekliflerinin 
görüşülmesine 8 nci maddeden ve kaldığı nok
tadan 16 nci maddeye kadar devam edildi. 

1 Temmuz 1966 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
tsmail Arar önol Sakar 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair sözlü soru önergesi, 

Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/359) 

2. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/360) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Sayıştay kanunu teklifi. (2/338) (Ma
liye, Sayıştay, Anayasa ve Plân Komisyonuna) 

RAPOR 
2. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler

arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 

için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/146) (Gündeme) (S. Sayısı : 122) 
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BtRÎNOÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bşkanvekili İsmail Arar (Kocaeli) 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 ncü Birleş imini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin elektrikler yandığı za
man anahtarlarını da açarak beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan 

gelen sayın üyelerin lütfen beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENİ İL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin kadro kanunu hazırlıklarının gecikmesi 
ve Hükümetin hu hususta oyalayıcı demeçler 
verdiği hakkındaki konuşması ve Devlet Bakanı 
Refet Sezgin'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, kad
ro kanunu hazırlıkları ve bununla ilgili bâzı res
mî demeçler üzerinde gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) 
Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

Sayın 

Beni gündem dışı huzurunuza getiren husus, 
657 sayılı Personel Kanununun malî hükümleri
nin uygulanmasını sağlıyacak olan Kadro kanu
nu ile bu kanun hakkında Başbakanın ve Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan'm tevali eden beyan
larıdır. 

Türkiye'de yıllardan beri kalkınmayı etkili-
yen faktörlerin başında, memurların durumu 
gelmektedir. _ Devlet memurları gerek bağlı bu
lundukları statünün istikrarsız olması, gerekse 
maaşlarındaki istikrarsızlık, azlık ve fiyatların 
devamlı surette artması, büyük bir malî baskı al
tında bulunmaları, siyasi bakımdan huzursuz ol
maları... Maalesef kalkınmanın gerekli şekilde 
yapılmasına engel teşkil etmektedir. Hükümet
lerin zaman zaman beyanları da memurun du
rumunu gittikçe sarsmaktadır. 1961 Anayasası

na gelene kadar memurların hak ve hürriyetleri, 
özlük işleri Anayasa'da yerini bulmamıştır. Fa
kat 1961 Anayasası memurlar hakkında şu hük
mü vaz'etmiştir. 

Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci fık
rası aynen şöyle demektedir: «Memurların nite
likleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 
yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iş
leri kanunla düzenlenir.» 

• Sayın Milletvekilleri, Anayasanın bu hük
müne rağmen, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun kapsadığı hükümler maalesef Anayasa
ya aykırılık teşkil etmektedir. Memur aylıkları
nın tavanı, dereceleri ve tabanı kanunun bizzat 
metni, maddeleri arasında bulunması iktiza eder
ken bunlar tüzüklere bırakılmış, tüzüklerle dü
zenlenme yolu güdülmüştür ki, bu Anayasaya 
aykırılık teşkil etmektedir. 

Eskiden memurlar dört beş sınıfta toplan
mıştı. Tahsil derecelerine göre, aldıkları ücret
lere veya aylıklara ve saireye göre birkaç sınıf
tan ibaretti. Ama şimdi, sınıf tüzükleri ile 231 
sınıf memur yaratılmıştır. Öğretmenler bu yol
la parça parça edilmiştir. Teknik elemanlar ara
sında, özellikle mühendisler .arasında büyük ihti
lâflara düşülmüştür. Teknikerler söz konusu edil
memek gibi bir duruma da düşülmüştür. Yani 
her sınıf memur maalesef, daha da fazla sınıf
lara ayrılmak suretiyle sınıf tüzükleri ile bir-
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birleriyle âdeta gizli şekilde kavga eden sınıf
lar haline getirilmişlerdir. Bu şartlarla Devlet 
kadrosunu işletmek, yürütmek mümkün olmadı
ğı gibi kalkınmayı başarmak da asla mümkün 
değildir. 

Diğer taraftan, memur maaşları da memur
ların huzursuzluğunu gittikçe artırmaktadır. 
Hükümetin verdiği sözlere geçmeden evvel 
Türkiye'de memur aylıklarının takibettiği sey
ri bir kere daha gözden geçirmek isterim. 

.1959 yılına kadar olan fiyat artışlarını kar
şılamak üzere o yıl memurlara % 100 zam ya
pılmıştır. Fiyatlardaki artış, 1938 yılma naza
ran 1960 yılında % 940,4 tü. Fakat memur ay
lıklarına yapılan zamma resmen bunu artışı ise, 
en az aylıkta % 640, en fazla aylıkta ise % 337 
civarında idi. Yani 1959 yılında yapılan % 100 
zam fiyatlardaki artışları dahi karşılıyacak se
viyede değildi. Fiyatlar 1959 yılından 1961 yı
lma kadar tekrar arttı. Bu artış 1958 fiyatları 
baz alındığı takdirde % 28,5 tur. Bu artışı da 
karşılamak için 1961 yılında °/o 35 bir zam der
piş edilmiştir. Bu zammın % 20 si 1961 yılında 
tatbik edilmiş, % 15 i ise 1963 yılında uygu
lanmıştır. Halbuki 1963 yılına kadar fiyatlar 
sabit kalmamış, devamlı surette yükselmiştir. 
O devredeki yükseliş 1958 e nazaran % 42,7 ol
muştur. Ama yapılan zam '% 35 tir. Memurların 
durumu maalesef yine eskisi gibi aylıklar ba
kımından bozuk düzen devam etmiştir. 1961 yı
lından 1966 yılına kadar fiyat yükselişleri ise 
% 27,2 dir. Fiyat artışlarının 1958 yılma na
zaran durumu ise % 165 tir. 1959 da % 100 zam 
yapılmış, 1961 de % 35 zam yapılmış, % 135 
eder. Ama bugün artış % 165 tir. Bu duruma 
göre memur aylıklarına Kadro kanunu ile sağ
lanması lâzımıgelen - zam diyelim, bir nevi zam 
telâkki edersek - bunun % 30 dan aşağıya hiç
bir surette düşmemesi lâzımgelmektedir. 

Cümleniz biliyor ki, A. P. Hükümeti 657 sa
yılı Kanunun malî hükümlerinin 1 Mart 1966 
dan itibaren uygulayacağını taahhüdetmiştir. 
Hattâ Başbakan, 1 Mart 1966 ya kadar Kadro 
kanunu yetişmese da'hi, bu tarihten itibaren 
müktesep haklarını vereceğiz. Maaş farklarını 
ödiyeceğiz diye - bizzat kendi tabirleriyle ifade 
edeyim - altı aylık zaman süresi içinde türlü 
çeşitli kesin vaitlerde bulunmuşlardır. Memur
lar ise ellerine büyük mikyasta para geçeceği 
ümidini taşıyarak katsayısının hesabına başla

mışlardır. Hattâ gazeteler katsayı hesabını 
yapmışlar, bir kısmı bu katsayının 5 olmasa bi
le hiç olmazsa 4,5 tan aşağı düşmiyeceğine dair 
birtakım faraziyeler yürütmüşler ve memurlar 
da buna ümit bağlamışlardır. Memur buna ümit 
bağlarken spekülatörler faaliyete geçmiş, istihlâk 
maddelerinin fiyatları artmış, bugünkü ağır hayat 
şartları maalesef meydana gelmiş bulunmakta
dır. 

A. P. Hükümetinin iktidara ıgeldiği günden 
bugüne kadar fiyat artışı % 10 civarındadır. 
Şubat ayında âzami artış kaydedilmiştir. Şu
battan Mayıs sonuna kadar birkaç puvan düş
müşse de bu puvanın 310 dan aşağı düşmesi 
mümkün değildir. Mevsimlik kısa bir düşüş 
vardır. Onun dışında tabiatiyle bundan sonra 
yine yükselecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeye konulmuş 
bulunan 470 milyon liralık ödeneği Türkiye'de 
Kadro kanunu uygulanması düşünülen 300 bin 
civarındaki memura eşidolarak dağıtmış olsak 
bile bir memur başına 1 560 lira yılda, 130 lira 
ayda düşmektedir. Bu rakamı, 470 milyon lira
yı memur aylıklarına, yani yılda 4 milyar 387 
milyon civarında ödenmekte olan memur aylık
larına tevzi edecek olursak % 10 zam anlamına 
gelmektedir. Bu, 1963 yılında yapılmış olan bir 
istatistiğe göre Türkiye'de 400 ilâ 600 lira ara
sında aylık alan memur adedi 150 binin üzerin
dedir. % 10 zam bunlara 90 milyon liralık bir 
ödemeyi derpiş etmektedir. 600 lira ilâ 1 000 
lira arasında aylık alan memur ise 100 bindir. 
% 10 civarındaki zam da bunlara 96 milyon 
lira civarında bir ödeneği derpiş etmektedir. 
Verilirse şayet 300 bin memurdan 250 bin kişi, 
büyük bir kütlesi 470 milyon liranın bunun an
cak 186 milyon lirasını yani % 40 tan azını ala
cak demektir. İktidara yakın çevreler, maaş
ları yüksek olan, vekâlet ücreti alan, bol bol 
dışarıya seyahat eden memurlar ise ancak 
% 60 mdan fazlasını alacaklardır ki, buradan 
da bir sosyal adalet meselesi ortaya çıkıyor. 
Yani memurun büyük bir kısmı işi gören küt
lesi % 40 gibi bir zam görecektir ki, bunun bu 
yönden de uygulanması maalesef mümkün de
ğildir. Kaldı ki, A. P. Hükümeti verdiği söz
den de rücu eder gibi bir durum hâsıl etmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, Sayın Maliye Bakanı 
bütçe sırasında şöyle söylemişti; «Sayın Seç-
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kin, personel reformunun Martta yürürlüğe gir
mesini mümkün görmediğini, yetkililerin bu ko
nudaki beyanlarını şüphe ile karşıladıklarını 
ifade ettiler. Tüzük tasarıları' pek kısa zamanda1 

Maliye Bakanlığına intikal etti, derhal tetkiki
ne başlandı, diğer taraftan Başbakanlık genel
gesiyle Bakanlıklardan kadro tekliflerinde bu
lunmaları için davetler yapıldı. 1 Mart 1966 
dan itibaren de farklar mutlaka ödenecektir.» 
buyurmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayra Erdemir, lütfen sözleri
nizi tamamlayın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Öbür 
taraftan muteber Zafer Gazetesinin şahitliği ile 
ifade edelim ki, Sayın1 Başbakan.' 5 Martta yap
tığı bir basın toplantısında bütün şerefli basın 
mensuplarının önünde, 1 Marttan itibaren Per
sonel Kanununun uygulanacağımı1 söyliyerek, 
«İlâve tediyeye hak kazanmış olanların hakları 
kadro kanunu çıktıktan sonra mutlaka ödene
cektir.» buyurmuşlardı. Sayın Cihat Bilgeham, 
Reisicumhur Sayın Cevdet Sunay'la yapmış ol
duğu gezi sırasında Elâzığ'da öğretmenler Lo
kalimde, «Biz Personel Kanununu ve Kadro Ka
nununu 1 Mart 1966 tarihi itibariyle uygulı-
yacağrz, bundan hiçbir kimse şüphe etmesin» 
demişlerdir. Bu hususta da muteber Yeni İstan
bul Gazetesi şahittir. 

öbür taraftan muhterem arkadaşlarım, ge
ne muteber Hürriyet Gazetesiniln şahadetiyim 
ifade edelim ki, Sayın Başbakan bu beyanların
dan rücu ettiği anlamına gelen bâzı sözler sarf 
etmişlerdir. Bakınız ne demişler? «Siz yüzde 10 
zam yapacakmışsımz, Personel Kanunu ve Kad
ro Kanununu uygulamaktan vazgeçecekmişsi)-
niz» dedikleri zaman şunu söylemiştir : «Benim 
her sözüm bir senettir. Şimdiye kadar ne dê -
dimse yaptım, hiçbir kimse gösterebilir mi de
diğimi yaipmaklığıma dair bir tek misal? Onum 
için memurlar ve Personel Kanunu hakkm'da 
konuşmaya şimdi hazırlıklı değîlim. 1 0 - 1 5 gün 
sonra bir açıklama yapacağım.» buyurmuşlar
dır. Daha önce 1 Mart tarihinden itibaren ke
sin surette Kadro Kanununun uygulanacağı ve 
hakkı mükteseplerim, ödeneceği şeklinde kesimi 
konuşan Başbakan bu sözü bu beyanı ile ken
dilerini acaba tekzibetmiş duruma düşmüyorlar 
mı? Şüphesiz öyle. Sayın Başbakan bu sözün se
bepsiz sahibi değildir. Bakınız yine muteber 
Yeni İstanbul Gazetesi ne yazıyor : Adalet Par

tisi Senato Grubundaki bîr tartışmayı ifade edi
yor. «Personel Kanunu hayal oldu» bakınız ne 
demişler, Sayın Başbakanın söylediği sözler.... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, istirham ede
rim, son cümlenizi bağlayın, istirham ederim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Personel Kanununun (Soldan, gürültüler) 
Adalet Partili arkadaşlarım sabırsızlanıyorlar, 
yoksa gerçek düşünceniz yüzünüze vuruluyor, 
dîye mi çekimiyorsunuz? (Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bu şekilde kar
şılıklı hitaplara girişmeyiniz, sözünüzü bağlayı
nız. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Perso
nel Kanununun malî hükümleri 1 Mart 1966 
tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ancak, büt
çeye yükliyeceği yük henüz hesaplanmış değil
dir. Bu miktar 800 milyon lirayı aştığı, yani 1,2 
milyar lirayı bulduğu takdirde tatbikine imkân 
yoktur. 

Demek ki, Hükümet önce verdiği sözleri', bir 
hesaba, kitaiba dayanmadan sorumlu bir Devlet 
adamı ağzı ile söylememişler, demek ki, halkı 
aldatmak ve yakında yapılacak Senato seçim
lerinde küçük memurlardan rey alabilmek için 
yalan söylemişjlerdir. (A. P. den gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir cümlenizi bağ
layın efendim, 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Şimdi, 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupunda 
Başbakan bunun uygulamamıyacağınn söylemi^ 
ler, hattâ bunun hesabımı dahi yapamadıklarına 
belirtmişlerdir. Bir iktidar ki, 8 aydan beri kad
ro Kanununun bütçeye ne yük getireceğini he-
saplıyamaz, bu kadar hesaba, rakama aklı er
mez, böyle bir iktidarın Türkiye Cumhııriiyeti-
ni idare etmeye gücü yoktur, idare gücü yofc-
tur. Ancak bunlar bugün Akşam Gazetesinin 
dediği gibi, volfram madenleri gibi kıymetli ma
denilerimi Amerikalılara satılmasını (Soldan, gü
rültüler) öğretmenlerin, subayların az maaşh 
kimselerden oy temin edecek sahte bir yoldadır. 

BAŞKAN — Bunlarım! gündem dışı söz ta
lebinizle alâkası yoktur, bunları1 söylemek için 
söz istemedimi'z. 

Devlet Bakamı Sayın Refet Sezgim. Buyuru
nuz efendim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, istirham ediyorum 
karşılıklı oturduğunuz yerden konuşm ayiniz. 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri! ; 

Kırşehir Milletvekili arkadaşım gündem dışı 
yaptığı konuşmada, Personel Kanununun tatbi
katını ele almak suretimle bu tatbikatın dışarı
sında öteden beri bu kürsüde alıştığımız kendi 
düşüncesi ve tab'ma uygun beyanlarda bulun
duğuna da maalesef şahidolduk. 

Evvelâ buradaki mütalâaları arasında mev
cut bir tenakuza işaret etmek isterim. Kendi
leri 657 sayılı Kanunun hükümleri arasında 
Anayasaya aykırı1 olan hükümlerin bulunduğu
nu bu kanunun tatbikatının icrası bakımından' 
tüzüklerle bâzı meselelerin halledil meşinin der
piş edildiğini, bunların Anayasaya aykırı1 bu
lunduğunu, bu nizamın karışık bir nizam oldu
ğunu söylediler. Ondan sonra da Personel Ka
nununun tatbik edilmemesinin veya bütçeye ko
nulan ödenek nisbetinde tatbiki halinde, memur 
vatandaşların eline geçecek zam miktarının az
lığından bahsettiler, fiyat artışlarını bu zamla
rın! karşılıyamıyac ağını ifade ettiler, nihayet 
Senato seçimlerine getirmek suretiyle Sayın 
Başbakanın ve bu işle meşgul Devlet Bakanı 
Sayın1 Cihat Biılghan'm beyanlarını da kendile
rine göre misal göstermeye gayret ettiler. 

Gerçek şudur r 657 sayılı Kanun Büyük Mec
lislerden çıktıktan sonra bu kanun hükümlerine1 

uygun tüzüklerin yapılması1 gerekmektedir. Ka
nun hükmüne istinaden bu kanunun 1 Mart ta
rihinden itibaren meriyete girmesi icabetmekte-
dir. Tüzük çalışmaları ikmal edilmemiştir, dai
reler arasında birtakım ihtilâflar meydana gel
miştir, çeşitli seviyede toplantılar yapılmıştır. 
Her seviyede yapılan toplantı Devlet daireleri 
arasında, memurlar araJsmda büyük bir huzur
suzluk ve adaletsizlik sebebi teşkil etmiş bulun
maktadır. Hükümet olarak bizim vazifemiz, 
Devleti muhafaza ve vikayedir Bu konuda ace
le, sümmettedarik, mütalâaları kabul ederek 
Devlet nizamımı kötü bir yola sokmak vazifemiz 
değildir. Bu esaslı prensipten hareket etmek 
üzere adaletsizlikleri ortadan kaldırmak, müftv-
kün olduğu nisbette âdil bir rejimin esaslarını 
ortaya koymak ve hiç kimseyi huzursuz hale 
düşürmemek için tetkikleri derinleştirmiş bu
lunmaktayız. Tetkiklerimiz bitmiştir. Yüksek 
malûmlarınız bulunduğu veçhile Bakanlar Ku

ruluna mesele nihaî şekilde intikal etmiş bulun
maktadır. 

Bu arada çeşitli zamanlarda gerek Sayın 
Başbakanın, gerekse ilgili Bakan arkadaşımı
zın, hangi tarihte fiilen: tatbikine geçilirse ge
çilsin ama hakları' bir Mart tarihinden itibaren 
tanıyacağız, verilecektir, bu müktesep haktır, 
şeklindeki beyanlarından hiçbir veçhile rücu 
edilmemiştir. 

Hal böyle olunca Memduh Erdemir'in Hür
riyet Gazetesinin muteber şahadetinden, Yeni 
İstanbul Gazetesinin muteber şahadetinden ve 
Zafer Gazetesinin muteber şahadetinden bahset
mek suretiyle bu konuyu bir siyasi bir istismar 
vasıtası yapması calibi dikkattir. Türkiye'de in
tişar ed'en her gazetenin şahadeti haberi doğru 
ise muteberdir. Ama Sayın Memduh Erdemir'ini 
bir allerjM var, kendilerinin karşısında bulu
nan gazetelerin' şahadeti muteber değildir, on
ları tutan gazetelerin şahadeti muteberdir. Bu
nun izah etmenin imkânı yoktur. Bendeniz asıl 
bunlar için söz almış değilim. Şunu Yüce Mec
lisin huzurunda bir kere daha reddetmek bakı
mından söz almış bulunuyorum : «Adalet Par
tisi iktidarı halkı aldatmak için Senato seçim
lerinin arefesinde Başbakan ve ilgili Bakan va-
sıtasiyle, memurların reyini almak bakımından, 
bu surette beyanda bulunmuşlar» dediler, bir. 
Bunun için söz aldım. 

İkineisi, gene burada madenlerin Amerika'
ya satılmasından bahsettiler, bizi gene suçladı
lar. O itibarla da söz almış bulunuyorum. Bir 
iki cümle ile cevap vererek mâruzâtımı tamam-
lıyacağım. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir zümreyi', hiçbir 
memur grupunu biz Adalet Partisi iktidarı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak kandır
mak bakımından, reylerini istihsal için, hiçbir 
teşebbüse tevessü! etmiş değiliz, bunu küçüklük 
telâkki etmekteyiz. Bunu iddia edenlerden de
lil isteriz. Delil getiremiyenler, Yüce Millet hu
zurunda ve Yüce Meclis huzurunda hangi hük
me mâruz kalırlar onu takdirlerinize arz ede
rim. (Orta sıralardan1 : «Beş ay geçtb sesleri) 
5 ay geçebilir, 6 ay da geçebilir ama, biz ne hak
sızlıkları tevali ettirmeye, ne de Türk Devletini 
yanlış kararlarla, acele kararlarla felâkete gö
türecek davranışlarda bulunmaya memur ve 
mezun değiliz. O düşünceden uzağız. 
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Biz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümctlcrkıin 
(i devirde olursa olsun Türkiye'nin millî 

menfaateriniıı dışında hareket ettiğine kaani 
değiliz. Bi»ze Amerikan, uşaklığı, Amerika'ya 
Türk maden'lerkıi satma veya peşkeş çekme id
diasında bulunanlara bu iddialarının delillerini 
Yüce Mcclidn huzuruina getirmelerini tavsiye 
ve rica ederiz. Bunu getirmedikleri takdirde 
kendileri millet huzurunda, tarih huzurunda 
müfteri insani ar duru'mundadı rl ar. Kcudi'I erkıi 
davet ediyorum, ellerinde ne gibi deliller varsa, 
idialart neye istin adedily orsa onu Meclis kürsü
sünle getirsinler, gensoru mevzuu yapsınlar, 
sual takriri mevzuu yapsınlar. Bumu yapma
dıkça, uluorta Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tini, Büyük Millet Meclisi mensupla.rını İm su
retle suçlamanın seçimlerde milletin kendilerine 
vermiş olduğu dersin, acısını bir başka istika
mette' Meclis İriirsülcrkıde dile getirmekten baş
ka bir mâna ve davranış ifade etmciz. 

Esasen bu hali, devam eden bu i l «İlaların 
cevabım' Türk Milleti 5 Haziranı seçimi erinçle 
bir daha vermek suretiyle kendi hallerini} tescil 
etmiş bulunmaktadır. Hürmetlerimle (A. P. sı
ralarından, alkı şiar) 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
m, Orhaneli kazasındaki Balat Danişmendi krom 
sahası ile ilgili ruhsatnamenin iptali olayına dair 
demeci 

BAŞKAN - - Ağrı Milletvekili Sayın Abdül
bâri Akdoğan Devlet hazinesini on milyon lira 
zarara; sokacak olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının matbuata da intikal eden yanlış 
tutumunun düzeltilmesi hakkında gündem dışı 
söz istemiştir. Buyurunuz Sayın Akdoğan. 

AiBDÜUBÂRİ AKDOĞAN (Ağn) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; huzurlarını
zı 10 'milyon lira Hazineyi zarara sokacak Ener
ji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığımn yanlış ta
mamen hatalı olan bir tutumu için işgal ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 'memleketin kalkın
masında yeraltı servetlerinin işletilmesi, istih
sali ihracatı, takdir çelersiniz ki, iktisadi yön
den mühim yer işgal eder... Bu cümleden ola
rak Türkiycmizdoki maden cevherlerinin işle
tilmesi hangi yönden faydalı olacağı bilinme
mekte, eskiden 'beri bir keşmekeş içinde bu
lunmaktadır. 

Madencilik yönünden her nedense işleri
mizi bir ciddiyet içinde ele alamamışız ve 
daima ürkek korkak davranmışızdır. Bu yüz
den de madenlerimizde daima bir peşkeş çek
me halimiz görülmüştür. 

Bu gün de matbuata .kadar intikal eden 
Bursaiıın Orhaneli kazasında Balat Danişnven-
di Krom sahası üzerindeki Rasih ve İhsan Ma
den bimited Şirketi bu saha ülgerinde 1957 yı
lında arama ruhsatı istemiş ve her nasılsa adı 
geçen şirkete bu ruhsat 'verilmiştir. İler nasıl
sa diyorum; zıira adı geçen maden sahası 
7 . 8 . 1931 tarih, 175 sıra ve 367 dosya ile 
Sanayi Bakanlığının emrinde mekşııf yani be
lirli maden saihası olduğu biliniyor idi. Arama 
ruhsatı müddeti sona eridikten son^a 'adı geçen 
şirket işletme ruhsatı almak için faaliyete geçi
yor. Maden Kanununun 14 ııcü maddesi gere
ğince bu durumdaki sahaların ruhsatlarının 
taksiri (iptali) Yoluna gidilmiştir. Bunun üze
rine mesele Rasih ve İhsan. Maden Limited 
Şirketi Danıştay dâva dairelerine müracaatta 
bulunuyorlar, Haklı olarak Danıştay dâva dai
releri 1 . 1.2 . 1961 gün ve 9(51/533 sayılı Ka
rarı ile sahanın mekşuf, yani belirli olduğunu, ken
dilerine bildirerek ruhsatname verilmesi kapısını 
tamamen kapatıyor. Fakat her nasılsa; bir süre 
sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Damş-
taym Kararı hilâfına hareket etmeye geçmiştir. 
16 . 4 . 1965 taıihli .mucip ile bugünkü Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De
rkler'in imzalarını havi mucip ile bir Yüksek 
Mühendis ve topağrai'Lan müteşekkil bir heye
ti 'adı geçen sahaya gönderiyorlar. Heyet saha
nın hudutlarını ve görünür rezervinin J00 
bin ton muhtemel rezervin 200 bin tonun üre
rinde olduğunu tesbit ederek raporlarını ara
zinin de mekşuf olduğunu tesbit eden raporla
rını takılım ediyorlar. Böylece raporun Maden 
Kanununun 49 ncu maddesine uyduğu yani 
mekşuf olduğu meydana çıkıyor. Rapor tari
hi : 6 . 1 . 1966 dır. 

Adı geçen rapor Reis Muavinin para fi nı 
da taşıdığı halde 6 . 4 . 1 î)66 tarihine kadar 
Reis tarafından elde tutulmuştur. Reis 'muhte
lif sebeplerle ikna .edilerek aynı taıihtc aşa
ğıdaki derkenarı mucibin altına yazmıştır. 

Bakanlığa yazılan mucipte 6309 saydı Ma
den Kanununun 153 nen maddesi delatiyle 
mekşuf saha olduğunu ve işletme ve elverişli 
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olduğunu, aynı kanunun 54 neü maddesi gere
ğime bulunmuş maden sayılmasını, ihtisas he
yetinin derkenar yazısını da kaale almıyarak 
yeniden ineel en meşini istomiştiır. 

Böylece yeniden bir mucip tanzim olunarak 
Reisin Başkanlığında bir lıeyet sahaya gönde
rilerek Bursa - Orhaneli krom sahası Ras'h ve 
İhsan Maden Limited Şiuketine verilmesi için 
hazırlanan ikinci raporda adı geçen sahanın 
mekşuf yani belirli olmadığı tacik'tilmiş, rapo-
ra imzalanın atan 2 mühendis arkadaşları tara
fından uyarılarak hatalı. olduklar! hatırlatıl
mıştır. Bunun üzerine ikinci rapora ek bir ra
por bazırlıyarak sahanın mekşuf olduğunu be
lirtmişler fakat ek rapor Bakana ulaştırıla
mamış. 

Muhterem arkadaşlar; arazi aynı ve böl
gede belirli ııoktakır büyük bir yov sarsMitrsı 
olmadığına göre hangi düşünüş altında işlet
me ruhsatı 'verilmesi yoluna gidilerek Hazine, 
10 milyon lira zarara götürülmekledir? 

Şimdi ilgili Bakanlıktan ve Hükümetten 
ricamız 'hâdiseye el koysunlar. İlgili karar çık
tı çıkacak durumundadır. Yazıktır bu mem
lekete... 

İj'vet hususi teşebbüse yer verdim, ama 
Devletin malını peşkeş çekmeden... 

Saygılarımı sunarım efendim. 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çaııga'nın 
ikinci Türkiye ligi statüsünün her yıl dcğijli-
rilmemesi gerektiğine ve aynı, il çevresinde 
ikinci bir kuruluşa lüzum ve imkân olmadığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili, Saym Sad-
reltin Ganga, Spor müııasribetleri ve sj),or. işleri 
ve yabancı sporcular ile ilgili gündem dışı söz 
istemişsiniz. Buyurunuz e r'ondim. 

. SA1)EBTTİ?J CAMİA (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım, «Memleketin çok önemli 
konuları dururken Meclis kürsüsünden sporla 
ilgili, birtakım sorunhınn dile getirilmesi bel-
!ki yadırganır, ciddiye alınmaz ve hattâ, hafif
lik telâkki edilebilir. 

Ama ben böyle düşünmüyorum. ibıgün 
spor, dünyanın, her tarafı uda okluğu gibi mem
leketimizde de, milyonlarca insanı ilgilendiren 
çok önemli bir konu ve çok ciddî bir problem
dir. Bu konunun cihetteki, Parlâmentoyu da 
iglilendircn ve hallini Parlâmentodan ve onun 

deneticim eki e görevdi olduğu Hükümetten bek
lediği ciddî müdahaleleri gerektiren meseleleri 
vardır. 

Bu konuda acele tedbir istiyen iki hrumsa 
temas etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, spor har ek etlerini ta
kibe mera.klı çoğu aı-kadaşlarımızva da ıbikli
ği gibi, 2 nci Türkiye liginin kuruluş gayesi 
ve bugünkü durumu ile ilgilidir. 

Türkiyede spor hareketlerini ve bu arada 
ıbilhassa futbol, hareketini Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi, yıllar yılı mutaassıp bir şekilde ta
sarruflar altında bulunduran bölgelerin dışı
na götürme düşüncesi iki yıldır başarı ile yü
rütülmektedir. Bu maksatla, illerimizin çoğun
da her .'biri '>() - 40 senelik maziye sahibolan 
blrÇ'O'k spor teşekkülleri kendilerini birleştiren 
daha üstün gaye uğruna fesih kararları almış
lar bir ili, bir beldeyi temsil, edecek kuruluş 
İçinde, bir çatı. altında toplamışlardır. 

Nitekim, üçüncü yılını idrak etmeye başh-
yan bu harekete bu yıl katılan illerin sayısı yir
minin üstündedir. Yakın bir gelecekte ise ille
rimizin hepsini bu harekete1 katılmış olarak' gö
receğimize şimdiden i nam yo raim. 

iSpor 'hareketlerinde puvanlı yarışmaların, il
lerimiz 'arasında sadece spor temas ve reka
beti değil, sosyal, ekonomik ve iç turizm bakı
mından gelişmeni ize öncülük edeceğine ka-
aıı'iim. Bu sebeple konuyu üzerinde duruliuaya 
değer derecede önemli bulmaktayım. 

Ancak şimdiden birtakım tedbirler düşün
mek zorundayız, bu tedbirler şunlar olm.alulır : 

1. 2 nci Türkiye ligi statüsü he; yıl değiiş-
ti ritme m el i ve bir yaz boz tahtası haline 'geti
rilmemelidir. 

2. Aynı il çevresinden, (Ankara. İstanbul 
ve İzmir hariç) müessese veya bir ilçe klübü 
de olsa ikinci bir kuruluşa imkân verilmeme
lidir. Aksi halde, binbir .emek ve en. mükemmel 
b'ir gaye ile birleşen bu ortak eserlerin gelılş-
ıinesi mümkün olamaz. Zira bir beldenin ortak 
eseri ve tek heyecan kaynağı, bu kuruluşlara, 
bölge halklarının ilgisi endişe verici kir şekilde 
azalır ve hattâ ileride tamamiyle 'kaybolur. 
Bii'gün gelir ki, her biri birer ilin temsilcisi 
olan bu kuruluşlar, aynı il içinde kurulacak 
yeni müessese ve ilce spor teşekkülleri yanında 
bir sıra kuruluşu gibi görülmeye bağlıyacaktır. 
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Bu, şimdiden düşünülmesi gereken birinci 
konudur. 

Arz edeceğim ikinci husus şudur : 
Bugün spor tesislerimizin yetersizliği acı 

bir garçektir. Yetersiz de olsa, Türk Gençliği
ni bu tesislerden faydalandırmamız elbetteki 
baş düşüncemizdir. Türkiye'deki her spor ku
ruluşu Türk gençliğine hizmeti hedef tutar, 
kuruluş gayeleri budur, Tüzükleri bunu emre
der. 

«Gaye vasıtayı meşru kılar» gibi bir düşün
ceden hareket ederek, her ne pahasına olur
sa olsun, «şampiyon» olmak fikri spor teşek
küllerimizin gayeleri ve tüzükleri ile bağdaşa
maz. 

Hal böyle iken bakıyoruz ve gazetelerde 
okuyoruz ki, klüplerimizin bâzıları, bilhassa 
futbol alanında, dışardan yabancı oyuncu it
hali yarışma çıkmışlardır. 

«Görgü ve bilgilenin artması bakımından 
yaJbancı spor hocasına, anıtrönöre bir derece 
evet - kaldıki, bizim öz evlatlarımızdan da, 
yabancı hoca ve antrönörlcri aratmayacak ve 
onlardan aşağı kalmıyacak büyük değerler 
vardır - ama yabancı futbolcu ithaline hemen 
hayır diyeceğiz. Dış temasları her yıl artan 
kendi gençlerimizi yetiştirmekle görevli kulüp
lerimizin, «şampiyon» olmaları pahasına da 
olsa, dışardan oyuncu ithal ederek memleketi
mizin şu yok halinde milyona varan dövizleri
ni israf etmesine mutlaka engel olmalıyız. 
Dışarıya bile bile hovardaca aktarılan ıbu mad
di imkânlar bizim gençlerimizin gelişme hakla
rından bir büyük parçasını haksızca çalmak 
ve onları kendi öz vatanlarında kademe kade-

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Kesit Ülker ve on arkadaşının; iz
mir Milletvekili Mustaaf Uyar ve 12 arkadaşının, 
Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve on arkadaşı
nın, Gecekonduların ıslaJh, tasfiye ve önlenme
si hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçıine'nin, Gecekonduların 
imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlarından üçer üye-
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me spor yapmak hevesinden mahrum bırakmak 
olur. 

İlgililerin bu konulara süratle müdahale 
etmelerini rica ederim» 

Saygılarımla. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin; bilûmum Devlet da-
iraleriyle 440 say ıh Kanuna tabi kurluşlardan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler, özel 
idareler veya benzeri kurumların sağlık teş
kilâtı olanlarda çalışan sağlık personelinin 
224, 472 ve 672 sayılı kanunlardan istifade et
tirilmesine dair kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi (2/187) 

BAŞKAN — İstanbul Senatörü Sayın Ri
fat üztürkçine bir kanun teklifinin . gcrive-
riimesi hakkında bir önerge vermiştir, önerge
yi okutuyorum. 

Devlet Daireleri ile 440 saydı Kanuna tabi 
kuruluşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, beledi
yeler özel idareler veya benzeri kanunlarda 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan sağlık per
sonelinin 224, 372 ve G72 sayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair hazırlamış olduğum 
kanun teklifimi yeniden hazırlamak üzere geri 
alıyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Kanun teklifi halen Millet 
Meclisi Sağlık Komisyonundadır, önerge gere
ğince geri verilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83). 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. Gece
kondu kanun tasarısının görüşmesine kaldığı
mız noktadan devam edeceğiz. Sayın Hükümet 
ve komisyonun yerlerini almalarını rica ede
rim. 

16 ncı madde okunmuş, üzerinde bir ar
kadaşımız görüşmüştü. 16 ncı madde üzerinde 
söz alan diğer arkadaşların isimlerini oku
yorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Nihat Diler, ismail Hakkı Boyacıoğ-
lu, Behice Boran, Abdülbâri Akdoğan, Hilmi 
işgüzar, Gıyasettin Duman. 

'Söz sırası Sayın Nihat Dilcr'indir, buyurun 
Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, tasarının 16 ncı mad
desi kanunun en mühim maddelerinden birisidir. 
Gecekonduların belediyelerce ve İmar ve İskân 
Bakanlığınca tesbitini kaleme almış bulunmak
tadır. Ancak, itiraf etmek lâzımdır ki, 16 ncı 
madde insicamsız kaleme alınmıştır. Kanun tek
niğine aykırı deyimler vardır. Hükümetin tek
lifi ile komisyonun teklifi aynı değildir. Biribirin-
den ayrılma sebeplerinin neden olduğunu anla
mamaktayız ve bâzı yerleri de bizleri tereddüde 
sevk edecek şekilde müphemdir. Bunları teker te
ker maddenin fıkralarını okumak suretiyle kar
şılaştırmayı zaruri bulmaktayım. 

1 nci fıkra «Gecekondu ıslah ve tasfiye böl
geleri ve bunların sınırları belediyelerce bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içinde her türlü imkân ve araçtan faydalanarak 
tesbit edilir.» demektedir. 6 aylık müddetin ne
ye dayanılarak konulduğu belli değildir. 6 ay 
içinde tesbit keyfiyeti olmazsa hangi müeyyide 
tatbik edilir? Bunu doğrudan doğruya işin ica
bına terk etmek daha doğru olur. Bu fıkra aynı 
zamanında son fıkra ile de tam bir çelişiklik arz 
etmektedir. Son fıkra aynen şöyledir: «Gerek ge
cekondu bölgelerinin, gerekse ıslah ve tasfiye edi
lecek gecekonduların tesbit şekli ve esasları ma
hallî özellikler ve teknik imkânlar da göz önünde 
tutularak İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olu
nur.» Halbuki, 1 nci fıkrada; «Her türlü imkân 
ve araçtan faydalanılarak tesbit edilir.» demek
tedir. Burada tesbitin şekli, süresi doğrudan doğ
ruya İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin edildiği
ne göre 1 nci fıkra ile 2 nci fırkayı bir arada ay
nı fikri beraber ihtiva eden bir fıkra halinde ka
leme almak daha doğru olur idi. Bu iki fıkra 
bu bakımdan, birisi tam bir serbestiliği ifade et
mekte, son fırka ise doğrudan doğruya gecekon
duların tesbit şekli ve esaslarını mahallî özellik
ler ve teknik imkânlar göz önünde tutularak 
İmar ve İskân Bakanlığına terk etmiş bulunmak
tadır. Bu yönü ile çelişik bir durum arz etmek
tedir. 

İkinci fıkra, «Bu bölgeler içinde bulunan bü
tün yapılar gerek belediyelerin ve gerekse yardım
cı olabilecek diğer daire ve kurumların durumu
nu ve imkânlarını da göz önüne alarak İmar ve 
İskân Bakanlığınca tâyin edilecek şekil ve süre
ler içinde mümkünse hava fotoğrafları ve harita
larını da, mümkün olmıyan yerlerde ise ölçekli 
krokilerle gösterilir.» diyor. Bu ikinci fıkrada
ki deyim son fıkrada da aşağı - yukarı tekrar edil
miş vaziyettedir. Yalnız, bütün yapılar terimine 
şâmildir. Ancak bunu birlikte ifade etmek imkâ
nı da vardı. 

4 ncü fıkraya geçiyorum: «Mahallî imkân
larla karşılan amıyan tesbit, hava fotoğrafı alı
mı, 'kıymetlendirilmesi, harita alıım ve tanzimi 
ve benzeri gibi teknik yardımlar hakkında İmar 
ve iskân Bakanlığının istekleriyle, ilgili Ba
kanlık, daire ve kurumlarınca, lüzumunda adı 
geçen Bakanlık veya (belediyelerce sağlanacak 
fennî malzeme dışında her hangi bir karşılık 
aranmaksızın yerine getirilir.» Burada «Tanzi
mi» dedikten sonra «benzeri» tâbiri bence doğ
ru değildir. Ve «benzeri» tâbirini çıkarırsak bi
le, tanzimi gibi ve «hava fotoğrafı alımı, kıy
metlendirilmesi, harita alım xe tanzimi gibi tek
nik yardımlar hakkında» denmesi kâfi geldiği 
halde «ve benzeri» tâbirini kullanmak suretiyle 
iki fazla kelime kullanılmıştır. Aynı zamanda 
«her hangi bir karşılık aranmaksızın yerine ge
tirilir» diyor. İmar ve İskân Bakanlığının is
teklerini yerine getiren Bakanlık, daire veya 
kurumlar, her hangi bir şekilde İmar ve iskân 
Bakanlığının istekleri hukukî ve cezai bakım
dan onları •mesuliyet altına sokacaksa, bu tak
dirde bu isteklerini de yerine getirecekler mi
dir? İşte bu yönüyle maddenin bu fıkrası da 
vazıh değildir, sarahatten uzaktır. 

5 nci fıkraya geçiyorum: «Yukarıda belirti
len esaslara göre hazırlanacak hava fotoğrafla
rı harita ve krokiler tesbit tarihlerini de ihti
va etmek suretiyle belediye encümenlerince ön
celikle müzakere edilip karara bağlandıktan 
sonra onaylanarak incelenmek üzere imar ve 
iskân Bakanlığına gönderilir.» «Karara bağ
landıktan» sonra olan «onaylama» tâbirini de 
ben biraz fazla bulmakta ve yadırgamaktayım. 
«Karara bağlandıktan sonra imza edilmek üzere 
imar ve iskân Bakanlığına gönderilir. Bakan
lıkça kabul edilerek kesinleşen...» Burada da 
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«onaylanarak» tâbiri yine fazla kullanılmıştır. 
«Buna >ait kesinleşen bölgelere ait 'karar ve kro
kiler..» Burada «krokiler» de fazladır, çünkü 
karar kesinleşince ona (bağlı krokilerin ile ke
sinleşmesi gayet tabiî ibir neticedir. 

Burada ila bir fazlalık vardır. «Belediye da
iresinde ve Ibölge içindeki muhtarlıklarda her
kesin görebileceği bir yerde bir" ay süre ile ası
lır ve keyfiyet 'mutat vasıtalarla halka 'duyuru
lur» denmektedir. Bütün bu vaziyetler hem 
maddenin esaslı şekilde kaleme alınmadığım, 
hem de fikirlerin çelişik bir şekilde ımükerre-
ren ifade edildiği çeşitli 'anlamları ihtiva ede
bileceği, tatbikatta birtakım igüçlüklerin orta
ya çıkmasına müncer olması, sebebiyle ya Ko
misyonun bu maddeyi tekrar geriye alıp kanun 
'tekniğine uygun şekilde bir karara ('bağlaıması-
nı, veya bendeniz bu maddeyi şu şekilde kaleıme 
almış imhanın aktayım; Bu şeklin kaibulünü arz 
ve istirham edeceğim. Benim verdiğim şekil şu
dur : 

Madde 16. — Gecekondu ıslah ve tasfiye 
bölgeleri ve bunların sınırları içindeki yapıları 
belediyelerce bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren İmar ve iskân Bakanlığının şekil, sü
re ve 'esasları mahallî özellikler, teknik imkân
ları göz önüne alarak hazırlıyacağı yönetmeliğe 
göre, haıva fotoğrafları haritalar ibunlar olmaz
sa teknik krokilerde gösterilmek suretiyle tes
bit edilir. Mahallî imkânlarla 'karşılananuyan 
tesbit ve teknik yardımlar /hakkında İmar ve 
İskân Baikanlığınm istekleri ilgili Bakanlık ve 
kurumlarca kendilerine bir mesuliyet terettüp 
.etmediği takdirde her hanıgi bir karşılık' bek
lenmeksizin yerine getirilir. 

Yukarıda (belirtilen esaslara göre hazırlana
cak hava fotoğrafları, harita ve 'krokiler, tespit 
tarihlerini de ihtiva -etmek suretiyle, Ibelcdiye 
encümenlerince öncelikle müzakere edilip kara
ra bağlandıktan sonra incelenmek üzere İmar 
ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça 
•kabul edilip kesinleşen kararlar kiroklleriyle 
birlikte belediye hudutları içinde muhtarlıklar
da herkesin 'görebileceği ibir yere bir ay süre ile 
asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla halka du
yurulur. Belediye sınırları ve mücavir sahalar 
haricindeki gecekondu işlemlerini İmar ve İs
kân Bakanlığı yürütür» şeklindedir. 

Bu şekilde kabul edilirse, bütün bu arz etti
ğim noksanlıklar bertaraf edilmiş olacak ve do-

i layısiyle madde pürüzsüz bir şekilde ifadesini 
! bulmuş olacaktır. Kabul etmenizi arz ve istir-
, 'ham ederim. Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Isımail Hakkı Boyacıoğ-
I İn. 
I İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
! — Vazgeçtim. 

| BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Bellice Bo-
; ran. 
! BEHİCB HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 

Başkan, Sayın Millet Meclisi üyeleri; 

j Bu kanunun tümü üzerinde 'görüşürken hu 
kanunda toptan tasfiyelerin, toptan yıkımların 

; derpiş edildiğini ve bunun gecekondularda otu-
; ran vatandaşlarımız arasında huzursuzluk ya

ratacağını, (binaenaleyh kanunun, iddia edildi
ği ıgibi, huzur getirmiyeecğini ibelirtmiştik. Bi-

I zim bu görüşlerimize cevap veren Sayın İmar 
; ve İskân Bakanı bu görüşümüze şiddetle itiraz 
! etmiş, «Toptan tasfiye diye, yıkım diye 'birşey 
! yoktur bunu nereden çıkarıyorlar?» gibi iko-
; nuşmalar yapmış ve hattâ şahsımız ve partimiz 
i hakkında birtakım ideolojik isnatlarda bulun-
| maya kadar gitmişti. Şimdi bu 16 ncı maddede 
j görüyoruz, toptan tasfiye, yıkım var mı yok 
i mu? Madde gayet sarih olarak diyor ki : Kanun 
i yürürlüğe girdikten 6 ay zarfında (belediye hu-
! dutları dâhiline mücavir sahalarda gecekondu 
I A 

bölgeleri tesbit edilecek ve 'bunlardan bâzıları 
i ıslah bölgesi olarak, 'bâzıları da tasfiye (bölgesi 
! olarak ilân edilecek, haritalar veya fotoğraflar-
i da 'bu bölgeler ıgösterilecektir. Bir bölgenin tas

fiye bölgesi olarak ilân edilmesi, o bölgenin 
'bölge olarak tasfiye edilmesi, yani yıktırılması, 
yani toptan yıktırılması demek değildir de ya 
nedir? Bu elbette ki, münferit bir yıktırma de
ğildir. Sayın Balkanın konuşm-alarında verdiği 
misallerde olduğu gibi, yok İbir yolun açtırılma
sı için •bilmem hangi tesisi yapmak için l ir , iki 
veya küçük miktarlarda toplu halde bulunan 
birkaç gecekondunun yıktırılması değildir. Bu 
bütün 'bir bölge tasfiye bölgesi olarak ilân edi
lecek ve tasfiye demek ile elbette ki, bunun yık
tırılması demektir. Bir sayın ikomisyon sözcüsü 
de bilmem neden lüzum görmüştü 'bu konuda 
lû'gattan olarak «tasfiye temizleme mânasına 
gelir» demişti. Simidi çok rica ederim, (bir gece
kondu bölgesi tasfiye bölgesi ilân edildiği za
man, temizleme bölgesi olur mu? Buradaki te-
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mizleme 'bölgesi ne 'mânaya gelmektedir"? DDT 
kullarLarak haşaratın temizlenmesi değil, her 
halde. Tasfiye yapmak, temizlemek, yanı yıkıl
ması anlamı nadiır. Bunun başka bir mânası yok, 
kelime oyunları yapmıyalım 'burada. Tasfiye 
'bölgesi demek oradaki şeyler kalkacak, yani 
yıkılacak, 'bölge halinde olacak, bölge halinde 
olunca toptan demektir, bunun 'başka 'bir mâ
nası yoktur. Altı ay zarfında ibunlaırın tesbit i 
olacak, gene aynı maddenin (bir fıkrasına göre 
bir ay müddetle halkın okuyabileceği muhtar
lıklarda asılacak, ilân edilecek; ondan sonra bu 
bir 'aylık müddetin sonunda ne olacak? Bu bir 
aylık müddetin sonunda 'bu karar tatbik edile
cek. Yani bölge halinde yıkımına gidilecektir. 
Bunun başka mânası yoktur. 

Benden önce konuşan Sayın Reşit Ülker'in 
de belirttiği gibi, hem bu şekilde yani bölge ha
linde yıkım kabul ediliyor, hem de hiçbir kıs
tas gösterilmiyor. Hattâ şu da calibi dikkattir 
ki, diğer maddelerde daha az önemli hususlar
da hiç değilse bir yönetmeliğe atıf yapıldığı 
halde bu maddede tasfiye gibi bu kadar önemli 
bir konuda yönetmeliğe dahi atıf yapılmıyor. 
Maddenin son fıkrası gereğince bunların tesbit 
şeklini doğrudan doğruya İmar ve İskân Ba
kanlığı tesbit edecektir. 

Yine Sayın Reşit Ülker'in haklı olarak işa
ret ettikleri gibi, insanın aklına ister istemez 
böyle yönetmelikle dahi esasları tesbit edilmi-
yecek olan böyle tasfiye bölgelerinin tesbiti ve 
bu kararların icraya konulması şeyi birtakım 
politik etkilerin dahi rol oynıyabileceği endişe
sini ister istemez insan aklına getiriyor. Bir de
fa tasfiye görügümüzcc olmamalı, olacaksa bile 
hiç değilse temel kıstasları şartları bu kanun
da gösterilmelidir. Diğer daha teferruatlı kıs
tasları da yönetmeliğe alınmalıdır. Fakat her 
halde hiçbir esas tesbit edilmeden sadece İmar 
ve İskân Bakanlığının takdirine bırakılmamalı
dır. 

Partimizin görüşü, daha evvelce de belirtti
ğimiz gibi, tasfiyeye gidilmemesidir. Binaen
aleyh sadece gecekondu bölgelerinin ve bunlar
dan ıslah edilmesi mümkün görülenlerin tesbit 
edilmesi, tasfiye diye bir ilân yapılmaması, çün
kü bu vatandaşlar arasında büyük huzursuzlu
ğa sebebolacak ve hattâ yıkıma gidildiği tak
dirde şimdiye kadar birkaç defa müessif misa

lini gördüğümüz gibi, belki yine müessif hâdi
selere, halk tarafından direniş hareketlerine se-
bebolabileceğiclir. 

Kanaatimizce yapılacak şey, bu kanunun 
neşrine kadar yapılmış olan gecekonduların ol
duğu gibi dondurmasıdır. Bunların içinde du
rumu daha iyi vaziyette olanları varsa ıslahına 
ve muhafazasına gidilir, diğerlerinin tasfiyesi 
ancak uzun vâdede, zamanla, memleket kalkın
dıkça, şehirler geliştikçe ve yeni sosyal konut 
sahaları yaratılıp yeni yerleşme noktaları mey
dana getirildikçe kendiliğinden meydana gele
cek bir tasfiye olarak düşünülmelidir. Ancak bu 
takdirde bu kanun iddia edildiği gibi gecekon
dularda oturan vatandaşlarımıza bir huzur ge
tirebilir. Aksi halde huzur yerine tam bir huzur
suzluk getirilecektir. 

Bunun için, bizim teklifimiz bu maddeden 
tasfiye bölgeleri tâbirinin tamamen çıkarılması 
ve tasfiye bölgeleri ihdas edilmemesidir. 

Saygılarımla. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Behice Boran kanunun tümü üzerin
de konuşurken, hakikaten burada beyan ettiği 
gibi, tasfiye bölgelerinden büyük endişelerle 
bahsetti ve bu kanun bu sebeple gecekondu 
semtlerine huzur getirmiyecek, endişe getire
cektir dedi. Şimdi müzakeresini yapmakta ol
duğumuz 16 ncı madde, gecekonduların tesbiti-
ni ve bu tesbitten sonra da ıslah ve tasfiye böl
gelerinin ayrılmasını âmir bulunmaktadır. Ken
dilerine o zaman da arzı cevabetmiştim, demiş
tim ki, «Bu kanun mevcut gecekondulara âmme 
hizmetleri getirmektedir. Işık getirmektedir, su 
getirmektedir ve yol getirmektedir. Tek kelime 
ile gecekondu semtlerine huzur getirmektedir 
ve gecekondu semtlerinde oturanlar süratle bu 
kanunun çıkarılmasını arzu etmekte ve sabırsız
lıkla intizar etmektedir.» Bugün İstanbul'un çe
şitli gecekondu semtlerinde dün de ve bugün de 
yaptığım temasların muhassalası bu beyanımı 
teyidetmektedir. Bu itibarla bu kanuna gece
kondularda oturan vatandaşlarımız bel bağla-
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mıştır, ümit bağlamıştır ve süratle çıkmasını 
arzu etmektedirler. Temenni ederim ki, Sayın 
Behice Boran o semtlere gittiği zaman, o gece
kondularda oturan vatandaşlarımızın nasıl bü
yük bir iştiyakla bu kanunu beklediğini görecek 
ve bu kanunun kendilerine getireceği hizmetler
den ne derecelerde faydalanmanın ümidi içinde 
olduklarını müşahede edeceklerdir. 

Bu kürsülere mücerret fikirleri değil, reali
teleri, gerçek ihtiyaçları getirmek elbetteki ta
şıdığımız sorumluluğun en tabiî ifadesidir. Ken
dilerine hemen arzı cevabedeyim ki, gecekondu 
semtlerinin muayyen ölçüler içinde ve muay
yen bir imarî üslûp içinde, modcrnize edilmesi
ni derpiş eden bu kanunun tatbik edilebilmesi 
için, mevcut gecekonduların imar plânları yapı
lacak ve bu imar plânlarının tatbikatı dolayısiy-
le bâzı gecekondular mecburi olarak tasfiye 
edilecektir. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Ben de 
aynı şeyi söyledim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Dinleyiniz ha
nımefendi, ben sizi dinledim. Ona da cevap ve
receğim, sırasiyle veriyorum cevabı. 

Zatıâliniz burada diyorsunuz ki, «Tasfiye tâ
birinin bu kanundan çıkarılması lâzımdır. Sure
ti katiyede tasfiye yapılmamalıdır. Mevcut gece
kondular dondurulmalıdır.» Bu hükmün mânası 
şudur: Mevcut gecekondulara ışık gitmesin, yol 
gitmesin ve su gitmesin demektir. Çünkü tasfi
ye yapamıyacaksmız ve tek gecekonduyu kaldıra-
mıyacaksmız, bir imar plânı olrmyacak oranın, 
bir imar plânı uygulaması yapmıyacaksmız de
mektir. Beyanları budur. Şu halde meselenin de
rinliğine nüfuz etmemiştir maalesef. Hâdisenin 
ve konunun sathında bulunmaktadırlar. Tasfiye 
bu bakımdan da lüzumludur ve zaruridir. 

Diğer taraftan (bölgeler) diyor. Arzı cevap 
ettim, biz oradaki vatandaşlarımızı tedirgin etmek 
için bu kanunu getirmiyoruz. Ama kendileri bu
nun aksini de iddia ettiler. Bu kanunu gecekon
du meselesini halletsin diye getirmediler, gece
konduların zemini olan arsaların sahiplerine ve
rilmesi için gelmiştir bu kanun dediler. Bu kür
süden bize böyle bühtanda da bulundular. Şu 
halde bu kürsüden sosyoloji doçentliği yaptığını 
ifade eden, sayın arkadaşımız burada gayet ob
jektif ölçüler içinde fikirlerini beyan etmeliydi. 

Eğer memleketin gerçeklerine uyan tarafları var
sa ve onları tesbit edersek istifade etmenin dav
ranışı içine biz'de girmeliydik. 

Daha evvel de arzı cevabettiğim gibi tasfiye 
bölgeleri imar plânları tatbikatı dışında da lü
zumludur. Neden? Çünkü bugün realite gösteri
yor ki, tarihî eserlerimizin içinde gecekondu var
dır. Bugün Sultanahmet'e gidiniz, Ayasofya'nm 
kenarına gidiniz ve diğer tarihî eserlerimizin et
rafına gidiniz, gecekondular vardır. Ama üç ta
ne, ama beş tane, ama on tane. Bunları bırakacak 
mıyız? Işıksız yatmaktadır, susuz yatmaktadır ve 
gayet ağır sıhhi şartlar içinde yatmaktadır. Bıra
kacak mıyız bu vatandaşları? Hayır! İşte burala
rı da sayın hanımefendi bu kanunda gösterilen 
tasfiye bölgesi olarak kabul edilecek ve o tarihî 
eserlerin etrafında ve içinde bulunan gecekondu 
sakinleri önleme bölgelerine intikal ettirilecek, 
fennî ve sıhhi bir meskene kavuşturulacaktır... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ta
mam, bu şartları maddeye koyalım... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞOĞLU (Devamla) — Beyefendi lütfen 
dinleyiniz, ben sizi dinliyorum, işte tescil ediyoruz, 
bu kürsüden. Büyük Milletin ve Millet Meclisi
nin huzurunda ifade ediyoruz. 

Şu halde tasfiyenin tatbikinde, Hükümetin 
zihniyetindeki ölçü ve kriter birinci plânda tarihî 
eserler geliyor. Ben arzu ederdim ki, Sayın Be
hice Boran bu noktalara da temas etsin. Tasfi
ye bâzı yerlerde lüuzmludur. Acaba tarihî eser
lerin içinde ve dışındaki ve gayet ağır şartlar için
de yaşıyan gecekondular ne olactaktır? Onları dü
şünmediklerini beyan ettiler. Diğer taraftan tu
ristik bakımdan gayet ehemmiyetli olan bir böl
gede gecekondu kümelenmeleri vardır, bir sem
ti - küçük veya büyük - mevcuttur. Ama bu 10 
tanedir, 20 tanedir. Burasını bırakacak mısınız? 

Değerli arkadaşlarım, medeni bir şehir haya
tında en ağır şartlar altında yaşamaktadırlar, ora
daki vatandaşlarımız. Işıksızdır, susuzdur, elbette 
onları da fennî ve sıhhi şartları haiz meskenlere 
götüreceksiniz. Onlara da sosyal güvenliğin ze
mini olan (zannederim ki, bu tâbir kendileri için 
belki sempatiktir.) ilk şartı olan meskeni ona te
min edeceksiniz. İşte bu kanun bu tasfiye tâbiri
nin tatbiki, bunları götürüyor. Diğer taraftan 
bir yer düşününüz ki, hiçbir âmme hizmeti gö-
türemiyorsunuz, bir dağın bir tepenin üstünde 
bir gecekondu vardır. Yol götürcKiiyorsunuz, 
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ışık götüremiyorsunuz, su götüremiyorsunuz, kal
sın mı burada ebediyen susuz? Bunları da ken
dilerine göre modern küçük şehirciliği olan önle
me bölgelerine intikal ettireceğiz. 

Şu halde mevcut gecekonduların çözümü ya
parken. bir tasfiyeye lüzum vardır, bu tasfiyenin 
bu ölçüler içinde lüzumunu kabul etmemek ve 
aksini beyan etmek ya meselenin sathında kal
maktadır veya muayyen bir maksadın esiri olmak
tır. Saygılar sunarım. (Adalet Partisi sıraların
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh

terem arkadaşlarım; sözlerime başlamadan Sayın 
Bakanın konuşmalarından bâzı ilhamlar alarak 
şunu arz edeceğim: 

Bütçe müzakereleri sırasında, kendi bakanlık
larının bütçesi müzakere edildiği, sırada kendileri
ne arz ettik. Dedik ki; «Beyefendi imar ve İskân 
Bakanlığının Türkiye içerisinde, muhtelif vilâyet
lerde bölgeler kurmasını arzu ediyorsunuz. Bun
lar şu kadar bir zaman aradan geçtiği halde he
nüz eleman bakımından kifayetli değildir.» Şim
di buyuruyorlar ki, bütün hizmetler gayet güzel, 
yerinde ve kolay. Fakat elemana gelince, tatbikat 
safhasına geçince işin maalesef yürütüleceğine 
ben kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının birçok 
maddeleri hazırlanırken Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi büyük vilâyetler nazara alınarak kaleme alın
dığından hatalı tarafları vardır. Arz edeyim : 
Kadostral ölçülerinin plândaki hedefine ulaşama
dığını rakamlarla izah ederek alınacak terbirler 
üzerinde bütçe müzakereleri sırasında durmuştuk 
ve bu fikrimizi Sayın İmar ve İskân Bakanı im
kânlar ve personel kıtlığından bahis buyurmuş
lardı. Şimdi, 16 ncı maddenin her türlü imkân 
ve araçtan, faydalanarak tesbit olunur keyfiyeti
ni açıkça şu kurumdan veya şu teşkilâttan diye 
açıklanması iktiza eder. Bölgelerde bu imkân 
yoksa ne yapacaklar? İmkânlar dâhilinde karşı
lanır tâbiri de biraz keyfiliğe dayanmakla yine 
belediyeler arasında itiraz ve şikâyetlerle karşıla
şacağız. «Belediyelerin aldıkları karar ve yaptık
ları krokiler İmar ve İskân Bakanlığına gönde
rilir.» denmekle işi bir hayli geciktirir. Halbuki 
İmar ve İskân Bakanlığının böyle teşiklâtlarında 
dahi elemanları noksandır. Bunun için belediye
ler tarafından gönderilecek elemanların yetiştiril
mesi için maddeye bir ilâve ile vuzuh verilirse iş

lerin yürütülmesi bakımından daha kolay olur ka
nısındayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, ben de tasarının 16 ncı 
maddesi üzerindeki fikirlerimi arz edeceğim. 

16 ncı madde bizce en önemli maddelerden bi
risidir. Yalnız benden evvel konuşan bir arka
daşımın da işaret ettiği gibi, bu madde kaleme alı
nışı itibariyle biraz daha derli toplu olması ica-
bederken, bu uzatılmıştır. Yalnız gecekonduların 
bilhassa ıslah ve tasfiyesi gibi en önemli işlemler 
yapılırken, bunların kıstasları, objektif kıstasla
rı ve hangilerinin tasfiyeye, hangilerinin ıslaha 
muhtaç ise bunların detaylarına gitmeden pren
siplerini ya bir talimatnameye atıf yapmak sure
tiyle, veyahut da bu maddede gösterilmesi icabe-
derdi. Biz şuna inanıyoruz ki, hakikaten âmme 
hizmetleri olarak fakir olan, burada y a ş l a n in
sanların okul, su, yol gibi âmme hizmetlerini aya
ğına götürebilmek için elbette belediye medeni an
lam içinde bâzı işlemlere gidecektir, ıslahı müm
kün olmıyanlar olacaktır ve tasfiyeye gidilecek
tir, zaruret vardır. Ancak demin de arz ettiğim 
gibi, bu Hükümet tasarıyı ele almadan önce esas
lı bir şekilde detaylı ve belli olan, bölgeler tasa
rının kapsamına giren yerler daha önceden tes
bit edilmesi mümkün iken bu tamamiyle tesbit 
edilmeden bir madde halinde zikretmiştir. Bu ba
kımdan bu madde tamamen ileride belki de tat
bikat sahasına girildiği zaman çeşitli keyfî, poli
tik sebeplerle belki de orada bulunanlar mağdur 
edilecektir. Bu yönden sayın komisyonun bu 
madde üzerinde durm asını, mümkünse geri al
mak suretiyle tasfiye ve ıslah sahalarının nere
ler olduğunun veya hangilerinin tasfiyeye tabi 
olacağının veya ıslah edileceğini ve bunların kıs
taslarını kanun anlamı içinde objektif olarak gös
termesi gerekir. İlk fıkrada yer alan bu kısım tes-
bitten bahseder. Fakat 16 ncı maddenin son fıkra
sı da bilhassa belediye tarafından tesbit edilen 
ıslah ve tasfiye bölgeleri İmar ve İskân Bakanlı
ğı tarafından tâyin edilir şeklinde bir tâbirle, 
bizce ilk ve son fıkra arasında bir ilgi ve irtibat 
kurmamış olduğu için bunun ilk fıkrada yer al
ması suretiyle kanun tekniği bakımından daha uy
gun bir hale getirilebilir. 

Şimdi ilk fıkrada «Gecekondu ıslah ve tasfiye 
bölgeleri ve bunların sınırları belediyelerce bu 
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kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı 
ay içinde her türlü imkân ve araçtan faydalanı
larak tesbit olunur.» diyor. Son fıkrasında da, 
«(«erek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslah ve 
tasfiye edilecek gecekonduların tevhit şekli ve 
esasları, mahallî özeli ilker ve teknik imkânlar da 
göz önünde tutularak, İmar ve İskân .Bakanlığın
ca tâyin edilir.» diyor. Mahallî özellikleri, husu
siyetleri en iyi bilen zaten belediyelerdir. Daha 
Önce de söylediğimiz gibi belediyeler adeta bir ve
sayet haline getirilmiş her şeyi direkt olarak 
imar ve İskân Bakanlığı ele almış burada da 
İmar ve İskân Bakanlığınca tâyinden bahsedildi. 
O halde komisyondan sormak istiyorum, İmar ve 
İskân Bakanlığı tâyin etmezse tesbit edilenleri ne 
olacaktır? Belediye tarafından tesbit edilmiştir, 
şurası ıslah edilecektir, burası da tasfiye edile
cektir diye teshiller yapılmış ve Yüksek Bakan
lığa getirilmiştir. Bakanlık hangi objektif ölçü
lere göre bunları tâyin edecektir? Taâyiıı etmezse 
belediyelerce tesbit edilen hususlar ne olacaktır? 
Bu kanunun 16 ncı maddesinde aradığımız şekil
de yer almamıştır, yoktur. Bunun bilhassa açık
lanmasını istirham ediyorum. Bu bir. 

İkincisi, burada itiraz hakkı da tanınmamış
tır. İtiraz ne şekilde olacaktır, bunun kesin ola
rak burada yer alması gerekirdi. Biliyorsunuz 
ki, istimlak en önemli konulardan birisidir. Mül
kiyete inhisar eden, mülkiyete taallûk eden bir 
mesele. Tasfiye ve ıslah da en az istimlâk kadar 
önemlidir. Bu bakımdan istimlâk yaparken bu 
işle ilgili çeşitli formaliteler ve şahsa yapılan teb
ligatın aynen burada da yer alması lâzımdır. Yok
sa umumi hükümlere göre belediye incelisinin ala
cağı kararların herkesin görebileceği yere asıl
ması, ortaya konması kâfi değildir. Komisyon
dan öğrenmek istediğimiz en önemli hususlardan 
bir tanesi de budur. Yani itiraz hakkı ne şekilde 
olacaktır? Bir de neden ve niçin ıslah ve tasfiye
ye tabi tutulacağı şahıslara tebligat yapılmıyor? 
Bu bakımdan bendeniz bu 16 neı maddenin ilk ve 
son fıkrası arasındaki çelişik durum bakımından, 
bir de tasfiye ve ıslaha tabi tutulması gereken 
yerlerin objektif esaslara bağlanması yönünden 
bu maddeyi kâfi görmüyorum. Esasında 6 ncı 
ve 7 nci maddeyi de göz önünde tuttuğumuz za
man, 6 ve 7 nci maddelerin do 16 ncı madde ile 
irtibatlı olması gerekir ki, bunlar da tamamen 
birebiri erinden' ayrı şekilde kaleme alınmıştır. 
Komisyondan tekrar bu maddeyi ıs]alı edici şe-
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kilde kaleme almak üzere geri almasını temenni 
ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyascttin Duman? Yok. 
Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 16 ncı mad
denin müzakeresinde Sayın Bellice Boran ortaya 
bir tez atmış bulunmaktadırlar. Kaldı ki, bu tez
lerini daha evvel umumi mahiyetteki müzakere
lerde, kanunun tümü üzerindeki müzakerelerde 
aynı şekilde savunmuş ve yine 16 neı madde se
bebiyle, dolayısiylc bu konuya tekrar değinmiş
tir. Sayın Bellice Boran derler ki, «Gecekondu 
bölgelerinin tasfiyesi ciddî bir kıstasa bağlanmalı, 
ilmî bir gerçeğe bağlanmalıdır. Bu şekilde bir kıs
tas olmazsa o zaman burada oturan sakinlerin 
hukuku, hakkı ihlâl edilmiş olur.» Gerçekten bu 
doğrudur bir bakıma. Çünkü zaten kanunun esas 
mahiyeti ve ruhu da budur. Fiilî bir durumu 
hukukiioştirmck. Gecekondu sakinlerinin fiilî du
rumlarını tesbit ederek bunlara bir hukukî düzen 
vermek için bu kanun getirilmiştir. Şu hale göre 
onun fiilî durumu hukukî bir mahiyet arz eder 
şekildedir. Bu vaziyette bulunan bir vatandaşın 
dununu uda elbette ki, birtakım garantiler alın
malıdır tezini savunurlar. 

Şimdi yalnız, bu umumi görünüş, itibariyle 
böyle görünüyor. Hakikatte bu teminat bizati
hi kanunun gerekçesinde var, maddelerinde var. 
Bakınız gerekçenin ikinci fırkasında, prensipleri 
vaz'eden kısımda ne diyor: «İslahı mümkün olmı-
yan gecekondular tasfiyeye tabi tutulur. Her ne 
şekilde olursa olsun gecekondular içerisinde otu
ranların konut ihtiyaçları giderilmeden yıktırıl-
ımyacnktır.» İşte garanti. Bundan daha büyük 
bir garanti ve teminat olamaz. Ne imiş teminatı
mız ve garantimiz? Gecekondu sakinlerinin konut 
ihtiyacı giderilmeden onların gecekonduları yık-
tırıimıyacaktır. Bu madde ve bu prensip vazedil
dikten sonra, Sayın Bellice Boran'in endişe duy
malarına hiçbir mahal yoktur. "İlmî kıstasımız 
kendiliğinden meydana çılan akta dır. 

Kaldı ki, tasfiyenin şart olduğunu Sayın Ba
kanımız, imar, iskân bakımından, sıhhi bakımdan, 
sosyal bakımdan, her bakımdan ya it olduğunu bu
rada, izah ettiler. Ye doğrudur, tasıiyesiz bir ge
cekondu dâvasının halledilmesine imkân ve ih
timal yoktur. Şu hale göre vu mesele kendiliğin
den halledilmiş bir durumdadır. Sayın Bakanın 
tezi de doğrudur ve Sayın Borau'm endişesi yi-
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ne bu kanun maddeleri iğinde giderilmiş bulun
maktadır. Şu halde tasfiyenin bu şekliyle dahi 
vatandaşın orada yaşıyan insanların hukukunu 

• teminat altına almış demektir. 
Benden önce konuşan arkadaşımın itiraz için 

değindikleri mevzua ben de değinmek isterim. 
Hakikaten otuz günlük bir ilân keyfiyeti sa

dece kesinleşmesini icabettiren bir keyfiyet ol
maması gerekir. Nedir bu ilânın mahiyeti, hu
kukî durumu'? Elbettcki vatandaşa bir itiraz 
hakkının tanınmasını icabettirir. Vatandaş iti
raz edecektir. Neyle itiraz edecek? Kanunda 
bu hususta; hiçbir hüküm, hiçbir izahat yok, ek
siktir Kaldı ki, fiilî durumu hakikî durum yap
mak istiyen bu kanun orada yaşıyan vatandaş
larımızın bu durumunu da yine şekil itibariyle 
kaleme alması, derpiş etmesi, icabederdi. İtiraz 
ne şekilde yapılacağı ve bunun hukukî netice
leri tesbit edilmek lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Şimdi ilk ve son fıkraların çelişmesi mevzuu, 
tezat teşkil etmesi mevzuu, bu da çok mühimdir. 
Ne diyor ilk fıkra, «gecekondu ıslah ve tasfiye 
bölgelerinde bunların sınırları 6 ay içerisinde her 
türlü imkân ve araçtan faydalanarak belediyece 
tesbit edilir» 

Son fıkra ne diyor; «gerek gecekondu böl
gelerinin gerekse ıslah ve tasfiye edilecek 
gecekonduların tesbit şekli ve esasları, mahal T 
özellikler ve teknik imkânlar da göz önünde tu
tularak İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin edilir 

Sayın arkadaşlarım belki şu madde son fıkra 
birinci fıkra olmuş olsa idi, bir mâna ifade eder
di. Fakat 1 nci fıkranın bulunması ile bu fık
ra tamamen tezat bir hale düşürülmüştür. 

Şimdi Hükümetin teklifi daha realisittir. Çok 
güzel getirmiştir Hükümet burada birinci fık
rayı kabul ettikten sonra onun getirdiği sor 
fıkra gayet güzel ve ehemmiyetlidir, ve yine Be
llice Boran arkadaşımızın bahsettiği mevzur 
da halledecek mahiyettedir. Bakınız ne diy••-
Hükümet teklifinde; «Gerek gecekondu bölgele
rinin, gerekse ıslah ve tasviye edilecek gecekon
duların tesbitine ait esaslar, İmar ve İskân Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belir
tilir». Bu şekli hakikaten Bellice Boraıı'm iddi
ası ki, bu doğrudur. Bir yönetmensiz yıkım tas
fiye ve sair hallere gitmek cidden zordur. Mu+ 
laka bir yönetmelik lâzımdır ve şarttır. Şu hal
de Hükümetin esas itibariyle getirmiş olduğu 

metinde bu halledilmiştir ve gayet iyi halledil
miştir. Onun için bu fıkranın komisyonun ge
tirmiş olduğu fıkra yerine geçirilerek kabul edil
mesinde bir fayda vardır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
Komisyonun bir beyanı olacak mı?.. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Tasarının 
16 ncı maddesi, arkadaşlarımızın üzerinde has
sasiyetle durdukları gibi, en önemli maddelerin
den birisidir. Sayın Bakan konuşan arkadaş
larımızın bâzı hususlarda sormuş oldukları soru
ları cevaplandırdılar. Tekrar etmemek kaydı 
ile bize tevcih edilen diğer soruları cevaplandır
mak istiyorum. 

Sayın Eeşit Ülker arkadaşımız, bu ıslah ve 
tasfiye bölgelerinin ayırımında objektif bir 
kıstasım mevcuclolması lâzımgeldiği hususları 
üzerinde durmuştur. Bunu Sayın Bakan arka
daşımız cevaplandırdılar. Bir defada Meclise 
niyabeten vazife gören komisyonunuzun başka
nı olarak ben de zabıtlara teşçil ettirmek isti
yorum. 

Bir defa ıslah ve tasfiye bölgelerinin ayırı
mında birinci kıstas, bu gecekonduların fennen 
ıslahının mümkün olmamasının tesbitidir. 

İkincisi, yine arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
tarihî yapıların, tarihî mahallerin içinde, dışın
da, civarında yapılmış olan gecekonduların yı
kımı keyfiyetidir. Bilfarz Rumelihisarı surları 
içinde bulunan gecekondular vaktiyle yıkılmış 
ve bu tarihî eser ıgün ışığına çıkarılmış, hal
kın istifadesine arz edilmiştir. Bu gibi yapıla
rın yıkımında ve tasfiyesinde zaruret vardır. 

Diğer bir kıstas, turistik hizmetler ve sade
ce ıgecekondu sakinlerinin değil topyekûn bir 
belde sakinlerinin istifadelerine arzı lâzımge-
len mesire yerleri gibi kısımlarda yapılmış bu
lunan ıgecekondularm tasfiyesi keyfiyetidir. 

Esas en mühim diğer bir kıstasımız da, âm
me hizmetlerinin götürülmesi imkânsız veya çok 
masraflı ve faydasız olan yerlerde yapılmış olan 
gecekonduların tasfiyesinden ibarettir. Anakıs-
taslar bu olunca objektif esaslar ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu esprinin içerisinde tasfiye 
bölgelerinin tâyin ve tesbiti gerekir. Kaldı ki," 
muhterem arkadaşlarımın beyan ettiği gibi, bu
gün memleketimizde gecekondu bir sosyal va
kıa olarak ıbütün haşmetiyle karşımızda dur-
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maktadır. Gelişigüzel bir tasfiyenin yapılması 
mümkün de değildir. Bunlar, kanunlar zorlan
mak suretiyle de yapılamazlar. 

Diğer taraftan tasfiyeden, bu tarz bir tas
fiyeden endişe etmemek lâzımdır. Kanunun 
anaesprisi, ister tasfiye bölgesinde olsun, ister 
ıslah bölgelerinde olup da plân ve programlar 
sebebiyle tasfiyeye tabi olan kısımlarda olsun 
ve ister bu bölgelerin dışında münferit gece
kondu vasfmdaki yapılar olsun, bunların için
deki vatandaşlarımıza yeni bir yer temin edil
meyince bunların oradan çıkarılmasına ve bu 
gecekonduların yıkılmasına bu getirdiğimiz ka
nun imkân vermemektedir. Şu halde tasfiye bu 
anlattığımız mânada zaruridir. Bundan da en
dişe edilmemelidir. 

Yine başta Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
olmak üzere diğer hatip arkadaşlarımız bu ilân 
keyfiyeti üzerinde durdular. 

Aslında muhterem arkadaşlarım, tesbit] eri 
de tasnife tutmak lâzımdır. Burada bahis ko
nusu olan tesbit, gecekondu ıslah ve tasfiye 
bölgelerini mahal itibariyle ayırmaktan iba
rettir. Filhakika mahal itibariyle ayini madan 
mütevellit ister 'gecekonduda oturan şahıslar 
olsun, isterse gecekondunun işgal ettiği zemi
nin sahipleri olsun veya mahalle sakinlerinin 
menfaatlerinin bu işlerle çelişmesi mümkündür. 
Bu mümkündür. Binde bir de olsa kanun yol
larını bu arkadaşlara, bu vatandaşlara kapat
mak imkânına malik değiliz. Anayasanın 
114 ncü maddesi sarih olarak, «İdarenin hiçbir 
eylem ve işleminin yargı denetiminin dışında 
tutulamıyacağmı» ifade etmiştir. Bu kanun ta
sarısı da bu hüviyet içinde mütalâa edilmelidir. 
Bu itibarla yargı denetimi daima açıktır. Alâka
lılar bu denetimi yapmaya haklı olduklarım 
gösterecek belgeleri eklemek suretiyle yargı 
denetimine müracaat edebilirler. 

Bu ibarenin vazıh olarak yazılmadığı beyan 
edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, bu bir ge
cekondularla ilgili kanundur, iler kanuna ida
renin tasarruflarına karşı yapılacak muamele
lerin nelerden ibaret olduğu şeklinde bir ibare 
koyarsak bu bir haşivdir. Anakannnl arımızda, 
usul kanunlarımızda ve Büyük Meclisçe kabul 
edilen Danıştay Kanununda, idarenin eylem ve 
işlemleri aleyhine ne şekilde müracaat edilece
ği sarih olarak yazılıdır. Tekrarda bir fayda 
yoktur. Kaldı ki, 6783 sayılı halen mer'i bu

lunan İmar Kanununun 29 ncu maddesi de ay
nı şekilde bir hüküm ihtiva etmektedir ve bu 
29 ncu maddede hak sahipleri vatandaşlarımı
zın haklarının idarenin tasarrufundan muhtel 
olduklarını iddia ettikleri andan itibaren yargj 
denetimine başvurmaktadırlar. Madde bu haliy
le işlemektedir. Bu sebeple biz komisyon ola
rak, bu yazışma tarzında bir sakınca olduğu 
kanısında değiliz. 

Bâzı arkadaşlarımız tasarının 16 ncı mad
desi ve münferit gecekonduların tesbitine mü
tedair olan 17 nci maddesiyle yine bu ıslah ve 
tasfiye bölgelerinin tesbitinden sonra yapılacak 
icra plân ve programlarının tatbik şekli ara
sındaki münasebeti kuramamış olacaklar ki, te
reddüde düştüklerini ifade etmişlerdir. Ger
çekten, gecekonduların ıslah ve tasfiye bölge
leri ve bunların sınırları belediyelerce tesbit 
edilecek, ancak ilk bu fıkra ile son fıkra ara
sında bir çelişmezlik de bahis mevzuu değildir. 
Bölgelerin özellikleri, teknik imkânlar ve bu
nun tesbit usulleri Bakanlıkça tâyin ve tesbit 
edilecek ve bunlar anakıstaslar olarak takdim 
edilecektir. Yani belediyeler Bakanlığın ana
kıstaslar olarak ortaya koymuş olduğu bu ob
jektif prensipleri göz önünde tutmak ve mahal
lin özelliklerini de nazarı itibara almak sure
tiyle tasfiye veyahut ıslah bölgelerinin ayırı
mını-yapacaklardır. Şu halde bir çelişiklik ba
his konusu değildir. 

Diğer taraftan gecekonduların oturduğu ze
min ister bu kanunun içinde bulunan tasfiye 
veya ıslah bölgeleri içinde olsun, isterse bu 
tasnifin içine girmesin, yapılacak muameleler 
de sarih olarak belirtilmiştir. Plân ve program
lar icabı olarak vatandaşlarımızın bâzılarının 
işgal ettiği gecekonduların ıslah bölgesi içe
risinde olmasına rağmen, yollara gitmesi, âm
me hizmetine ayrılacak tesislerin kurulması için 
yapılacak sahalara tefrik edilmesi sebebiyle yı
kılabilir. O takdirde 19 ncu madde yine bu va
tandaşlarımıza kanuni yollara müracaat etme 
hakkını tanımış bulunmaktadır. Bu itibarla 
Sayın Abdülbâri Akdoğan arkadaşımızın bu ko
nuya taallûk eden beyanlarını da bu şekilde 
19 ncu ve tasarının diğer maddeleriyle itmam 
edilmiş olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bidayette hatip 
arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, bu tesbit ko-
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nusunun gerçekten çok mühim olduğunu söy-
edik ve yine zannediyorum Reşit Ülker arka

daşım, bu bölge tesbitinde mahallî imkânlarla 
karşılanmıyan tesbit hava fotoğrafları, alım ve 
kıymetlendirilmesi hususlarının, yine Abdül-
bâri Akdoğan arkadaşımızla birlikte, çeşitli 
cephelerden ele aldıklarını müşahede ettik. Şim
di burada bu iki hususu birbirinden ayırmak 
lâzımdır. 

Birincisi; bu, bir bölgenin tesbiti keyfiyeti
dir. Gecekonduların üzerinde bulunduğu ze
mini tesbit keyfiyeti, bir ihale konusu olamaz. 
Bu mülkiyet hakkı esaslarına taallûk eden 
ve âmme intizamı içinde cereyan etmesi lâzım-
gelen ve anakanunlarımızın da bu görevi ver
miş olduğu yerler bellidir. Bu görev, Türkiye 
Cumhuriyetinin tapu ve kadastro, tapulama 
teşkilâtına mevdu salâhiyetleri cümlesi içinde
dir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bendeniz söy
lemedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Ben Abdülbâ-
ri Akdoğan arkadaşıma söylüyorum. Bu se
beple gecekondunun oturduğu zeminin mülki
yetinin tesbitinde, ihale veyahut alım - satım 
bahis konusu olamaz. Ana kanunlarımız buna 
mânidir. Bu görevi bu umum müdürlük yapa
caktır. Normal prosedür içinde takibedilccek 
yol budur. Bunun dışında zemine taallûk eden 
ihtilaflı konularda yetkili merciler adalet me
kanizmasıdır. Bu itibarla bu iki tesbit şeklini 
birbirinden ayırdetmek ve sonucuna göre mad
deyi değerlendirmek lâzımdır. 

Aslında 17 nci maddenin ve bu kanunun 
tatbikatında öncelik temin edecek yönetmeli
ğin yapımında ele alınması lâzımgelcn en mü
him konu da 3 ncü ve 4 ncü maddelerin tatbi
ki, gerek belediyelerin ve gerekse organizasyo
nu yapacak olan İmar ve İskân Bakanlığının 
icraatının süratlendirilmesi bakımından zemi
nin tesbiti en mühim görevdir. Bendenizin is
tihbarıma göre, Hükümet, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü, İmar ve İskân Bakan
lığı henüz bu kanunun çıkmasından evvel dahi 
mevcut mer i mevzuata göre yapılması müm
kün olan bu hazırlığın içerisine girmiş bulun
maktadır. Şu halde bu gibi ahvalde iki husus
la karşılaşmamız mümkündür. Ya bir yerin 

henüz tapulanması veya kadastrosu yapılma
mıştır veya yapılmıştır. Yapılmamış olduğu tak
dirde Hükümet bu icraatını tahakkuk ettirmek 
için mutlak surette pilot bölge olarak tesbit 
edilen bu ıslah ve tasfiye bölgelerinin tapu ve 
kadastrosunu ikmal etmek ve gecekonduların 
üzerinde oturduğu zeminin maliklerini ve ha
ritaya müstenidolarak tâyin ve tescil ve tapuya 
intikal ettirmek ve bunların alım ve satımını, 
taksim ve tevziini de tapu sicillerine istinaden 
yapmak zorundadır. Diğer taraftan kadastro
su yapılmış olan bölgelerde, kadastronun ikmal 
edildiği sırada gecekondular mevcudolabilir. 
Aslında bugünkü kadastro tatbikatımız da 
kadastrosu yapılan bu bölgelerde şayet kadas
tronun yapıldığı zaman gecekondu mevcutsa, 
bu kadastroyu yapan zevat kanun icabı, bu 
toprağın zemini vakıflara aittir, Hasan'a ait
tir, Hüseyin'e aittir şeklinde mülkiyet hanesi
ni doldurduktan sonra üzerindeki gecekondu 
ahar bir şahsa ait ise onu da beyanlar hanesine 
üzerinde şu mmtakada haritasına nirengi nok
talarından bakmak, işaret etmek suretiyle fi-
Lâna ait gecekondu vardır, şerhini de yazmak
tadırlar. Ama kadastronun yapıldığı o günden 
bu yana bu mıntıkalarda kadastro tesbit tari
hinden sonra yapılan gecekondular mevcuttur. 
Bunları da zannederim ki, tatbikattaki arka
daşlarımız ele alacakları bu bölgelerde yeni
den ilk çaplarını mahalline uygulamak ve bu 
çaplar üzerinde yapılan gecekonduların yine 
haritasına tarsim etmek ve bunun yanında ma
liklerini tesbit etmek gibi bir görevle karşıla
şacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bir arkada
şımız mahallî imkânlarla karşılama gücünden 
mahrum olan belediyelerin durumunun bu mad
dede sarih olarak ele alınmadığını ifade etmiş
tir. Şunu peşinen ifade edeyim ki, komisyonu
nuz, en ufak çekişmelere meydan verilmeme
sini teminen bakanlıklararası yardımlaşmalar
da ufak tefek aksaklıkları kaldıracak ve sür
atle yardımların temini bakımından lüzumlu 
değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Ezcümle bu 
16 ncı maddenin mahalî imkânlarla karşılanamı-
yan tesbit ve hava .fotoğraflarının alınması, kıy
metlendirilmesi şeklinde devam eden fıkra bun
dan iki gün evvel yapılan müzakere sonucunda 
kabul ettiğimiz ve o gün de münakaşasını yap-
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tığımız 13 ncü maddenin (C) bendi ve 15 nei 
maddenin de 6 ncı Ibendine tekabül etmektedir. 
Şu hale göre bunlara bir itiraz varit değildir. 

< : Anahatlariyle arkadaşlarımızın tevcih etmiş 
oldukları suallerin bunlardan ibaret olduğunu 
töâbit ettim ve komisyon olarak cevap arz et
tim; Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Beh'ice Boran 
grttpu adına söz istemiştir. Bu itibarla son söz 

• milletvekilinindir kuralına uyularak kendileri
ne söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Behice 
;Hatko Boran. 

BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Sa-
' yıır Başkan, sayın milletvekilleri; öyle anlaşılıyor 
ki, şu tasfiye bölgeleri konusunda ya ben bir tür
lü meramımı anlatamıyorum veya Sayın Bakan, 
<her ne sebeple bilmiyorum, beni anlamamakta 
ısrar ediyorlar. 

Sayın Bakan dediler ki, «B!eihiee Boran gece-
. kondulara su, ..yol ışık götürülmesine karşıdır, ta

raftar değildir. Çünkü tasfiyeye yer vermiyor. 
Tasfiye olmadan da bu kamu hizmetlerinin yapı
labilmesine imkân yoktur.» dediler. 

Bir defa; su, yol, ışık gibi kamu {hizmetlerinin 
yapılması için bu hizmet şebekelerinin gaçtiği 
yerlerdeki gayrimenkullerin yıktırılmasına, be
nim. badiğime göre, istimlâk denir, 'tasfiye den
mez. Ve bu istimlâk de öteden beri belediyeler
ce zaıten yapılmaktadır, şimdiden sonra da kamu 

• hizmetleri gerektiği müddetçe de yapılacaktır. 
Yani bu kanuna tasfiye bölgeleri diye Ibir hüküm 
konmuş olsa da,, olmasa da kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği yerlerde belediyeler gayrimenkulleri, 
'bunlar ister gecekondu olsun, ister sekiz katlı 
apartman olsun istimlâk edecektir, lüzum gördük
leri takdirde... Binaenaleyh (tasfiye 'bölgeleri) 
terimi ma deden çıkarılsın, böge halinde tasfiyeye 
gidilmesin demek hiçbir zaman su, ışık yol gibi 
ka'mu hizmetleri yapılmasın 'bunların şebekeleri 
inşa edilmesin, bunların da gerektirdiği yerler
de istimlâkler yapul'masın mânasına gelmez, böy-
•île bir netice de çıkarılmaz. 

. Diğer-taraftan, tarihî eserlerin içinde ve civa
rında bulunan gecekonduların yıktırılması da 

;bence tasfiye bölgesi teriminin maddeye ithalini 
gerektirecek bir sebep değildir. 

.. Tasfiye kelimesinin1 mânası üzerinde lûgata 
bakmak gerekmez ama bu tartışmaların sürüp git-
mesin'den anlaşılıyor ki, belki bölge kelimesinin 
mânası üzerinde durmak icabedecektir. Kamu 
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hizmetlerinin yapılabilmesi için bir, iki veya beş, 
on gecekondunun yıkılması o gecekonduiların bu
lunduğu ma/halle bölge tâbirinin verilmesini ge
rektirmez. Bir tarihî eserin içinde ve dışındaki 
gecekonduların yıktırılması da bir bölge terimi
nin kullanılmasını icabettirımez. Bölge kelimesi 
büyük bir sahayı tazammun eder. Eski tabiriy
le havali, mmtaka kelimelerinin karşılığıdır. Fran-
sızıca «reigion» kelimesi karşılığıdır. Bölge dedi
ğimiz zaman akla büyük bir safha gelir. Bir tari
hî ederin içinde bulunan 15 - 20 tane gecekondu
nun bulunduğu yer bir bölge değildir. Yolun, su 
şebekesinin geçtiği yerdeki '5 - 10 gecekondu bir 
'bölge değildir. Bölige dendiği ızaman bir saha an
laşılır ve bölıge 'halinde tasfiyeye gidildiği zaman 
büyük bir sahada toptan tasfiye, toptan yıkım ak
la gelir. 

Eğer gerçekten gerek Sayın Bakan, gerekse 
Komisyonun Sayın Başkanının gerçekten ifade 
et'tikleri gi'bi tasfiye bölgesinden kastedilen mak
sat gerçekten - ama gerçekten - katmu hizmetleri 
için güzergâhta bulunan 5 - 10 gecekondunun 
vıkılması veya tarihî eserler içindeki veya yakın
ları ndaki gecekonduların yıkılması kastediliyor 
ha o 'zaman kanaatimce tasfiye bölgesi tâbirini 
katiyen kullanmamak lâzımdır. Eğer gerçekten bu 
ise yapılacak iş. O 'zaman tasfiye mahalleri, tas
fiye noktaları şehir plânlarında tasfiye noktaları 
gösterilir denmelidir. Bölge değil, bunlar bölge 
misâli değildir. Eğer gerçekten bu kastediliyorsa 
bu takdirde 'bölge kelimesi yanlış kullanılmakta
dır, o zaman bu değiştirilmelidir. Yok kalacak 
he bölge kelimesi o zaman bu ihiç ite kendilerinin1 

dedikleri gibi sınırlı bir tatbikat bulmıyacaktır, 
eiok dafha geniş sahaların toptan yıkılmasına yol 
aernaya sebelbolaeaktır. Bir defa bu bölge mesele
sinde anlaşalım. 

Kanunun gecekondu sakinleri tarafından öz
lemi ile, iştiyakla beklendiği iddiasına gedince, bu 
nihayet Sayın Balkanın yaptığı sübjektif bir id
diadır, bu da ayrıca tartışılabilir. Meselâ bir mi-
^âl bu kanunun (Meclise verildiği ilk tarihlerde 
ben teksir edilmiş bir yazı aldım. Altında istan
bul Anadolu yakası gecekondu derneği başkanı
nın ibaresi ve altında imzası vardı. Teksir edildi
ğine giöre Öyle zannediyorum ki, bu yazı yalnız 
bana değ'l diğer milletvekili arkadaşlarıma da ve 
bu arada belki ISaym Bakanın kendilerine de 
gelmiştir. Bu yazıda Gecekondu Kanununa iti-
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raız ediliyor,- bilhassa ve bilhassa tasfiye kelime
si üzerinde durularak tasfiyeye gidilmemesi is
teniyordu. Bu bir yazılı belge. 

Son seçimler münasebetiyle Kayseriye gitti
ğim zamanda oradaki vatandaşlar benim seçim 
propogandası konuşmamı gecekondu konusu üze
rinde yapimamı istediler ve Gecekondu Kanunu 
hakkmdaiki endişelerini belirttiler. 

Keza üçüncü bir beyyine, bütün gecekon-
dulardaki yurtdaşların bu kanunu o kadar iş-
tiya'kla beklemediklerine dair benim elimdeki 
delil, buraya dinleyici olarak gelmiş olan yur-
daşlardan haberler alıyorum; yazılı ve sözlü, 
benim müdahalelerimi yerinde bulduklarını be
lirtiyorlar ve kendi endişelerini ifade ediyor
lar. Demek ki, ben gezdiğimde bana yurt-
daşlar şunu söylediler, bunu söylediler gibi 
deliller tartışılabilir delillerdir. Bakanın bu bi
çim misallerine karşı ben de böyle misaller ko
yabilirim ve bunlar hiçbir şeyi halletmez. Biz 
maddelerdeki hükümler ve kullanılan terimler
le bağlıyız. Bu bölgesel tasfiye konusunda söy
lediklerine katiyen cevap verilmiş değildir. 
Tasfiye bölgeleri tâbiri kalırsa bu tâbirin kul
lanılması Saym Bakanın verdiği tatbik misal
lerinden başka tatbik misalleri de bulacaktır. 
Yok gerçekten dedikleri şekilde tatbik edile
cekse o ise kastedilen o zaman bölge tâbirinin 
kullanılması yersizdir, kullanılmamalıdır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde (16) nııı müzakeresinin kifayetini 

arz ederim. 
Burdur 

İsmail Boyacıoğlu 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 

Saym Ali Rıza Uzuner söz istemiştir. Buyu
run Saym Uzuner. 

Alil RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saym Komis
yon Başkanının da diğer konuşmacılara katıla
rak maddenin çok önemli oluğuna bilhassa işa
ret etmek isterim. Gerçekten maddeyi tetkik 
ettiğimiz zaman bu made bu kanunun anadi-
rekleriııden birisi şeklinde tecelli etmektedir. 
Bu bakımdan böylesine önemli olduğunda itti
fak edilen bir madde üzerinde bütün arkadaş

ların görüşlerini ortaya koymadan yeterliğin 
kabul edilmesi zararlı olacaktır. 

Diğer taraftan birbirinden çok farklı fi
kirler ileri sürüldü. Bâzı fıkraların noksan ve 
tâbirlerin anlamsız olduğu üzerinde değişik gö
rüşler ortaya kondu. Üzülerek şunu da arz ede
yim ki, teknik hususları burada savunacak olan 
Saym Bakan, bu konulara daha detaylı cevap 
vermek yerine daha ziyade bir doktriner müna
kaşa havası içinde beklediklerimizi, üzülerek 
arz edeyim, aydml atamamışlardır. Bilhassa 
çalışmalarımızda, Millet Meclisi çalışmalarında, 
komisyonlarda, Umumi Heyetlerde daima bize 
destek olan, (bendeniz de söz aldığım için ko
nuşuyorum burada) mühendisler odası, mimar
lar odası gibi teşekküllerin görüşleri mevcut
tur. Komisyonda bunlar kaale alınmamıştır. 
Bütün milletvekillerine tevzi edilmiş Geçici Ko
misyonun görüşlerinden farklı bâzı hususları 
şalhsan bendenizin de 'katılabileceğim bâzı önem
li konuları ihtiva eden bu görüşleri lütfediniz, : 
yeterlik önergesini kabul etmeyiniz, bunları 
da burada tartışalım, konuşalım. O bakım
dan yeterlik aleyhinde oy kullanmanızı bilhassa 
istirham ediyorum. Burada ısla'h ve tasfiye. 
bölgeleri mevzuubahistir. Meselâ müddet me
selesi vardır, müelliflik meseleleri vardır. İle- . 
ride birçok ihtilâflar doğabilir. Bunların vu
zuha kavuşturulmasında fayda vardır. Bir yö
netmeliğin de zaruretine arkadaşlarımız işaret ... 
etmektedirler. Bu konularda söyliyeceklerimiz 
olacaktır. Lütfeder, yeterliği reddedersiniz, 
bu maddenin daha olumlu bir şekle girmesi 
mümkün olur. Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, 16 ncı madde üze
rindeki müzakerelerin yeterliğini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 ncı madde ile ilgili iki önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gecekondu kanun tasarısının 16 ncı mad
desinde bütün «tasfiye bölgeleri» deyimleri
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behiee Boran 
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Sayın Başkanlığa 

16 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 16. — Gecekondu ıslah ve tasfiye 
bölgeleri ve bunların sınırları içindeki yapıla
rı belediyelerce bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren îmar ve İskân Bakanlığının 
şekil, süre ve esasları, mahallî özellikler ve 
teknik imkânları göz önüne alarak hazırlaya
cağı yönetmeliğe göre hava fotoğrafları, hari
talar, bunlar olmazsa ölçekli krokilerde göste
rilmek suretiyle tesbit edilir. 

Mahallî imkânlarla karşılanamıyan, tesbit 
ve teknik yardımlar hakkında İmar ve İskân 
Bakanlığının istekleri ilgili Bakanlık ve ku
rumlarca kendilerine bir mesuliyet terekkübet-
mediği takdirde her hangi bir karşılık beklen
meksizin yerine getirilir. 

Yukarda belirtilen esaslara göre hazırlana
cak hava fotoğrafları, harita ve krokiler tes
bit tarihlerini de ihtiva etmek suretiyle bele
diye encümenlerince öncelikle müzakere edil:p 
karara bağlandıktan sonra incelenmek üzere 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakan
lıkça kabul edilip kesinleşen kararlar krokileri 
İle birlikte belediye hudutları içinde muhtarlık
larda herkesin görebileceği bir yerde bir ay sü
re ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla halka 
duyurulur. 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar hari
cindeki gecekondu işlemlerini İmar ve İskân 
Bakanlığı yürütür. 

BAŞKAN — Efendim, 16 ncı madde ile i1-
gili üç önerge daha gelmiştir, onları da oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
16 ncı maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

1 nci fıkraya ek ibare: «Gecekondu ıslah 
bölgeleri gecekonduların kesif olarak bulun
dukları bölgelerdir.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

İG ncı maddenin 2 nci fıkrası : «Bu bölge
ler içinde bulunan bütün yapılar, gerek beledi
yelerin gerekse yardımcı olabilecek diğer dai
re ve kurumların durum ve imkânları da göz 
önünde bulundurularak, bu kanununun yü
rürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde 
mümkünse hava fotoğraflarında veya harita
larda, mümkün olmıyan yerlerde ise ölçekli 
krokilerde gösterilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına ' 
Gecekondu Kanununun 16 ncı maddesinin 

5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

5 nci fıkra : Yukarda belirtilen esaslara 
göre hazırlanacak hava fotoğrafları harita ve 
krokiler, tesbit tarihlerini ihtiva etmek sure
tiyle belediye encümenlerince Öncelikle müza
kere edilip karara bağlandıktan sonra onayla
narak, kesinleşen bölgelere ait krokiler ve ka
rarlar belediye dairesinde ve bölge içindeki 
muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir yer
de bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vası
talarla halka duyurulur. Encümene yapılan 
itirazlar da incelenmek üzere İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilir. 

Bakanlıkça kabul edilen ve onanarak kesin
leşen bölgelere ait karar ve krokiler de aynı su
ret ve şekilde bir ay süre ile asılır. 

BAŞKAN — İki önerge daha geldi, onları 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İG ncı maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 

16 ncı maddenin son fıkrasının Hükümetin 
getirdiği şekilde değiştirilmesini, yani (gerek 
gecekondu bölgelerinin gerekse ıslah ve tasfiye 
edilecek gecekonduların tesbitine ait esaslar 
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İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir) şeklinde kabul edilme
sini arz ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı teklif Sa
yın Memdu'h Erdemir'in teklifidir. Evvelâ 
onu tekrar okutup oylıyacağım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Efen
dim, esbabı mucibesini yazmak mümkün ol
madı, izin verirseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Başüstüne efendim, okutalım 
da. 

(Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Say-n Erdemir, öner
genizi izah sadedinde İçtüzük hükmüne göre, 
mücmel bir şekilde. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Saym 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu 16 ncı mad
denin tatbikatı gerçekten müşkülât çıkarta
caktır. Bir kere 16 ncı madde gereğince gece
kondu bölgelerinin tesbiti keyfiyeti, müşkülâ
tın başlangıcını teşkil edecektir. Evvelâ he
yetlerin tesbit ettiği gecekondu bölgelerini be
lediye meclislerinde tartışmak, sonra onların 
kabul edecekleri şekli Bakanlığın onaylaması 
lâzımgelmektedir ki, bu, böyle bir tesbitin ya
pılmasını zorlaştıracaktır. Belediye meclisleri
ne bu işi bırakmak ih t i l â f ın artıracaktır. 
Bilhassa belediye meclisi erindeki üyelerin ma-
hallîcilik veya mmtıkacılık oyunTariyle beledi
ye reisine veya belediye encümenine şahsi ba
kımdan karşı olmak veya başka sebeplerden 
karşı olmaları ihtilâfları artıracak ve 'körük! i-
yecektir. Sonra muameleleri de uzatacaktır. 
Bunun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liğinin büyük unsurları olan inşarat mühen
disleri odasiyle mimarlar -ki, Sayın Bakanın 
Bakanlığının en büyük yardımcılarıdır - onlar 
daha açık bir dille yeni bir madde tedvinini is
temektedirler. Bugün de sayın üyelere teklif
lerini dağıtmışlardır. Biraz evvel Sayın Ali Rı
za Uzuner kısaca burada bahsetti1 er bu teklif
lerden. İhtilâfları haddi asgariye indirme, ka
nunun süratle uygulanmasını sağ^mak bakı
mından da bu mimar odalarının ve inşaat odası
nın teklifleri, önemli mahiyet arz etmekted'r. 
Bu bakımdan 16 ncı maddenin komisyona iade 

edilmek suretiyle yeniden görüşülmesinin ve 
tatbikatta doğabilecek birtakım anlaşmazlıkla
rın, huzursuzlukların yeniden gözden geçirile
rek bunları haddi asgariye indirecek şekilde 
açık bir dille tedvini gerektiği kanaatini taşı
yorum. Lütfeder, kabul ederseniz gecekondu 
mıntıkalarında ıstırap çeken yüzbinlerce vatan
daşı ileride kendi bünyelerinde çıka'bilecek bir 
ihtilâfa sevk etmekten kurtarmış oluruz: Bu
nun yeniden görüşülmesinde fayda vardır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, bu 
teklif kanaatimizce oya sunulamaz, katılmıyo
ruz da. Çünkü uzun zamandan beri yanlış bir 
tatbikatı müşahade etmekteyiz. Komisyonu 
böyle bir maddeyi geri almak için zorlamaya 
Meclisin yetkisi yoktur. Ya reddeder, ısrar 
halinde. Ya da kabul eder. Veya komisyon ta
lep etiği takdirde geri alır. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon maddenin kendileri

ne iadesi mevzuunda bir talepleri yoktur. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kısaca izah 

edeceğim. 
BAŞKAN — Önerge sizin değil Sayın Ülker. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Müsaade 

ederseniz önergemi izah edeyim. 

Bx\ŞKAN — Sayın Diler siz görüşürken 
önergenizi okudunuz ve izah ettiniz. İstirham 
ederim tekrar bu konuda söz istemeyiniz. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Behice Boran'm önergesi : 

(Urfa Milletvekili Behice Hatko Boran'm 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye ? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Istanltral Milletvekili Reşit Ülker'in ilk 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İzah sadedinde buyurun Sayın 

Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bu 

ikinci fıkrada (Bu yapılan tesbit bölgeleri içe
risinde bulunan bütün yapılar gerek belediye
lerin ve gerekse yardımcı olabilecek diğer dai
re ve kurumların durura ve imkânları da göz 
önüne alınarak, İmar ve İskân Bakanlığınca tâ
yin edilecek şekil ve süreler içerisinde...) deni
yor. Şimdi bu en mühim hareket, bunu kanun
da, yani burada müddet bırakmıyor, vermiyor 
ve bu müddeti yönetmeliğe bırakıyor. Biz ka
nun koyucu Meclis olarak: burada altı aylık bir 
müddet teklif ediyorum. Yani müphem kalma
sın, yönetmeliğe direktifi biz vermiş olalım ve 
bu çıkmadığı takdirde de gecekondu işine el 
sürmök meselesi sürüncemede kalır gider. Kal
masın diye altı aylık müddet teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Diğer mad
delerde bunu karşılıyacak hükümler vardır. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in üçüncü 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, önergenizi 
izah için buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, başka türlü yazılması mümkün de
ğildi, karışık ve birden ne istenildiği önergeden 
anlaşılmıyor. İzah için söz aldığımdan dolayı 
özür dilerim. 

Şimdi efendim., burada madde üzerinde ge
çen sefer konuşurken de arz ve izah etmiştim, 
gecekondu tesbiti yapılıyor. Gecekondu tesbiti-
niıı muamelesi daimî encümende karar! aşıyor, 
kararlaştuktan sonra İmar ve İsıkân Bakanlığına 
gidiyor. Diyorum ki, bendeniz önergemde, bu 
encümende karara bağlandığı zaman tıpkı mad
dedeki diğer ilân gibi bir ay süre ile ilân edil
sin. O ilâna karşı vatandaşın bir itirazı varsa, 
o itirazını bir ay içinde, encümene bildirsin, o 
itirazla birlikte Bakanlığa gitsin, yani, İmar ve 
İskân Bakanlığı orada bir tasarruf yaparken, 
vatandaşın bir itirazı varsa, onu da beraberce 
içinde görsün ve halletsin. Bundan çok büyük 
ihtilâflar çıkması muhtemeldir. Halkın yararı
na bir tedbirdir, sistemi bozan bir tedbir değil
dir. İltifat etmenizi rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kdmisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

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

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. , 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
Esasen yönetmelikte bütün bunlar nazara alı
nacaktır. Her madde için ayrı yönetmelik ya
pılmasını mahzurlu telâkki ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Belediye sınırları ve varsa 
mücavir sahalar içindeki bütün gecekonduların 
ve ayrıca 16 ncı madde gereğince tesbit edilen 
bölge ve sahalar içinde bulunan bütün yapıların 
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sahipleri ve her ne şekilde olursa olsun bu yapı
larda oturan veya bunları işyeri olarak kulla
nanlar, İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlana
cak örneğe uygun bir beyannameyi ilân tarihin
den itibaren 3 ay içerisinde yapının bulunduğu 
yer belediyesine makbuz karşılığında vermek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — Efendim, 17 nci madde üzerin
de söz alan sayın arkadaşları sırası ile okuyo
rum : 

Reşit Ülker, Nihat Diler, İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu, Faik Kırbaşlı. 

Söz sırası Sayın Ülker'indir, buyurun Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu 17 nci maddede şu esas getirilmek
tedir : (Belediye sınırları ve varsa mücavir sa
halar içindeki bütün gecekonduların ve ayrıca 
16 nci ' m:. İde gereğince tesbit edilen bölge ve 
sahalar içinde bulunan bütün yapıların sahip
leri, her ne suretle olursa olsun, bu yapılarda 
oturan veya bunları işyeri olarak kullananlar, 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak ör
neğe uygun bir beyannameyi ilân tarihinden iti
baren üç ay içerisinde yapının bulunduğu yer 
belediyesine makbuz karşılığında vermek zo
rundadırlar.) Şimdi bu madde ile halen mevcu-
dolan gecekondular tesbit edilmiş oluyor. Şüp
hesiz ki, bu tesbit yapıldıktan sonra, daha son
raki maddede yeniden gecekondu yapımını ön
lemek için bir seri usul kabul eden, karar ve 
sairenin alınmasına ihtiyaç göstermiyen, bir sis
tem getiren bir madde var; «derhal yıkılacak». 
Şimdi tatbikatta görülmüştür ki, mevcut gece
kondu, yeni mi yapıldı eski mi yapıldı, kim 
yaptı? Bunlar hep ihtilaflı meselelerdir. Yani 
ihtilâf çıkaran meselelerdir. İddia edilir ki, bu 
yeni, yapıldı, yapılmadı, eski yapıldı, v.s.... 
Onun için bu bir nevi tesbit işlemidir. Üç aylık 
bir süre konulmuş, bu süre içinde bildirilecek. 
Bildirilmediği takdirde de arkadaki ceza mad
desinde de ceza konulmuş. Şimdi bu ihtiyaca 
yeter bir madde niteliğinde değildir. İlk akla 
gelen budur ve bunun gibi olması lâzımdır. Bir 
'beyanname verecek v. s. 

Şimdi bir defa vatandaşlar bu beyanname
leri kolay kolay vermezler ve ceza hükümlerine 
muhatabolurlar. Bu bir defa karışık bir iş. 

İkincisi, bu beyannameleri vatandaş kendi 
kendisine vereceği için, beyanname vermek hiç 

de kolay değildir, biz de zaman zaman bâzı be
yannameler doldurmak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Az - çok okumuşluğumuz da var, biz dahi 
bu işlerin içinden çıkamıyor yanlış yunluş ma
lûmat veriyoruz. Onun arkasında bir de ceza 
var ve buna istinaden de, yeni yapılan gecekon
dular yıkılacak, yani eski gecekondular yıkıl-
mıyacak, yenileri yıkılacak. 

Onun için bendeniz şöyle bir teklifte bulunu
yorum. Senelerden beri bunun mücadelesini ya
par, bu fikri savunurum. Gecekonduların sayı
mını yapmak lâzımdır. Türkiye'de ilân edile
cek, her hangi bir günde, nasıl nüfus sayımı ya
pılıyorsa, Devletin resmî memurları tarafından 
gecekondu bölgelerinde, Önceden tesbit ve ilân 
edilecek yerlerde ve bölgelerde bir gün içeri
sinde bütün gecekondularda dışarı çıkılmıya-
caktır, tıpkı sayımda olduğu gibi. Hepsi memur
lar vasıtasiylc sayılıp zabıt ve vesikalarla tes
bit edilmelidir. Hem bu vatandaşı külfetten kur
tarır, bu suretle bütün gecekondular bir anda 
tesbit edilmiş olur. Belki biraz külfeti var ama 
zaten7gecekondu işi külfetli iştir. Yani basit bir 
iş değil. Her sene milyonlarca lira para istiyen 
ve milyonları her sene aşacak kadar fazla para 
istiyen bir iştir. Binaenaleyh böyle bir işe giriş
tiğimiz zaman, böyle bir tesbit yapılmadığı tak
dirde, bu beyannamelerle bu işlerin altından ne 
vatandaş, ne Devlet, ne ceza mahkemeleri ve on
dan sonraki tatbikat da çıkamaz. Yeni yaptık 
yeni yapmadık, eski yaptık, ilâve ettik... Çünkü 
gecekondu dediğimiz şey çoğu zaman entipüf-
ten şeylerdir. Yani yeni mi yapıldı, eski mi ya
pıldı anlaşılır mı anlaşılmaz mı? Anlaşılmaz ve
ya anlaşıl mıyabilir. O bakımdan bendeniz böyle 
bir teklifte bulunuyorum ama evvelâ değerli 
komisyon ve Bakanlık müşavirlerinin de bir 
fikri alınsın, belki onlar çok büyük bir mahzur 
görürler o zaman bendeniz böyle bir teklifte bu
lunmam ama bir mahzuru yoksa bu kanunun 
tatbikatında büyük faydalar sağlıyacağı kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — 17 nci madde 

üzerinde değil mi efendim? 

BAŞKAN — Evet Sayın Diler, 17 nci madde 
üzerinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, tasarının 17 nci'mad-
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desi hiçbir madde ile irtibatı olmıyan, neden 
ve niçin vaz'edildiği belli olmıyan müphem ve 
aynı zamanda sarih olmıyan bir maddedir. 

Okuyalım : 
«Belediye sınırları ve varsa mücavir saha

lar içindeki bütün gecekonduların ve ayrıca 
16 ncı madde gereğince tesbit edilen bölge ve 
sahalar içinde bulunan bütün yapıların sahip
leri ve her ne şekilde olursa olsun bu yapılarda 
oturan veya bunları işyeri olarak kullananlar, 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak örne
ğe uygun bir beyannameyi ilân tarihinden iti
baren 3 ay içerisinde yapının bulunduğu yer be
lediyesine makbuz karşılığında vermek zorunda
dırlar.» 

Bunun sebebi nedir, niçin bu şekilde ve han
gi maksatla kaleme alınmıştır? İmar ve İskân 
Bakanlığınca hazırlanacak örneğe uygun beyan
namede neler olması lâzımdır? Hiç olmazsa, mak
sat buradan anlaşılsın. Bu, maddede belirtilme
diği için diğer maddelerle de açıkça bir irtibat 
kurmaya imkân hâsıl olmamaktadır. Sayın Ko
misyon Sözcüsü bu maddenin kaleme alınış se
beplerini Yüce Meclise açıklarlar ve bizi tenvir 
ederlerse memnun kalırım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğ-
lu. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOÖLU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlar; müzakeresi yapılan 
17 nci madde, diğer maddelerle birlikte dikkat
le bakıldığı anda birbirinden kopmıyan zincirin 
halkaları gibi kabul edilmesi lâzımgelen bir mad
dedir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yerindedir. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOttLU (Devam

la) — Bilhassa bunun gerekçesini Sayın arka
daşım okurlarsa daha iyi yerinde sevk edilmiş 
olduğunu takdir ederler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben konuş
masa idim, söz almıyacaktm değil mi? (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Sayın Diler, çok rica ediyorum, 
oturduğumuz yerden hatibe müdahale etmeyiniz. 
Sükûnetinizi muhafaza ediniz efendim. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Devam
la) — Bu sebeple bu maddenin kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın mil

letvekilleri, 17 nci madde kanunun tatbikatında 

çok büyük bir ehemmiyeti haiz olarak düzenlen
miş ve tedvin edilmiştir. Bunda, ikinci sözü al
mış bulunan Nihat Diler arkadaşımıza da cevap 
teşkil etmek üzere, şu hususların arzını da muva
fık bulduk. 

Bir defa bu madde mucibince alınacak olan 
beyannameler tasfiye ve ıslah bölgeleri dışında 
kalacak o]an kimselere dağıtılarak arsalardan, 
kimlerin istifade edebileceğini ancak bu yönden 
tesbit etmiş bulunabileceğiz. 

Arazi ve arsalar üzerinde bulunan arazi sa
hiplerinin veya gecekondu sahiplerinin mülkiyet 
durumlarını ancak bu yönden tesbit edebileceğiz. 
Bu arazi ve arsalar üzerindeki şahısların, ne gi
bi sıfatları vardır, kiracı mıdırlar, malik midir
ler, başka bir surette mi işgal etmektedirler?... 
Bunların tesbiti ancak bu verilecek olan beyan
namelerle mümkün olacaktır. Daha henüz gel
memiştir ama, 25 nci madde bu hususta bu be
yannamelere atıf yapmakta ve ancak 25 nci mad
denin tatbikatının bu beyannamelerle mümkün 
olabileceği açıkça görülmektedir. 

Yalnız bizim burada işaret etmek istediğimiz 
bir husus var, o da şudur: Süre meselesinin baş
langıç tarihi. Burada ilân tarihinden itibaren 

•üç ay içerisinde dememektedir. Şimdi ilân tari
hi bundan evvelki 16 ncı maddede belirtilen bir 
aylık tarihin başlangıcı demektir. Şimdi bu du
ruma göre, zaten bu üç aylık müddet aşağı - yu
karı çok denmiyecek kadar az bir müddettir, hiç 
olmazsa bunu «ilân tarihinin bitiminden itiba
ren üç ay» diyecek olursak bâzı ihtilâfların hal
linde de bu kesin bitiş noktai nazarından istifa
deli olur kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan ilân tarihinden itibaren üç ay 
yerine, ilânın bittiği tarihten itibaren üç ay iba
resinin, kanunun tatbikatında daha fazla ko
laylık sağlıyacağı kanaatindeyiz. Hürmetleri
mizle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSE05LU (Hatay) — Efendim, 
bu 17 nci madde iki sistemden birisini getirmiş
tir. Bu mevzuda gecekondu sakinlerinin tesbit 
edilmesi için, malûm iki sistem vardır. Ya tes
biti ilgili makam yapacak veya beyannameler 
verilmek suretiyle yine bu netice tesbit edilecek. 

Şimdi beyanname usulü birçok yönlerden 
faydalıdır. Beyanname verenlerin hukuki du
rumlarını, medeni durumlarını ve kendi dilinden, 
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ağzından ve kendi ifadesinden tesbit eder arar 
ve bulur Hükümet. Halbuki Reşit Ülker arka
daşımızın getirmek istediği ileri sürdüğü sistem, 
yani nüfus sayımından olduğu gibi Hükümet ta
rafından bu iş bir günde tesbit edilsin ve o şe
kilde beyannameye lüzum yoktur, şeklinde bir 
teklifte bulundular. Bunun da cazip tarafları 
olmakla beraber fakat bu gecekondu dâvasının, 
birçok yönleri bulunması sebebiyle hukuki du
rumları, sosyal durumlarını tesbit yönünden be
yanname usulü yani kanun metni daha muvafık 
bulunmaktadır. 

Müddet bakımından da bir başka arkada
şımın fikrine iştirak ederim. Bu bir aylık müd
detin hitamından itibaren başlamasında fayda 
vardır, doğrudur. Bir aylık müddet bitecek on
dan sonra üç aylık müddet bağlıyacak şeklinde 
düzeltilirse madde yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yoktur. Saym Komisyon söz is
temiştir. Buyurun Saym Tekinel. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, 17 nci madde üzerinde Saym Ül
ker arkadaşımız gecekondu bölgelerinde bir gün 
tesbit edilerek, sayım yapılmasını teklif etmek
tedirler. Aslında gecekonduların bilhassa bü
yük merkezlerde kurulduğundan bu yana bun
ların kayıtları, zaman zaman çıkartılan kanun
ların teşvik ve tahriki ile ve bâzı siyasi davra
nışlar sebebiyle çeşitli yerlerde mevcuttur. Ez
cümle gecekondu yapılan yerlerde özel idareler 
zeminin mülkiyetinin gecekondu yapana aidoldu-
ğu tesbit etmeksizin, kendi özel kayıtlarına 
vergi kaydı düşürmektedirler. Nitekim bu vergi 
kayıtlarından istifade etmek suretiyle bunun 
mülkiyetini iddia eden vatandaşlarımız da var
dır. Saniyen muayyen tarihler tesbit edilmiş 
o tarihlere göre dondurma ameliyelerine geçilmiş 
ve idari kararlarla «filân tarihten evvel yapı
lan gecekondular yıkılmıyacaktır, bundan son
raki tarihten sonra yapılan gecekondular ise 
yıkılacaktır.» şeklinde bir tatbikata da girişil
miştir. Yani bu idari kararları veren merciler
de bu gecekonduların kayıtları mevcuttur. Yine 
kadastrosu yapılmış olan yerlerde, kadastronun 
yapıldığı tarihte gecekondular yapılmışsa hem 
çaplarına işlenmek, hem de tapu sicilindeki be
yanlar hanesine şerh verilmek suretiyle, bunlar 
işlenmiş durumdadır. Diğer taraftan gerek üni

versitelerimizin, gerekse belediyelerimizin zaman 
zaman yapmış olduğu anketler ve araştırmalar
da da özel kayıtlar tutulmuştur. 

Saniyen son olarak yapmış olduğumuz nü
fus sayımında bu konu da ele alınmıştır. Geniş 
bir sosyal anket mahiyetini taşımaktadır. Vatan
daşlarımızın sosyal durumlarını çeşitli cephele-
riyle aydınlatacak suallar sorulmuş, bu arada 
bu konut politikasına da değinilmiştir. O örnek 
ve belgeler tetkik edildiği takdirde, nüfus sa
yımı sırasında bu vazifenin de yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılır. 

Şimdi burada bir dondurma ameliyesi yapı
lacaktır. Bu dondurma ameliyesinden maksat, 
arkadaşlarımızın da biraz noksan takdim ettik
lerine işaretle sözlerime devam ediyorum, sa
dece ıslah ve tasfiye bölgesi dediğimiz yerlerde 
bu kanunun tarifi içindeki gecekonduların de
ğil, bunun dışında gecekondu vasfında bulun-
mıyan normal yapıların da tespiti bahis konu
sudur. Bundan elde edilecek faydalar, arka
daşlarımızın da işaret ettiği gibi, hak sahiplerini 
tesbit etmek, bunların malî güçlerini keza tes
bit etmek ve bilhassa gecekondu ticaretini sa
natı mûtade haline getirmiş olan kişileri tefrik 
eylemektir. Bâzı bölgelerde kol kuvvetiyle, el 
kuvvetiyle çeşitli kimselerin bu gecekondu işi
ni bir ticaret metaı haline getirdikleri saklana
cak bir gerçek değildir. Bu itibarla bu beyan
nameyi almakla bu kanunun sisteminde ihtiyaç 
sahiplerine, ister gecekondu sahibi olsun, ister
se orada kiracı ve saire şekillerde ikamet et
sin, bir tek gecekondu tahsis edileceğine 
nazaran elinde fazla gecekondu olan kişilerin 
tesbitinde de fayda vardır. Kaldı ki, esas tat
bikatımızda -16 nci maddenin müzakeresi sı
rasında verdiğim izahatımda da belirttiğim gi
bi - zeminin tesbiti en mühim ameliyedir ve 
bunları da tapu sicil müdürlükleri yani Ta
pu Kadastro yapacaktır. Kadastrosu yapılma
mış olan yerlerde bunlardan istiane edilmek su
retiyle bu gecekonduların sahipleri tapu sicil
lerinin beyanlar hanesine işlenecek ve arazi 
üzerinde fiilen işgal ettikleri sahalar haritala
rına dercedilecektir. Yine 19 ncu maddede bah
sedilen plân ve programlar, zemindeki mülki
yet esasına göre ayarlanacak ve gecekondula
rın münferiden hangi parsel veya ada üzerinde 
bulunduğu hususu sıhhatli ölçülerle haritaları* 
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na dercedilecektir ki, kati ve sıhhatli bir neti
ce alınsın ve ileride yapılacak tapu tevziinde 
buna uygun tapu sicilleri teessüs etsin. Bunla
rın yapılmasında şu fayda mülâhaza ediyoruz: 
Şayet bugün olduğu gibi gecekondular birinin 
bahçesini diğeri yol olarak istimal eder, biri
nin yatak odasına öbürünün tuvaleti bakarsa 
buralarda dertler ortaya çıkmaktadır. Şu halde 
bunları derli toplu ive ciddî olarak ele almak 
ve gecekonduların durumunu tesbit etmek şart
tır. 

Maddenin amacı budur, yerindedir ve müd
det ile beyanname doldurma yolundaki itiraz
larını da ben uygun görmüyorum. Çünkü, bu
ralarda oturan vatandaşlarımız, nasıl ki, işçi
lerimiz kendi dâvalarını kendilerini yönetenler
den da'ha iyi 'biliyorlarsa, sosyal bir ihtiyaç kar
şısında bu gecekondunun işleme tarzı ile buna 
taallûk eden kanunları bizler kadar ve hattâ 
bizlerden daha iyi bilmektedirler. Böyle bir im
kân hâsıl olduğu zaman, 'bunların usulüne uy-
ıgun ve yanbş'sız beyanname dolduracakları ka
naatindeyiz. Diğer taraftan, bu t es bitte arka
daşımız Reşit Ülker'in haklı olarak durmak is
tediği - sözlerinden onu anladım- bir konu var
dır. Bunların üzerindeki zemin ile zemin üzerin
de bulunan muhdcsatı birbirinden ayırmak ica-
'beder. Zemin üzerinde ihtilâflar ola'bilir, bu ih
tilâflar ma'hkeme tarafından halledilecektir. Bi
zim bu Gecekondu Kanunu tat'bikatmdaıki ic
raatımıza müessir olamaz. Ancak ve ancak hak 
sa'hibi kimse ve onun hakları bedele taallûk 
eder. Keza bu enkaz üzerindeki çeşitli el de
ğiştirmeler de nazarı itibara alınırsa, bunların 
da bir itirazı olursa, bunların hal yeri de, yi
ne umumi mahkemelerdir. Onlardan alacakları 
ilâmlara göre bu kanunun tatbikatına istika
met ^verilecektir. Madde uygundur, kabulü is
tikametinde oy kullanmanızı arz ve istirham 
ediyorum. 

[Saygılarımla. 
HAMDİ ORIION (Trabzon) — Bir- soru 

sormak istiyorum. 
BAŞIKAN — ıBuyurun Sayın Orhoıı. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

17 nci maddede... 
BAŞKAN — Efendim lütfen ayağa kalka

rak sorunuz. 
•HAMDİ ORIION (Trabzon) — Efendim 

17 nci maddede, «Belediye sınırları içinde» 

deniyor. Belediyenin iki türlü sınırı vardır. Bir 
coğrafi sınır ki, çok geniştir. Bir de imar plânı 
sınırıdır. Bu sınırdan kasıt ve maksat nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, be
lediye sınırı Belediye Kanununun tatbik edil
diği maiıaldir. Mücavir sahadan maksat... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Biz mücavir 
sahayı sormadık efendim. İmar plânı sınırı mı 
yoksa bunun dışındaki sahalar da dâhil midir? 

GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Belediye hiz
metlerinin ifa edildiği, Belediye Kanununun 
tatbik edildiği mahal olarak telâkki ediyoruz. 
Mücavir sahalar bunun dışına aşan sahalar 
olabilir ve sizin endişenize de cevap verecek bir 
genişleme istikameti de gösterecektir. Yani boş 
yer kalmıyacaktır bu kanun tatbikatiyle ilgili 
olarak ve bu gibi ihtilâf hallerinde de diğer 
maddelerde yazılmıştır. Eğer iki belediye ara
sında bu gibi boşluklar varsa, İımar ve İskân 
Bakanlığı ile Dahiliye Vekâleti müştereken ala
cakları bir kararla bu belediyelerin anladığı
mız mânadaki hudutları içindeki hizmetleri de, 
'bitişik belediyelerden birisine gördürmek im
kânını kanun sağlamıştır. Boşluk kalmıyor 
efendim. Hürmeti erim] e. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi: 

MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra, belediye sınırları içinde ve
ya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarele
re, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar
da veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde yapılacak, daimî veya geçici 
bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun ve
ya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar alın
masına lüzum kalmaksızın, belediye veya Dev
let zabıtası tarafından derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hâsıl olduğunda, be
lediyeler ilgili mülkiye âmirlerine başıvurarak 
yardım istiye'bilirler. Mülkiye âmirleri, Devlet 
zabıtası ,ve imkânlarından faydalanmak sure
tiyle, izinsiz yapıların yıkımı konusunda yü
kümlüdürler. 
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Özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz ya
pılar hakkında, arsa sahiplerinin yazılı müra-

. caatları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik 
etmeleri şartiyle bu madde hükümleri, aksi hal
de genel hükümler ve 6785 sayılı İmar Kanu
nu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşları, okuyorum: Sayın Reşit Ülker, 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Nihat 
Diler, Faik Kırbaşlı, Nihat Pasinli, Süleyman 
Arif Emre, A'bdü'Tbâri Akdoğan. 

Söz'sırası Sayın Ülker'indir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben de söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. Buyurun 
Saym Ülker... Yok. Sayın Nihat Diler, buyu
runuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarının 18 nci mad
desinde ; «Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra, belediye sınırları içinde veya dışın
da, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, kat
ma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılacak daimî veya geçici bütün 
izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân 
edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lü
zum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası 
tarafından derhal yıktırılır.» denmektedir. Bi
rinci fıkrada, hiçbir karar alınmaksızın yıkıl
masını ifade etmektedir. Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan öyle araziler vardır ki, 
Medeni Kanunun hükümleri mütalâa edildiği 
zaman tescil edilmemiş, fakat iktisabi müru
ruzamanla bir şahsın mülkiyetine geçmesi im
kân dâhilinde bulunan Medeni Kanunun 638 
ve 639 ncu maddesine göre iktisabedilmesi 
mümkün olan bir arazi dahi girebilir. Böyle 
bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan bir yapı
nın yıktırılması hali hiçbir karara dayanma
dığı takdirde veyahut da, yine özel mülkiyet 
üzerinde yapılmış olan bir yapının hiçbir ka
rara dayanmaksızın yıktırılması hali, birtakım 
haksızlıkların ortaya çıkmasına müncer olabi
lir. 

Yine, «Özel kişilere veya bu maddenin bi
rinci fıkrasındaki sözü geçenler dışındaki tüzel 

kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapıla
cak izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin 
yazılı müracaatları üzerine ve mülkiyet du
rumları tevsik edilmeleri şartiyle bu madde hü
kümleri, aksi halde genel hükümler ve 6785 
sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır.» de
mektedir. 

Bu mülkiyet durumunu hangi merciden tev
sik edecektir ve hanıgi müddet içinde tevsik 
edecektir? Maddenin son fıkrasında bu husus 
da açık değildir. Binnetice bunlar ,açık olmadı
ğı için maddenin ileride büyük ihtilâflara se-
bebolacağı şimdiden açık olarak anlaşılmakta
dır. Ezcümle sulh mahkemesinden veya asliye 
maihkemesinden veya idari makamdan bir ye
rin mülkiyetini tevsik edip getiren iki iddia sa
hibi kimseden her biri başka başka merciler
den mülkiyet haklarının olduğunu tevsik ettik
lerine, tes'bit. ettiklerine dair vesikaları ibraz 
ederlerse, bunlar hakkında ne gibi muamele ya
pılacaktır1? Bu hususta madde açık değildir ve 
hangi süre içinde bunları ibraz etmeleri lâ
zımdır? Bu da açık değildir. Müşkülâtlara 
müncer olacaktır. Bunun komisyon tarafından 
Yüce Meclise açıklanmasını arz ve istirham ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym İsmail Hakkı Boyacıoğ
lu. 

İSMAİL HAKKI BOYAOIO&LU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan Nihat Diler arkadaşıma hak vermemek 
doğru olmaz. Çünkü, madde hakikaten çok sert 
bir hüküm, getirmektedir. Bilhassa birinci fik
imi son cümlelerinde belediye veya Devlet za
bıtası tarafından derhal yıktırılır. Tatbikatta 
görürüz ki, belediye zabıtası ile Devlet zabıtası
nın zaman zaman çatıştığı haller olur. Madde
de, (Belediye veya Devlet zabıtası) demek su
retiyle iki kuvvete de bir salâhiyet yüklemiş 
bulunmaktadır. Bir anda belediye zabıtası yık
maya teşebbüs eder, diğer bir zabıta kuvveti 
de buna mâni olmaya kalkabilir veya ikisi de 
bigâne kalabilir. Bu itibarla maddeye vuzuh 
vermekte fayda vardır. 

Sonra, «derhal yıktırılır» tâbiri de çok sert
tir. Tatbikatta şimdi aklımıza gelmiyen, gerçi 
daha evvelki maddelerde bu bölgelerin plân
ları, haritaları yapılacaktır, ama bu plân ve 
haritalarda dahi birtakım yanlışlıklar olabile-
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ceğini düşünmek lâzımdır. Binaenaleyh bir yan
lışlık olduğu takdirde bir ihtilâf veya itiraz 
mercii tanımadan derhal yıktırılmak birçok 
hakların ziyama sebebolabilir. 

Yine son fıkrada da aynı şekildeki endişe
lere düşmek mümkündür. Bilhassa birinci fık
rada, «Tesbit edilen gayrimenkuller dışında ka
lan özel kişilere veyahut tüzel kişilere ait gay
rimenkul] erin arsa sahiplerinin yazılı müraca
atları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik 
etmeleri şartiyle...» deniyor. Mülkiyet durumla
rı, biliyorsunuz birkaç türlü tesbit edilir. Biri
si tapu kaydiy]e, birisi zilyedlik kaydiyle, bi
risi vergi kaydiyle mülkiyet durumlarının tes-
biti mümkündür. Fakat zilyedliğin tesbiti an
cak şahadetle mümkün olabilir. Bu da birta
kım tahkik muamelelerine yol açar. Binaena
leyh dilekçesine şahit belgesinin eklenmesi de 
mümkün değildir. Bu maddenin bu fıkrasına 
da bu yönlerden vuzur vermek icabcder. Eğer 
madde hakkında komisyon daha geniş bir ma
lûmat verir de tatmin olursak olduğu gibi bı
rakacağız. Fakat vermediği takdirde yeni değiş
tirge önergesini takdim edeceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın ar
kadaşlarım; Gecekondu namı altında bir kanun 
getiriyorsunuz, tasfiye ve ıslah bölgeleri tesbit 
ediyorsunuz. Gayet tabiîdir ki, bu kanun hü
kümlerinin gerçekleşebilmesi için en mühim 
maddelerden bir tanesi de bu maddedir. Bu ol
mazsa zaten bu esasa istinadedecek hiçbir işi 
yapmanıza, başarmanıza imkân ve ihtimal yok
tur. Bu bakımdan bu kanunun bu maddesi bir 
defa bir kesinlik ifade ediyor ki, doğrudur. 
Çünkü bir operasyona girişiyorsunuz. Bu ope
rasyonda şu veya bu mülâhaza ile bir yumuşa
ma hissi altında bulunursanız bu kanunu tat
bik edemezsiniz. Bu bakımdan bir defa forma
litelerin kısaltılması lâzımgeliyor, bu madde 
formaliteyi kısaltmıştır, yerindedir. Kesinlik 
verilmesi icabediyor. Bu bakımdan madde ye
rindedir. Sürat kazanmanız icabediyor. Bu tür
lü operasyonda bu madde bu bakımdan yerin
dedir. 

Yalnız bizim burada işaret edeceğimiz ufak 
bir husus var; bu maddede şöyle bir tâbir 
.geçmektedir; «Yapılacak» tâbiri. 3 ncü fıkra

da bunu mütalâa edecek olursak, birinci fık
rada; «Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde yapılacak, daimî ve geçici bü
tün izinsiz yapılar...» Şimdi «yapılacak, izinsiz 
yapılar...», altında da; «Özel kişilere veya bu 
maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçenler dışın
daki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerin
de yapılacak izinsiz yapılar hakkında...» Yani 
burada bir fütur kullanmıştır: «Yapılacak». 
Şimdi, daha evvel yapılmış olanlar hakkında ne 
muamele yapılacaktır, diye bir sual aklımıza 
gelebiliyor ve bu da 21 nci maddede her ne ka
dar önceden yapılmış, tabiriyle tamamlanmak 
istenmişse de, esas tasfiye maddesi bu olduğu 
için, 21 nci maddeye değil, bu maddenin içine, 
«yapılacak veya yapılmış» şeklinde konması 
ve-düzeltilmesi doğru olurdu. Çünkü yarın bir 
ihtilâf vukuunda bu maddenin tatbikatında 
kullanılmış olan füturun «yapılmış olanlara» ne 
şekilde muamele yapılacağı hakkında biraz te
reddüde düşülebilir. Her ne kadar 21 nci mad
de varsa da ve önceden yapılıp 16 ve 17 nci 
maddelere atıf yapılmışsa da, bu tereddüdü 
izale etmek bakımından buraya «önceden ya
pılmış veya yapılacak» tâbirinin eklenmesinin 
kanun tekniği bakımından ve bu maddenin 
tatbikatında sarahat kazanması bakımından 
çok isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli. 

NİHAT PASİNLt (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; Gecekondu kanunu 
Meclise geldiği günden bugüne kadar bütün ar
kadaşların birbiriyle yarış edecek şekilde bu ka
nunla gecekondu sakinlerinin menfaatinin ko
runması üzerinde durulmuştur. Hakikaten yerin
dedir. Bu kanunun bu maddesine kadar olan 
kısımlar tamamen gecekondu sâkinlerinin, daha 
evvel gecekondu yapmış olanların hak ve hukuk
larını koruyacak şekilde hükümler getirmek su
retiyle iyi ve esaslı maddeler buraya kadar gel
miştir. 

Ancak bu maddede bir kesinlik olması icabe
diyor. Sebebi de pek açıktır. Şimdiye kadar şe
hirlerin etrafında çeşitli sebeplerden ötürü, za
ruretlerden ötürü yapılmış olan gecekondu sa
kini vatandaşlarımızı yaşama standardını değiş
tirmek suretiyle şehir yaşayışına uydurmaktır. 

| Bunun için de yol yapacağız, elektrik götürüle-
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coktir, kanalizasyon yapılacak, okullar bölgesi is
timlâk edilecek, okullar yapılacak ve bu şekilde 
vatandaş şehirde oturduğunu anlamış olacaktır. 
Ama eğer biz bu 18 nci maddede kesin olarak 
hükümler koymazsak bütün köylerdeki vatan
daşlarımız şehirlere akın edecektir. Ve bunu bu 
18 nci maddenin bugünkü şekli ile önlememize 
do imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, yedi sene Ankara Bele
diyesi Reis Muavinliğini yaptım, gecekondularla 
çeşitli şekillerde münasebetlerim oldu. Bu ba
kımdan tecrübelerime dayanarak arz etmek iste
rim ki, bu kanun hali hazır, yani bu 18 nci mad
denin kesin şekliyle dahi çıksa yarın gecekondu 
yapımını ve bu bölgeleri önlememiz imkânsızdır. 
Bunun için bu kanunun bu maddesine bâzı hü
kümler ilâve etmek lâzımdı. Daha şedld, daha 
kesin hükümler koymak lâzım idi. Ama sayın 
arkadaşlarımız hukuka, hak prensiplerine uymı-
yacağı şeklinde beyanda bulundular. Hakikat de 
bu böyle değildir. 

Tasavvur buyurunuz ki, gecekondu bölgeleri 
tesbit edilmiştir, herşeyin harita ile tesbiti yapıl
mıştır, hava fotoğrafları alınmıştır. Yarm üç 
yüz, beş yüz, muhtelif şehirlerden geceleyin va
tandaşlar geleceklerdir, muhteilf bölgelerde bir 
gece içinde gecekondularını yapacaklardır. Ka
nuna göre, yeniden devrin Hükümeti yi
ne çeşitli büyük malî külfetlerle yeniden onları 
iskân sahaları içine yerleştirme vaziyetine gele
ceklerdir. Böylelikle birgün Türkiyenin büyük 
şehirlerinin hepsi birer gecekondu şehri olacak
tır. Bunu önlemek lâzımdır. Bu nasıl önlenebi
lir? 

Evvelâ kanun dışı hareket edenlerin elbette 
ki, cezalandırılmaları lâzımdır. Bunu kabul et
mek lâzımdır. Meselâ İmar Kanununa göre her 
hangi bir vatandaş kendi arsası üzerinde bir in
şaat yapacağı zaman evvelâ müracaat ederek ruh
sat alır. Arkasından ruhsatını da ekliyerck plân 
larını yine imara tasdik ettirir, çeşitli tadillere 
uğrar. Gene belediyenin imar müdürlüklerinin 
yapı kontrol amirliklerinin kontrolü ile bina ya 
pılır, metre ile ölçülür. Meselâ bina içinde 4 san 
tim fazlalık vardır veya üç santim bina plândar 
yukarı çıkmıştır, iskân müsaadesi verilmez. Bu 
gün birçok şehirlerde bu şekilde vatandaşları 
mız büyük paralar yatırmıştır ve iskân ruhsat 
larmı almadan bu şekilde bekliyen kimselerimi/. 

do vardır. Peki bir tarafta mülk sahibi olanlara 
bu şekilde kanunun, talimatın dışında olanlara 
ruhsat vermiyoruz da nasıl oluyor da bundan 
sonra kanun çıkmış, gecekondu yapılması men-
edilmiş, bunda kesin hükümler elbette ki, ola
caktır. Bunda düşünecek bir şey yok ki. Ben di
yorum ki, artık kanunla iskân sahalarını, yıkı
lacak sahaları tesbit ettik. Bunun dışında tekrar 
gecekondu yapılmıyacaktır. O halde bunda kesin 
hükümler getirmek lâzımdır. Niçin bunun üze
rinde bu şekilde; mutlaka mahkemeye gidelim, 
karar alalım, olmaması lâzımdı. Eğer şehirler 
bizimso, bu şehirlerin güzelliğini, bunların ima
rını düşünüyorsak bu hükümleri daha da başka 
şekillerde tedvin etmek suretiyle bu gecekondu 
vapımım önlemek lâzımdır. Yoksa sayın arkadaş
larım bu memlekette bugünkü şartlarla hiçbir 
manian gecekondu akınını durduramıyacağız. 
^ünkü şehirle köy arasındaki muvazene dengesi 
harız bir şekilde farklıdır. Bunu önliyemediğimi-
*e göre bu hususta kesin bir karar vermek zo
rundayız. 

Şimdi maddeler içerisinde deniyor ki, «der
hal yıktırılır.» Evet derhal yıktırmak lâzımdır. 
Oün'kü eğer yapılmış, temeli atılmış, bir duvar 
nkmış, kanun dışı bir hareket yapmışsa, bunu 
orada durdurmuyorsak o vakit ne yapacağız? Bi
na yapılacak, belediye eno'imenine gidilecek, en
cümen karar verecek, zabıtaya tebliğ edilecek, 
rabıta kendisine tebliğ edecek, tahliye talebinde 
bulunacak, yıkılacak... Bu üç ay sürer. Üç aydan 
ovvel olmaz. Bir gecekonduda üç ay müddet ile 
Vır vatandaş gelip oturduktan sonra müktesep 
hakkıdır, varsın orada otursun. 

O bakımdan başlamışken yıkılacaktır. Vatan
daş da bilecektir ki, kanun çıkmıştır, bu kanun-
lan sonra şehirlerde bu bölgeler üzerinde veya 
her hangi bir bölge üzerinde gecekondu yapıl
mıyacaktır, men'edilmiştir. Kanuna karşı gelen 
lo mutlaka cezasını görmelidir. Bunun cezası da 
-n. maddidir, ya mânevidir. Bu hem maddi 
Sıcaktır, h3m de mânevi olacaktır. Bundan 
onraki maddelerinde hem ceza alacaktır, hap-
olunacaktır ve hem de binası yıkılmak suretiy-

'e maddi bir zarara girmiş olacaktır. Bu «bakım
l ın bu madde üzerinde çok sayın arkadaşları
nın fazla durmamaları lâzımdır. Yalnız bâzı 

hususların değiştirilmesi icabedeçeği ıkanaatin-
deyim. 
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Meselâ; -burada 'deniyor ki, «'belediye veya 
Devlet zabıtası ile yıktırılır.» Sayın arkadaşla
rım, belediyelerin ellerindeki zabıta meimu.ru ve 
yıkıcı ameleler, hiçbir yetkisi olmadığı 'için, 
vatandaşla karşı karşıya geldiği zaman çeşitli 
hâdiselere sebebiyet vermiştir ve gecekondular 
da yıkı lam amıştır. O vakit bunun kim tarafın
dan yapılması lâzımdır? Devlet zaibitası tara
fından. Devlet zabıtasının kanununa göre salâ
hiyeti de vardır, karşısında durulamaz, vazifeyi 
ifa edebilir. Bu 'bakımdan belediyeleri çıkar
mak lâzım ve Devlet zabıtasını bu işle vazife
lendirmek lazımdır. Yine bizzat şahidi olduğum 
hâdiselerdir; belediye zabıtası, Devlet zabıta
sından, mülkiye âmirinden yardım talebinde 
bulunur, o dakikada (karakolda ya iki kişi var
dır, ya yoktur, izinlidir, bugün yoktur, gele
mez, 'ertesi gün işe vaziyed eder, binaenaleyh 
•gecekondu da yıkılamaz. Şehir imarı da bu şe
kilde bozulmuş olur. Onun için belediyeler ke
limesini çıkarmak, yalnız Devlet zabıtası tara
fından yıktırılır hükmünü koymak lâzımdır. 
Bunun üzerinde durmak lâzım, çünkü bu çok 
önemlidir. 

İkine isi; şurada bir madde var, bu fıkrada 
deniyor ki, «Arsa 'sahipleri yazılı müracaatları 
üzerine ve mülkiyet durumları tevsik edilmek 
şartiyle yıkılır.» Şimdi bunu da yine tecrübe
lerime dayanarak arz edeceğim: Bâzı (bölgeler
de tapulu tarlalar vardır. Bu tapulu arsa sahibi 
gecekoduyu yapacak kimselerle anlaşır. Haddi
zatında o tarlanın beher (metrekaresi beş lira
dır, elli liradan o mecbur olan vatandaşa satar. 
Elinden bir kâğıt alır, sen şikâyet etme elediği 
takdirde oraya 'gecekondu yapılırsa o vakit bu
nun hali ne olacaktır? Daha evvel yapılmıştır; 
Yenidoğan'da birçok tapulu sahalar bu şekilde 
muhtelif surette şuyulandırılmak suretiyle sa
tılmış ve tarla sahipleri büyük paralar kazan
mıştır. O bakımdan buradaki şu cümlenin de 
kaldırılması lâzımdır; arsa sahiplerinin yazılı 
ımuraeaatları üzerine değil, 'diğer hüküm]erde 
olduğu gibi Hazine arsaları üzerine yapılan ge
cekondular 'nasıl yıkılı yorsa bunların da aynı 
şekilde yıkılması lâzımdır. Bunun için 'müraca
at olunması yersizdir kanaatindeyim. 

Üçüncü bir durum var; o da; bu gecekon
duların yapımını kim kontrol edecektir? Kanun 
çıkıyor, çok güzel, ama yapımını ikim kontrol 
edecektir? Belediye. Belediyenin bir zabıtası 

vardır, bugün her şehrin belediyesi 20 - 30 - 40 
şehrin büyüklüğüne, işinin çokluğuna göre ko
ca 20 - 30 - 40 zabıta memuru olan bir beledi
ye hem belediye hizmetlerini görecek, hem de ge
cekondu bölgelerini dolaşacak, buralara yeniden 
gecekondu yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. 
Bu da mümkün değildir, olmamıştır ve olama/;. O 
halde yapılacak bir şey var: Bendeniz şunu tek
lif ederim iki; mahalle muhtarları bir, bucak mü
dürleri iki, kaymakamlar üç, birinci derecede 
gecekondu yapılması ile sorumludur, hükmü
nün bu maddeye girmesi lâzım. O vakit bucak 
müdürü, muhtar kendi bölgesinde bir gecekon
du yapılacaksa gelecek, ihbar edecektir, haber 
verecektir. Çünkü sorumludur. Bucak müdürü, 
muhtarı icabında sıkıştıracaktır ve kendi böl
gemde kanun dışı bir harekete müsaade etmi
yorum diyecektir. Kaymakam kendi bölgesin
de... Bu şekilde sayın arkadaşlarım, gecekondu 
yapımı önlenebilir. Bunlar olmazsa gecekondu
lar bugün, yapıldığı gibi beş on sene sonra bu 
şehirlerin etrafında böyle iki misli daha gece
kondular artacaklardır. Ye bunlar da yıkılmı-
yacaktır. Sebebi de şudur: Biliyorsunuz ki, be
lediyeler politik bir makamdır. Bunların başın
dakiler ve belediye meclis azaları ne de olsa 
müsamaha edecektir, ama bugün de, yarın da 
iktidarda bulunanlar, kim olursa olsun... 

O hakle bunları bunlardan ayırmak ve doğ
rudan doğruya kaymakamların, bucak müdür
lerinin ve muhtarların sorumluluğu altına 'bı
rakmak lâzımdır. Bunun üzerinde de çok dik
katle durmamız lâzımdır, eğer bu kanunun bu 
maddesini yürütmek istiyorsak. Aksi takdirde 
olmaz. 

Şimdi, kanunun bundan evvelki maddelerin
de, hava fotoğrafiyle vaziyetlerin 'tesbiti var. 
Sayın arkadaşlarım, Ankara'da hava fotoğra
fiyle vaziyetler tesbit edilmişti. Fakat, bunlar
dan her hangi bir şeyin yapılmasına imkân yok
tur. 6180 sayılı Kanundan evvelki kanunda başka 
hükümler vardı, onunla da önlenemedi. 6488 sayı
lı Kanun çıtkı. 6180 sayılı Kanunda, da yine o 
vaktin meclislerinde bâzı hükümler konduğu 
halde bu da maksada kâfi olmadı, bugünkü 
hali aldı. Aldı, tamamdı, müktesep haktır, bu
nun için her hangi bir şeyimiz yoktur. Kanun 
yerindedir-, kanunun himayesine giriyorlar. Her-
şey, arsalar kendilerinindir, 'evleri yıkılmıya-
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çaktır. Belediye hizmetleri gelecektir, bunların. I 
hepsinde sizinle «beraberim. Ama bundan sonra
kiler için ciddî tedbirler almak lâzımdır. Alma
dığınız taikdirde, şehirlerin karakterleri tama
men bozulacaktır. 

• Bu bakımdan bu maddenin tekrar komisyo
na iade edilmesini bendeniz ıburada arz ettiğim 
hususların da derci ile yeniden Meclise şevkini 
teklif edeceğim, önergeme iltifat 'buyurmanızı 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

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

Muhterem arkadaşlar, bu madde, daha evvel 
konuşan arkadaşlarım da beyan ettiği veçhile, 
kesin hükümler getirmektedir. Kesin hükümler 
getirmek ve kanun dışı devam eden bâzı inşaat
ları durdurmak yerinde olan bir hareket sayıl
sa dahi, bu durdurma işlemi, faaliyeti, ne şekil
de vasıflandırılırsa vasıflandırılsın, bir idari ta
sarruftur. İdarenin hiçbir tasarrufu Anayasamı
zın 114 ncü maddesi mucibince kazai murakabe 
dışında bırakılamaz. Halbuki bu maddede «ka
rar alınmaksızın derhal yıktırılır» cümlesi yer 
almış bulunmaktadır. 

Biz kesin hüküm getireceğiz diye bu kanunu -
bu şekilde çıkardığımız takdirde, icahettiğinde 
alâkadarlar Anayasa Mahkemesine dâva aça
caklar, bu maddeyi veya kanunun tümünü ip
tal ettireceklerdir. Bu itibarla bu madde üze
rinde daha ehemmiyetle durmamız gerekir. Ka
rar alınmaksızın hükmü aynı zamanda verilen 
yıkım kararı, şifahi olarak verilir ve alâkadar
lara tebliğ edilmez ve alâkadarlar da kazai mu
rakabe yollarına gidemezler mânasını ihtiva et
mektedir. Halbuki Anayasanın yine 114 ncü 
maddesinde, idarenin her türlü tasarruflarının 
alâkadar şahıslara yazılı olarak tebliğ edilmesi 
şart koşulmuştur. Bu şartı da ihlâl etmiş olmı-
yalım. 

Bu itibarla ben bu maddenin yeniden tedvin 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hattâ bu 
maddenin tamamen çıkarılması halinde dahi ne 
olacaktır? İmar Kanununun ruhsatsız yapılar 
hakkında tedvin edilmiş olan ve daha hukukî 
bulunan, kaza mercilerini göstermiş bulunan 
tebligatı şartı koşmuş bulunan hükümleri uygu
lanacaktır bu vatandaşlarımıza. Öyle olduğu 
takdirde gene maksat hâsıl olmuş bulunur ka
naatindeyim. Her hangi bir mesele de en hak
sız hareket etmiş olan şahsı dahi, hattâ bir idam | 

mahkûmunu dahi, son sözün nedir diye sorduk
tan sonra, müdafaa imkânı bıraktıktan sonra 
hüküm yerine getirilir. Burada müdafaa imkânı 
bırakılmıyacak, şu şu duruma göre efendim sen 
bu inşaatı, bu gecekonduyu kanunun gecekon
duyu ıslah kanununun neşrinden sonra yaptın, 
diye, yapılacak indî bir itham neticesinde yıkım 
cihetine gidilebilecektir. 

Sayın arkadaşlarım bu muameleye mâruz 
kalan vatandaşımız, eğer yaptığı binanın bu ka
nunun neşrinden evvel yapıldığını ispat edecek 
delillere sahip ise, o zaman ne olacaktır? Zabı
ta memurları, ilgili âmirler; hayır efendim sen 
bu binayı bilâhara yaptın, kanundan sonra yap
tın, öyle ise biz bunu derhal, hiç nefes aldırma
dan yıkacağız... Maili inhidam kararlarında da
hi öyle seri ve sert bir tatbikat yoktur. Bunları 
maili inhidam olup da, herkes için tehlike arz 
eden vatandaşlarımız dahi, asgari bir müdafaa 
imkânına kavuşturulmuşlardır muhterem arka
daşlar. Onun için bu kanunun bu maddesini 
böylece çıkarmıyalım ve komisyonun şu arz et
tiğim gerçekler karşısında yeniden tedvin et
mesine imkân bırakalım. Bu daha isabetli olur 
kanaatindeyim. 

Aslında gecekondu sahaları mevcut imar 
mevzuatının ve belediye mevzuatının emrettiği 
tarz, şekil ve vasıfta bina yapmalk imkânından 
mahrum, malî kudretinden mahrum vatandaş
ların bu imkânsızlık ve kudretsizliğin tesiri al
tında giriştikleri bir faaliyettir. Bu faaliyetler 
tamamen önlenemez. Ne kadar sert ve kesin hü
kümler getirirsek getirelim, bu faaliyet devam 
edecektir. 

Biraz evvel konuşan bir arkadaşımız buyur
dular ki, köylerden şehirlere akım mevcuttur, 
bunları da durdurmak gerekir. Esasında bu dur
durmayı köylerde o vatandaşlarımıza daha iyi 
kazanç imkânları hazırlamak suretiyle yapabi
liriz. Şehirlerde daha iyi kazanmayı tasarlıyan 
ve bu ümit içinde şehre gelen bir vatandaşı bu 
hak ve hürriyetinden mahrum edemeyiz. Bu iti
barla bu maddeye daha yumuşak hükümler 
vaz'edilmesi hattâ bu maksatla şehirlere gelmiş 
olan vatandaşlarımıza iş bulmak için yardımcı 
olunmayı gerektiği gibi, ucuz mesken ittihaz et
mesi için de asgari derecede sıhhi şartları haiz 
ve aynı zamanda belediye nizamlarına uygun 
çok ucuz meskenleri kolaylıkla elde edebilme-
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leri imkânları üzerinde durmak suretiyle, izinsiz | 
yapıları önleme cihetine gitmek yerinde olur, I 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; cidden çok mühim bir maddenin müzake
resini yapıyoruz. Çünkü bu madde, getirdiğimiz 
üçlü tedbirler sisteminin başarısını veya başa
rısızlığını tâyin edecek olan niteliktedir. 

Kanunun tümü üzerinde Muhterem Heyeti
nize mâruzâtta bulunurken, «Gelişi güzel gece
kondu yapımını yani gayrimeşru yolu tıkamaz
sak, ne kadar tedbir alırsak alalım, gecekondu I 
yapımını önliyemiyeecğiz, devam edecektir, rea
lite budur ve bu âna kadar hâdiseler bu vasıfta 
cereyan etmiştir» demiştim. Ve yine ilâve etmiş
tim 6188 sayılı Kanunun bu maddeye mütenazır 
hükmü, noksan ve kifayetsiz okluğu için işliye-
memiş ve gecekondu yapımını önliyememiştir. 
Neden? Çünkü 6188 sayılı Kanunun bu madde
ye paralel hükmü; «Gecekondu inşa halinde tes-
bit edilirse yıkılır.» diyordu. Yani o da doğru
dan doğruya bu yıkımı torviecdiyordu. 

Burada bir değerli arkadaşınım bu hükmün 
Anayasanın 114 ncü maddesine aykırı bulundu
ğunu, idarenin eylem ve işlemlerinin idari ka
zanın murakabesi altında olduğu prensibini ih
lâl ettiğini beyan buyurdular. Kendileri ile asla 
mutabık değilim ve asla bu madde idarenin ka-
zai murakabenin dışına çıkmasını sağlayan bir 
hüküm getirmemektedir. Çünkü yapılacak olan 
bu yıkma bir işlemdir, bir eylemidir, bir fiildir, 
eski tabiriyle. İdarenin fiillerinden dolayı da 
idari kazaya gitmek mümkündür. Eğer belediye 
veya Devlet zabıtası bu kanunun tatbikinden 
sonra yeni yapılmış bir gecekonduyu değil de, 
tesbit edilmiş ve hukukî hüviyeti tâyin edilmiş 
bir gecekonduyu yıkarsa, elbetteki idari kaza
nın murakabesine tabi olacak ve kaza merciinin 
verdiği hüküm infaz ve icra edilecektir. 

Binaenaleyh, arkadaşım «Bu madde ile ida
re kazai murakabenin dışına itiliyor» mânasını 
nasıl çıkarmış bulunduğunu bendeniz doğrusu 
aınlıyamadıra. Bizim hatır ve hayalimizden asla 
böyle bir şey geçmemiştir. İdarenin eylem ve I 
işlemleri idari kazanın murakabesi altındadır 
ve bu gecekondu yıkımı fiili de yine idari kaza
nın murakabesi altındadır. Arkadaşımın bu ko-
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nudaki endişesini ve tereddüdünü izale buyur
masını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 6188 sayılı Kanun 
nakıs bir hüküm getirmişti ve işlememişti, ge
cekondu yapımı devam etmişti. Ne idi o nakıs 
metin1? «Gecekondu inşa halinde yakalanırsa 
yıkılırdı.» İnşa halinde değilse belediye encüme
ninden bir karar alınacaktır. Encümenin karar
ları vilâyet idare heyetlerinden geçecek ve ni
hayet Devlet Şûrasına kadar gidecekti, gitmiş
tir. Yüzlerce ve binlerce dosya infaz edilememiş, 
gecekondular yıkılamamış ve nihayet büyük şe
hirlerimizi bu gayrimeşru yapımlar sarmış ve 
kuşatmıştır. Eğer siz gecekondu yapımını, hangi 
safhada olursa olsun yakaladığınız zaman yık
mazsanız, yine mülkiyet haklarına tecavüz ede
rek gayrimeşru istikamette gecekondu yapımı 
cereyan edecektir. O zaman bu kanunun getir
miş olduğu ile mevcut gecekonduları çeşitli yön
lerden hizmetlerini sağlama işi bir taraftan ya
pılırken, diğer taraftan da,, gayrimeşru yollar
dan yeni gecekondular yapılacaktır ve bunu ne 
belediyesi, ne zabıtası, böyle bir hüküm olma
dıkça, önliyemiyecektir. Tatbikat bunu göster
miştir, yıllardan beri tatbik edilen 6188 sayılı 
Kanunun uygulaması bize böyle bir hükmün ge
tirilmesi lüzumunu telkin ve teyidetmiştir. 

Bir arkadaşımın işaret ettiği gibi, peki bir 
gecekondu yapımına cesaret eden ve mesken ih
tiyacının zarureti içinde kıvranan vatandaş için 
ne düşünüyoruz? Evet, meselenin nazik tarafı 
bu. İşte önleme bölgeleri bunlar için ihdas edil
miştir, muhterem milletvekilleri. 

Mğer yoksul: ve dar gelirli bir vatandaşımız 
bir mesken sahibi olmak istiyorsa belediyesine 
sine müracaat edecek, bu şartları haizse Önle
me bölgesinde kendisine bir parsel1 verilecek. 
Kendi emeğini, kudretin i ortaya, koyacak ve 
muayyen kredisini alarak, meşru olarak bit1 

mesken sahibi olacaktır Şu halde bu. madde 
gayrimeşru yolu tıkamakta ve meşru yolu aç
maktadır. 

Gecekondu meselelerin i yaşamı iş ve halletmiş 
bütün nıenıte'kctier böyle ve buna benzer1 hü
kümleri getirmek ınecburiyetinde kalmışlardır. 
Böyle bir hükmü getirmediğimiz takdirde, di
ğer tedbirler işlemiyeeek, bu kanunun esprisin
de mündemiç bulunanı, sistem nakıs kurulacak
tır ve faideden ziyade mahzurlar getirecekti1!-. 
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Şu halde böyle bir hüküm bir defa Anaya
samızın 114 ncü maddesine ne lâf zan, no de ru
hen asla aykırı değildir ve bu maddenin ieab et
tirdiği fi'İl' her yönü ile idari, kazanın1 muraka
besi altındadır, bir defa bunu tesbit ve tescil» 
edelim. 

Diğer taraf tanı bâzı muhterem arkadaşlarım 
belediye zabıtası ile Devlet zabıtası üzerinde 
durmuşlardır. Devlet zabıtasının vazife alışı 
Türk mevzuatında ilk defa vukubulmaktadır. 
Neden? Çünkü tatbikat göstermiştir ki, bele
diye zabıtası bu gibi hizmetleri görmek kifayet 
ve niteliğine sahip değildir. Şu halde Devlet za
bıtasının kendisine yardım etmesi lüzumludur. 
Bu da tatbikatın bize telkin etmiş olduğu retl-
celerin icrasiyle tanzim edilmiş olan bir nok
tadır, bir metindir. 

Bir arkadaşını buyurdular ki, «Belediye ve
ya Devlet zabıtası1 tarafından yıkılır, metni tat
bikatta birtakım tedahüle, iltibasa mahal ve
rir.» 

Muhterem arkadaşlarım, biz birinci fıkranın 
sonunda bu yıkım hâdisesi ile gecekondu yapı
mım önlemek hâdisesi ile zabıta olarak görevli' 
olanları tâyin ediyoruz. Kimdir görevli olanl 
Belediye zabıtası, Devlet zabıtasıdır. Asıl vazi
fe beledi bir hizmettir, bu elbetteki belediye za
bıtası olacaktır ama gecekonduyu yıkaımyacak 
kudrete sahip ise belediye reisi mıntakaıım mül
ki âmirini haberdar edecektir. Şu halde birinci 
fıkradan sonra, birinci fıkranın sonlunda esası 
kuruyoruz, vazifeyi tâyin ediyoruz. İkinci fık
ranın başında da bu vazifenin nasıl ifa edilece
ğinle dair usulü, kaideyi koyuyoruz. Şu halde 
hem esas ve hem de usul kaideleri gayet açık 
ve aydınlık bir hüviyet içinde ifade edildiğine 
göre tatbikatta bir iltibasa yol açacağı mevzuu-
bah'solamaz. 

Bir muhterem arkadaşım belediye zabıtasına 
böyle bir vazife vermiyelim buyurdular. Tah
min ediyorum ki, bu mâruzâtımdan sonra, arka
daşım tatmin edilmişlerdir. Belediye zabıtasını1 

ekarte edemeyiz. Çünkü bu kanunun uygulan
masında vazifeli olan organ ikidir, bir beledi
yeler, ikincisi de İmar ve İskân Bakanlığıdır. 
Yani Hüküm'ettir, Devlettir. Şu halde bu zahıta 
işinde de hem. belediyenin, mahallî idareni'n, 
hem. de Devlet zabıtasının vazife alması kanu
nun esasına hâkim olan espriye ve genel pten
sibe uygundur. 

Bir muhterem arkadaşım burada gecekondu
ların yıkımında mahalle muhtarına, bucak mü
dürlerine ve kaymakama vazife verilmesi lüzu
muna işaret ettiler. Buna hiç mahal yoktur. De
ğerli arkadaşım beni mazur görsünler, çünkü bu 
maddenin nasıl personelle veya nasıl bir orga
nizasyon i(le tatbik edileceğini biz gecekondulaı-
rın tekasüf ettiği beldelerde vilâyetlerde, bele
diyelerle ve valilerle toplanarak takip üniteleri 
ve ücra üniteleri kuracağız ve sık sık gecekon
du mahalleri kontrol edilecektir. Gecekondu
lum yapılıp yapılmadığı araştırılacaktır ve yai-
pıldığı tesbit edilmişse yıkılacaktır. Binaen
aleyh, bu ünitenin içinde elbetteki mahallin 
bucak müdürü de bulunacaktır. Mahalle muh
tarından da ya bilgiler almak mümkündür. 
Çünkü icrai bir vazife, zaten mahalle muhtaı-
rına vermek mümkün değildir, bucak müdürü
ne de vermek, mümkün değildir, mülkiye âmiri
dir; sadece yeni gecekondunun yapılıp yapıl
madığının tesbitindc vilâyetin tesbit edeceği 
bir icra programında vazife alabilirler. Bunu 
kanunla tâyin etmek asıl tatbikatta iltibaslara, 
müşküllere sebebiyet verecektir. Değerli arka
daşım müsaade buyururlarsa metnin bu surette 
çıkması uygulama: hayatında bize kolaylıklar 
getirecek ve sizin memnuniyetinizi ve takdirle
rinizi celbedecek bir hizmeti ifa- etme imkânını 
bulabileceğiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlar, bir defa bu gecekondu proble
mini asıl hakiki mânada, % 90 nma yakınını ya
pan İmar ve İskân Bakanlığıdır. Belediye tama
men tali durumda bulunmaktadır. Bu yönden 
zaten belediyenin hizmeti ile Hükümetin hizmeti 
hiç mukayese kabul etmiyecek derecede hiçbir 
şart altında birbirine yanaşmamaktadır. Kal
dı ki, bir gecekondu yapılacak, belediye zabı
tası gidecek, mülkiye âmirine haber verecek ve 
gelecek.. Belediyeler umumiyetle seçmenlerin 
oylariyle geldikleri için, bu gibi şeylere pek ka
rı şmıyac aklardır. Yani bunlar hizmetlerini tali 
derecede bırakacaklardır. İş hali ile Hükümete, 
yani İmar ve İskân Bakanlığına doğrudan doğ
ruya, Hükümeti temsil eden kaymakam yahut 
valilere düşecektir. 
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Bendeniz 18 nci maddenin bir ve ikinci fık
rasında belirtilen gecekondu yapanlar, «Bele
diye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yık
tırılır» hükmünü belediye ve mülki amirlik ara
sında daimi bir anlaşmazlık doğuracağının göz 
önünde bulundurularak bu yıkım işinin yalnız 
mülki amirlikçe yapılması hem hizmeti yapan 
Bakanlıkça hem de ikili ihtilâfa ve Devlet za
bıtasının müdahalesi hükmünden ötürü mühim
dir. Bunun için 18 nci maddenin, «müdahale 
keyfiyetine ancak mülki amirlik yetkilidir» şek
linde değiştirilmesi uygun olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiş, altı 
arkadaşımız da konuşmuş bulunuyor. Diğer 
söz istiyen arkadaşların da sırası şudur : 

Ruhi Soyer, Hamdi Orhon, Nazmi özoğul, 
Talât Köseoğlu, Hasan Ünlü, Ali Rıza Uzun er, 
Faik Kırbaşlı, Gıyasettin Karaca, Süleyman Arif 
Emre. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Size yeterlik aleyhinde söz ve
receğim. Sayın. Orhon, daha evvel sizi tesbit et
tim. Komisyon bir mütalâada bulunacak mı 
efendim yeterlik önergesinden önce ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABBAS ÇE
TİN (Kars) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 18 in müzakeresinin kifayetini arz ve 

teklif ederim. 
İstanbul 

Osman Nuri Ulusay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Orhon buyurunuz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde bu kanuna hayat veren 
bir maddedir. Bu madde olmayınca bu kanun 
da olmaz. Bunda bir defa mutabık kalalım. 

Çünkü o kadar önemli bir maddedir ki, Ana
yasaya muhalif olduğu iddia edildi. Sayın Ba
kanın izahatı kâfi değildir./ Kısa kısa anlatıvo-
rum, bu saatten sonra sizi yormak istemem. Bu 
bir. 

İki; metin o kadar kötü yazılmıştır ki, şimdi 
okuyacağım, belediye zabıtası ile Devlet zabıtası 
karmakarışık bir hale getirilmiştir. «Belediye 
veya Devlet zabıtası tarafından yıkılır» diyor. 

Belediye reisi Devlet zabıtasına emir veremez. 
Ne yapar? Kendi zabıtasına emir verir de, 
şayet kudreti yetmezse Devlet zabıtasından yar
dım ister. Metin kötüdür. Sonra karar infaz 
edilir, zabıta kendi kendine yıkamaz. Burada 
okuduğumuz zaman baltayı, küreği eline alacak 
gecekondu yıkacak belediye reisinin 'mucibini al
dığı zaman karar olur, o zaman bir mesuliyet 
doğar, o zaman bir tasarruf doğar. Bunların tah
lil edilmesi lâzımdır. 

Daihası var, burada bir de uydurma tâbir 
var, özel şahıs... Yoktur Iböyle /bir şahı®, böyle bir 
'tâbir yok; Ne var? Anayasada gerçek veya tüzel 
şahıs var. Biz 'bunun dışında kelime icat edeme
yiz. Gerçek veya tüzel kişi tâbirleri var. özel 
kişi diye bir şey yok. 

Dalhaısı var, kısa kısa arz edeyim: Gayrime<ş-
ru bir 'hak karşısında idarenin hukuku nasıl do
ğar, işte burada, Anayasaya aykırı mı değil mi 
bunun izah edilmesi lâzımdır. Bu da izah edilme
miştir. 

Dalhaısı var, Ibakmız efendim; ben burada 
bir sual ısordum sayın sözıcüye bir maksatla 'Sor-
'mıuştuta, ibu sınırdan maksat nedir diye? Beledi-
-yenin hizmet sahası sınırı mı, belediyenin coğrar 
fi sınırı mıdır? Meselâ; Ankara Belediyesinin 
hizmet sahası imâr plânı içinde farzedelim. mik
tarını bilmiyorum; 100 hektardır kabul edelim, 
'belediyenin sınırı 1 000 hektardır; nazari konu
şuyorum, öyle farzedelim, 'ben ölçüsünü bilmiyo
rum! Şimdi size okuyayım birinci maddeyi; «Be
lediye sınırları içinde veya dışında...» Yani, be
lediyenin coğrafi sınırı dışındaki mi? Hizmet sı
nırı dışındaki mi? Çünkü beledivenin coğrafi sı
nırı dışında olunca orada belediye yoktur, köy
dür. Oraya 'nasıl 'giderde Ibir 'belediye rabıta âmi
ri karar infaz eder? îşlte Anayasaya aykırıdır. 

Bütün bunilar aydın'laitılmadan ibu maddenin 
.lüzumuna kaniim. Bu maddeyi kaldırdığınız gün 
bu kanun gider. Ama bu maddeyi Anayasa hu
kuku içinde imâl etmek, kötü yaızıışlardan ayır
mak 'gerekiyor. Bir mülkiyet hakkı iddiası var 
aşağıda. Mülkiyet 'nasıl doğar, aydınlanmamıştır. 

Bu sözüm /belki kifayeti müzakerenin biraz 
dışına taşacaktır. /Sözcüler 'zalten hlütıün konuşma
lardan sonra konuşur ve Meclisi aydınlatırla/r. 
Sayın Balkanın konuştukları bu benim anlattı
ğım Anayasa hukuku bakımından idari tasar
rufun doğması bakımından, belediye sınırlarının 
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içi veya dışından anlaşman mânanın ne oldu
ğundan, özel şahısların kastının ne olduğun
dan, bütün 'bunları aydınlatıcı ibeyanaitita bulun
madılar. Yarın hakikaten bu Anayasa prolblemi 
'burada zalbıltlara geçerek 'halledilmediği zaman bu 
kanun ve bültün emeklerimiz de gider. Onun için 
lütfedin hiç olmazsa foirkaç kişiye dafha veya şu
radaki arkadaşlara yaihut da söz istiyenlere söz 
hakkı bahşedin. Hizmet tamamlansın ye 'güzel 
hir eser meydana gelsin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul 'edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

GörüşmeTeıre devam ediyoruz. 
Sayın Ruhi Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım ; hakikaten Devlet ve Hükümet olarak 
gayrimeşru yapılara devanı edilmesine cevaz ve
rilemez, bunların önlenmesi lâzımdır. Ama baş
ka bir vesile İle de arz ettiğim gibi, gecekondu 
yapımlarının bence kanunlarla veya rijit hü
kümlerle önlenme/sii kabil değildir. Mecellede 
bir kaMe vardır : «Zaruret memnun mubah kı
lar.» Bunların her biri, ayrı ayrı birer zaruret
ten doğmuştur. Şimdi dağını başına, münferit 
belediye hududu dışına, (ki kanunda o da var
dır, belediye hududu dışında yapılsa dahi jan
darma gelip yıkma salâhiyetine haiz) veya tar
lasının ortasına veya her hangi bir yere, bir ge
cekondu yapan bir vatandaş hiç şüphe yok ki, 
bunu büyük bir zaruret dolayısiyle çoluk çocu
ğunun başını bir dam altına sokabilmek içini 
yapmaktadır. Bunu sorgusuz, sualsiz, tcbliğsiz, 
kararsız ve kendisine bir cevap verme, savun
ma imkânı vermeden yıkmaya kalkmanın ve 
yıkmanın onun bütün gücünü bir an içinde or
tadan kaldırmakla müsavi olduğunu kabul et
mek zorundayız. Madde gayet müşevviştir. 
Böyle olduğuna göre, «Belediye sınırı içerisin
de veya dışında» diyor. Belediye hudutları dı
şındaki bir binanın yıkılmasına belediye nasıl 
karar verecektir, veya belediye reisi nasıl emir 
verebilecektir? Belediye zabıtası gitmiyeceğiırc 
göre, burada jandarmaya da yetki verdiğimize 
mülkiye âmirlerini de yükümlü gördüğümüze 
göre, mülkiye âmirlerinin emirleriyle belki jan
darma yıkacaktır. Bu hali tasavvur edecek olur
sanız, hakikaten bir nevi zulüm olur. Bence, bu 
maddeyi biraz daha tekemmül ettirerek, gece

kondusunu yıktığımız vatandaşımızın, ortadan 
kaldırdığımız sığınağını kendisine teinin ede
bilmek için, Devlet olarak bizzat bizim vatan
daşımıza bir yol göstermek, bir önle'me bölgesi 
tesis ettiğimiz yerde kendisine bir arsa vermek 
ve yeniden o gecekonduyu imar edebilmek, ya
pabilmek için bu imkânı bahşetmek zarureti'n-
deyi'z. Maddenin bu şekille tekemmül ettirilme
sini ben Sayın Bakandan rica ediyorum. Aksi 
takdirde şurada veya burada kaçamak olarak 
yapılmış olan, gecekonduları, yani bu gecekon
duyu yapmak suretiyle oraya çoluğu çocuğu ile 
sığınmış olan vatandaşı, günün birinde kışta kı
yamette, yağmur, çamur demeden, görür gör
mez hemen yıkmak suretiyle çatısız, eadırsız, 
mevasız ve biçare vaziyette bırakmış olacağız. 
Bu sosyal adalete de, vatandaşlık haklarına da 
uygun bilr şey olmaz. Bu itibarla maddenin biraz/ 
daha tekevvün ettirilerek vatandaşın yeni bir 
sığınağa, yeni bir binaya kavuşturulmasını te
min edebilecek şekilde maddenin tedvin edil
mesi husu'sunda gerek komisyondan., gerekse Sa
yın Bakandan lütfetmelerini ve bu şekildeki va
tandaşlara da biraz daha merhametli, rijit de
ğil, sert değil, ama merhametli davranmalarını 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hamdı Orlhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım; iyi hir hizmet yapma imkânını 
kifayeti müzakereyi kahul etmemek suretiyle bi
ze bahşettiğiniz için müteşekkirim. Bütün me
sele iyi bir metin yapmak, iyi bir eser meyda
na getirmek, yarın tatbikatta her türlü ihtilâ
fı, her türlü beyanı ortadan kaldırmaktır. Söz 
isteyişteki maksadım da 'budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir defa 
Anayasaya aykırılık iddia lödilmiştir. Naçiz 
kanaatimi evvelâ arz etmek isterim : Burada 
evvelâ şunu peşinen söyliyeyim 'ki, hu 18 nci 
madde hu kanunun temelidir. Bunu zedelediği
miz veya iyi hir şekilde tedvin etmediğimiz 
takdirde çatı çöker. Binaenaleyh bu maddenin 
esasında mutaJbıkım. 

Gecekondu tecavüzlerini, gecekondu gayri
meşru hareketlerini, süratli karar almakla bir 
nisbet dâhilinde önlemek mümkündür. 

Şimdi, Anayasaya aykırılık iddiası, nâçiz 
kanaatime göre varit değildir. Sebebi de şu
dur : Gayrimeşru hak karşısında idarenin gö-
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revi, bu ibir idare hukuku meselesidir. Gay
rim eşru, kanun dışı, kendi malı olmıyan, mül
kü olmıyan mülkün temeli kime aidolursa ol
sun, onun üzerine gayrimeşru o]arak temellük 
ve tasarrufa yeltenen adamın durumu gayri-
meşrudur. Bu gayrimeşru durum , karışısmda 
idarenin tasarrufu Anayasaya aykırı değildir. 
Sebebi de şudur : Ne zaman aykırıdır? Kanu
na dayanmaz ise aykırıdır. Ama, işte biz ka
nun yapıyoruz, idarenin (gayrimeşru hukuk 
karşısındaki tasarrufunu kanuna dayıyarak 
meşru hale getiriyoruz. Binaenaleyh «İdarenin 
tasarrufu, gayrimeşrudur, Anayasaya aykırı
dır.» sözü yerinde değildir. Bu ve 'buna ben
zer beyanların zabıtlara 'geçmesinde yarın bir 
Anayasa dâvası karşısında lüzum olduğuna 
kaaniim. 

İkinci mesele; ısrarla üzerinde duruyorum, 
belediye sınırları, hizmet sınırları, imar plânı 
sınırları, bir de hizmet sahası dışında olan coğ
rafi sınırdır. Burada sözcü arkadaşım sözüme 
cevap verirken (bu iki sınırı Mribirine karıştırdı. 
Evvelâ Urana hizmet sınırı dediler. Yani imar 
plânını kasdettiler, sonra hepsine şâmil, dedi
ler. Şimdi, kanunun maksadı coğrafi sınırı da 
kapsıyorsa, - ki, benim kanaatime göre kapsa
ması lâzımdır. Çünkü, Ankara'yı göz önüne 
alınız, Altındağ'ın eteklerimde olan gecekon
dular aşağı - yukarı coğrafi sınırı taşma yolu
na girmiştir - (binaenaleyh, buradaki ısınır tâbi
rinin coğrafi sınırı kapsadığını sarih olarak 
ifade etmek lâzımdır. 

İkincisi; sınır içinde ve dışında, demin arz 
ettiğim mânada ise bu sınır içinde 'belediye 
zabıtası tasarrufta ^bulunabilir, fbunun dışında 
tasarrufta bulunamaz. Gideriz işte o zaman 
Anayasanın dışına, kanunlar dışına 'gideriz. 
Esasen do mümkün değildir. 

Şimdi, burada bakınız belediye sınırları için
de veya dışında, diyor. Belediyenin coğrafi sı
nırının dışındaki bir meskene müdahale ede
mezsiniz. Nihayet belediyenin coğrafi sınırının 
'bittiği yerde köy başlar. Vatandaş köyünde 
bir dam yapmıştır, belediye 'zabıta memuru gi
dip 'bunu yıkacak. Olmaz böyle şey. Bunun ne 
sosyal adaletle ilgisi var, ne Ibifmem sarih ola
rak Anayasaya aykırı. Binaenaleyh, «beledi
ye sınırı» dışındaki tâbirini kaldırmak lâzım
dır. Eğer komisyonun maksadı, belediye sınır
larımdan maksadımız, belediye hizmetlerinin 

kapsadığı imar sınırlarıdır. Bunun dışındakin-
den maksadımız, coğrafi belediye sınırları ise, 
o zaman metin tamamlanır. Ama bu da sol eli 
ile sağ kulağı göstermek gibi bir şey olur. Bi
naenaleyh buradaki «belediye sınırları dışın
da» tâbirinin kaldırılarak, ıbelediyc sınırların
dan maksat coğrafi sınırlardır. Kaç hektar ise. 
Bir defa sarahate ve 'vuzuha varmak lâzımdır. 

Bir ikinci nokta; demin de arz ettiğim gibi, 
metin iyi yazılmadığı için Devlet zabıtasiylc, 
belediye zaibıtası birbirine karıştırılmıştır. Ev
velâ şu da bilinsin ki, bu bir Devlet zabıtası işi 
değildir. Bu belediye hizmetlerini yönetmekle 
görevli olan bir belediye hizmetidir, binaen
aleyh belediye zabıtası tarafından infaz edilir, 
yürütülür. Bunun da başı 'belediye reisidir. 
Binaenaleyh buradaki muhterem bâzı arkadaş
larımızın Devlet zaibıtası ve Devlet zabıtasının 
başlarını bu işe karıştırması yerinde değildir. 
«Belediye zabıtası yıkar.». diyor. Arkadaışlarım, 
«ıbelediyc zabıtası yıkar» da bir mâna- yoktur. 
Yani her duyan belediye zabıtası, küreği eli
ne alarak belki yanlış birtakım takdirlerin de 
içine girerek onun, bunun yaptığı konutu 
gecekondu telâkki ederek yapılacaktır. Olmaz 
'böyle şey. Belediye ızabıtası belediye reisinin 
onayını almadan bir ışcy tasarruf edemez. İşte 
o zaman hukukî tasarruf doğuyor, o zaman 
mesuliyet 'doğacak. Muhterem İbir arkadaşını 
'burada demin bu 'hususa temas ettiler, Sayın 
Bakan da ona cevap 'verdi. Bu kanunun neşri 
tarihinden sonra yapılan bir ibinayı yıkıyoruz. 
Acaba bundan evvel yapılanı da keyfî bir mua
mele ile yıkabilir miyiz? İşte belediye reisinin 
oraya koyduğu imza ile hukukî tasarruf doğar, 
mesuliyet doğar. Mesul kimdir? Kanun karşı
sında .belediye reisidir, tasarrufu yapan kim
dir? Belediye reisidir. Mesuliyet hukukî ise, 
umumi adlî ahkâma tabidir. Cezai ise, Dev
let Şûrasının murakabesine tabidir. İdari bir 
tasarruf ise, yine Devlet Şûrasının murakabe
sine tabidir. Onun için belediye reisinin onayı 
şarttır. Bunun dışında anarşi olur. Onun için, 
metnin (şöyle olması lâzım bir defa : «İskân 
lüzum kalmaksızın, belediye 'başkanının yazılı 
emri üzerine belediye zabıtası tarafından der
hal yıktırılır.» Taraftarım derhal. Metin ta
mamlanır, 'hukukî bir çerçeve içerisine girer, 
mesuliyet ve hukukî tasarruf doğar ve mu-
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ha tabı da .ortaya çıkar. Bakınız metin ne kadar 
çıplak. O yok bir defa metinde. 

İkincisi, «Belediye veya Devlet zabıtası tara
fından derhal yıktırılır» diyor. Olmaz böyle şey. , 
Yani tasarruf yapsın. Demin arz ettiğim şekil
de Yüce Meclis ve Komisyon iltifat buyurdu be
lediye reisinin onayını aldı. Kime götüreceğiz. 
bunu? Polise veya jandarmaya. Efendim sen ba
na niye geliyorsun"? Sen benim âmirim değilsin. 
Götür valiye. Bir gecekondu âzami yirmi dört 
saatte yapılabilir. Belediye zabıtası infaz ede
cek, mukavemet görürse mülki âmire gidecek, 
o da bir mukavemet görürse orduya başvuracak, 
zabıta zinciri böyle işler. Halbuki metinde ba
kınız; «Belediye veya Devlet zabıtası tarafın
dan derhal infaz edilir» diyor. Olmaz, keşme
keştir. Düzeltilmesi lâzım. İkinci fıkrada dü
zeltiyor. Onun için şu da kalkacak. «Belediye 
zabıtası tarafından derhal yıktırılır.» Yıkılmaz
sa, altı var, diyor ki, «müşkülât görürse», işte 
o mesuliyet zincirine gidiyor. Müracaat edecek 
mülkiye âmirine, mülki âmirin zabıtasından is
tifade edecek bu da kâfi gelmezse, orduya baş
vuracak. Kim! Mülkiye âmiri başvuracak. Ola
bilir, büyük bir bölgeyi yıkarken birtakım kar-
gaşaklıklar mümkündür. Binaenaleyh maddeyi 
bu yönde de düzeltmek lâzımdır. 

Dahası var, deminde arz ettim beyler. Niha
yet hukuki terimler Anayasadan kuvvet ahi'. 
Özel şahıs diye bir şey yoktur. Anayasada ger
çek veya tüzel kişi vardır. Binaenaleyh bunun 
da düzeltilmesi lâzımdır. Bakınız, küçük şeyler 
ama, hukuki bir ifadesi yoktur. Gerçek şahıs 
vardır, özel şahıs diye bir şey yoktur efendim. 

Sonra bir arkadaşımızın endişesine de temas 
etmek isterim. Mülkiyet, yani gerçek şahsın 
mâliki bulunduğu bir gayrimenkul üzerinde bir 
gecekondu yapılırsa, yapılacak muamele nedir? 
Müracaat edecek, mülkiyetini ispat edecek, o da 
bu kanunun o maddesinden faydalanacak. Umu
mi mahkernelerdeki hakkı, tasarrufu tabiî mah
fuz, o da ayrı. 

Şimdi bir arkadaşımız söyledi, bunu da kıy
metlendirmek lâzım: Mülkiyet. Mülkiyet, ar
kadaşlar burada konuşuldu. Zilyedlikle mülki
yet olmaz, vergi kaydıyla mülkiyet olmaz, ekip 
biçmekle mülkiyet olmaz. Mülkiyet tescille in
tikal eder, bu bir hukuk kaidesidir. Yani tapu 
senedi olmadıkça mülkiyet olmaz. 
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öteki ihtilaflı mülkiyet olur, çıplak mülkiyet 
olur. O mahkemelere gidilir, İsrar edilir, bilmem 
ne olur, ilâm alınır, kesinieşir, götürür tapuya, 
tescil ettirir ilâmı o zaman mülkiyet olur. Bina
enaleyh buradaki o tâbirin de düzeltilmesi lâ
zımdır. Yoksa öyle vergi kaydıyla, yok anam
dan kaldı, babamdan kaldı gibi birtakım tâbir
lerle Anayasadan kuvvet almıyan bir mülkiyet 
hakkına dayanarak bir şeyin yıktırılmasını ta-
lebederse belediyeler birtakım keyfî tasarrufla
rın içine girer ve gerek belediye zabıtasına ve 
gerekse belediye reisine de yazık olur. 

Binaenaleyh buradaki metinde başka türlü 
vesika ibrazı olamaz. Tapu kaydı ibrazı suretiy
le mülkiyetini ispat mümkün olur. Aksi tak
dirde arz ettim Yüce Mecliste de konuşurken 
vergi kaydından bahsedildi. Bir belediye reisi 
tasavvur ediniz, vergisi imkânları, küçük veya 
orta bir belediye reisi. Ne mülkiyettir, mülkiyet 
nasıl doğar nasıl olur bilmemektedir. Getirdi 
bir vergi kaydı, yıktırdı Hasan'ın evini, girdi 
başı belaya. Binaenaleyh, o fıkraya da vuzuh 
vermek lâzımdır. Deminden beri Yüce Meclise 
de arz etmiştim, maksat bu kanun, bu madde 
olmadan yürümez. Binaenaleyh bu kanunu ku
sursuz, herkesin anlıyacağı Anayasa hukukuna 
ve umumi hukuk prensiplerine uygun şekilde, 
pürüzsüz düzenlememiz zaruridir. Ben demem 
komisyon geri alsın. Bir nebzede ona temas ede
ceğim. 

Bu komisyonda biz de vaktiyle çalıştık, 
yüzde 60 - 70 haklıdırlar bu komisyon sözcüleri 
ve başkanları Yüce Mecliste çeşitli fikirler orta
ya atılır. Bunları hep onlara göre ayarlarsa ko
misyon kanunda intizamını kaybeder. Ama bâzı 
noktalarda da ısrar etmeleri gücendirir fikir 
sahibi olan arkadaşları. Meselâ demin orada bir 
sözcü arkadaşım diyor ki, «Usulsüzdür diye re
isin ona müdahale etmesi lâzımdır.. Usulsüz bir 
kanunu veremezsiniz.» Beyler, komisyonlar Yü
ce Meclise niyabeten muamele görür. Kendi is
terse başka karar verdi mi sinesine basar ve 
onun yüce temayülâtına uygun şekilde metni 
tanzim" eder. Binaenaleyh Yüce Meclis karar 
verecek komisyona iade edilsin diye ve sonra 
siz usulsüz muamele yapıyorsunuz diye bir be
yanda yerinde değildir. 

Binaenaleyh ben ne geri alın derim... Ama 
bu maddeyi imâl etmek için, bu işten anlıy anlar 
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nihayet bir gün, diğer maddelere geçeriz, bir-
gün bir araya gelinir, güzel hale konulabilir. 
Ama bugünkü haliyle bu metin esas hedefe uy
gun bir metin değildir. Demin de arz ettiğim 
sebeplerle çeşitli ihtilâflara yol tutar ve çeşitli 
ihtilâfları doğurur. Beni dinlediğiniz için say
gıları sunarım. 

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

kadaşlar, kıymetli hatip arkadaşlarımız, görüş
leri istikametinde muhtelif fikirler serd ettiler. 
Ben bir terim üzerinde duracağım ve zamanınızı 
suistimal etmemeye çalışacağım. 

«Sert tedbir» buyurdular ve karar alınmasını 
istediler. Gecekondularda oturan vatandaşlar
la yakından temas 'ederseniz, hangisinin daha 
doğru olabileceğini neticeye getirebilirsiniz. 

Şimdi eski kanunda «gecekondu yapılırken 
yakalanırsa yıkılır.» Bu cümleden, birçok politi
kacı arkadaşlarım bu kürsüden şu ifade edece
ğim şeyleri! konuşmaktan kaçınırlar, ama ben ko
nuşacağım, açık olarak konuşacağımı.- Gecekondu
sunda oturan o fakir vatandaşlarla konuşursanız, 
bu binayı nasıl yaptınız diye sararsanız iki şey 
söyliyecektir; senelerce çalıştım işte bin, 'hiMbeş-
yüz, ikibin lira temin ettim ve ondan sonra da bu
nu yaptım. 

ikincisi ise, ©sas esikiı kanunun o maddesin
den, açık taraflından istifade eden 'muayyen şa
hısların ismini söylemezler, çekinirler. Muay
yen şahıslara mutlaka bir para verdiklerini ifa
de ederler. Şimdi yine biz, karar alınması gibi 
bir şeyi, bu maddeye ilâve edersek ne olacak
tır I? Gecekondu efendim bir .gecede yapılır. Ge
cekondu yapılmaya başlıyacaktır. Bâzı gece
kondu tüccarları vardır bugün, Ankara'da îs-
tan'bulda, izmir'de eğer onların içine.girip tet
kik edip konuşursak onlarla, bu gecekondu 
tüccarları,, böyle bir karar alınması sırasında, iki 
zaman arasında bu tüccarlara yine bâzı imkân
lar sağlamış olacağız. Yani yine suiistimallere 
sebebolmuş olacağız. Biraz evvel kıymetli bir 
kısım arkadaşlarımız da, şu şekilde ifade 'etti
ler. «Bu sert bir tedbir yerindedir. Aksi halde 
bu madde gelmezse bu kanun uygulanamaz» de
diler. Kıymetli Bakan .arkadaşımız da 'dediler 
ki, «Bu fakir vatandaşlar 'belediyeye müracaat 
ettikleri takdirde zaten biz onlara yer göstere
ceğiz.» Bu kanunda var zaten. 

Binaenaleyh kaaniim ki, bu kanunda bu sert 
tedbir değil, yerinde bir tedbirdir. - Suiistimal 
yapanlara katı olarak kapıyı kapamaktadır ve 
yerindedir. Aksi halde gecekondu meselesini 
Türkiye'de halletmemize imkân yoktur. Bir ar
kadaşımız yerinde ifade ettiler, köylerden ge
len akımı durdurmak için köyde vatandaşın 
malî durumumu nazara alıcı tedbirler alınması 
lâzımdır, dediler, inşallah yeni ıgelecek 5 sene
lik plânda bu tedbirleri muhterem Hükümet 
buraya getirir. Ve yatırımları o istikamete sevk 
.etmek suretiyle, köylü vata'ndaşlarımızın şehir
lere akımı durmuş olur. Duracağına da inanıyo
rum. 

Madde yerindedir. Kabulünü arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, tekrar yeterlik öner

gesi gelmiştir. Komisyonun bir beyanı olacak 
mı? 

GEÇİÜÎ KOMİSYON ADINA ABBAB ALİ 
ÇETİN (Kars) — Hayır. 

BAŞKAN — ıSon sö'zü 'Sayın Hasan Ünlüye 
veriyorum, buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; ıben 12 nci madde üze
rinde dahıa evvelce söz almış bulunan Sayın ar
kadaşım Nihat Pasinli Beyin bir mesele hakkın
da vermiş bulunduğu beyanın doğru olmadığı 
yolunda beyanda bulunacağım. 

Beyan, «Devletin hüküm ve tasa.rru.fu altın
da olan, Hazineye ait ıbulunan özel idare ve ay
nı ^zamanda katma bütçeli dairelere aidolan ar
salar üzerinde izinsiz olarak yapılan binalar üçin 
derhal belediye ve Devlet zabıtası tarafından 
bir karar istihsaline lüzum kalmadan yıktırılır» 
dediler; doğrudur. 

Bir de son fıkrada, sahipli 'arazi hakkında 
bir beyan verdiler. Bu sahipli arazi üzerinde sa
hipleri tıarafından müracaat edilmeden, eğer 
yanlış anlamamışsam, doğrudan doğruya yine 
1 nci fıkrada olduğu gibi, belediye ve Devlet 
zabıtası tarafından yıktırılır, diye beyanda 
bulundular. Şimdi maddenin bu fıkrası tetkik 
edilirse, izinsiz' 'olarak, diye bir kelime vardır. 
Fakat Nihat Bey şöyle dediler: Tapuludur ama 
Ibunu satış va'di senediyle veya her hangi bir 
senetle şu şahsa, bu şahsa satıyor ve şahıs da 
elindeki bu senetlere istinaden, gecekondu yap
tırıyor. Bu bakımdan sahibi tarafından bir mü
racaat olmuyor. Peki, bu durum ıgecekondu ka-
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nununa aykırı olarak 'kabul ediliyor ve bunun 
derhal yine Devlet ve ıbelediye zabıtası tarafın
dan yıktırılması hususunda fikir ileri sürüyor. 
Şimdi durum böyle olunca, o zaman şahsın mül
kiyet üzerindeki tasarruf hakkı zail oluyor. 'No
ter kanunu sarihtir. Şahıs kendi tapulu mülkü
nü noter senediyle satabiliyor, satış va'di halin
de satabiliyor. 

Fakat satış va'dine istinaden bu arsayı satm-
almış bulunan şahıs da rızası ile gayrimenkul 
salhübinden arsayı alabilmiştir. Şu halde ortada 
bir izinsiz yapı hali yoktur. Kanunun ikinci mad
desi de şöyle diyor; «İzinsiz olan binalar», di
yor. İzne talbi olan ve izinsiz. Bir de rıza mese
lesi meyzuubahisitir. Ev sahibinin rızası olunca 
gecekondu mahiyetinde olmuyor. O zaman doğ
rudan doğruya 18 nci maddenin son fıkrasında 
belirtilmiştir. O zaman İmar Kanunu tatbik edi
lir, yani ruhsata aykırı bir bina yaptığı için, 
her hangi bir şahıs tarafından ihbar vâki olur 
veyahut da belediye re'sen bu işe muttali olur, 
memurunu gönderir. Yaptırmaya müsaade ver
miyor, ruhsat alıncaya kadar durdurabıiliyor. 

Şimdi bu duruma göre, ben Sayın Nihat Be
yin beyanına iştirak etmiyorum. Şahıs eğer rı
zası ile bir yeri almışsa, bina yapabilir, ama bi
nasını ruhsat almadan yapmışsa İmar Kanunu 
hükümleri tatbik edilir. 

Şimdi bir diğer husus vardır. Şahıs müraca
at ettiği takdirde, mülkiyet durumlarının tesbiıt 
edilmeleri hali vardır. Şimdi mülkiyet durumu 
«aba satış va'di senedi halinde bir şeye sahibol-
muş olup da, bina yaptığı takdirde bu satış va'
di senedi bir mülkiyet vesikası olarak kabul edi
liyor mu, edilmiyor mu? Demin Sayın Hamdi 
Orhon Bey, mülkiyet hukukta tarif edilmiştir, 
bir tapu vesikasına istinaden ancak mülkiyet sa
hibi olduğunu iddia edebilir. Şu halde tapu ib
raz edilmediği müddetçe yıktırılabiliyor, demek 
istiyor. Yani kanunun bu hükmünden istifade 
edilmiyor. Fakat ben şunu iddia ederim, Ko
misyon, Komisyon Sözcüsü bunu açıklarlarsa iyi 
olur. Çünkü tatbikatta bu hususta birçok müş
külât ortaya gelebilir. Satış va'di senetlerine is
tinaden ve aynı zamanda rizai vaziyette almış ve 
yapmışsa, icabında sonradan mal sahibi yani ta
pu saJhibi satış va'di yoliyle arsayı vermiş bulun
duğu şahıs arasında bir ihtilâf doğabilir. Bu ih
tilâfa istinaden itiraz edebilir, şu durumda ne 

olabilir? Rıza vardır, bina yapılıyor sonradan iti
raz ediliyor. Bu vaziyet ne olacaktır? Bunu lüt
fen burada izah ederlerse, çok iyi olur ve aynı 
zamanda tatbikatta mevcudoian güçlüklerde or
tadan kaldırılmış olacaktır, kanaatindeyim. 

Sonra şöyle bir durumla karşı karşıya geli
nebilir. Müracaat eden arazi sahibi, arsamın ta
pusu vardır diye iddia eder, fakat gecekonduyu 
yapan adam, icabında, bu tapu buraya ait değil
dir derse, ne olacaktır? Öyleyse o zaman bu umu
mi hükümlere giriyor, bunların durumunu giden 
memur inceler.mi, incelemez mi? İşte Sayın Ni
hat Basinli Bey bu hususta haklı. Bunu inceler 
mi, incelemez mi?.. Eğer böyle bir iddia ile kar
şı karşıya kalırsa ne olacaktır? Bunu lütfen bu
rada Sayın Bakan veya Komisyon Sözcüsü açık
larlarsa çok memnun kalırım. Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ AB-
BAS ÇETİN (Kars) — Madde sarihtir, yeni bir 
izaha lüzum hissetmiyoruz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Saym Başkanlığa 

Madde 2 nci defa yeteri kadar müzakere edil
miştir. Tali maddelere geçilmesini teklif ede
rim. 

Tokat 
Osman Saraç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde ile ilgili beş tane önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gecekondu kanun tasarısının 18 nci maddesi 
Anayasanın 16 nci maddesine de aykırı olduğun
dan tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Sayın Başkanlığa 

Kürsüden açıkladığım sebeplere göre kanu
nun belkemiğini teşkil eden 18 nci madde ihti
yaca cevap vermekten uzak olduğu gibi iltibasa 
mahal veren bir metin halinde kaleme alınmış
tır. 
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Maddenin ihtiyaca cevap verecek şekilde pü
rüzsüz bir ifade ile kaleme alınması için Komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin yeniden incelenmesi için Ko

misyona geriverilmesini arz ve rica ederim. 
Erzurum 

Nihait Pıasinli 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 
1. 18 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı 

belediye kaydının tayyı ile Devlet tarafından 
derhal yıktırılır, 

2. Aynı maddenin son bendinde yazılı mülk 
sahibinin müracaatı aranmaz. 

Meclis Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 18 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasındaki belediye veya Devlet za
bıtası tarafından derhal yıktırılır. 

Hükmü yerine, belediye kelimesi kaldırılarak 
Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır, şek
linde alınmasını teklif ederim. Saygılarımla . 

Ağrı 
Abdüibâri Akdoğan 

S ay m Başkanlığa 
18 nci maddenin 1 nci fıkrasında, «inşa sıra

sında olsun veya iskân edilmiş bulunsun», deyi
minden sonra, «ilgili mülkiye âmirlerine başvu
rularak ve başkaca hiçbir karar alınmasına lü
zum kalmaksızın belediye Devlet zabıtası tara
fından derhal yıktırılır» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN —• Aykırılık derecelerine göre öner
geleri tekrar okutup oylıyacağım. 

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

BAŞKAN — Sayın Emre, siz önergenizi izah 
sadedinde söz istiyorsunuz, buyurun. Yalnız kı
sa olmak kaydiyle lütfen. Hem evvelki görüşme
nizde izah ettiniz, hem de tatil saatimiz yaklaş
maktadır. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem • arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatın
dan sonra ontaya çıkan bir mevzu daha var, kı
saca arz edeceğim. 

Daha evvel bu mevzuda uygulanan mevzuat, 
inşa esnasında yıkım imkânını aşmış iken, bura
da iskân edildikten sonra da yıkılmasına imkân 
açılması istenmektedir. Yıkılmasına imkân açıl
ması veya açılmaması haklı mıdır, değil midir?. 
Bu mevzuun münakaşasını yapmamak mevkiin
deyiz. Fakat çıkaracağımız kanunları Anayasa
nın umumi prensiplerine uygun olarak çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer şartlar ve zaruretler 
bizi bu mecburiyetin dışarısına itmiş ise, müm
künse Anayasanın bu movzularla ilgili madde
lerini değiştikten sonra hususi kanunu sevk et
miş olmaları icabederdi. Anayasa der ki, «Konut 
dokunulmazlığı vardır. Konuta hâkim kararı, iz
ni olmadan girilemez, eşyaya el sürülemez, ara
ma yapılamaz v. s.» madde 16. 

Şu vaziyete göre iskân edilmiş olsa dahi, mü
dafaa imkânı verilmeden bir konuta girilecek, 
yıkılacak, başına yıkılabilecek hattâ vatandaşla
rın. 

Bu madde ya yeniden tanzim edilmelidir, ya
hut da tasarıdan çıkarılarak bunun yerine oto
matik olarak imar mevzuatı geçmelidir ki, ora
da da izinsiz yapılara, bu gibi gecekondu gibi ya
pılan her türlü inşaata yıkım için idari merci ve 
makamlara yetkiler salâhiyetler verilmiştir. On
ların tatbikatı bu maddenin yerini alsın. Bu iti
barla bu hususta bir önerge vermiş bulunuyo
rum. İltifatınıza m azli ar olursa isabetli olur ka
naatindeyim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim?.. Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha var, onu da okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun var mı efendim 
böyle bir tereddüdü? Komisyon bu iki önorgeye-
do katılmıyor. 
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Her iki önergeyi birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'm n 
önergesi tekrar lökündü.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. Diğer 
önergeyi okutuyorum. 

(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

1. —• Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'ın, Niğ
de'nin Aksaray ilçesinin ortasında akmakta bu
lunan Uluırmak suyunun yatağının ıslahı için 
şimdiye kadar ne gibi işlemlerin yapıldığına ve 
1966 programına her hangi bir tahsisatın konul
muş olup olmadığına dair yazılı soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner'in cevabı (7/49) 

5 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Yaşar Arıbaş 

Niğde ili Aksaray ilçesinin ortasından akmak
ta bulunan Uluırmak adiyle anılan su, yatağının 
müsaidolmayışı ve taşkınları koruyacak bir rıh
tımın (şeddin) bulunmayışı sebebiyle; yıllardan 
beri taşarak şehrin pekçok mahallelerini su al-

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim?.. Katılmıyorsunuz. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiş olduğundan 4 Temımuz 1966 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 

tında bırakmakta evler, bağ ve bahçelerde büyük 
hasarlara sebebiyet vererek vatandaşları telâfi 
edilmiyen maddi zararlara uğratmaktadır. 

Uluırmak'm şehrin içerisindeki yatağının ıs
lahı ve rıhtım inşası işi Yüksek Bakanlığınızca 
ele alınarak etüt ve plânlama işine başlanmıştı. 
Bu maksatla 1965 yılı bütçesinden ayrılan 
100 000 lira ile başlanan bu işin 1966 plânın
dan çıkarıldığı ve bütçede tahsisat ayrılmadığı 
söylenmektedir. 

Bu itibarla : 
1. Bu iş için hangi tarihlerde şimdiye ka

dar ne gibi işlem yapıldığının? Yapılan etütler 
neticesinin neden ibaret bulunduğunun? Bunun 
için yapılan harcamalar miktarının? 

2. 1966 programında yapılacak bir iş ve ay
rılmış bir tahsisat bulunup bulunmadığının? 

3. Plândan çıkarılmış ise çıkarılış sebebinin 
ve bu iş hususunda ne düşünüldüğünün ve ne 
zaman ele alınacağının etraflıca cevaplandırıl
masını rica ederim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1 1 . 5 .1966 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı:02. 8012/2087 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18 . 1 . 1966 gün ve 7/49-1012/4095 
sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 

Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'm 5 .1 .1966 
ıgünlü yazılı soru önergesinde, «Aksaray ilçesinin 
ortasından akmakta olan Uluırmak suyu yatağı
nın ıslahı için şimdiye kadar ne gibi işlemlerin 
yapıldığına» dair sorulan hususların cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner 

Niğde Milletvekili Yaşar ArıJbaş'ın 5 .1 .1966 
günlü yazılı soru önergesinde, «Aksaray ilçesi
nin ortasından akmakta olan Uluırmak suyu ya
tağının ıslahı için şimdiye kadar ne gibi işlem
lerin yapıldığına» dair soruların cevabı aşağı
dadır. 

1. Aksaray ilçesinin Uluırmak taşkınların
dan korunması hususundaki etütlere 1965 yılı 
Haziran ayından sonra başlanmış ve proje için 
lüzumlu doneler (Hidrolojik etütler, plânkote 
alınması, profil çıkarılması ve enıkasit alınması) 
temin edilerek, proje çalışmalarına geçilmiş ve 
projeler 1966 senesi Mart ayı içinde tamamlan
mıştır. 

2. Konu 1966 icraat programına teklif edil
miş ise de bütçe imkânsızlıkları sebebiyle prog
rama alınamamıştır. Dolayısiyle 1966 yılında bu 
iş için her hangi bir tahsisat ayrılması bahis ko
nusu değildir. 

3. Konu, 1967 programına teklif edilmiştir. 

2. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 
Hatay'da inşası kararlaştırılan Tahta Köprü 
Barajı için 1964 ve 1965 yıllarında ne miktar 
para harcandığına ve 1966 yılında ayrılan yatı
rım miktarına dair yazılı soru önergesi ve Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'-
in cevabı (7/96) 

28 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından, yazılı olarak cevap
landırılması hususunda aracılığınızı dilerim. 

Hatay Milletvekili 
Yahya Kanlbolat 

1965 yılı yatırım programına göre, Hatay'ın 
Bedinge bucağı arkasında ve Tahta Köprü mev
kiinde, «Tahta Köprü Barajı» adiyle bir bara
jın yapılması öngörülmektedir. Programda veri
len açıklamalardan, baraj inşaatına 1964 yılında 
başlandığı ve 1967 yılında da inşaatın tamam
lanacağı anlaşılmaktadır. Aynı programa göre, 
Tahta Köprü Barajı için 1964 te 500 000 lira 
harcandığı ve 1965 yılında da 3 milyon lira har
canacağı ve ayrıca barajın 80 milyon liraya mal 
olacağı açıklanmaktadır. 

Barajın, çevrenin elektrik ve sulama ihtiya
cını karşılaması bakımından önemi açıktır. Çev
re köyler elektriğe kavuşacak ve binlerce dönüm 
arazinin sulanması mümkün hale gelecektir. Ama 
Tahta Köprü Barajının inşası için şimdiye ka
dar yapılan bütün faaliyet, bir kaç kişiden mü
rekkep bir teknisyen ekibinin Tahlta Köprü köyü 
mevkiini, birkaç gün ziyaret etmekle ibaret kal
mıştır ve tek bir çivi bile daha çakılmış değil
dir. 

1. 1964 yılında Tahta Köprü Barajının in
şası için ayrılan 500 000 lira harcanmış mıdır? 
Harcanmış ise, nasıl ve nerelere sarf edilmiştir? 

2. 1965 yılında harcanması öngörülmüş olan, 
3 milyon liralık yatırım yapılmış mıdır? Yapıl
mamış ise, plânın öngördüğü bu yatırım neden 
icra .edilmemiştir? 

3. Tahlta Köprü Barajı 1967 yılında bitece
ğine göre, Bakanlık bu barajın inşası için 1966 
yılında yatırım gayesiyle öngördüğü miktar no 
kadardır? 

Saygılarımla. 

Not: Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm 
şahsına soru önergesi cevabını; özel Kalem Mü
dürlüğü 28 . 4 . 1966 gün ve 1557 sayılı yazı
ları ile göndermiştir. 
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T. C I 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı 7 .5 .1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı: 02/8012/2030 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 . 4 . 1966 gün ve 7/96 -1700/8319 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 
Hatay Milletvekili Yahya Kanfbolat'ın 

28 . 3 . 1966 günlü yazılı soru önergesinde, 
Hatay'da inşaası kararlaştırılan Tahta Köprü Ba
rajı için 1964 ve 1965 yıllarında ne miktar pa
ra harcandığına ve 1966 yılında ayrılan yatırım 
miktarına dair sorulan hususların cevalbı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim; 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 

İbrahim Deriner 
Hatay Milletvekili Yahya Kanıbolat'ın Ha

tay'da inşaası kararlaştırılan Tahta Köprü Ba
rajı için 1964 ve 1965 yıllarında ne miktar para 
harcandığına ve 1966 yılında ayrılan yatırım 
miktarına dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1964 - 1965 senesinde inşaası derpiş olunup 
programa konulmuş bulunan Hatay ili hudutları 
dahilindeki Tahta Köprü Barajının, temelinde 
görülen ve yeniden ele alınması icabeden jeolo

jik durum dolayısiyle, inşaatına geçilememiş ve 
1964 - 1965 programına konmuş bulunan 500 000 
liralık ödeneklerden hiçbiri sarf edilememiştir. 

Halen projenin jeolojik temel araştırmalarına 
devam edilmekte olup, katî projesi üzerinde ça
lışılmaktadır. İmkân bulunduğu takdirde bara
jın 1966 yılında ihalesi mümkün olacaktır. 

Baraj sulama maksadı ile inşa edilmekte 
olup, enerji istihsali düşünülmemektedir. 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin; Çorum'un Ortaköy ilçesi köylerinde, 
haşhaş ekimine tekrar izin verilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi Ta- I 
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/102) 

8 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum Milletvekili I 

Çorum ilinin Ortaköy -ilçesi köylerinde vak
tiyle haşhaş ekimine müsaade olunurken sonra
dan hiçbir sebep gösterilmeden yasaklanmıştır? 
Bir 'kıyıda kalmış olan adı geçen ilçenin köyleri 
arazisinin dağlık ve verimsiz olması sebebiyle 
zaruret içindedirler. Halk haşhaş ekimine tekrar 
müsaade edilmesini dilemektedir. Bu hususta Ba
kanlık olarak ne gibi tedbirler düşünüldüğünün 
açıklanmasını rica ederim. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 9 . 5 . 1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Müşavirlik: 419/36300 

Konu: Çorum Milletvekili H. 
Lâtif Sarıyüce'nin önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12 . 4 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/102 -1756/8660 sayılı yazı. 
Çorum'un Ortaköy ilçesi köylerinde, haşhaş 

ekimine tekrar izin verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Çorum Milletvekili Sayın H. 
Lâtif Sarıyüce tarafından Bakanlığımıza yönel
tilen yazılı soru önergesi tetkik edildi. Konuya 
ait cevaplarımız aşağıdadır. 

Çorum ilinin Ortaköy ilçesinde 26 . 6 . 1965 
gün ve 6/4903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
ilişik listede açıklandığı gibi, tohumundan yağ 
istihsali maksadiyle haşhaş ekimine izin veril
miştir. 

Mezkûr karar gereğince, Ortaköy ilçesinde 
yapılan haşhaş ziraatinden afyon sakızı istihsali 
yasaklanmıştır. 

7368 sayılı Kanun gereğince haşhaş ziraatin
den afyon sakızı istihsaline, Ticaret Bakanlığı
nın mutabakatı ile müştereken izin verilmekte
dir. 

Mezkûr kanunun 18 nci maddesi gereğince 
Ortaköy ilçesinin isteği bu konudaki diğer mü
racaatlar meyanmda incelenerek 1 Temmuz 1966 
tarihinden önce Bakanlar Kurulunun tasvibiy-
le ilân edilecektir. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

3. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçakhn; 
1965 - 1966 ders'yılı başında, yurdumuzda ilkokul 
çağına giren kız ve erkek çocuk sayısına, bu yıl 
meslekten yetimiş kaç öğretmenin hizmete girdi-
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ğine ve kat; okul yapılmış olduğuna dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den
giz'in cevabı (7/111) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağılaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyuruimasmı arz ve rica ederini. 

Bit]is Milletvekili 
Zarife Koçak 

Siyasi partilerin ve memleketin aydın kuvvet
lerinin ortak amaçları olduğunda şüphe olmıyan 
yurt kalkınması için birtakım gayretler içerisin
deyiz. Bizim gibi henüz sermaye birikimi yapma
mış ve az gelişmiş memleketlerin en büyük kalkın
ma unsuru, insan gücüdür. Bu itibarla, her yıl 
artan nüfusumuzun, kalkınmamızda bize en bü
yük destek olması icabeder. 

Üzüntü ile görüyoruz ki, bu artan nüfus, bi
zim için yeni yeni birtakım dertlerin kaynağı ol
makta, bu sebeple de aydınlarımız, bu konu üze
rinde çeşitli yönlerden durmakta ve çareler ara
maktadır. 

•Kanaatimce, bu kaygıları gidermek ve kal
kınma hızını artırmak için milletçe üzerinde dura
cağımız başlıca problem, bir öğretim ve eğitim dâ-
vasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu 
konuda, pek değerli fikirler söylenmiş, Hükümet
leri teşvik edici beyanlarda bulunulmuştur. Bu
na rağmen bugün aydınlığa doğru gittiğimizi söy
lemeye imkân yoktur. Her geçen yıl umudumuz 
kırılmakta, bilhassa ilköğretim dâvasında, karan
lığın aydınlığa üstün çıkması gibi korkunç bir 
manzara karşısında olduğumuzu görmekteyiz. 

Cumhuriyet kurulduğu günden beri gelen hü
kümetlerin hemen hepsinin programında, kız ve 
erkek çocukların hepsinin ilköğretime tabi tutu
lacağı beyan edilmiş, bu uğurda çok emek veril
miş, çaba gösterilmiştir. Fakat, bugün bu gaye
den çok uzaklaşılmış, millet yapısının en etkili 
harcı olan eğitim ve öğretim konusu kuru bir 
maddeciliğin arkasına itilmiş beklemektedir. 

M'uhtelif kaynaklardan verilen bilgilere göre, 
ilköğretim çağma giren çocukların büyük bir kıs
mı okul dışı kalmakta, yetişkinlerin eğitim ve öğ
retimi için hemen hiçbir şey yapılmamaktadır. 

Anayasamızın 35 nci maddesinde: «Aile, Türk 
toplumunun temelidir. ^ Devlet ve diğer kamu tü

zel kişileri ailenin, ananın ve çocuğun korunması 
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.» demi
ni etkedir. 

Görülüyor ki, Anayasamız, ailede anaya ve ço
cuğa ayrıca yer vermekte ve onun korunması için 
tedbirler almaya devleti zorunlu kılmaktadır. 
Anayasamızın bu âmir hükmüne rağmen bugün 
çocuklarımızın büyük kısmı okul dışı kalmakta 
ve kız çocuklarının okula devamları sağlanama
maktadır. Yine, muhtelif kaynaklardan aldığı
mız bilgilere göre, ilkokulun birinci sınıfındaki 
kız çocukların sayısı erkek çocuklara oranla iki
de bir, son sınıfta ise üçte birdir. İlköğretim Ka
nununa göre çocukların okula devamlarını sağla
ma mükellef iye1,!; inde olan makamlar işe gereği 
kadar önem vermemekte, kız çocukların devamsız
lığını önemsememektedir. Halbuki, arz ettiğim 
Anayasa hükmü ailenin, Türk toplumunun teme
li olduğunu kabul ederken ananın ve çocuğun ko
runmasını Devlete başlıca ödev olarak vermekte
dir. Bugünün kız çocukları, yarının anaları ola
caktır. 

Türk toplumunun kalkınması, çağdaş uygar
lık seviyesine ulaşması, toplumun temeli olan ai
lenin kalkmmasiyle mümkün olur. Ailenin temel 
direği ise kadındır. Kadını yetiştirin iyen ona ge
reken saygıyı göstermiyen millet, varlığını koru
yamaz. 

Yukarda işaret ettiğim gibi, bugün yetişkin
lerin öğretim ve eğitimi için alman tedbirlerin ye
terli olduğunu söylemi ye imkân yotkur. Yurdu
muzda okuma yazma oranı, Türkiye Cumhuriye
ti için öğünülecek bir derecede değildir. Aksine 
hepimiz eğitim ve öğretimden yoksun kalan hal
ka karşı sorumlu durumdayız, vebal altındayız. 

Şimdi, bu mâruzâtımın ışığı altında, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından, aşağıdaki husus
ların cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

1. 1965 - 1066 ders yılı başında, yurdumuz
da ilkokul çağma giren kız ve erkek çocuk sayısı 
nedir? Bu yıl meslekten yetişmiş kaç öğretmen 
hizmete girmiştir, kaç okul yapılmıştır1? 

2. İlkokula kaydolan çocuk sayısı nedir, bun
ların kaçı kız kaçı erkektir? 

?>. İlkokul son sınıfta olup, bu sene okul bi
tirecek olan çocukların kız, erkek olarak ayrı ayrı 
sayısı nedir'' 

4. Okula devam etmiyen çocukların velileri 
hakkında ne işlem yapılmaktadır? 
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5. Öğretmenlik bir meslek olduğuna göre, 
bilhassa ilkokullara öğretmen yetiştiren meslek 
okullarının verdiği mezunların sayısı, ihtiyaca 
'.•'ötecek durumda mıdır? 

6. Kadın öğretmenin sayısı her yıl artmakta 
veya eksilmekte midir? 

7. İlkokul öğretmenliğinden ayrılıp başka da
irelerde görev filanların sayısı çoğalmakta mıdır? 
Sebepleri nelerdir? Önleyici ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 

8. Okul cağını geçmiş yetişkinlerin okuyup -
yazma öğrenmeleri için alman tedbirler nelerdir, 
bu tedbirlerle kısa zamanda okuma-yazma ora
nının artacağına Bakanlık inanıyor mu? 

9. Yurdumuzda okuma - yazma oranını mev
cut imkânlar ve bugünkü çalışmalarla yüzde .yü
ze çıkarmak, ne kadar zamanda mümkün olacak
tır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.5.1966 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1751 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu: Bitlis Milletvekili Sayın Zarife Koçak'-

m ilkokul çağındaki çocuklarımız ve öğretmenle
rimize dair yazılı soru önergesi hakkında. 

İlgi: 18 Nisan 1966 gün ve 1798 - 9015/7 -111 
sayılı yazınız : 

1965 - 1966 ders yılı başında ilkokul çağma 
giren çocuklarımızın sayısına, öğretmen, okul ve 
öğrenci devam durumuna, diğer hususlara ait 
Bitlis Milletvekili Sayın Zarife Koçak'm, 18 Ni
san 1966 gün ve 1798 - 9015/7 -111 sayılı yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabi notun, iki nüsha ha
linde, llişktc sunulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

Bitlis Milletvekili Sayın Zarife Koçak'm 
18 Nisan 1966 gün ve 1798-9015/7-111 

sayılı yazılı soru önergesi cevabıdır 

1. 1965 - 1966 öğretim yılında öğrenim ça
ğma giren (7 - 12 yaş) çocuklarımızın, Devlet İs
tatistik Enstitüsünden alman tahminî sayısı 
2 161 000 i kız, 2 457 000 i erkek olmak üzere 
4 618 000 dır. Bu yıl, meslekten yetişen 8 263 
öğretmen hizmete girmiş ve 184 şehir, 1 686 köy 
okulu yapılmıştır. 

2. İllerden alman bilgiye göre, bu yıl, 
315 271 i kız ve 428 186 sı erkek olmak üzere 
743 457 öğrenci okula kaydedilmiştir. 

3. Bu yıl ilkokulların son sınıflarında, 
350 723 ü erkek, 197 756 sı kız olmak üzere 
548 479 öğrenci vardır. Geçen yılların sınıf geç
me oranlarına göre, bunlardan tahminî olarak 
171. 000 i kız, 319 000 i erkek olmak üzere 490 000 
öğrenci mezun olacaktır. 

4. Çocuklarını okula göndermiyen velilere, 
222 sayılı Kanunun 55 nci maddesi gereğince ço
cuklarını üç, gün zarfında okula göndermeleri 
için ihtar edilmekte, hiçbir özür beyan etmeden 
çocuğunu göndermemekte ısrar edenlere, aynı ka
nunun 56 ncı maddesi uyarınca bir liradan 100 
liraya kadar para cezası verilmektedir. 

Para cezasını ödediği halde çocuğunu yine 
okula göndermiyen veli, savcılığa bildirilmekte, 
31 gün zarfında ilgili sulh ceza mahkemelerince 
kabili temyiz olmamak üzere 10 günden 30 güne 
kadar hafif hapis cezasına çarptırılmaktadır. 

5. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde, okul ve öğrenci artışına paralel olarak 
öğretmen yetiştirme işi de bir plâna bağlanmış
tır. 

Bu cümleden olarak 1965 - 1966 öğretim yılın
da öğretmen okullarından mezun olacak öğrenci 
sayısı 8 207; 1966 - 1967 de 9 060; 1967 - 1968 
de 14 3.10, 1968 - 1969 da 11 241; 1969 - 1970 de 
12 359; 1970 - 1971 de 15 507 ve 1971 - 1972 de 
11 000 d ir. Böylece İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı dönemi sonunda mesleğe 81 684 öğretmen 
daha katılmak suretiyle ihtiyaç karşılanmış ola
caktır. 

6*. 1964 - 1965 öğretim yılında kadm öğret
men sayısı 18 117 iken 1965 - 1966 öğretim yılın
da bu miktar 20 443 e yükselmiştir. 

Bu duruma göre kadm öğretmen sayısında her 
yıl artış görülmektedir. 

7. Son yıllarda ilkokul öğretmenlerinden di
ğer dairelere geçenlerin sayısı çok azalmıştır. 1965 
yılında ayrılan öğretmen sayısı 4 kişidir. Buna 
mukabil askerliğini yedek subay öğretmen olarak 
yapanlardan meslekte kalanlar çoğalmaktadır. 

Bur da öğretmenlere eğitim ödeneği verilmesi
nin, idarecilere ek görev tazminatı ödenmesinin ve 
Personel Kanunu ile öğretmenlik meslekine lâyık 
olduğu değerin tanınması ümidinin önemli rolü 
olmuştur. 
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8. 222 sayılı Kanunun 6 ve 11 ııei maddele
rine göre okul çağında olup da zamanında ilkoku
lu bitirenıiyenlere kısa yoldan ilköğrenim vermek 
için gerekli görülen yerlerde yetiştirici ve tamam
layıcı kurslar ve sınıflar açılmaktadır. Bu arada 
okul çağı dışına çıkmış olanlar da bu kurslardan 
faydalandırılmaktadır. 1965 - 1966 öğretim yılın
da 127 kurs açılmıştır. Bu kurslara 3 044 öğren
ci devam etmektedir. 

Bundan başka Köy İşleri Bakanlığı Halk Eği
timi Genel Müdürlüğü yetişkinler için halk ders
haneleri açmaktadır. Bakanlığımız bu dersha
nelerin, okullarımız ve öğretmenlerimizden fay
dalanmalarında her türlü kolaylığı göstermekte
dir. 

Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı ile sıkı iş bir
liği yapılmak suretiyle, okuma - yazma bilmiyen-
lerden askere alınanlara da, eğitim tugaylarında, 
okuma - yazma öğretilmetkedir. 

9. 10 yıllık Kalkınma Plânı gereğince bir ta
raftan, okuma çağındaki çocukların tamamının 
okutulması için okullarımızın ve buna paralel ola
rak öğretmenlerimizin sayıları çoğaltılırken, bir 
yandan da yetişkinler için tatbik edilen, yukarı
da belirttiğimiz tedibrlerle okuma - yazma oranı
nın 1972 yılma kadar âzami hadde çıkacağı umul
maktadır. 

4. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar* in, 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna, 
şimdiye karlar, bütçeden, ne miktar para veril
diğine dair yazılı soru önergesi ve Maliye Ba
kanı İhsan Gürsan ile Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Edip Somunoğlu'nun yazılı cevabı (7/120) 

12 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlıklarınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasına tavassutunuzu istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili' 

Hayri Başar 

1. Şimdiye kadar Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumuna bütçeden ne miktar para 
verilmiştir? 

2. Verilen bu paralar nerelere sarf edilmiş
tir? (Müfredatlı olarak) 

3. Bu paralardan istek sebebi olan Kanser 
Hastanesinin ek binası ikmal edilmiş midir? Ve 
hastaların istifadesine niçin verilmemektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 7 . 5 . 1066 

Bütçe ve M. K. Gn. Müdürlüğü 
Bütçe Şb. 

Sayı : 111116 - 33/7751 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadesiyle alman 20 . 4 . 1966 tarih ve 
1824/9183/7/120 sayılı yazıları. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna, 
şimdiye kadar bütçeden ne miktar para verildiği 
hakkında Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin Bakan
lığımızı ilgilendiren kısmına verilen cevaba ait 
not ve cetvelden 3 adedi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

«Şimdiye kadar Türk Kanser ve Savaş Kuru
muna bütçeden ne kadar para verildiği» sorul
maktadır. 

İlişik cetvelde görüleceği üzere Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumuna yapılan yardım
lar 1955 malî yılından başlamakta ve bu yar
dımla ilgili ödenekler her yıl Maliye Bakanlığı 
bütçesinde yer almış bulunmaktadır. 

1955 - 1964 yılları ile ilgili ödeneklerin ta
mamı adı geçen kuruma ödenmiştir. 

1965 yılı bütçesine konulmuş bulunan 650 000 
liralık ödeneğin % 10 unu teşkil eden 65 000 
lira, alman tasarruf tedbirleri muvacehesinde 
bloke edilerek 585 000 lira tediye edilmiştir. 

1961 yılından başlamak üzere bu yardımla 
ilgili madde unvanına (inşaat ve teçhizat için) 
kaydı konulmuş bulunmaktadır. 

1966 yılı bütçesine konulmuş olan 650 000 
liralık ödenek talep vâki olmadığı için henüz 
ödenmemiştir. 
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Senesi Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Bütçe 
ödeneği 

Lira 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

660 
656 
647 
647 
647 
647 
647 
647 
633 

35.000 
35.000 
35.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

35.717 
35.717 
35.717 

Türk Kanser Araştırma ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Savaş Kurumuna 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(İnşaat 
» 
» 
» 
» 
» 

ve teçhizat 
» 
» 
» 
» 
» 

için] 
» 
» 
» 
» 
» 

100 000 
100 000 
300 000 
250 000 
500 000 
500 000 
500 001 
550 000 

1 000 000 
500 000 
650 000 
650 000 

Toplam 5 600 001 

T. C. 
-Sağlık ve Sosyal Yardım 2 .5 .1966 

Bakanlığı 
Bakan 

1054 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 4 .1966 tarih ve 1824/9183 sayılı 

yazı. 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 

hakkında Eskişehir Milletvekili Hayrı Başar ta
rafından yazılı soru önergesine ait cevapların 
ilişikte sunulduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Edip SomunoğlU 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu içim 
sorulan suallere ait cevaplar 

1. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru
muna Bakanlığımız bütçesinden yardım yapıl
mamıştır. Bilindiği üzere bu konudaki' ödenek 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulmatkadır. 

2. Kanser Hastanesinin ek bina inşaatı bit
miştir. Bu bina hasta yatakları dışındaki bütün 
hizmet üniteleri için kullanılacağından bu üni
telerin yeni binaya naklinden sonra boşalacak 
yerlere yatak konulmak suretiyle âzami 75 ya
tak artışı sağlanabilecektir. 

Yeni yatakların hizmete girmesi için Türk 

Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile Bakanw 
llğımız arasında bir protokolün yapılması ge
rekmektedir. Esasen eski protokolün müddeti de 
yakında biteceğinden yeni protokolün yapılması 
için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

5. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Seyitgazi, Çifteler, 
Mahmudiye ve Sancakaya ilçelerinin umumi şe
bekeye bağlanacak elektrifikasyonunun hangi 
yılların programına alındığına dair soru öner
gesine Eenerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevabı (7/129) 

27 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili 

Hayri Başar 

Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Seyitgazi, Çifte
ler, Mahmudiye ve Sancakaya ilçelerinin umu
mi şebekeye bağlanarak elektrifikasyonu hangi 
senelerin programına alınmıştır ve hangi tarih
lerde realize edilecektir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1 1 . 5 .1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/2086 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 .1966 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğünüz 1917 - 9690 - 7/129 sayılı yazısı. 
Eskişehir Milletvekili Hayrii Başar'm 

27 . 4 . 1966 günlü yazılı soru önergesinde 
«Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Seyitgazi, Çifte
ler, Mahmudiye ve Sancakaya ilçelerinin umu
mî şebekeye bağlanacak elektrifikasyonunun 
hangi yılların programına alındığına» dair so
rulan hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

ibrahim D erin er 

Eskişehir Milletvekili Hayril Başar'ın 
27 . 4 . 1966 günlü «Eskişehir'e bağlı Sivrihi

sar, Seyitgazi, Çifteler, Mahmudiye ve Sarıca1-
kaya ilçelerinin umumî şebekeye bağlanacak 
elektrifikasyonunun hangi yılların programına 
alındığına» dair sorulan hususların cevabı aşa> 
gıdadır. 

Eskişehir kazalarından Sivrihisar 1967, Se
yitgazi 1967, Çifteler 1967, Mahmudiye 1967 ve 
Sancakaya 1969 senelerinde elektriklendiril
mek üzere 1 nci Beş Yıllık Plâna alınmış bulun-
m aktadır. 

Ancak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafın
dan hazırlanan ve AID makamlarına takdim 
olunan 20 şehirlik projede yukarda adı geçen 
kasabalara ilâveten Alpu - Beylikahır için iste
nilen dış yardım kabul edildiği t akdi r le bu ka
sabaların 1966 yılı içinde proje ve şartnamele
rin hazırlanarak 1967 ortalarında ihaleleri ya
pılacak ve Eskişehir'e uzaklık ve voltajlarına 
göre müta'akıp sene içinde ışığa kavuşacaklar
dır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
104. BİRLEŞİM 

1 . 7 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

X I . ' — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında, kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAKARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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




