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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mardin Milletvekili Rifat Baykal, C. K. M. P. 
Genel Başkanı Alparslan Türkcş'lc birlikte İz 
mir 11 Merkezinde yaptıkları basın toplantısında 
polisin kendilerini izlemesi dolayısiyle, 

Van Milletvekili M. Salih Yıldız, Van Vi
lâyetinin sınır çevresinde kaçakçılığa karşı ku
rulan askerî yasak bölgenin ekonomik güçlük
ler meydana getirdiğine değinerek bu hususta 
gerekli tedbirlerin alınması yolunda ve 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu ûe Türki
ye ile Suriye arasındaki sınır rejiminin yurttaş
larımızın mülkiyet haklarını zedeleyici, tarım
sal ve ekonomik zararlarını ve döviz kaçakçı

lığını artırıcı niteliği konusunda birer demeç 
verdiler. 

Gecekondu kanun tasarısının 19 - 25 nci 
maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı. 

G Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak üze
re Birleşime (Saat 19,08 de) son verildi. 

Başkan 
Başkan/vekili 
Nurettin Oh 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

! > • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,46 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
İçişleri Bakam Faruk Sükan'm dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/408) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçiş-

1. — Gecekondu kanım tasarısı ile İstanbul 
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 Is-
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Gecekondu
ların iman, 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) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde, 
26 ncı madde üzerindeki müzakereye kadar 
gelmiş bulunmakta idik. Şimdi 26 ncı madde
yi okutacağım. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı veya yetkili 
kılacağı zait... 

Zatıâlinlzin yetki belgeniz var mı ? 

(1) 83 S. Sayılı basmayazı 21 . 3 . 1966 
tarihli 72 nci birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

leri Bakanı Faruk Sükan'm avdetine kadar 
kendisine . Devlet Bakanı Cihat ÎBilıgehan'm, 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun igörülmüş 'olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN —• Yüksek Meclisin »bilgilerime 
sunulur. 

,EN İŞLER 

İMAR VE İSKÂN 'BAKANLIĞI MÜSTE
ŞAR MUAVİNİ İLHAN ERSOY — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerini 
almıştır. 26 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 26. — 25 nci maddede sözü ge-
çen arsalar, yönetmelikte .belirtilen «şekil ve 
ıcsaslar dairesinde ve tesb.it olunacak bedel
lerle, kendilerine arsa -verilmesi gerekenlere 
dağıtılır. 

Bu bedellerin tesıbitinde : 
Arsaların devir veya satmalma bedeli, hari

ta ve plân hareamıaları, yol, meydan, park, 
otopark, çocuk ıbahçesi, yeşil saha okul, mabet 
ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan saha 
kaybı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, •elek
trik gibi kamu kizmet ve tesisleri için yapılan 
harcamalar dikkate alınır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil yapılan 
veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu mak
satla belediyelere yapılan yardımlar dolayı-
siyle, ;bu (hizmetler için hesaplanan bedel yar
dım miktarı kadar düşürülebileceği gibi bele
diye meclisleri de lüzumlu gördükleri takdirde 
bu ımaddede sözü geçen maliyet harcamalarının 

3. — GÖRÜŞE 
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•bir İkisin] m kendi bütçelerinden ödemek Murelly-
le indirebilirler. 

Bina satışları halinde de yukardaki ıhüküm-
ler uygulanmakla beraber t esi) it edilecek bede
le binanın mal iyot değeri de eklenir. 

BAŞKAN — 2G neı madde üzerinde Sayın 
ileşit Ülker.. Yok. 

Sayın Nihat Diler... Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Boyacroğlu. Yıoık. 
Sayın Muhiddin Güven, buyurunuz. 

MUHİDDİN GÜYBN (İstanbul) — Mâru
zâtım (kısa olacaktır. 'Bence kanunun en ehem 
«niyetli maddelerinden ıbirisi karcımızda bu
lunuyor. Zira gecekonduda oturan vatandaş
larımızın islkân .halini daha iyi hale getirebil
mek için tcsb.it edilen ''hükümde malî vakıalar 
ortadadır. Yükümlülükleri ortada di r. i >kıaena-
leyh, vatandaşları ve ailelerini yakından ilgi-
l'endinmaktedir. Bu balomdan madde 20 daha 
evvel kaibul ettiğimiz 25 ııei maddeye aîtıf ya
parak, adeta ıbu zemin 'üzerine inşa edilmiştir. 
Madde 25 de, «önleme bölgelerindeki arsalar, 
öncelikle gecekonduların. ısllahı ve tas,Er 
bepleriylc açıkta kalacaklara ve 
suz vatandaşlara verilir» idi yor. 

\s'i se-
diğer konut-

Ayrıca, arsa Itahsis edilecek kimselerin yok
sul. veya dar gelir1!!! 'Olması şartını koyuyor 
Demek iki, 20 ncı maddenin tatbikatı, açıkla 
kalanlara, dar (gelirli ve yoksul vatandaşlara ve 
ailelerine mütveeeilıtir. O zaman, Ibu (gibi va
tandaşlara ve .ailelerine verilecek arsaların be
dellerinin, takdirinde tesbit edilecek hüküm
lerde daha adaletli olmak icabeder, kanaaıtini 
taşıyorum. Şöyle k i ; .madde tedvininde bedelin 
şu şekilde elde 'edileceği, (hesaplanacağı ifade 
'ediliyor, deniyor kıi: «Arsaların devir veya sa
tmalma ıbedcli, ıharita ve plân harcamaları» 
Ayrıca «yol, meydan, park, otopark, çocuk bah
çesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri gibi 
genel hizmetlere ayrılan saha kaybı, yol, lal di
rim, kanalizasyon ve ;su, 'elektrik 'gibi kamu 
hizmet Ve tesisleni için yapılan .harcamalar dik
kate alınır» diyor. 

Demek ki, (belediyelerin elde etmiş olduk
ları arsalardan devir ve satmalma bedeline, 
zikredilen bütün bu .harcamalar da ıkatıla-
caıktır. O zaman arsa bedeli tahminin üstünde 
bir kıymet .gösterecektir. Belki de vatandaş

lar ilcin taşmamıyacak kadar, sahibolduğu malî 
ikitidar nisibeıtmde taşıyami'yacakları kadar bir 
külfet tahmil edilmiş ^olunacaktır. Şehirlerde 
arsa. alış - verişlerinde, alım satımlarında satın 
cilan ve satan karşı karşıyadır. Belediyenin hiç
bir ilişkisi yoktur. Ve arsanın üzerine belediye 
yeşil saha veya loıtopark veyahut kanalizasyon, 
ve su elektrik masraflarını ekliyereık bir ıbe-
del talebinde bulunmaktadır. Buradaki beledi
ye iinfükelefiyetinin ağırlığı da nazarı itibara 
alınarak l)°n diyorum ki, bu bedellerin, arsala
rın devir ve satmalına bedellerine eklenmesi 
yarı yarıya olmalıdır. Yani yarısına ait ağırlı
ğı belediye taşımalıdır. Bu bakımdan maddeye 
(bir fıkra eklenmesini -teklif ediyorum. Öner
gemi vereceğim. Ayrıca maddenin devamında 
«İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil yapılan 
veya yaptırılan kamu 'hizmetleri veya İm mak
satla .belediyelere yapılan yardımlar dıolayı-
S'iyle, ıbu hizmetler için 'hesaplanan bedel, yar
dım miktarı kadar düşürülebileceği gibi, be
lediye meclisleri de lüzumlu '.gördükleri takdir
de bu maddede sözü geçen maliyet harcamala
rının bir kısmını kendi 'bütçelerinden ödemde 
suretiyle indirebilirler» deniyor. Yani, ihtiya
ri bir ifade var, indirebilirler veya düşürebilir
ler. 'Kanaatimce bu da vatandaşa bir kolaylık 
sağlamak üzere katî bir ifade içine girmelidir. 
O zaman, tasvibinize arz edeceğim 'önergede üç 
fıkrayı teklif ediyorum. Birinci fıkrada (A) 
fıkrasında, «arsalarım devir veya satmalma be
deli dışında ve sözıü geçen lıancamalarm, ar
salara isabet eden miktar m yarısı ilâve edile
rek umumi bedel hesaplanır. 

(B) fıkrasında, «İmar ve İskân Bakanlığın
ca bilfiil yapılan veya yaptırılan kaımu hiz
metleri veya İm maksatla (belediyece yapıladı 
yardımlar dolayısiyle, ıbu hizmetler İçin he
saplanan bedelden isabet eden miktar arsa 
umumi bede linden düşülür.» 

('C) fıkrasında, «Belediye meclisleri de bu 
maddede sözü 'geçen maliyet harcamalarının bir 
kısmını kendi bütçelerinden ödedikleri takdir
de bu harcamadan isabet eden miktar arsa 
umumi bedelinden düşülür.» şeklinde saralhat ve 
kesinlik vermiş oluyorum. Tasvibinize arz ede
ceğim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı?.. Yok. 
Sayın Baları, buyurunuz. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar im; Devlet ve 
Hükümet kamu hizmetlerinin görülmesi için 
halktan vergi alır ve mahallerine sarf eder. 
Bu masraflar yapılırken geri alınması nasıl 
düşünülmüyorsa, buıgün (gecekonduda gayni-
sıhhi şartlar altında oturan naçar vatandaşla
rın imdadına koşarken, sarf edilen paraların 
halktan geri alınacağı prensibi t>u suretle terk 
edilmelidir. Gecekonduların ıslaih, tasfiye ve 
önleme plânlaması elbette Devlete bir külfet 
ve bir maddi harcama yükliyecektir. Yaptığım 
tetkikat ile vardığım kanaat şudur ki, gece
kondular için bedelsiz arsa verildiği takdirde 
ve belediyelerce hazırlanmış tip projeler veril
diği takdirde ıslah ve tasfiye işlerinin rahat
lıkla kanunun 'gayesine uygun süreler içinde 
halledileceği merkezindedir. Bu fikirden hare
ketle, belediyelerin gecekondu inkişaf sahala
rını teshitle kanalizasyon, yol, elektrik ve su 
işlerini hallettikten sonra hazırlanmış tip pro
jelerle tapuya sahibolacak vatandaş, kendi evi
ni yaptırmayı başaracaktır. Aslında Gecekon
du kanunu, geçici iskân problemini halledecek 
bir kanun niteliğindedir. Zamanla kalkınacak 
Türkiye, elde edeceği maddi imkânları mesken 
inşasını daha medeni ve sıhhi şartlar içinde hal 
yolunda seferber edeceği pek tabiîdir. Zira re
fahın temeli imardır. Mamur ve müreffeh Tür
kiye sanayileşmek suretiyle doğacaktır. On se
ne içinde madenlerimizin istihsal kapasiteleri 
senede 15 milyon ton demir, 5 milyon ton ba
kır, 10 milyon ton ham petrol seviyelerinde ge
lişecektir. Bu gelişme ile Devletçe ve milletçe 
sahibolunacak geniş malî im/kânlarla bugün ge
cekondularda barınan vatandaşlar kaloriferli 
ve havatgazlı apartman dairelerinde oturunca 
hayal ve özlemini gerçekleştireceklerdir. Bu
gün malî bakımdan güçsüz durumda olan, içte 
ve dışta 35 milyar Türk lira borcu bulunan 
Türkiye'nin Millet Meclisi üyeleri olarak va
tandaşlarımıza hizmet yolunda daha fazlasını 
düşünemediğimizden üzüntü duymaktayız. Hiç 
olmazsa normal dairelerde oturmaya gücü yet-
miyen, gecekonduda barınma kaderine boyun 
eğen dar gelirli vatandaşlara bedelsiz arsa 
vermeyi göze almalıyız. Aslında ucuz bir tar

lanın bedeli, bu tarla bir mahalle haline ge
tirildiği takdirde çarşı, pazar, gazino, sinema 
yerleri, istikbalde tarla bedelini fazlasiyle aşa
caktır. Bu yoldan verileni geri almak, beledi
yelerce mümkün olacaktır. Bu sebeple gece-
ıkondu inkişaf sahalarında, yani önleme bölge
lerinde belediyelerce verilecek arsaların bedel
siz olarak halka intikal ettirilmesini teklif edi
yorum. Bu teklifime Yüce Meclisçe iltifat gös
terilmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Emre, buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman)— 
Mumhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 26 ncı 
madde üzerinde benden evvel konuşan sayın Ha
tiplerden birisi, belediyelerin gecekondu yapa
caklara, yahut da gecekondu sakinlerine tah
sis edeceği arsaların fiyatlarını tesfbit ederken 
bu arsaların parselasyonu sırasında yol, mek
tep, mâbed, yeşilsaha gibi âmme hizmetlerine 
ayrılan kısımlarının karşılığı olan bedelleri he-
sabedilerek bu yolların ve bu türlü sahaların mü
caviri bulunan arsaların bedellerine ilâvesi mev
zuunda yarı fiyatının ilâvesi şeklinde bir hal 
tarzı teklif ettiler. Diğer bir hatip arkadaşı
mız, bu arsaların bedelsiz verilmesi lüzumuna 
işaret ettiler. Kanaatime göre her iki hal tarzı 
da isabetli değildir. Gönül hakikaten bedelsiz ve
rilmesini arzu eder. Fakat hâdiselerin normal 
cereyanı, asgari bir bedelle verilmesinin de 
mümkün olduğunu ve bu hususu kabul etmemi
zin zaruri bulunduğunu gösterir. Çünkü her 
hangi bir sahaya gecekondu yapanlar asgari bir 
masraf yaparlar, hattâ bâzı şahıslardan, bâzı ki
şilerden gecekondu sahalarına kendisini sahip 
gösteren kimselerden para mukaibilinde yerler 
aldıkları da hepimizin kulağına gelir. Benim de
mek istediğim husus, âmme hizmetlerine tahsis 
edilen yol bedelinin, yani arsa kıymetinin, camie 
tahsis edilen saha bedelinin, yeşil sahaya, 
parka, çocuk bahçesine tahsis edilen yerlerin 
bedellerinin o civarda oturması muhtemel kim
selere verilecek arsalara ilâve edilmesi, şimdiye 
kadar hukukumuzda kabul edilmemiş bir kaide
dir. Yani bu türlü yerleri esas itibariyle bele
diye kendi umumi gelirlerinden istimlâk ederek 
yola ve bu türlü hizmetlere tahsis etmeye zaten 
mecburdur. Şimdi bu maddenin getirdiği pren
sip, bu türlü sahaların bedellerini muayyen şa-
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hıslara yüklemektedir. Yani istimlâk bedellerini 
mücavir, komşu arsaların sahiplerine yüklemek
tedir. Bu yükleniş tarzı, kanaatimce Anayasa
nın umumi prensiplerine de aykırıdır. Buna ben
zer bir hâdise de Anayasa Mahkemesi bu türlü 
bir 'kamulaştırma bedelini civar arsalara taksim 
etmek tarzına razı olmamıştır. Hattâ daha evvel 
6785 sayılı tmar Kanununun 42 nci maddesi 
vardı. Bu madde bir prensip getiriyordu. Bu 
prensibe göre parselasyona tabi tutulan bir yer
de yola ve bu türlü hizmetlere ait gayrimenkule 
giden sahalar % 25 kadarı ile bedelsiz olarak be
lediyeler tarafından alınıp âmme hizmetlerine 
tahsis ediliyordu. Halbuki Anayasa Mahkemesi 
bu türlü bedelsiz olarak istimlâk edişi kabul et
memiş, 1963 senesinde verdiği bir kararla bu 
maddeyi iptal etmiştir. Yani belediyenin bu yer
leri bedelsiz olarak sahiplerinden alarak istim
lâk bedelini civar arsa sahiplerine tahmil etme
sine Anayasa Mahkemesi razı olmamıştır. Ana
yasa Mahkemesinin bu arz ettiğim kararı ile 
razı olmadığı prensip, bugün, şu anda müzake
resini yaptığımız 26 ncı maddenin kabul ettiği 
prensiptir. Bu itibarla 26 ncı madde üzerinde 
bir tadilât yapılması gerekmektedir. Ben, bu 
hususta bir önerge takdim edeceğim. Bu önerge
ye göre yol, meydan, park, otopark, çocuk bah
çesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri gibi ge
nel hizmetlere ayrılan sahaların bedellerini hiç 
olmazsa mücavir arsa bedellerine ilâve etmemek 
için bu kelimelerin maddenin ikinci fıkrasından 
çıkarılmasını istirham edeceğim. Reylerinize maz-
har olursa isabetli olacağına kaaniim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 26 ncı madde yenimde bir esası 
getirmektedir. Çünkü bu kanunla biz şehir
lere akımı, köyden şehre akımı önlemek isti
yoruz. Bir taraftan mevcut gecekonduları tas
fiye edeceğiz, yani tasfiye etmek demek, on
lara yer bulacağız, yani tasfiye kelimesi için
de ıslah 1-celıiimıesinden çok sorumluluk var Dev
letle, onlara yer bulacağız, bir kısmını da ıs
lah edeceğiz. Onun ötesinde asıl dâva, geçti 
maddeler, yeniden ,!bir tek gecekondu yaptırmı-
yacağız. Kim gecdkondu yapmaya kalkarsa, 
ona belediye zabıtası ve Devlet gücü ile mü
dahale edeceğiz. 
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Şimdi, bu maddede zikri geçen 25 nci mad
de, önleme bölgelerinden bahsediyor. Yani 
bir temizliyeceği'miz bölgeler var, gecekondular 
'burada duramaz diyeceğimiz bölgeler var. Bir 
düzelteceğimiz bölgeler var. Bir de asıl ka
nunda en mühim olarak, Beş Yıllık Plân da 
bunu böyle kabul ediyor, bendeniz de böyle dü
şünüyorum, zannederim Yüce Meclis de böyle 
düşünüyor, önleme bölgesi kurulacak ve Önle
me bölgesinde, köyünden kazmasını sırtına alıp 
gelen ve gecekondu yapmak istiyen kimseye, 
sen burada gecekondu yapacaksın diyeceğiz. 
Ço'k doğru ve yerinde bir tedbir. Ama bu kim
seye eğer biz bunları bedava vereceğiz clersök, 
diyebiliriz mümkündür, ama bu kanunun dişle
mesi de mümkün olmaz. Yani geçen maddele
re göre biz, şahıs elinde'kini ancak istimlâk ile 
alacğız, Anayasanın emrettiği şekilde, bu istim
lâki (de taksit ile yapmıyaeağız, komisyon ve 
Meclis ka'bul bulurmadı, taksit ile istimlâk yok, 
taksitle istimlâk olmadığına göre, Devletin be
lediyelerim elinde ne »kadar para varsa o para 
ile yer alacağız, yahut da, burada bir devir ke
limesi var, bu kanun gereğince Hazinenin mül
kiyetinde olan ve diğer kurumlardan kalanlar 
alacak, onlar olmadığı aşikâr, bilhassa İstan
bul için konuşuyorum büyük 'bir gecekondu 
mahallesi... Onların olmadığı aşikâr, geriye ka
lıyor bunların bedel mukabilinde alınıp vatan
daşa önleme bölgelerinde verilmesi. Eğer biz 
bu esası koymıyacak olursak, bunun altından 
'kalkmak mümkün değildir ve vatandaş bizim 
böyle yapmadığımızdan dolayı zarar görür. 
Umumiyetle gecekondu bölgelerini gezdiğimiz 
zaman vatandaş, «'beyefendi, bize, on senede 
mi, 15 senede rnİ, taksitle bize verin, biz buna 
razıyız» diyorlar. «Biz parasını verelim, tak
sitle de verelim, yalınz siz bizim şu tapumuzu 
elimize teslim ıedilin, 'biz 'birta'kım tasallutlar
dan, birtakım rüşvetlerden, şundan bundan, 
tazyiklerden kendimizi kurtaralım, tamir et
mek istediğimiz zaman tamir edelim, bilelim 
•ki, mülk bizimdir.» 

Şimdi bu madde ile getirilen esas budur ve 
tamamen doğrudur. Bu esası kaldırdığımız 
takdirde, hangi iktidar olursa olsun, gecekondu 
meselesinin içerisinden çıkmasına imkân yoik-
tur. 

Arkadaşlar; burada bir güçlük hâsıl ola
cak. Bu güçlük te şu; burada önleme bölgele-
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rinde, kullanılacak arsalar iki çeşit oluyor, bi- I 
ri Hazine ve diğeri bu kanunda gösterilen ku
rumların elinde bulunan ve kanun gereğince 
devredilen arazi. Bunlara devir masrafı giri
yor. Bir de diğerleri satınalman, elbette ki, 
satınalma olacak, bunun dışındaki şekil. Şim
di devredilenlerin devir masrafı olacak. Devir 
masrafı ise pek cüzi bir şey olacak. Satmalı-
nanların ise masrafları yüksek olacak. Yani 
iki vatandaşa aynı yerde arsa vereceğiz. Biri
si devraldığı için çok az 'bir masrafı olacak
tır. Ancak, buradaki arsaların devir veya sa-
tmalınması hallerinden' - satmalınmıyanları ko- j 
nuşuyorum- devir bedeli, harita, plân harca
maları konacak, gayet ucuz olacak. Diğer ta
raftan satınalmanlar pahalı olacak ister u'ıste-
mez. Çünkü Anayasa gereğince rayicine göre 
satmalınacak. Şimdi şüphesiz, bu iş olduğu gi
bi yönetmeliğe bırakılmakta ise de, Yüce Mec
lisin burada hiç olmazsa bir istikamet göster
mesi lâzımdır. Bendenizin (kanaatine göre bun
ları yaparken, yani aynı önleme bölgesi içinde 
bu gibi muameleye girerken iki çeşit arsa var
sa, yani birisi devredilen, çok az masrafla 
'gayet ucuza verilebilecek, birisi de s&tmalm-
mış arsa varsa, bunları karıştırıp onun ucuzlu
ğunu birisa, meselâ bin liraya veya üçyüz lira
ya verilip, diğeri onbin liraya verileceğine, iki
sini birleştirip, bunları, aynı bölgelerdeklini bir
leştirip bir fiyat vermek suretiyle bu işi hem 
eşitlik kaidesine uydurmak, hem de vatandaşın 
gücüne uydurmak şıkkına gidilmelidir. Ama 
burada bir tadil teklifi getirmiyorum. Muhte
rem .komisyon eğer bu görüşlere iltifat ettiğini, 
veya etmiyorsa neden ötmediğimi bildirirse ya
rın yönetmelik yapılırken o yönetmeliğe bura
daki konuşmalar, Yüce Meclisin düşünceleri 
bir istikamet verir. Bu çok mühimdir. Ben
deniz esas 'i'tı'lbariyle maddenin; çok ehemmiyet
li bir madde, büyük bir prensip getiriyor, yani 
parasız verme şıkkını buraya getirmek demek, v 

vatandaşa hiçbir şey vermemeyi peşinen ka
bul etmek demektir. Bendeniz insanın ki, pa
rasız olduğu takdirde vatandaşa çok şey vere
ceğiz. O zaman bendeniz de diyeceğim ki, bun
ları parasız verelim. Parasız vermeye kalktı
ğımız zaman hiçbir şey vermiyeeeğiz. Vatan
daşın çıkarının aleyhine hareket etmiş olaca
ğız kanaatindcyıi'm. Çok önemli bir madde; şe
hirlere akını önliyecek bir madde. Şüphesiz 

bendeniz bunu Hükümetin getireceği arazi' spe
külâsyonunu önliyecek kanun ile bir bütün ola
rak kabul ediyorum. Eğer arazi spekülâsyo
nunu önleyici tedbirlerle kanunlar getirilmez
se fou madde ile vatandaşa arazî vermek müm-
'kün olamıyacaktır. Çünkü burada vatandaş 
tesbit ettiğimiz bedelle önleme bölgesinde arazi 
alamıyacaktır. Tıpkı bugünkü Emlâk Kredi 
Bankasının kredilerinden istifade edemedikleri 
gibi. Gecekonduda oturan vatandaşın bu ka
dar parası yoktur. Bu kadar parası olduğun
da kendisini Karun zannediyor. Bu mekaniz
ma orta halliler için işliyor. Yani fakir vatan
daşlar içlin Emlâk Kredi Bankasının kredileri 
işlememektedir; orta halli vatandaşlar, orta 
halliye yakın vatandaşlar için işlemektedir. 
Burada eğer arazi spekülâsyonunu, araziyi 5 
liradan alıp metrekaresinin 1 000 liraya satıl
ması sistemini önliyecek mekaniz-ma getirilme
diği takdirde tabiîdir ki, bu maddenin de, bu 
kanunun da bir hükmü olmıyacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yok. 26 neı madde üzerinde verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — öner
gem dolayısiyle sıra geldiği zaman söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — önergenize sırası gelince kısa
ca izah edersiniz. 

Sayın Başkanlığa 

Madde (26) nm aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

Madde 26. — 25 nci maddede sözü geçen 
arsalar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar 
dairesinde ve tesbit 'olunacak bedellerle kendi
lerine arsa verilmesıi gerekenlere dağıtılır. 

Bu bedeller: Arsaların devir veya satmal-
ma bedeli, harita ve plân harcamaları yol, mey
dan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, 
mabet ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan 
saha kaybı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, 
elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri için ya
pılan harcamaları dikkate alarak, aşağıdaki şe
kilde tesbit edilir : 
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a) Arsaların devir ve satmalına 'bedeli dı
şındaki ve sözü gecen harcamaların arsalara 
isalbet eden miktarın yarısı ilâve edilerek umu
mi 'bedel hesaplanır. 

b) İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil ya
pılan veya yaptırılıan kamu hizmetlerü veya bu 
'maksatla 'belediyelerce yapılan yardımlar do-
layi'süyle 'bu hizmetler için hesaplanan bedelden 
isalbe't eden miktar arsa umumi bedelinden dü
şülür. 

c) Belediye meclisleri de 'bu maddede sözü 
geçen maliyet harcamalarının bir kısmını ken
di 'bütçelerimden ödedikleri 'takdirde bu 'harca
madan isaibet eden miktar, arsa umumi 'bede
linden düşülür. 

Bina satışları halinde yukardaki hükümler 
uygulanmakla beraber itesbit edilecek bedele 
n'inanın maliyet değeri de eklenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gecekondu kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Urfa 
Behlice Boran 

«Arsa bedelleri eşit taksitlerle on yılda tah
sil olunur;» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Gecekondu kanunu tasarısının 26 ncı mad

desinde yer alan ve 2 nci fıkranın harita ve 
plân harcamaları kelimelerini takibeden: 

(Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, 
yeşil saha, >okul, mabet ve benzeri gibi genel 
'hizmetlere ayrılan ısaha 'kaybı, yol) kelimeleri
nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi ıSaym Başkanlığına 

26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve rica ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Belediyelerce tesbit edilecek (gecekondu ön
leme 'sahalarında parsellenecek arsalar, tasfi
ye edilecek gecekondu sahiplerine bedelsiz ola
rak intikal ettirilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

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

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

'HAKKI TEKİNEL (İstanibul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Efendim, 

iki katip önergenin aleyhinde konuştu, müsaa
de ederseniz önergemi tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Biraz 'övvel zatıâliniz burada 
söz aldınız konuştunuz. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Ama ben
den sonra çıkan iki hatip 'önergenin aleyhinde 
konuştular, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Balan, önergenizi 
izah etmek hakkınız var. Ancak önergenin aley
hinde tavır takındı iki hatip diye mukabele '(it
mek hakkınız yoktur. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Hayır efen
dim öyle değil, eksik bir kısmı izah edeceğim. 

BAŞKAN — İzahta noksan kalmış tarafı 
izah için buyurun. Diğer hatiplere cövap ver-
miyeceksiniz, önergeyi izan edeceksiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; ben 'bedelsiz arsa veril
sin derken, milyonlar 'bağışlansın demedim. Bu
gün hepimiz biliyoruz ki, Orta - Doğu Üniver
sitesinin salhibolduğu arazi 25 kuruştan istim
lâk edilmişti. Gecekondulara ta'hsis edilecek ar
salar da nihayet 100 ilâ 150 metrekare, bileme
diniz 200 metrekaredir. Elli lira tutar. Bunun 
tapu muamelesini düşünün, o vatandaşın bu iş
le uğraşacağı durumu düşünün, kaybedeceği za
manı düşünün; değmez. Üstelik bakm, ben be
lediyelere ve İmar ve İskân Bakanlığına bir 
teklifte bulunuyorum. Elbette ki, gecekondu dâ
vası bu kanunun ıçıkmasiylc yeni bir safhaya 
giriyor. Halk konutları deniyor. Bendeniz ka
nunun tümü üzerinde konuşurken 'bu kanuna 
Millî konutlar kanunu densin demiştim. 

BAŞKAN — Lütfen madde ile ilgili beyan
da bulunun. 

— 466 — 
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HÜSEYİN BALAN ('Devamla) — Yani tek 
dairelerle hu dâva halledilem.iyece.ktir. İlerde, 
er veya geç, 8 - 1 0 katlı apartmanlar yapmak 
suretiyle konut dâvası halledilecektir. Bugün 
belediyelerin ister bedelli, ister bedelsiz halka 
intikal ettirecekleri arsalar üzerinde yarın bu 
te'k daireler yıkılıp yine apartmanlar yapıla
caktır, bu şarttır. Bugünkü imkânsızlık içinde 
ancak dâvaya bu şekilde el koyuyoruz. Bakın 
benim küçük bir teklifim var. Buyursun bele
diye kabul etsin; her katta dört daireden se
kiz katlı, 32 daireli apartmanlar yapmak şar-
tiyle >bir parselin, bir aşırma yapmak suretiyle 
.'bir kendisine, bir bana 500 arsayı bedava ve
receğim 'belediyeye. Şart; sekiz katlı apartman 
yapılacak. Her katta 4 daireden 32 daire, 500 
apartmanda 1 900 daire... Ilesabedin kaç daire 
çıkıyor ve kaç tane insan oturacaktır? Demek 
oluyor ki, arsaları kıymetlendiren iskândır, iş
galdir. Geçen madde üzerinde konuşma yapan 
arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Cevap vernıiyeceksiniz Sayın 
Balan. Madde üzerindeki müzakerelerde söz is
temek hakkınız vardır. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Vermiyo
rum efendim. Arsaları işgal değerlendirir, 25 
kuruş olan arsalar, gecekondu bölgesi olduğu 
zaman 15 liraya ıçıkıyor. Demek ki, burasını iş
gal eden vatandaşların da bir hakkı vardır. O 
halde bir tarlayı ucuz fiyatla alıp parsellediği
miz vakit, burada meydana gelecek bir mahal
le, hoş kalan arsaları, pazar yerlerini, dükkân 
yerlerini, sinema yerlerini kıymctlendirecektir. 
Belediyeler arsaları bedava versin, fakat dük
kân yerlerini, pazar yerlerini, sinema yerlerini 
elinde tutsun ve bunları yüksek fiyatla değer
lendirip tarla bedelini kurtarsın. Pekâlâ müm
kündür. Verdiğimiz vatandaşa çok bir şey de
ğildir. 150 - 200 metrekare, nihayet bunun şe
hir dışında bir tarlada istimlâki bugünkü şart
lar içinde bilemediniz 2,5 liradır. Yüz metre
kare verirsek 250 lira eder. Fakat dükkânlar 
kıymetlendiği zaman bu parayı fazlasiyle çıka
racaktır. Sizlerin takdirlerine durumu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılıyor mu?.. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi Okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

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

HAKKI TBKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddolunmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Benice Hatko Boran'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Behice Bo

ran. Önergenizi kısaca izah ediniz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Bu 
26 ncı maddede, arsaların, arsa almaya hak 
kazananlara bedeli mukabilinde verileceği ya
zılıdır. Bedelinin nasıl tahsil edileceği, vatan
daş tarafından nasıl tediye edileceği hakkında 
ise bir hüküm •getirilmemektedir. Benim ha
tırladığıma göre bu husus komisyonda müna
kaşa edilmiştir. Yine yanlış hatırlamıyorsam, 
İmar ve İskân Bakanı, arsalar hususunda da 
vatandaşların borçlanacağını söylemişti; ben 
öyle hatırlıyorum. 

Şimdi bu kanunu çıkarmaktan maksadımız, 
tatbik kabiliyeti olan bir kanun çıkarmaktır. 
Gerçi şimdiye kadar gecekonduda oturan va
tandaşların lehine teklif edilen tadiller hiç ka
bul edilmedi ve benim teklifime de yine ko
misyon katılmıyor ama maksadımız hakikaten 
tatbik kabiliyeti olan bir kanun çıkarmak mı, 
değil mi? ıŞimdi bu arsaları vereceğiz ve bede
lini de peşin olarak istiyeceğiz. Yine hatırla
tayım, 'bu vatandaşlarımız ekonomik gücü en 
düşük olan vatandaşlardır. Arsa bedelini pe
şin olarak istersek bu hükümden faydalanıla
bilecek mi? Benden evvel konuşan sayın üye, 
arsaların bedelsiz dağıtılmasını teklif etti. Müm
kün olsa ben bu teklife candan katılırım, müm
kün mü değil mi bilmiyorum. Arsaların fiyat
ları acaba hu kadar düşük olacak mıdır, 50 li
ra gibi?.. 'Öyle ise evet, taksite lüzum kalmıya-
bilir. Ama maddede yol, yeşil saha v.s. masraf
larının arsa bedeline ilâve edileceği söyleniyor. 
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'Bunlar da ilâve edilince bu fiyatlar yine bu ka
dar düşük mü olacaktır1? Bana olmıyacak gibi 
geliyor. Bu takdirde gerçekten kendilerine ar
sa verdiğimiz yurttaglarımızm bu imkândan 
faydalanmalarını istiyorsak ödeme hususunda 
kendilerine bir kolaylık gösterelim. Yoksa pe
şin istersek kanundaki bu imkândan faydala-
namıyacaklardır. Bunun için taksitle ödemele
rine imkân verilmesini bilhassa Yüksek Heye
tinizden rica ediyorum. 

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

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz, 
çünkü bu hususlar yönetmelikte nazarı itibara 
alınmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Önerge 
reddedilmiştir. 

26 ncı maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
'oyunuza sunuyorum. Kabul 'edenler... Kabul et-
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yardımlar ve bağışlar 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerine göre 
'kendilerine arsa tahsis edilenlerle gecekondu
sunu ıslah edeceklere, imkânları nisbetinde 
İmar 've İskân Bakanlığınca, mahallî belediye
lerce veya diğer daire ve kurumlarca her türlü 
teknik yardım yapılır ve bunlara 13, 15 nci 
maddeler uyarınca uzun vadeli konut kredisi 
Yerilmesi ve aynî yardım yapılması yoluna gi
dilir. Islahı gereken konutların tes'biti işlemle
ri, arsa tahsisi, yeniden konut yapacaklara ve
ya konutunu ıslah edeceklere temin olunacak 
kredi veya yapılabilecek aynî ve teknik yar
dımların miktar, şekil ve sair şartlarına dair 
esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönetme
likte belirtilen işlemleri, tahsis tarihinden iti
baren 6 ay içinde tamamlamıya ve krediye ih
tiyaçları bulunduğu ve yönetmeliğe göre ge
rektiği takdirde, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sında kendilerine kredi tahsisini gerektirecek 
şekilde hesap açtırmaya mecburdurlar. Bunlar
dan krediye hak kazananların kredi tahsis ta
rihinden itibaren, diğerlerinin ise arsa tahsisi 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde konutla
rını yapmıya başlamaları ve 32 nci maddeye 

uygun olarak önceden tesbit edilen plâna göre, 
nüve kısmını en geç 1 yıl içinde bitirmeleri 
şarttır. 

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

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın 
İsmail Hakkı Boyaeıoğlu, Sayın Faik Kırbaşlı, 
Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Abdülbâri 
Akdoğan. 

Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Diler?.. Yok. 
Sayın Boyaeıoğlu?.. Yok. 
Sayın Kırbaşlı, buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, kıymetli milletvekilleri; 27 nci madde aşa
ğı - yukarı bu faslın ruhunu teşkil etmektedir. 
Günkü icraat safhasını belirtmesi itibariyle çok 
büyük bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
Burada yardımlar ve muafiyetler başlığı altın
da bu işlerin hangi esaslar dâhilinde düzenle
neceği belirtilmiş bulunmaktadır. Bizim bura
da işaret edeceğimiz teknik bir husus mevcut
tur, bununla yetineceğiz. 27 nci maddede diyor 
ki ; «Bu kanun hükümlerine göre kendilerine 
arsa tahsis edilenlerle gecekondusunu ıslah ede
ceklere, imkânları nisbetinde İmar ve İskân Ba
kanlığınca, mahallî belediyelerce veya diğer 
daire ve kurumlarca her türlü teknik yardım 
yapılır ve bunlara 13, 15 nci maddeler uyarın
ca uzun vadeli konut kredisi verilmesi v.s.» 

Diğer bir fıkrasında da; «Kendilerine arsa 
tahsis edilenler, yönetmelikte belirtilen işlem
leri, tahsis tarihinden itibaren 6 ay içinde ta
mamlamaya...» diyor. Ben daha ziyade bu müd
detler üzerinde duracağım. Çünkü çok ehem
miyetlidir ve diğer «maddelerle de biraz çeliş
me halindedir. Diğer taraftan; «Kendilerine 
kredi tahsisini .gerektirecek şekilde hesap aç
tırmaya mecburdurlar.» Altı ay içerisinde. Yi
ne devam ediyor; «Krediye hak kazananların 
kredi tahsis tarihinden itibaren, diğerlerinin 
ise arsa tahsisi tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içinde konutlarını yapmaya başlamaları ve 32 
nci maddeye uygun olarak önceden tesbit edi-

AR 
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lcn plâna göre, nüve kısmım en geç 1 yıl için
de bitirmeleri şarttır.» denmektedir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 13 ve 15 nci mad
deleri •gözden geçirirsek orada sadece ıslah böl
gelerinde bulunup da konutlarını ıslah edecek
lere iki yıllık bir müddet tanındığı halde hiç 
konutu olmıyanlara yalnız kendisine arsa tah
sis edilip de o arsa üzerine konut yapacak 
olanlara da gerek hesap açması ve gerekse bu
nu ikmal etmesi yolunda altı ay gibi kısa bir 
müddet tanınmış, bulunmaktadır. Gerek teha
cüm, gerekse Türk ekonomisinin 'durumu da 
•nazarı itibara alınarak böyle hir hızlı çalışma 
devresi içinde herkes konut yapmak durumu
na girişeceği için ne Emlâk ve Kredi Bankasın
daki bu altı aylık tahsis müddetinin işlemesine 
imkân vardır; çünkü halihazırda Emlâk ve Kre
di Bankası esasında muayyen bir paranın ya
tırılmasından sonra kendilerine muayyen bir 
müddet tanınmıştır ki, bu müddet altı ayın üze
rindedir. Bir taraftan Emlâk ve Kredi Banka
sının genel prensibinde kabul ettiği müddeti 
kısaltıyorsunuz, diğer taraftan da adamı altı 
ay içerisinde binasını yapmaya ve ikmal etme
ye zorluyorsunuz. Bu durum sadece ıslah böl
gelerinde .olup da gecekondusunu ıslah edecek
lere aynı haklar kredi ve saire tanındığı halde, 
iki senelik müddet kendilerine verilmiştir. Ye
niden konut elde etmek, konut sahibi olmak 
istiyenlere de altı aylık müddet verilmiştir. 
(Bu bakımdan bu müddeti şahsan realiteler mu
vacehesinde ve bundan evvel kabul edilen mad
deler muvacehesinde uygun görmemekteyiz. Bu 
•bakımdan bu müddetin hiç olmazsa bir yıla çı
karılmasının daha muvafık olacağı kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Sayın Arif Emre buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Faik Kırbaşlı'nm 
fikrine ben de iştirak ediyorum. Filhakika Hü
kümet tasarısında bu müddet iki sene olarak 
kabul edilmişti. Bilâhara komisyon bunu bir se
neye indirmiştir. Hükümet tasarısında okluğu 
gibi kabul edilmesinde isabet vardır. Çünkü ta
sarının kanunlaşan 22 nci maddesiyle imar ve 
ıslah için ve tadilât için zaten iki senelik müd
deti tanımış bulunuyoruz. İmar ve ıslah için iki 
senelik müddeti tanıyıp da yeniden inşa için 
bir senelik müddetin tanınması hem abes olur, 

hem de kanun tekliğine aykırı olur. Zaten ko
misyon da bu fikre varmış bulunmaktadır ka
naatindeyim. 

Ayrıca bir husus üzerinde daha duracağım. 
Bankadan kredi tahsis edilmesi ve arsa veril
mesinden itibaren bu müddet işlemeye başlıyor. 
Öyle zannederim ki, bu vatandaşlar aynı za
manda ruhsat da alacaklardır. Ruhsat alma bü
yük şehirlerde bir hayli külfetli bir iştir. Kre
disini alsa, ihsaratmı da yapsa ruhsat almadan 
bir inşaata hiç kimse kolay kolay başlıyamıya-
caktır. Bu itibarla ruhsat .almadan dolayı resmî 
makamlarda husule gelecek gecikmenin vatan
daşları müşkül mevkie düşürmek ihtimali var
dır. Bu müşkülâtı önlemek bakımından, ruh
sattan dolayı gecikmelerin bu müddetin işle
mesine engel olmaması lâzımgelir. Ben gerek 
birinci arz ettiğim hususta, gerekse bu iki se
nelik müddetin ruhsat alma halinin gecikme
sini nazara alarak işlememesi gerektiği nokta
sında iki takrir takdim ediyorum, bu hususta 
alâka göstermenizi istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan?.. Yok. 
Saym Köseoğlu'L Buyurunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
maddenin son fıkrası çok sert bir hüküm getir
miştir. Burada; «Bu şartlara uymıyanlardan, 
bu kanuna göre tahsis edilmiş veya edilecek ta
şınmaz mallar hiçbir hüküm alınmasına lüzum 
kalınmaksızın geri alınır.» diyor. Bu hüküm 
tamamen hukuk felsefesine, hukuk mantığına 
uygun düşmiyen bir fıkra veya bir madde şek
linde gözükmektedir, öünkü yukarıda vatanda
şın şartlara uyup uymaması bir ihtilâf mev
zuudur. Bu ihtilâfı idarenin tek taraflı hal
letmesi, gerek Anayasanın ruhuna, gerekse hu
kuk mantığına aykırı düşmektedir. Madem ki 
bir ihtilâf olacaktır; vatandaş, 27 nci maddede 
gösterilen şartlara uydum, binaenaleyh gösteri
len arsayı veya konut yapacağım yeri elimden 
alamazsınız, bana kredi vermek zorundasınız, 
şeklinde bir iddiada bulunduğu zaman idare 
diyecek k i ; hayır sen bunu yapmadın, kendine 
göre muhakeme yürütecek ve kendi görüşüne 
göre işi halledecektir. Bu bakımdan bu hüküm 
tamamen sert bir hükümdür. İdareye bir mah
keme hükmü verecek şekilde kuvvet verilmiş
tir. Bu kuvvet yerinde değildir. Umumi mah-

— 469 — 
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kemelere müracaat etlilir veya'hut bu kanunun 
ruhuna uygun olan sulh mahkemelerine müra
caat edilir. Şartlara uymadığı tesbit edilir ve 
o zaman elinden konutu alınır, seklinde olsa 
daha uygun düşer kanaatindeyim. 

BAŞKAN •— 27 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin son fıkrasında «veya edile

cek» kelimelerinden sonra «taşınır» kelim esinin 
•eklenmesini arz ederim. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacı oğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanunu tasarısının 27 nci mad

desine 3 ncü fıkra olarak aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Fıkra: «Şu kadar ki, ruhsatname verilmesi 
'belediyelerce geciktirildiği takdirde bu müd
detler işlemez.» 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Kürsüden acıklıyacağım sebeplere binaen, 

Hükümet tasarısının 27 nci madde olarak ka
bulü hususunun reye vaz'mı arz ve teklif ede
rim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan bir değişiklik önşergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Tasarının 27 nci maddesinin ilk fıkrasında 

(ve bunlara) kelimelerinden sonra gelen (13, 
15 nci .maddeler uyarınca) ibaresinin kaldırıl
masını ve ikinci fıkrasında ya'zılı (6 ay içinde 
konutlarını yapmaya başlamaları ve 32 nci mad
deye uygun olarak önceden tesbit edilen plâna 
göre, nüve kısmını en (geç 1 yıl içinde bitirmesi 
şarttır.) şeklindeki kısmının, (1 yıl içinde ko
nutlarını yapmaya başlamaları ve 32 nci mad
deye uygun olarak önceden tesbit edilen plâ
na göre, nüve kısmını en geç 2 yıl içinde bitir

meleri şarttır.) şeklinde değiştirilmesini say-
giyle arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
İstanbul İstanbul 

İsmail Hakkı Tckincl Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Boyacı-
oğlu'ııun önengesi tekrar okundu.) 

İSMAİL HAKKI BOYACIıOÖLU (Burdur) 
— İzah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKA'N •—• İçtüzük bükümlerine uygun 
olmak üzere çok kısa olarak, buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOÖLU (Burdur) 
-— Muhterem arkadaşlarım; maddenin son fık
rasında, «... tahsis edilmiş veya edilecek taşın
maz mallar hiçbir hüküm alınmasına lüzum 
kalmaksızın geri alınır.» denmektedir. Halbuki 
kendilerine birtakım taşınır mallar da veriyo
ruz. Orman idarelerinden kereste falan tahsis 
ediliyor. Binaenaleyh suiistimale meydan ver
memek için «taşınmaz» kelimesinin eklenmesi 
daha iyi olacaktır. Komisyon da herhalde ka
naatimce katılır, ümidederim. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-

re'nin fıkra eklenmesini teklif eden önergesi 
tekrar okundu.) 

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

HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamakladır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
-Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-

re'nin ikinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
('Komisyonun önengesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
teklif olunmuştur. 

Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi kabul edilen bu değişik şek
liyle oyunuza sunuyorum. Ka-bul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümleri gere
ğince ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak 
konutlarda kullanılacak lüzumlu orman em
vali, ıonanh ihtiyaç belgeleri ile İmar ve İskân 
Bakanlığının talebi dikkate alınarak (6831 sa
yılı Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
saklı kalmak şartiyle) orman idarelerince ön
celikle ve maliyet bedeli üzerinden verilir. 

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

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşlarımızın isimlerini oku
yorum. Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, 
iSayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Faik 
Ki rb aslı. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu?.. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın ar

kadaşlarım, mâruzâtım çok kısa olacak. Bu ka
nun hükümleri gereğince ıslah edilecek veya 
yeniden inşa olunaca'k konutlarda kullamla-
caJk lüzumlu malzeme içinde orman idarelerin
ce verilecek olan keresteler de sayılmıştır. Bu
rada, orman idarelerince öncelikle ve maliyet 
bedeli üzerinden verilir, denilmektedir. 

Şimdi, bu işin gerek ıslahı ve gerek imar 
bölgelerinde çok suiistimale uğrıyahileceği ve 
bundan evvel kahul ettiğimiz ımaddede arsa 
tahsisi işlerinde nasıl fakirlik şartı aranmışsa, 
iıiç olmazsa sosyal adaleti temin bakımından 
orman idarelerince maliyet bedeli üzerinden 
verilecek olan kerestelerden istifade edecekle
re de bu maddeye uygun olarak, arsa tahsisin
de nasıl yapılmışsa, aynı prensibe uygun ola
rak, yoksul olmaları, fakir olmalarına dair bel
geleri karşılığı verilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. 28 nci madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesi de yoktur. 

28 nci maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... 28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların tes-
bit, ıslah, tasfiye ve önlenmesi hususlarında ve 
gerekse ıslah olunacak gecekondu bölgeleriyle 
yeniden tesis edilecek halk konutu veya nüve 
konut sahalarının her türlü kamu tesis ve hiz
metlerinin ifasında İmar ve İskân Bakanlığının 
veya bu Bakanlıkça gösterilecek lüzum ve ih
tiyaca binaen diğer Bakanlıkların, Devlet daire
lerinin ve sair kamu kurumlariyle kamu tüzel 
kişilerinin, mümkün olabilen her türlü yardım
da bulunmalarına veya kendi konularına giren 
hizmetleri yerine getirmelerine Bakanlar Kuru
lunca verilecek: karar üzerine, adı geçen daire
ler kendi aslî vazifelerini, hizmet ve iş prog
ramlarını aksatmaksızın ve her hangi bir kar
şılık talebetmeksizin bu yardım ve hizmetleri 
yerine getirirler, ıgerekirse bütçelerimde bu 
maksatlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yi
ne lüzumu halinde iş programlarını, bu husus
ları da göz önünde bulundurarak düzenlerler. 

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

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is
temiş bulunan arkadaşların isimlerim okuyo
rum. Sayın Reşil Ülker, Sayın Nihat Diler, Sa
yın İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Mahmut 
Bozdoğan, Sayın Faik Kırbaşlı. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
-Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu?.. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Vazıgoçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mahmut 
Bozdoğan?.. Yok. 

Sayın Faik Kırhaşlı?.. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
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29 ncu maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 29 ncu madde aynen kabul. 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Gecekondu ıslah bölgelerin
de kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsalar 
üzerinde bulunan, plân ve mevzuat icaplarına 
göre yıkılmayıp, olduğu gibi veya değiştirile
rek korunması gereken gecekonduların ıslah, 
değişiklik ve onarımı ile yeniden tesbit edilen 
konut sahalarında belediyelerce tahsis olunan 
arsalarda ilgililerince yapılacak yapılara yapı 
•ruhsatiyesi verilebilmesi için, satış va'dini, kira
landığını veya tahsis .edildiğini belirten onanlı 
ibelgelerden birinin gösterilmesi halinde ve baş
ka mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu 
senedi aranmaz. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum. Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sa
yın İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Mahmut 
Bozdoğan, Sayın Faik Kırbaşlı. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanhul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
Sayın Boyacıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?.. 

Yok. 
Sayın Kırbaşlı, buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 30 ncu 

madde üzerinde bir değişiklik talebeden Geçici 
Komisyonun önergesi vardır, önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 30 ncu maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekinel 

Madde 30. — Gecekondu ıslah bölgelerinde 
kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsalar üze
rinde hulunan, plân ve mevzuat icaplarına gö
re yıkılmayıp, olduğu gibi veya değiştirilerek 
korunması mümkün olan gecekondulara ve bu 
kanun hükümlerine .göre yeniden tesbit edilen 

konut sahalarında belediyelerce tahsis olunan 
arsalarda ilgililerince yapılacak yapılara yapı 
ruhsatiyesi verilebilmesi için; ilgilinin satış 
va'dini, kiralandığını veya tahsis edildiğini be
lirten onanlı belgelerden birini ibraz etmesi 
şarttır. Başka mahzur bulunmadığı takdirde 
ayrıca tapu senedi aranmaz. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Komisyon önergesini açıklasın... 

BAŞKAN — Komisyonun (önergesini açık
laması isteniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, re
daksiyona tabi tutuldu. Hiç'bir değişiklik yok
tur. Cümleler düzeltildi. 

BAŞKAN — Komisyon esasa taallûk eden 
bir değişikliğin yapılmadığını ve bâzı bozuk 
cümlelerin düzeltildiğini beyan etmektedir. 

Maddeyi komisyonun getirmiş olduğu bu 
değişik şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — İmar ve İskân Bakanlığı bu 
kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere özel 
mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde 
yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu 
takdirde bu yapı ve tesisleri kamulaştırabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığı ve bu Bakanlığın 
izni ile belediyeler, gecekonduların ıslah, tasfi
ye ve önlenmesi maksadiyle halk konutları, nü
ve konutlar ve geçici olarak kullanılacak misa
fir konutları inşasına yetkilidir. 

Bu yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 
35, 36 ve 49 ncu maddelerine tabi olmadığı gi
bi, adı geçen Bakanlıkça belediyelere aidolan 
veya bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanıl
mak üzere belediyelerin mülkiyetine geçen ara
zi ve arsalar üzerine de yapılabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan konutlardan, adı geçen Bakanlıkça 
lüzumlu görülenleri, bu kanundaki maksatlar
da kullanılmak üzere, ilgili belediyelere devir 
ve temlik olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapılan 
veya yaptırılan yapıların kira ve kullanma şe
killeri yönetmelikte belirtilir. 
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BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz is
temiş bulunan arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sa
yın İsmail Hakkı Boyacı oğlu, Sayın Hüseyin 
Balan, Sayın Mahmut Bozdoğan, Sayın Faik 
Kırbaşlı. 

Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu 31 nci madde, «İmar ve İskân 
Bakanlığı bu kanundaki hizmetlerde kullanılmak 
üzere özel mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar 
için de yapı veya sair her hangi bir tesis bulun
duğu takdirde bu yapı ve tesisleri kamulaştıra-
bilir», diyor. Burada şaşılacak bir nokta yok. 
Diğer 5 nci maddedeki belediyelerin kamulaştır
masına mütenazır olarak getirilmiş bir hüküm. 
Gerçekten bu kanun işlerken önümüze gelecek 
en büyük hâdise, en çok karşılaşacağımız olay, 
kamulaştırma muamelesi olacaktır. Çünkü, alma
dan vermek Allaha mahsusdur. Bir yerden ala
cak diğer tarafa verilecek. İzah ettik daha önce, 
bilhassa İstanbul gibi büyük şehirlerde gecekon
du bölgelerinin bulunduğu sahaların yüzde 57 si 
şahıslara aittir. Yüzde 23 ü vakıflara ait, geri 
kalan da Hazineye, belediyelere aittir. Yanı ara
zi yok elde. Öyle ise arazi olmıyan bir hakle de 
kamulaştırma maddeleri ister istemez çok işliye-
cek maddelerdir. Şimdi burada kamulaştırmanın 
işliyebilmesi için de, Anayasa hükümlerine göre, 
rayiç bedelin ödenmesi gerekmektedir. Rayiç be
delin ödenmesi için de bol miktarda paraya ihti
yaç olacaktır. Bol miktarda para da bulunmu
yor. Bütün zorluk oradan çıkıyor. Gecekondu 
Kanununun tatbik edilmesi, bol para bulunmadı
ğı için, imkânlarımız dar olduğu için bu meka
nizma iyi işlemiyecektir. Biz başından beri bu
nu savunmaktayız. Bunun için, burada Anaya
sanın öngördüğü, uygun gördüğü taksitle istim
lâk hükmünü buraya getirdiğiniz takdirde, ki 
Anayasanın 38 nci maddenin ikinci fıkrasında 
«İskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariy-
le kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli 
'kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi ön
gördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşamaz.» 
denilmektedir, yani on yıla kadar taksit usulü 
vardır, Anayasada. Evvelce arz ettim. Belki bu
gün Yüce Meclis kabul etmiyebilir ama zaman 
içinde söylenilen sözler bir değer kazanabilir. Ve 
ilerde de tadil teklifleriyle veyahut da değişen 

iktidarların tutumlariyle bu işler olabilir. Onun 
için burada, Meclis kürsüsünü bir tarih kürsü
sü kabul ederek ifade ediyorum; biliyorum kî, 
komisyon buna iltifat etmiyor. Gerçi bir ara 
böyle yapalım mı, yapmıyalım mı diye bir te
reddüt geçirdi ama, sonradan nedense vazgeçti. 
Şimdi eğer biz buraya taksidi getirirsek, bir se
nede, on yılda yapacağımız işi yapacağız. Zanne
diyorum ki, bu muhalefetin vazifesi değildir. As
lında muhalefetin bunu söylememesi lâzım. İkti
darlara faydalı bir şeydir. Ama, bendeniz ifade 
ediyorum. Çünkü büyük bir dâvadır bu. Parti
ler üstü bir dâvadır gecekondu meselesi. Onun 
için taksitle istimlâki buraya getirmek zarureti
ne bütün kalbimle inanıyorum. Bir de takrir 
veriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOÖLU (Burdur) 

— Efendim bu maddenin komulaştırma kısmına 
taallûk eden 1 nci fıkrası, daha evvelki konuş
malarımızda arz ettiğimiz gibi, İstimlâk Kanunu 
hükümlerine tabi olacaktır. Fakat İstimlâk Ka
nununun tatbikatında gördüğümüz pekçok güç
lükleri maalesef, bu kanunun tatbikatında bü
yük mahzurlar doğuracaktır. Bu itibarla çok iş 
yapmak için de, yine Reşit Ülker Beyin izah et
tiği gibi, taksit ile kamulaştırma prensibini kabul 
edersek hakikaten bir iş yapacak iktidar için 
do büyük faydalar sağlar. 

Yalnız bu kamulaştırma hakkında Komisyon 
biraz geniş malûmat verirse, yani kamulaştırma
nın tatbikatta yapılış ve işleyiş şekli hakkında 
bizi tenvir ederse müsıtefidoluruz. Bundan sonra 
gelecek 40 nci madde var. «Bu kanun gereğince 
yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesi uygulanmaz» şek
lindedir. Bu madde ile şimdiki, kamulaştırılabi-
lir, fıkrasının son kelimesiyle nasıl irtibat temin 
ediyorlar. Komisyon lütfen bu hususta izahat 
versinler. İstirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan?.. Vazgeç
tiniz. 

Sayın Bozdoğanoğlu?... Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
Anayasanın 38 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile 
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taksitlendirmenin hangi hallerde yapılacağını 
gösteren bu madde, iskân projelerinin gerçekleş
tirilmesi amaçlariyle kamulaştırılan toprakların 
da taksitle verilebileceğini söylemiştir. Şimdi, 
gecekonduların bulunduğu yerlerin bu iskân pro
jelerine girip girmemesi mevzuu, münakaşayı 
muciptir ve zannederim bundan evvel Komisyo
nun görüşü başka istikamette olduğu için, bunun 
on senelik taksitle verilmesi yoluna gidilmiştir. 
Halbuki biz, kanunun açık metninden iskân pro
jeleri içine gecekondu projelerinin de girebilece
ğini çıkarmaktayız. Bunun için daha başka şekil
de düşünmeye de lüzum yoktur. Gecekonduların 
zaten iskân projeleri olması lâzımgelir. Bu bakım
dan Anayasanın 2 nci fıkrasına uygundur ve on 
yıllık taksit ile verilmesi, işin biran evvel görül
mesi 'bakımından Hükümete büyük yardımı olur 
kanaatindeyim. Reşit Ülker arkadaşımın görüşü
ne aynen iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, söz istiyormusunuz 
efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 
31 nci madde üzerinde verilmiş bulunan önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi S ay m Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun 31 nci maddesinde 

1 nci fıkradan sonra aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek fıkra: İstimlâk bedelleri on yılda on eşit 
taksitle ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini Yüce He
yetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon filıhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanibul) — Filhal katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. O halde öner
geyi gönderiyorum, maddeyi buna göre teemmül 
•edin ve Yüce Meclisin kabul ettiği değişiklik mu
vacehesinde tekrar maddeyi getiriniz. 

MADDE 32. —• Bu kanunun uygulanacağı 
sahaların imar ve ıslah plânları ile bu sahalar
da yapılacak konutların tipleri, iç ve dış ölçü
leri, oda ve müştemilât durumları, mahalli şart
lara göre kullanılacak malzeme cinsleri ile sair 
hususlara ait esaslar 6785 sayılı İmar Kanunu 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın hazırlanacak 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz is
temiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum; 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Mahmut Boz
doğan, Sayın Süleyman Arif Emre. 

Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; burada bir hüküm getirilmekte. Şüp
hesiz görünüşü itibariyle gecekondular bakımın
dan kolaylık sağlıyacak bir hükümdür. Madde; 
«Bu kanunun uygulanacağı sahaların İmar ve 
is'kân plânları ile bu sahalarda yapılacak konut
ların tipleri, iç ve dış ölçüleri, oda ve müştemilât 
durumları, mahallî şartlara göre kullanılacak 
malzeme cinsleri ile sair hususlara ait esas 6785 
sayılı İmar Kanununun hükümlerine bağlı kalın
maksızın hazırlanacak yönetmelik ile gösterilir.» 
diyor. 

Şimdi, burada mühim bir nokta var. 6785 sa
yılı İmar Kanununun getirdiği hükümler ya, tek
nik hususlardır, yahut da yine meselâ sağlık 
şartları ile ilgili teknik hususlardır. Yani orada 
kabul edilen normlar genel olarak herkesin iste
diği gibi değiştireceği bir şey değildir. Meselâ 
bir odanın hacmi nedir? Yani bir gecede bir oda
da ne kadar hava bulunması lâzımdır, bunlar 
teknik hususlardır. Bu teknik hususlarda bâzı 
şeyler nazarı itibara alınmaz, bâzıları alınır. Ya
ni burada getirilecek esaslar, umumi sağlık esas
larına, hıfzıssıhha esaslarına ve sair esaslara na
sıl bağlı kalmaksızın yapabileceğiz, burada bir 
ölçü belirtmek lâzım. Yani burada bir kolaylık 
hükmü geldiğine kaaniim. Ama bu kolaylık hü
kümlerinin birtakım insani şartları, insanın sağ
lığını ve saireyi ilgilendiren şartları da gecekon
duda oturuyorlar, diye ortadan kaldırmamak 
gerekir. Gerçi Komisyon, kanun çabuk çıksın di
ye cevap vermek istemiyor ama hiç değilse bu 
hususları aydınlatırlarsa ilerisi için de iyi olur. 
Eğer yanlış bir şey söylerlerse biz de buna karşı 
fikirlerimizi söylemek imkânına sahiboluruz. 
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BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?... Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu?... Vazgeçti

niz. 

Sayın Mahmut Bozdoğan?... Yok. 
Sayın Süleyman Arif Emre, buyurunuz efen

dim. 

SÜLEYMAN ABÎF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar; bu maddenin ifade etti
ği gerçek üzerinde durmak için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Gecekondu sahaları köylerin, 
köylülerimizin geçinme durumu köyde müsait 
olmadığı için, şehire akın etmelerinden müte
vellit olmaktadır. Şimdi, köyden gelen ve ken
disine çok az bir gelirle iş bulmuş olan bir va
tandaşa imar Kanununun sert ve ağır hüküm
lerine uygun mesken yapma gibi bir yük tah
mil edildiği için şimdiye kadar, gecekondu sa
haları daha ziyade böyle bir faktör sebebi ile 
doğmuştur. Hayat standartları, imar Kanunu
nun tarif ettiği şekilde ve yapmaya, mesken 
yapmaya müsait olmıyan vatandaşlar, bu ka
nunun getirdiği ağır hükümlerden kaçmak 
maksadiyle, daha ziyade köylerde oturdukları 
meskenlere müsavi meskenler yapmak yollarına 
gitmişlerdir ve zaten malî güçleri de ancak bu
na müsaittir. Şimdiki imar mevzuatı, vatan
daşların malî gücü ile mütenasip ve fakat, 
sıhhi şartlara, şehircilik icaplarına uygun ev 
yapılmasını mümkün kılsa, idi belki de mevcut 
gecekondu sahalarının çoğu böyle bir tasfiye 
mevzuu olmazdı. Bu sebeple bu maddenin getir
diği hüküm yerinde kullanıldığı ve maddenin 
derpiş ettiği nizamnamede sıhhi mahzurları or
tadan kaldıracak ve şehirlerin estetiğini boz-
mıyacak hükümlerle teçhiz edildiği takdirde, 
bu madde gecekondu kanun tasarısının en gü
zel işleyen maddesi haline gelebilir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen ? Yok. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 32 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

Madde 32. — Bu kanunun uygulanacağı 
sahaların imar ve ıslah plânlarının tanzim ve 
onanması işlemleri ile bu sahalarda yapılacak 
konutların tipleri, iç ve dış ölçüleri, oda ve 
müştemilât durumları, mahallî şartlara göre 
kullanılacak malzeme cinsleri vesair hususlara 
ait esaslar 6785 sayılı imar Kanunu hükümle
rine bağlı kalınmaksızın, hazırlanacak yönet* 
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından bu şekil
de maddenin değişikliği istenmiş. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi şimdi kabul edilen bu de
ğişik şekli ile Yüce Heyetin oyuna sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 32 madde 
değişik bu şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine da
yanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir 
temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri al
ma, geriverme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişik
liği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, ona
rım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, söz
leşmeler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf 
bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harç
tan bağışıktır. 

Bu kanun greğince teşekkül edecek fonlar
dan yapılacak sarfiyat, Artırma, Eksiltme ve 
ihale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumi
ye kanunlarına tabi değildir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde şimdi-
yedek söz istemiş bulunan arkadaşların isimle
rini «okuyorum : 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sa
yın ismail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Mahmut/ 
Bozdoğan, Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Abdül-
bâri Akdoğan ve Sayın Hamdi Orhon. 

Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yok. 
Sayın ismail Hakkı Boyacıoğlu, 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı Buyurunuz efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Saym Baş

kan, Sayın milletvekilleri, 83 ncü madde kanu
nun genel hükümleri muvacehesinde pek tabiî 
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olarak, bu kanunum ruhuna uyarak birtakım 
muafiyetler getirmiştir. Bu çak isabetlidir, çok 
yerindedir ve doğrudur. Fakat bizim burada 
delinmek istediğimiz bir nokta var. Maddenin 
son fıkrası; «Bu kanun gereğince teşekkül ede
cek fonlardan yapılacak sarfiyat, Artırma, Ek
siltme ve İhale, Divanı Muhasebat ve Mııhase-
bei Umumiye kanunlarına tabi değildir.» diyor. 
Buma bir diyeceğimiz yoktur, eğer dikkat bu-
yurulursa bu fonların harcamaları 13 ve 15 nei 
maddelerde sıralanmıştır. 13 ncü maddede teş
kil edilmiş bulunan fonun nasıl kullanılacağı 
14 ncü maddede açıklanmıştır. Bunlar gözden 
geçirilecek olursa meselâ, burada Bakanlıkça 
13 ncü maddede bu kanunun yürütülmesi ama-
ciyle bakınız (f) fıkrasında bu fonun kullanıl
masına dair bir bctıd tanzim edilmiştir: «Bu ka
nunun yürütülmesi amaciyle kurulan bürolarda 
İmar ve İskân Bakanlığınca onanan kadrolarda 
bu Bakanlıkça lüzum görülen süre için çalışan 
personel giderlerinin ve diğer giderlerin karşı
lanmasında,» bu hir. 

" : Diğer taraftan 14 neü madde de aynı şekil 
: de teşkil edilmiş 'Oİam ikinci fonun kuşanılma 
sini tesnit etmektedir. Bakanlıkça halk kon atı: 
veya nüve konut yapılması ve yaptırılmasında.. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi 'müh'm •olan: 
fon1 arın teşkili olduğu kadar fonların harcama 
•larının da 'bir zapturapt altına alınması esastır.. 

Şimdi burada sadece: «Bu kanun gereğince 
teşekkül edecek fonlardan yapılacak sarfiyat, 
Artırma, Eksiltme ve İhale, Divanı Muhasebat 
ve Muhasebe! Umumiye kanunlarına tabi delil
dir» demekle iş bitmiş olmaz. Bu fonların hangi 
esaslar dâhilinde sarf olunacağının bumda açık
ça belirtilmesi lâzımgelmektcdir arkadaşlar. 
Varın başımıza büyük gaileler, büyük işler 
açar. Teftişlerde güçlükler çıkartır, hesap vere
mez bir hale düşersiniz. O bakımdan bu sarfiyat 
şeklinin ya bir yönetmelikte bir esasa bağlan
ması veya başka 'bir şekil 'bulunarak bura.va ge
tirilmesi lâzım ve zaruridir. Çünkü, Bakanlık 
bütçesi ile karışık bir durum yaratılmaktadır. 
Ben size okudum maddeleri; bu basit 'bir madde 
değildir. Bu madde burada iyice İzah edilmeye 
muhtaç bir maddedir. Ya bunu düzonliyecoksi-
ııiz, veyahut da sarfiyatı esaslı bir tüzüğe mi. 
bağlıyacaksınız veya başka bir şekle mi bağlı
yacaksınız; burada izah edilmesi zaruridir. Ya

rınki teftiş ve kontrollarda suallere muhatap 
kılındığından sarfiyatın esaslı bir mesnede isti-
nadettirilmesi lâzımdır. Meselâ noktai nazar
dan bunu izah etmek mecburiyetinde kaldık, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh
terem arkadaşlar, gecekondu kanun tasarısının 
33 ncü maddesinin birinci 'bölümümde geçen 
«ivazlı veya ivazsız devir» tâbiri ile «alım, sa
tım» tâbirinin kaldırılmasını ve yerine «İrtifak 
hakkı tesisi» tâbirinin konulmasını teklif ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, 'buyurun. 
HAMDİ ORHON (Traibzon) — Muhterem 

arkadaşlar, burada iki nokta var. Birisi, damam 
Kırbaşlı arkadaşımın temas ettiği husus. Ben 
bunu bir Anayasa meselesi olarak mütalâa ede
rek görüşlerimi arz edeceğim. 

İkincisi, biz metinleri yazarken maalesef di
limize de uyduramıyoruz. Bundan evvel "bir ko
nuşmamda arz etmiştim. Hakiki ve hükmi şahıs 
tâbiri var hukukumuzda. Bunun Türkçesi ger
çek ve tüzel kişidir, Anayasamızda da böyle
dir. Bir de bakıyoruz, özel şahıs diye bir terim 
karşımıza çıkartılıyor. Yoktur efendim özel şa-
hn... özel teşebbüs var, özel şahıs deyince, bo
yu 1,70; kaşı siyah, başı böyle gibi bir tarifi ih
tiva eder. Biz ısrar ettik, bu terOm'i koyamayız, 
Türk Parlâmentosu olarak kanunlarımızı ya
zarken metinlerin dilimizdeki hukuk terimleri
ne uygun olması, Yüce Meclisin vakarına yakı
şır bir ha;klc olması şarttır. O zaman Aibbas Bey 
arkadaşım oturuyordu burada. Ya anladığından 
veya anlamadığından Öyle gittiydi, ö'zel şahıs 
olarak. İnşallah Senatoda düzeliir. 

Şimdi burada da böyile bir tâbir var. 'Tasarı-
n-n ilgili kısmını okuyorum, hepsini okuyarak 
vaktinizi almak istemem. «Tasarruf bonosun
dan ve her türlü vergi, resim ve harçtan bağı
şıktır» deniyor. Böyle, «bağışıktır» diye bir tâ
bir dilimizde yoktur. Bağış vardır fakat 'bağı
şıktır diye bir kelime yoktur. Muafın karşılığı 
olarak konmak isteniyor ve dilimizde yeni Türk-
çesini bulacağız diye madde anlaşılmaz bir haile 
getiriliyor. Yarın bu tatbikata 'gidecek, idari 
bir tasarruftur, Devlet Şûrası karşısında «Dil 
Kurumuna soralım, bağışık ne demektir?» mi 
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denecek... Muaf benim dilimin malı değildir, is- I 
temiyorum. Ama muafın tam karşılığını bulup 
buraya koyarsak mesele kalmaz. Bulamıyacak 
isek Türk tatarlarının diline uygun, uydurma 
bir kelimenin buraya getirilmesinin mânası yok
tur. 

Bu, aynı özel şahıs gibi bir tâbirdir. Bina
enaleyh bu kelimeler buradan kalkmalı, herke
sin aıılıyacağı: her türlü vergi, resim, veya 
şundan bundan muaftır, şeklinde olmalıdır ki, 
tatbik edeni, hâkimi, memuru anlasın. Yeni 'bir
takım lügat taşımıyalım yanımızda. Birisi bu. 

İkincisi; maddeyi ben Anayasa hukuku ba
kımından önemli görürüm. Şimdi, Artırma vo 
Eksiltme Kanununa tabi olmasın deniyor, doğ
rudur. Esasen Artırma ve Eksiltme Kanunu bu
günkü hayat şartlarımıza uymadığı için, her
gelen iktidar bunun değiştirilmesi yolundadır. 
Geldi geliyor, gitti gidiyor, daha Meclise de 
gelmiş değil. Binaenaleyh, o geledursun, hu çok 
acele olan hizmeti birtakım kanuni formüller 
içine sokarak güçleştirmek kabîl değil. O ba
kımdan Artırma Eksiltme Kanunu hükümleri
ne tabi değildir, fikrine iştirak ederim. 

Ancak, Divanı Muhasebatın yani Sayışta -
ymki onu da birazdan dile getireceğim, bakınız 
neler yapılıyor, - murakabesi dışında Devletin 
bir kuruşunun sarfına müsaade edilemez. Sayın 
Kırbaşlı arkadaşımızın bu husus üzerinde mes 
lekine uygun şekilde önemle durmasının yeri 
vardır. 

Şimdi evvelâ tâbire gelelim, sonra da esasa 
geçeceğim. Divanı Muhasebat deniyor Sayıştay 
yerine, olmaz bu. Yüce Meclis içerisinde sanki 
bu tâbirlerle hiç meşgul değiliz. Meselâ bir ka
nun çıkacak, Devlet Şûrası denecek. Hayır efen
dim, biz ona Devlet Şûrası demiyoruz artık, Da
nıştay diyoruz. îşte Divanı Muhasebat... Şimdi, 
bunu kaldırın, deyin Yüksek Komisyona, «ka
bul edemeyiz, iştirak edemeyiz» diye sesler çı
kar, olmaz. Buranın adı Sayıştay, kapısında Sa
yıştay yazar, Anayasada Sayıştay var, bunları 
düzeltsinler, biz teklif etmiyelim. 

Üçüncüsü, gelelim esasa. Devletin bir kuru
şunun dahi sarfı Sayıştayın murakabesi dışında 
•kalamaz. Sebep Anayasa diyor ki, Yüce Mecli
sin bir kuruşu dahi benim yani, Yüce Meclisin 
nam ve hesabına Sayıştayın murakabesine tasbi-
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dir. Bunu biz, gecekondu işinin kolaylaştırılma
sı için Sayıştayın murakabesi dışında tutmaya 
hakkımız yoktur, bu bir. 

İkincisi; şayet gene bir kolaylık havası için
de Sayıştayın murakabesine fon sarfiyatının 
girmesi için bir kolaylık arıyorsak o zaman Kır
başlı arkadaşımın fikri bu işi düzenliyebilir. 
Nedir? Ya bir talimatname, ya bir nizamname, 
tüzük yapılır. Çünkü beyler, bunların, görecek
siniz tatbikatta, çok aksaklıkları var. Belki 
1 - 2 3 sene bu fonlar ne şekilde tecelli ediyor 
diye, içimizde bir endişe yoktur, ama burada 
sayıp dökmeye de mahal yoktur, bu fonlıar Yü
ce Meclisin iradesine, hassasiyetine, tasarruf 
anlayışına göre sarf edilmiyor. Bir gün bunları 
Yüce Meclisin karşısına gelir, genel müdürün 
mesuliyeti olarak, tabiî binnetice Sayın Bakan 
arkadaşımızın mesuliyeti olarak buraya gelir. 
Binaenaleyh, yarın olması mümkün, her türlü 
kusurlu hareketleri önlemek için 'bunları ya bir 
tüzük veyahut da bir talimatla düzenlemeli. Hiç 
olmazsa bir sayın Bakan, tasarrufunun hududu
nu bilir, bir saym umum müdür tasarrufunun 
hududunu bilir. Ve o zaman mesuliyet ve kusur
lu hava da memleketin şurasında burasında es
mez. Yoksa, bugünkü şekilde ifade ettiği tek 
mâna şudur. Sayıştayın murakabesine tabi de
ğildir. Muhasebatı Umumiye Kanununa, Artır
ma ve Eksiltme Kanununa tabi değildir. Bunun 
müsavisi nedir? Keyfî sarf etmek demektir. Bu
nun başka bu* mânası yoktur. - Talimatlara ve 
tüzüklere tabi değildir. O halde keyfe mayeşa, 
bir savın genel müdür veya bir Bakan nasıl emre-
d?rse o şekilde sarf edebilir, mânasını taşır. Bu 
metin buradan böyle çıkmamalıdır. Bir tüzüğe 
yahut bir talimata bağlanmalıdır. Şimdi 'bir öner
ce versek, demin arz ettiğim gibi, Divanı Muha
sebata d ıh i... Kırbaşlı arkadaşım da gülüyor, ken
disine vaktiyle Komisyonda çok söyledik de... Yük
sek Komisyon diyecek ki, «İştirak etmiyoruz» 
Binaenaleyh şu mâruzâtımız nazarı dülakaıte alı
narak bu 5 - 10 dakika da düzeltilebiLir. Bunu 
Komisyon re'sen almalı, düzeltmelidir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN--Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

ĞA.N (İstanbul) — Saym Başkan, değerli Mil
letvekilleri, çok hayatî olan bir kanun tasarısı
nın müzakercslndeyiz. Bunum süratle kanunla^-
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-ması hususunda, 'gerek Komisyon, gerek Yüce 
Meclis, gerekse vatandaşlar musirdirler. 

Bu sebepten dolayı bâzı aksama'lar olduğun
da şüphe yok. Arkadaşların her biri kerratla söz 
almakta ve bunun büyük !bir •titizlikle tetkikini 
yapmakta ve kanunıun en iyi şekilde çıkması için 
gayret sarf etmektedirler. Bu yapılanı tekliflere 
Komisyonun bazen katıldığı, bazen katılmadığı 
oluyor. Katılmamış olmasının, Yüce Meclise kar
şı her hangi bir davranış olarak 'kabul edilme
mesini bilhassa istirham edeceğim. 

Bu madde üzerinde yapılan konuşmalarda 
Sayın Orhon, «bağışıktır» tâbiri üzerinde dur
dular. Buna aynen katılıyoruz. Bu kelime haki-
'katen biraz çetrefillidir, değiştirilmesine biz de 
iştirak etmekteyiz. 

İkinci teJklif Sayın Kırbaşlı tarafından ya
pılmıştır ki, Sayın Orhon da aynı şeye katılmış
tır. Buna da Komisyonca katılacağımızı şimdi
den işaret edelim. Yalnız 'bir nokta üzerinde 
durmak mecburiyetindeyiz. 

' S a y ı n Orhon, Divanı Muhasebat ve Muhase-
ıbei Umumiye tâbirleri üzerinde durdular ve de
diler ki, kapısında 'bile Sayıştay yazar, Anaya
sada dahi Sayıştay geçer. Ama, kanunlarının 
adı henüz değişmemiştir. Divanı Muhasebat Ka
nunu ve Muhasebe! Umumiye Kanunudur. Bi
naenaleyh, biz burada Divanı Muhasebat, ve 
Muhasebe! Umumiye Kanunu 'demek mecburi
yetindeyiz. 

Muaf tutulma meselesine igelince : Tabiî 
Âfetler Kanununda da bu hal mevcuttur. Âcil 
hallerde Divanı Muhasebatın tetkikinden ve 
denetiminden uzak tutmak mecburiyetindeyiz, 
Bu sebeple bu hükmü de buraya koymuş bulu
nuyoruz. Saygılarımla. 

BxVŞKAN —- Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim 

komisyon bu maddenin son fıkrasında, Di
vanı Muhasebat ve Muhasebe! Umumiye Kanu
nuna tabi değildir, demiş. Eeee, buna tabi olma
yınca neye tabi olacağını belirtselerdi, ben sor-
mıyacaktım ve mesele de biterdi. 'Fakat hakika
ten maddenin bu manzarası insana bir ürperti 
veriyor. Nasıl oluyor da Devletin bir 'kuruşu 
dahi hesapsız, kitapsız harcanmıyaeağına göre, 
Divanı Muhasebat yok, Muhasenei Umumiye 
Kanunu yok. Denetleme neye ıgöre yapılacak? 
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Ya tüzüğe veya ayrı bir mevzuata -göre yapıla
cağını izah etmiş olsalardı, mesele ikalmıyacaık-
t ı . Bunun izahına ihtiyaç vardır ve lüzumludur. 
Bunun izahı yapılmadığı takdirde hakikaten 
madde bu şekliyle kabul .edilirse, ilk bakışta 
Anayasaya aykırı gibi ibir manzara arz ediyor.-
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; halk arasında her zaman, dün, bu
gün, yarın en çok iktidarları ve parlâmentoları 
yıpratan şey dedikodudur, suiistimaldir. Halk 
bundan çok mutazarrırdır. Biz Meclis olarak 
nerede bir açık delik bulursak o deliği kapatmak 
mecburiyetindeyiz. Bütün idari reformlarda ve 
diğer reformlarda dikkat edilecek en mühim 
esaslardan birisi budur; Türk halkını suiisti
malden kurtarmak. Bütün dünyada bu bir me
seledir. Az gelişmiş memleketlerde daha büyük 
bir meseledir. Vatandaş, az bilgilidir, mücadele 
gücü yoiktur, yani mücadele gücü olduğu za
man kasabaya gidip *bu mücadeleyi yapamaz. 
Şimdi.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Madde üze

rinde söylüyorum Sayın Başkan. 
Artırma, Eksiltme ve İhale, Divanı Muhase

bat ve Muhasebci Umumiye kanunlarına tabi 
değildir. Şimdi, bizim acele çıkardığımız kanun
lara benziyor. Yani gecekondu işini şöyle bir 
çabuk yapalım, vatandaş kolaylıkla işlerini hal
letsin, diyoruz. Fakat kolaylıkla halletsin dedi
ğimiz sistem zararına oluyor. Geçenlerde burada 
oldu, cereyan etti bir hâdise. Söyledik o zaman 
da, Senatodan gelen metni şöyle yapalım, böyle 
yapalım, gitti, Cumhurbaşkanı veto etti, kanun 
üç ay, beş ay geri gitti. Madde, yapılacak sar
fiyat Artırma, Eksiltme ve İhale, Divanı Muha
sebat ve Muhasehei Umumiye kanunlarına tâbi 
değildir diyor. Oh ne güzel, serbest, yani gece
kondunun bu büyük fonu bir serbesti içerisine 
giriyor ve o zaman ne olacağı da ortada... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Daha ev
vel konuşuldu bunlar. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar-
kadaşım, siz mi yöneteceksiniz, biz bildiklerimi
zi söylemiyecek miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Keskin lütfen müdahale' 
etmeyiniz. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — O kadar isti
cal etmeyiniz. Bununla acaba bir ilginiz var mı 
diye düşünüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada fon dediği
miz şey, gün gelecek.... 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, 
anlaşılmıyan bir müdahalesi) 

Müdahale etmeyiniz. Dört sene ettiniz, hiç
bir zaman cngelliyemediniz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin rica ederim mü
dahale etmeyin. 

Buyurunuz, Sayın Ülker. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Engelle
me değil, bizim yaptığımız bellidir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın sataşa
na söylüyorum efendim, genel değil, özel. İste-
mp.zlerdi. Başkanlık Divanında bulundukla"»" 
zaman az konuşmayı isterlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu fon de
diğimiz şey böyle üç - beş bin liralık fon değil, 
gün gelecek bunun gelişme sırasında milyonları, 
on milyonları, yüz milyonları bulacak. Binaen
aleyh buradaki miktar büyüdüğü ve mesele bü
yük olduğu için suiistimal ihtimali de o derece 
geniş ve büyüktür. Şüphesiz benden evvelki ar
kadaşlar söylediler. Ama bir defa da bendeniz 
ısrar ediyorum, Artırma, Eksiltme Kanunu üze
rinde bir şey söyliyecek değilim. Fakat Divanı 
Muhasebat ve Muhasebei Umumiye kanuııları-

' na mutlak surette tabi olmalıdır. Bendeniz onun 
için bir takrir veriyorum, Divanı Muhasebat 
ve Muhasöbei Umumiye kanunları tâbirlerinin 
metinden çıkarılmasını arz ve istirham ediyo
rum. Böylelikle büyük bir suiistimal kaynağını 
kurutmuş olacağız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

GAN (İstanbul) — Biraz evvel komisyon adına 
Sayın Kırbaşlı ve Sayın Orhon'un görüşlerine 
katıldığımızı arz etmiştim. Bu sarfiyatın şekil 
ve suretinin yönetmelikle tesbit edileceğini bir 
tadil önergesi ile arz ve teklif etmiştik, dedim. 
Binaenaleyh mesele kalmıyor zannediyorum, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon.... 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

Komisyonun anlayışına müteşekkirim, maksat 
hizmettir. Yalnız bir noktada yine karşı karşıya 

kaldık. Şimdi efendim, Anayasanın 127 nci mad
desi «Sayıştay» diyor. O halde kapısındaki isim 
buradan kuvvet alınarak yazılıyor. O halde 
bundan sonra yapılacak kanunlarda Sayıştay 
tâbirini kullanacağız. Nitekim bundan evvel 
Sayıştay kanun tasarısı geldi buraya, bendeniz 
yoktum, müzakere ettiniz, kabul ettiniz otoma-
tikman kanunlaştı, sonra Sayın Cumhurbaşkanı 
iade etti. Onun da adı Sayıştay Kanunu. 

Efendim, eski kanunun adı Divanı Muhase
battır. Bunu da Divanı Muhasebat Kanunu ya
palım, böyle şey olmaz. Binaenaleyh buradaki 
tâbir mutlaka Sayıştay olacaktır. Ve bundan 
sonra gelecek bütün kanun maddelerindeki tâ
birler de Anayasadaki tâbirleri muhtevi olacak
tır. Bunda şüphe yoktur. 

Şimdi bir defa bunu lütfedin, iyi anlayış gös
terdiniz, bunu düzeltiniz. 

İkincisi, talimatnameler teminat değildir. 
Niçin değildir? Bunu kısaca arz edeyim. Tali
matnameleri bakanlıklar, hattâ müstakil genel 
müdürlükler yapar, kendi organları arasında. 
Yani her zaman bunu kendi kalıplarına uydu-
rabilirler. Kanuni teminat değildir talimatlar. 
Tüzük ise Devlet Şûrasının murakabesine tâbi
dir. Hazırlar Bakanlar Kurulu, oraya gider, ka
nunlara mutabakati oradan kazai bir süzgeçten 
geçer ve bir tüzük haline gelir. Ve bu tüzüğü 
değiştirmek arzuya göre kalıplaştırmak da 
mümkün değil. Çünkü aynı usule tâbidir. Yani 
kanuna yakın bir murakabe sistemi vardır. 
Onun için, bunu da lütfetsinler, nihayet iki sa
tırlık, üç satırlık bir tüzüktür, talimatname tâ
birinden çıkarsınlar, bir defa tüzük yapsınlar. 
Bağışık yerine muaftır, bunu düzelttiler, öteki
ni de mutlaka Divanı Muhasebat değil, Sayıştay 
diye tashih buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımız buraya bir teklif getirmemiş olsaydı, 
bir önerge sunacağını bize haber vermemiş ol
saydı bu konuşmayı yapmıyacaktık. Fakat bu 
durum karşısında mecbur kaldık, durumu biraz 

"daha gün ışığına çıkarmaya. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, müsadenizle bu 
hususta madde üzerinde görüşeceksiniz. Sayın 
Ülker'in vermiş olduğu değişiklik önergesine 
komisyon cevap verecektir. 
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FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim 
biz genel olarak bunu yapacaktık. 

BAŞKAN — Genel olarak madde üzerindeki 
görüşünüzü söyleyiniz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet efen
dim, burada genel olarak söyliyeceğimiz şudur; 
maddedeki, Artırma, Eksiltme ve İhale, Divanı 
Muhasebat ve Muhasebei Umumiye kanunlarına 
tabi değildir, fıkrası çok isabetle konmuştur. 
Bunlardan sarfınazar edecek yerde, bunlara ta
bi kılacak olursak birtakım formaliteleri de bu 
işin içine getirmiş oluruz ki, bugün için bu özel 
fonların özel hizmetlere tahsis edilmiş durum
ları vardır. Muvazenei Umumiye Kanununu na
zarı itibara aldığınız takdirde itâ âmirinden tu
tun da bir sürü formaliteleri bu işin içerisine 
sokmuş olacaksınız ki, bu vaziyet karşısında 
demoklesin kılıcı gibi, daima bu türlü işleyişi 
ile gözümüzün önünde bulunan bu kanunların 
içerisinden hizmeti sıyırıp vatandaşa götürmek 
imkânsız olacaktır. Bu bakımdan sürat isti yen, 
neşter istiyen, operasyon istiyen bu türlü mese
lelerde, diğer maddelerde kazandırdığımız sup-
leksi, sarfiyat yolunda bu maddede de vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde yeterlik öner

gesi verilmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü madde tavazzuh etmiştir. Kifayetini 

arz ederim. 
Antalya 

Hasan Akçalıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş değişiklik öner
gelerini aykırılıkları sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun 33 ncü maddesinin 

2 nci fıkrasından «Divanı Muhasebat ve Muha
sebei Umumiye» ibaresinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Meclis Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 33 ncü madde

sinde geçen «İvazlı veya ivazsız devir» ile «alım, 

satım» tâbirlerinin kaldırılarak «irtifak hakkı» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ağn 
Abdülbâri Akdoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 33 ncü maddesinin ilk fıkrasında 

yazılı (bağışıktır) kelimesinin (muaftır) şeklin
de değiştirilmesini ve maddenin sonuna aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

(Bu sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelik
te belirtilir.) 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 33 ncü maddesine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Burdu;* 

Faik Kırbaşh 

(Bu sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelik
te belirtilir.) 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyor. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka

tılmıyor. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Te-

kinel'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon tarafından yapıl

mış olan bir taleptir. 
Yüce Heyetin oyunu sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiycnler... Bu değişiklik Yüce He
yet tarafından kabul edilmiştir. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bu vaziyet 
karşısında önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi bu şekilde şimdi redakte edebile

cek misiniz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

GAN (İstanbul) — Aynen uygundur. Bir keli
me değiştirilmiş ve bir de fıkra ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi bu değişik şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 33 ncü madde değişik bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 34 ncü maddeye 
geçmeden, 31 nci maddede biraz evvel Yüksek 
Heyetinizin kabul etmiş bulunduğu bir değişik
lik önergesi üzerine madde Komisyon tarafın
dan yeniden düzenlenmiş ve Riyasete gönder
miştir. 31 nci maddenin bu değişik şeklini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesinin ilk fıkrasının 

evvelce Meclisimizce kabul edilen 5 nci madde
ye uygun olarak aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Balkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekincl 

Madde 31. — İmar ve İskân Bakanlığı bu 
kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere özel 
mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde 
yapı veya sair her hangi bir tesis bulunduğu 
takdirde bu yapı ve tesisleri sahipleri ile anla
şarak satmalabilir veya kamulaştırabilir. 

BAŞKAN — Yapılan değişiklik, Yüksek He
yetiniz tarafından kabul edilen değişiklik, birin
ci fıkra ile ilgilidir. Diğer fıkralar üzerinde bir 
değişiklik yoktur. Yapılan değişiklik üzerine 31 
nci maddenin birinci fıkrası Komisyon tarafın
dan bu şekilde düzenlenmiştir. 

31 nci maddenin birinci fıkrasını bu deği
şik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi, yapılan bu değişik şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 31 nci madde yapılan bu değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

34 ncü madde üzerindeki müzakereye başlı
yoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 
Tahsis amacına aykırı davranışların önlenmesi 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre 
belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve 
bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana 
gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itiba
ren 20 yıl süre içinde : 

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla takyidedi-

lemez. 
c) . Satış va'di sözleşmesine konu teşkil ede

mez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun gide

rilmesi talebine konu olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 
Ancak, ölüm, emeklilik, görev nakli ve Tür

kiye Emlâk Kredi Bankasının veya konut kre
disi veren diğer kuruluşların ipotekli alacakla
rından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu ka
yıtlara bağlı değildir. 

Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar dola-
yısiyle yapılacak satışlardan elde edilen bedel
den, bu kanunla ilgili borçları kesildikten ve 
varsa bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, be
lediyeden ve bankadan izin almak suretiyle, 
masrafını tamamen kendisi karşılıyarak ek ola
rak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para 
ilgilisine verildikten sonra, artanı 14 ncü mad
dede sözü geçen fona yatırılır. Bu bedelin bu 
fıkrada sözü geçen yaptığı ilâveler karşılığın
da yapı sahibine verilecek miktarı, diğer borç
ları sebebiyle de haczedilebilir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Sayın Reşit Ülker, Saym Nihat Diler, Sayın 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Mahmut Bozdo
ğan, Sayın Faik Krbaşlı. 

Sayın Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yoklar. 
Sayın Boyacıoğlu? 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Mahmut Bozdoğan?... 

Yoklar. 
Saym Faik Kırbaşlı, buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bu kanunun ruhuna" 
uygun olarak gayet tabiîdir ki, tahsis edilen ar
saların satılmaması, yalnız arsaların değil, bi- : 

nanm da satılamıyacağı söylendiğine göre, bu
radaki başlığın kanun yapma prensiplerine uy-
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gun olarak değiştirilmesinde bir kere fayda 
vardır. Çünkü, burada arsalar üzerine inşa edi
len yapılar da dendiğine göre, bunun, tahsis edi
len arsaların satılamıyacağı başlığı isabetli kon
mamıştır. 

Birinci nokta bu. 

İkinci nokta; «Bu kanuna göre belediyece tah
sis olunan arsalar ve bu arsalar üzerinde inşa edi
len yapılar, ölüm veya emeklilik halleri...» Ondan 
sonra... «Emlâk Kredi Bankasının veya konut 
kredisi veren diğer kuruluşların bu kanunun uy
gulaması ile ipotekli olacaklarından dolayı yapı
lacak satışlar müstesna olmak üzere,» deniyor. 
Ondan sonra ne olacakmış? «20 yıl süre ile ivazlı 
veya ivazsız devir, temlik, rehin, haciz ve işgal olu
namaz.» Güzel. 

Şimdi burada özel hal olarak çok enteresandır, 
sadece ölüm ve emeklilik halleri alınmış. Peki, 
insan hayatında emeklilik, devir, temlik v. s. esas 
alınmıyor da meselâ evlenme de nazarı itibara 
alınabilir, bir medeni değişikliktir, ailede ve şa
hısta da değişiklik yapar. Eğer şahsi halleri bu
nun içine koyuyorsak, bunu da cvleviyetle koy
makta mahzur yoktur. Kaldı ki, emeklilik deni
yor. Kimin emekliliği? Aileden kocanın mı, ka
dının mı emekliliği mevzuubahistir? Yarın bu da 
başımıza iş açacaktır. («İkisinin de» sesleri.) İki
sinin de mümkün olabilir. Bu bakımdan bunun 
tashihinde, komisyonca bilhassa sözle tescilinde 
isabet olur kanaatindeyim. 

Diğer taraftan diyoruz ki, «Bu kanundan do
ğan ipotekli alacaklar dolayısiyle yapılacak sa
tışlardan elde edilen bedelden, bu kanunla ilgili 
borçları kesildikten ve varsa bu kanuna aykırı ol
mamak üzere ve izin almak suretiyle masrafını ta
mamen kendisi karşılıyarak ilâveten yaptığı yapı 
ve tesisler için harcadığı para...» 

Şimdi, bunu adam ne ile tevsik edecektir? Har
cadığı parayı tevsik edecekse, bunu normal ticari 
usullerimizde veya malî kanunlarımızdaki gibi 
mi tevsik edecektir, yoksa bunu keşif yoliyle ken
disi mi takdir ettirecektir bir başkasına? Biz bu
nu da şahsan mühim görmekteyiz. Bu bakımdan 
bu noktanın maddeye bir şey ilâve edilmemiş olsa 
bile, Komisyonca tavzihinde zaruret vardır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa

yın Orhon. 

HAMDİ ORIION (Trabzon) — Efendim 
34 ncü maddenin (e) fıkrasına kadar olanlar ha
mi tedbirlerdir, gecekondu sahiplerini koruyucu 
tedbirlerdir; küçük bir mülkiyettir, yerindedir. 
Yalnız aşağıdaki kayıtlar; Sayın Komisyondan 
rica ediyorum, ölüm kelimesinden sonra bir vir
gül konması gerek. Çünkü ölümle emeklilik iç içe 
girmiştir. Emeklilik ona yaklaşan yoldur, fakat 
çabuk bir yol değil. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — O matbaa hatası imiş, aslında 
varmış efendim. 

HAMDİ ORIION (Devamla) — Evet efen
dim, olabilir. Ölüm, emeklilik, görev nakli ve 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının alacağı kar
şısında bu himaye tedbirleri işlemiyor. 

Ölümü anladık, emeklilik, yani orada gecekon
dunun sahibi memur ise, emekli olduğu zaman de
vir yapabilecek, temlik edebilecek, reline verebile
cek, satabilecek, taksim edebilecek, şuyulanabile-
cek, yalnız bunlar «e» fıkrasına girmez. Haczi de 
mümkün olacak o zaman tabiî. Bütün bu tedbir
ler tatbik edilmedi deyince... Çünkü «e» fıkrası 
«haczedilemez ve işgal edilemez» şeklindedir. De
mek ki, gecekondu sahibi emekli olduğu zaman, 
yukarıdaki beş fıkra ile (e) fıkrası ile o zaman bu 
bina haczedilcbilccek, işgal edilebilecek. Bu garip 
bir şey olur. Yani emeklinin durumu zaten ye
rinde değildir. Devretsin, satsın, ama haczedilme
sin. Bu yol açık kalıyor. Haczedilmesin, bu bir. 
Ve işgal edilmesin. İşgalden de burada mânası
nı anlıyamadım. Zaten adamın mülkiyetinde olan 
bu mal başka birisi tarafından işgal edilirse tah
liye ettirir, v. s... Yani, işgali de anlamış değilim. 
Görev nakline de aklım yatmadı. Yani, bir gece
kondunun sahibi yine bir memurdur, bir hizmet
lidir, bir Devlet personelidir, ufak maaşlı bir ar
kadaşımızdır. Ankara'da otururken İzmir'e ve
rilmiştir. İzmir'e verildiği zaman bütün bu fıkra
lar işliyor. Satıyor, rehnediyor, haczediyor. Bir 
kere haciz kelimesi katiyen şâmil olmamalı. Hani, 
satsın devretsin, üç - beş kuruşunu alsın ama, sat
mıyorsa haciz edilsin mi adamın malı? Yani, baş
ka alacaklılar gelsin de adamın malını haciz mi 
etsin? Bu da tutmadı. 

Sonra, Emlâk ve Kredi Bankasına ipotek hak
kını, haciz hakkını kesin olarak tanıyor. Yani Em
lâk ve Kredi Bankası bu gecekondu sahibine 2 - 3 
bin lira vermişse, muayyen müddet içinde de bu 
ödenmemişse satıyor, tasfiye ediyor, parasını alı
yor, fazlasını şuraya, buraya yatırıyor. Fakat o 
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gecekondu sahibinin başkasına olan borcu karşı
lığında haciz işlemiyor. Yani Emlâk ve Kredi 
Bankasına bir imtiyaz tanıyoruz, alacaklı vatan
daşın hakkını ref ediyoruz. Gecekondu sosyal bir 
dâva. Lütfetsinler de, Emlâk ve Kredi Bankasını 
bu kadar rijit, sert bir hükümle, sattı, aldı, gibi 
bu hali buradan kaldıralım. Ilasan'm, Hüseyin'
in alacağının teminatı yok. Emlâk ve Kredi Ban
kası bu gecekonduya ne verir, ya 2 000, ya 3 000, 
bilemeclin 5 000 lira verir. 5 000 lirayı öder de 
800 lirayı ödiyemezse çat - çat satılacak o bina. 
Bu şekliyle bu sosyal dâva halledilmiş olmaz. Bi
naenaleyh, bunu da izah buyursunlar. Bu belki 
benim anladığım şekilde değil ama, maddeden 
anladığım bu. Sonra, hakikaten çok mühimdir; 
ölüm, emeklilik, nakil deniyor... Nakilde bir de
fa bu maddeler işlemem elidir. İşliyecekse şu «e» 
fıkrası hiç işlemem elidir. Yani adam emekli ol
du diye bütün alacaklılar o zatın başına karga 
gibi konmasın. . Yani haczedilmesin, işgal edilme
sin. Bu hususta da bizi tenvir buyursunlar. Be
nim anladığım şekilde ise çare bulsunlar, benim 
anladığım şekilde değil de, daha yapıcı bir şekil
de ise, izah buyursunlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ülker söz mü istiyorsu

nuz? Sayın Komisyon da söz istiyor. 
Sayın Komisyon, takdimen söz hakkınızı kul

lanacak mısınız? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

' ĞAN (İstanbul) — Konuşsunlar efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu 34 nc'ü madde lüzumlu fakat 
aynı derecede halkımızın millî geleneklerine ay
kırı bir maddedir. Yani, huzursuzluk verecek 
bir madde yapacağız. Böyle bir tedbire ihtiyaç 
var, fakat halkımız tapuya büyük önem ver
diği için, yani, mülkiyete çok büyük önem ver
diği için, bu mülkiyet hissini duyamıyacak. 
Çünkü, bu mülkiyet hissini veya mülkiyet hak
kının tabiî neticeleri olan devir ve temlik bu ka
nun hükümlerine göre, belediyelerce tahsis olu
nan arsalar, yapılar, binalar, taşınmaz mallar 
20 sene müddetle devir edilmiyecek, temlik eclil-
miyeeek, rehin edilmiyecek, satış vaadi yapıl-
mıyacak, izalei şuyû yapılmıyacak, haciz olun-
mıyaeak. Bu, esas itibariyle bizim milletimizin 
umumi geleneklerine, millî geleneklerine aykırı 
bir şey. Ve seçim bölgesinde gecekondu sahip

leri ile konuştuğumuz zaman daima buna karşi 
reaksiyon gösterdiler. Fakat bir formül de bul
mak imkânına sahip olamıyoruz. Yani bu for
mül bulunabilse vatandaş tapusunu almak ve ili
şiğini kesmek istiyor. Hakikaten çok yerde, Çe-
liktepe'de, Gültepe'de, Zeytinburnu'nda hep söy
lediler. Her zaman ifade ediyorum. Beyefendi, 
biz para da vermeye razıyız, taksite bağlayın. 
Ama bizim elimize bir tapu verilsin... Şimdi 
madde bu esası getirmekte. Burada başka bir 
çare görülmediği için veya gösterilmediği için 
yani, bu duygumuzu ifadeden başka bir diyece
ğim yok. Ama, bu maddeye göre, satılmaması 
istisna olduğu halde, ölüm, emeklilik, görev nak
li, Emlâk Kredi Bankası alacağı dolayısiyle sa
tış yapılır. Şimdi, bu satış, bunun üzerinde de
ğerli arkadaşlarım fikirlerini söylediler, onların 
üzerinde duracak değilim, onlar kendi fikirleri
ni savunuyorlar. Şimdi bizim düşündüğümüz 
nokta şudur; biz bir arsayı Hazineden alaca
ğız alacağız veyahut satınalacağız, önleme böl
gesi, demin geçen maddelere göre, masraflar ya
pacağız. Sonra, emeklilik, ölüm, görev nakli 
hallerinde bu arsanın satılmasını kabul edece
ğiz. Bunlar zaruri hallerdir aslında, bir kısmı, 
satıldığı zaman gönül ister ki, mantıkisi odur ki, 
gene mademki bunun içine Devletin hakkı gir
miştir, birtakım şartlarla verilen arsa bahis mev
zuudur, her hangi bir kimseye verilen arsa de
ğildir o, öyleyse bu arsanın satışı sırasında da 
bu kanundaki şartlarla satılması temin edilmeli
dir, dışarıya satılması önlenmelidir. O zaman bu
rası bir nevi suiistimal kapısı haline gelebilir. 
Meselâ, Emlâk Kredi Bankasına borcunu ödemez 
eğer burada bir açık bırakırsak biz, benim ak
lıma gelen, («Madde var» sesleri) Yani burada 
açık kapı bırakmak lâzımdır. Arkadaşlarım, 
«madde var» diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (istanbul) — Komisyon bu yolda 
bir tadil önergesi vermiştir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu bakım
dan ıbu nokta üzerinde duruyorum. Yani bu 
kanunla esas itibariyle hazinede/n aldığınızı ge
ne bu kanundan istifade 'edecek insanlara ve
relim. Böylece de daha çok ibişiyi memnun et
me imkânına sıahiboluruz. Yoksa burada bir 
açıklık bıraktığımız zaman oradan bir sızıntı 
olur. 

Saygılarımla. . . 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, irti
batın bozulmaması için bu maddenin bitimine 
Ikadıar Yüce Meclisin çalışmalarının devamı hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz Sa
yın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Reşit Ülker arkadaşımızın 
irşatlarına teşekkür ederiz. Esasen komisyon
ca bu yolda bir tadil önergesi de vermiş bulun
maktayız. 

Şimdi, Saym Hamdi Orhon'un temas ettik
leri bir noktaya dokunacağım. Bu kanundan 
maksat vatandaşların hakları değil, kanunun 
hedefinin maksadının korunmasıdır, (c) fıkra
sında, haczedilemez denilmektedir. Düşünü
nüz. bir vatandaş gecekondu kanunundan isti
fade etmek suretiyle bir eve sahibolmuş, ama 
dlğıer taraftan ticari şu veya bu işlere girmiş 
(borçlanmış, bu gecekondudan başka da hirşeyi 
yok. Bu gecekondusuna güvenerek yapmış ol
duğu bu teşebbüsünden dolayı gecekondusu 
haczedilirse o zaman gecekondusuz kalacaktır. 
Binaenaleyh, bu kanuna bu hükmü koyduğu
muz takdirde vatandaş bilecektir ki, gecekon
dusu haczedilemiyecak yani yapacağı teşebbüs
lerde karşılık olarak gecekonduyu gösteremiyc-
cektir. Bu sebepten bu hüküm konmuştur. Ya
ni burada maksat vatandaşın hakkı değil, ka
nunun maksadı korunmuştur. Kanunların uzun 
•Ömürlü olması, realitelere uygun olması ve 
başka kanunlarla çelişik bulunmamasiyle müm
kündür. 6188 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 
aynı hükmü taşımaktadır. Müsaadenizle oku
yayım : «Ölüm, emeklilik ve memuriyet nakli 
halleri ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak sa
tışlar müstesna. olmak üzere bu kanuna göre 
belediyelerce tahsis olunan arsalar üzerine 
inşa edilen binalar on yıl süre ile satılamazlar.» 
Mutabakat aşikâr. Şimdi, Emlâk Kredi Banka
sının istisna edilmesi hususuna temas ettiler ar
kadaşlar. Elbeteki doğrudan doğruya para ve
ren Emlâk Kredi Bankasıdır. Bunun hakkını 
(korumazsanız bankanın ne durumda kalacağı 
izahtan varestedir. Bu sebeple bunu da istis
nai bir duruma sakmuş bulunuyorsunuz. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımla. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz?. Buyu
runuz Saym 0;hon.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Saym Kırbaşlı söz mü istiyor

sunuz ? 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

ben haciz edilemez gibi himaye tedbirlerine 
karşı değilim. Ne diyor üçüncü fıkra? ölüm, 
emeklilik, memuriyet nakli halleri vâki olduğu 
zaman şu yukarıda sayılan altı fıkra işlemez, 
diyor. Yani, devredilebilir, temlik edilebilir, 
satılabilir, şu olur, bu olur. 'Sonra (e) fıkra
sında ne deniyor? Haczedilir.. Yani gecekondu
da oturan bir fakir vatandaş öldüğü zaman oğ
luna, hanımına veya yavrularına balan bu bi
na, haczedilecek. Ben bunu soruyorum. Yoıksa 
himaye tedbirinim aleyhinde değilim. Hacze
dilecek... Olmaz, diyorum bu bir odacıdır garip, 
nakletmigtir Erzurum'a. Ne olacak? Haczedi
lecek. «Efendim, ben Erzurum'a gittim diye 
neden benim binam haczedilecek?» derse.. Ve
ya om ekli olmuş; emekli olmuşsa o kadar hiz
met etmiş foJkir, yine o gecekondusunda otu
racak. Bu takdirde (e) fıkrasındaki haciz hük
mü işleyecek. Yani Hasan, Hüseyin v.s. karga
lar üşüşecek başına. Ben bunu önleyelim diyo
rum. Yoksa diğer himaye tedbirlerini kaldıra
lım demiyorum. Saym sözeü arkadaşım beni 
yanlış anladılar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeç. 

tim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Bundur) — Sayın 

arkadaşlarım, burada 20 yıl müddetle devir ve 
temlik edilemiyeceği hususu bize çok uzun gel
mektedir. Bir defa yukarıda, Emlâk Kredi 
Bankasından bahsedildiğine göre, biç olmazsa 
bunun Emlâk Kredi Bankasının bugünıkü mev
zuatına uydurulmak suretiyle diğer vatandaş
larla aynı ve eşit muameleye tabi tutulmasında 

— 484 — 
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fayda mülâhaza etmekteyiz. Şöyle iki; eğer 
Emlâk ve Kredi Bankasına borçlanmak suretiy
le bu evi yapmışsa.. Gayet güzel. Peki, Emlâk 
ve Kredi Bankasının bugün bir mevzuatı var
dır. Yüzde muayyen bir miktarı ödedikten 
sonra evi devir ve temlik edebileceksiniz. Ge
cekondu sahibinin ne kabahati var efendim 
20 yıl beklemesi için?.. Bu 'bakımdan, bu işin 
tbu şekilde düzenlenmesinde fayda vardır ar
kadaşlarım. Sayın Komisyondan rica ediyorum, 
bu maddeyi, maddenin hiç olmazsa bu nokta
sını da eğer Emlâk ve Kredi Bankasına borç
lanmak suretiyle, iki bin, üç bin liralık bir 
borçlanması varsa, bu borçlanma suretiyle in
şa edilmiş bulunuyorsa, hiç olmazsa Emlâk 
ve Kredi Bankasının bugünkü mevzuatını naza
rı itibara alarak ıbir risk marjı da düşüldük
ten sonra geride kalan kısma göre, bugün Em
lâk ve Kredi Bankası hareket etmektedir, bıra
kınız bu gecekondu sahibi de hiç olmazsa bor
cunun muayyen 'bir kısmımı ödedikten sonra sa
tabilsin efendim. Onun için bu noktaya Ko
misyonun dikkatini çekmek istedik. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakere
lerin yeterliğine dair bir önerge gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Kifayetin oya 

vaz'ını saygiyle rica ederim. 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAKAN — Esasen başka söz istiyen yok
tur. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
34 noü Maddeye aşağıdaki fıkranın ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşil Ülker 

«1 nci fıkra gereğince yapılacak satış ve 
işlemler ancak bu »kanundan istifade edebile
ceklere yapılabilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 34 ncü maddesinin son fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
eedrim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Haki Tekinel 
(Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar 

dolayısiyle yapılacak satışlardan elde edilen 
bedelden, bu kanunla ilgili borçları kesildikten 
ve varsa bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, 
belediyeden ve bankadan izin alarak, masrafını 
tamamen kendisi karşılamak suretiyle ek ola
rak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para, 
ilgilisine verildikten sonra artanı, 14 noü mad
dede sözü geqen fona yatırılır. Satış bedelinin 
bu fukra gereğince ilgiliye verilen kısmı, di
ğer ıborçları sebebiyle de haczedilebilir.) 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettim. 
«Ancak» Kelimesinden sonra, 
«(e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şar

tiyle» ibaresinin ilâvesinin arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Hamdi Orhan 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker 
teker okutup oyunuza sunacağım. 

(Isrtanibul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. , 

(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Istanfbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyunu 

sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi hu önergeye Ikatılmış bulunduğunuza 
göre komisyon tarafından verilmiş bulunan 
önergenin de ufak bdr değişiklikle gelmesi ica-
bediyor tahminindeymı. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, bir
likte tanzim 'ettik, aksaklık olmıyaeaktır. 

BAŞKAN — Değişikliği okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun Başkanı İsmail Hakkı 

Tekincl'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 

bulunan bu -değişiklik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tekine!, şimdi kabul 
edilen en son .değişiklik 'önergesi madde için
de mütalâa edildiği zaman aynı ibareyi mi ta
şıyacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet efen
dim, aynı ibareyi taşıyacaktır. Ancak, kclime-
siınden sonra aradaki ibare konulacaktır. Esa
sen ıbu önergeyi Sayın Haindi Orhon ile birlik
te hazırladık. 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin şimdi kabul 
etmiş bulunduğu bu önergeler muvacehesinde 
maddeyi yenibaştan okutacağım. 

Tahsis umacına aykırı davranışların önlen
mesi : , • 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre 
belediyelerce tahsis olunan /arsalar, yapılar ve 
ıbu arsalar üzerinde yapılan bina ile ni'eydana 
gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itiba
ren 20 yıl süre içinde : 

a) Devir ve temlik, olunanıaız. 
b) Eehin ve diğer aynî .haklarla takyide-

dilemcz. 

c) Satış va'di sözleşmesine konu teşkil 
edemez. -

d) Taksim ve satış suretiyle şüyuum gide
rilmesi talebine ikoııu olamaz. 

e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 
Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz .kalmak 

şartiyle, ölüm, emeklilik, -görev nakli ve Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının veya konut kre
disi yeren diğer kuruluşların ipotelkli alacak
larından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu 
kayıtlara bağlı değildir. 

Bu kanundan doğan ipotekli 'alacaklar do-
layısiyle yapılacak satışlardan elde edilen be
delden, bu kanımla ilgili borçları kesildikten 
ve varsa bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, 
belediyeden ve bankadan izin alarak, masra
fını tamamen kendisi kar.şılamaık .süratiyle ek 
olarak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı 
para ilgilisine verildikten sonra, artanı 14 ncü 
maddede sözü geçen fona yatırılır. Satış bede
linin bu fıkra gercğincıe ilgiliye verileri, .kısmı, 
diğer 'borçları sebebiyle de haczedilebiiir. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi değişik -oku
nan bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 34. ncü madde bu oku
nan şekliyle kabul'edilmiştir,. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksele Meclislin 
daha önce almış olduğu karar gereğince muay
yen saat. gelmiş bulunmaktadır. 8 Temmuz 1966 
Cuma ıgünü saat 15,00 te. toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,15 

»>•••« 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. . — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, T. C. Ziraat Bankası tarafından, şimdiye 
kadar, hangi şehirlerimizde ikramiye apartman
ları yapıldığına dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı M acıt Zeren'in yazılı cevabı (7/62) , 

29 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret . Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulm.psnu arz y e rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şcnyurt 

Şimdiye kadar Ziraat Bankası tarafından 
hangi şehirlerimizde ikramiye apartmanları 
yapılmıştır ve bunlar için sarf edilen paranın 
miktarı nedir? . • \ • 

-— 4SG 
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T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

İç Ticaret Genci Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4/11064 

Banka ve kredi. 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi- 4 . 2 . 1966 gün ve 7/62-1188-5128 

sayılı yazınız. 
.. T. O. Ziraat Bankası tarafından, şimdiye 

kadar, inşa ettirilen ikramiye apartmanları 
hakkında Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
taralından verilen, yazdı soru önergesine ait 
cevap ilişikte sunulmuştur.. 

Bilgilerine arz. ederim. 
Maeit Zcren 

;. Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, T. C. 
Ziraat Bankasının ikramiye apartmanları il<> 

ilgili yazılı sorusunun cevabı 
Soru : Şimdiye kadar Ziraat Bankası tara

fından hangi şehirlerimizde ikramiye apartman
ları yapılmıştır ve bunlar için Harf edilen pa
ranın miktarı nedii'? 

Cevap : T. C. Ziraat Bankasınca şimdiye 
kadar Ankara, İstanbul; İzmir, Bursa ve Edir
ne şehirlerinde ikramiye apartmanları inşa et
tirilmiştir. 

İkramiye apartmanlarının yaptırılmasına 
başlandığı 1950 yılından 1965 yılı sonuna kadar, 
Bankaca bu konuda toplam olarak 11 708 495,30 
lira sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki cetvelde şehirler itibariyle apart
manların inşa edildikleri yıllın* ve maliyet ' tu 
tarlanı gösterilmiştir. 

Şehir 

Bursa 
• » 

» 
Edirne 
İzmir 
Ankara 
. » 
> 
» 

> 

Apartmanların 
inşa edildiği 

1955 
1952 
1953 
1961 
1954 
1957 
1955 
1950 
1059 
1953 

yıl Maliyet 

243 
38 

231 
360 

75 
317 
46 
50 
29 
26 

tutarı 

907,88 
406,35 
444,68 
757,79 
824,22 
546,12 
.128,86 
178,77 
2171'80 
337,84 

ehir 

» 
» 
» 
» 
tanbul 
» 
» 
» 
» 
» 

Apartmanların 
inşa edildiği 

1965 
1961 
1954 
1963 
1964 
1965 
1964 
1963 
1960 
1963 

yıl Maliyet tutarı 

531 341,37 
140 253,28 
15 048,45 

2 720 489,— 
1 337 226,26 
2 139 036,45 
1 279 440,34 
1 553 944,92 

380 102,92 
179 862,— 

11 708 495,30 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Bursa'da sahiplerinin muvafakati alınmadan ve 
bedelleri ödenmeden, yol uçmak suretiyle arsa
ları ellerinden alınanların arsa bedelleri konu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı 
Hasan Dinçcr'in yazılı cevapları (7/67) _ 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bursa'da vali ve belediye reisliği zamanında 

sahipleri arsalardan; sahiplerinin rıza ve muva
fakati alınmadan, bedelleri ödenmeden, sahip
lere haber dahi verilmeden Devletin vasıtaları 
kullanılarak, yol açmak gibi kanun dışı hareket
lere tevessül etmekte bir mahsur görmiyen dev
rin Vali ve Belediye Eeisi Enver Kuray. Son
radan şikâyetçi olanları da; şöhretli akrabaları 
ile Valilik Konağında tertip ettiği eğlencelerde 
memnun ettiği kimselere dayanarak. Bertaraf 
ettiği söylenmekte ve bunun yankıları devam 
etmektedir. 

Bursa Belediyesinin başına büyük dertler 
açan, vatandaşları muzdarip eden'bu hâdise, su
retini ilişikte takdim eylediğim Bursa'da mün
teşir Hâkimiyet Gazetesinin 28 Ocak 1966 tarihli 
nüshasında yayınlanmış, ayrıca Bursa Belediye 
Başkanı da bu yolda bir beyanat vermiştir. Çok 
kötü bir misâl olarak ortada duran ve umumi ef
kârı rencide eden bu halin, İçişleri ve Adalet 
bakanlarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili 
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28 Ocak 1966 tarihli Hâkimiyet Gazetesinin 
yayınladığı yazı suretidir. 

Kuray'ın kanunsuz tasarrufu belediyenin ba
şına iş açtı. 

Ucuz mesken sahasında rızaları alınmadığın
dan arazileri işgal edilen vatandaşlar bir milyon 
lira alacaklı. 

Ucuz mesken sahasının kuruluşu sırasında o 
zamanki Vali Enver Kuray'ın emri ile bedelleri 
ödenmeden istimlâk edilen arsaların sahipleri 
haklarını alabilmek için mahkemeye başvurmuş
lardır. 

Belediyeden bir milyon lira civarında ala
caklı bulunan vatandaşlar dünde Belediye Reisi 
Kemal Bengü'yü makamında ziyaret ederek 
1963 yılında kanunsuz olarak ellerinden alman 
arsa bedellerinin ödenmesi için yardımcı olma
sını rica etmişlerdir. 

Eski idarenin Bursa Belediyesini çok zor du
rumda bırakan geçmiş tasarrufu hakkında (Ka
nunsuz) deyimini kullanan Belediye Reisi dün 
bu konuda şunları söylemiştir. 

(Davutkadı - Ucuz mesken sahası; ucuz mes
ken - Karaköy asfaltı arasında bulunan ve eski 
idare tarafından bedelleri ödenmeden istimlâk 
edilerek yol haline getirilen arazilerin sahipleri 
şimdi paralarını almak istemektedirler. Bu hak
lı muamelenin sureti cereyanı mahkemede devam 
etmektedir. Bahis konusu yerler Vali Enver 
Kuray tarafından hiçbir istimlâk muamelesine 
tevessül edilmeden nafıanın araçları ile halkın 
arazisi halkın muvafakati alnımadan yola kalbe-
dilmiş ve bu suretle Anyasaya aykırı bir tasar
rufta bulunulmuştur. Bu durum Belediyemizi 
üzmektedir. Fakat vatandaşların haklı taleple
rini yine Anayasanın hükümleri içinde verebil
mek için konuyu incelemekteyiz.) 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6 . 5 . 1966 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

621-2-302-2/6849 

Konu : Bursa Milletvekili Kasım 
önadı m'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa Vali ve Belediye Başkanlığı zama

nında sahipli arsalardan, sahiplerinin rıza ve 
muvafakati alınmadan, bedelleri ödenmeden, 

sahiplerine haber dahi verilmeden, Devletin 
araçları kullanılarak; sonradan şikâyetçi olan
ları da şöhretli akrabaları ile Valilik Konağın
da tertibettiği eğlencelerde memnun ettiği kim
selere dayanarak bertaraf ettiği söylenen ^ Bur
sa Belediyesinin başına büyük dertler açan, va
tandaşları muztarip eden bu hâdisenin müseb-
b'ibd Enver Kuray hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bursa Milletvekili Kasım önadım tara-
fndan verilip 14 . 2 . 1966 gün ve Genel Sek
reterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/67-1259/5463 
sayılı yazılariyle Bakanlığımıza tevdi edilen 
yazılı soru önergesindeki konunun Mülkiye 
müfettişlerine yerinde yaptırılan ineelettiril-
mesinde: 

1. Bursa Belediyesine komşu (Değirmen-
llkızık köyü) nün öteden beri şehrin Davutkadı 
ilkokulundan köylerine ve köylerinden İnegöl 
asfaltına kadar yolun yapılmasını, köylerine 
belediye tarafından elektrik verihnesâni, köyle
rinin imar plâmnm ve parselasyonunun yapıl
masını arzu ettikleri, bu maksatla köy derneği
nin 23 . 7 . 1957 gün ve 48 sayılı kararı ile Bur
sa Belediyesi sınırlan içine girmeyi kabul et
tikleri, 

2. Bursa Vali ve Belediye Başkanlığına 
Enver Kuray tâyin edilince köy halkının bu 
amil a r nı Vali ve Belediye Başkanına tekrar 
bildirdikleri, bunun üzerine Valilik - Belediye 
Başkanlığınca bu arzunun yerine getirilmesi 
için çareler aranmaya b a ş l a n d ı , 

3. a) Köyle İnegöl asfaltı arasındaki ara
zinin, şehrin gelişme bölgesi ve sosyal konutlar 
alam olarak ale alınıp bu alamn mevzii imar 
Dİâm düzenlenerek bu plânın 28.4.1962 tarihin
de imar ve îskân Bakanlığının 23001-30065/13-1 
sayılı yazısiyle onandığı böylece Değirmenlikı-
zık köyü civarının Bursa şehrinin imar sınırla
rı içine girmiş bulunduğu, 

b) Yine bu alanın 28 . 10 . 1963 tarihinde 
belediye meclisi yerine kaim olan belediye en
cümenince smırları içine alınmış ve bu kararın 
1580 sayılı Belediye Kanununun 5 nci maddesi 
gereğince 28 . 2 . 1964 gün ve 6/2758 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onanmış bulundu
ğu, 

c) 1962 yılında Türkiye'nin dört büyük 
şehrinde yapılması kararlaştırılan ucuz konut
lar için Bursa Belediyesine de tmar vç tsk&n 
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Bakanlığınca 4,5 milyon lira ödenek ayrıldığı, 
yukarda belediye sınırlan içine alındığı bildiri
len alan içinde ve köye 200 ile 300 metre uzak
lıkta, büyük bir kısmı Hazinenin, bir kısmı 
Değirmenlikızık köyünün ve bir kısmı da bele
diyenin olmak üzere ucuz konutlara arsa sağ
lanıp şuyulandırılmış, parselasyon plânları 
yapılmış ve alınan 4,5 milyon lira ile burada 
17 blok halinde 350 daireden ibaret ucuz ko
nutların yapılmasına başlanmış bulunduğu, 

4. a) Adı geçen paranın yalnız ucuz ko
nutların yapımına harcanabileceği; su, elektrik, 
kanalizasyon ve yol gibi hizmetlerin belediye
ler tarafından sağlanacağı öngörüldüğü cihet
le, yol açma işinin belediyeye büyük bir kül
fet yüklemeden sağlanması için köylülerle te
masa geçildiği, 

b) Köylülerin yola gidecek arazilerinin 
% 25 ini karşılıksız olarak belediyeye bağışla
mayı sözlü okrak vadettikleri, böylece G785 sa
yılı imar Kanununun 42 nci maddesi gereğin
ce yola giden arazinin % 25 e kadar kısmının 
bedelsiz olarak alınması, % 25 den fazlasının 
da kamulaştırma ile yola kalbedilmesi düşünül
düğü, 

c) Bunun üzerine belediye ile Bayındırlık 
Müdürlüğü arasmda yapman 2 . 1 . 1962 günlü 
Protokol gereğince akar yakıt ve personel mas
rafları belediye bütçesinden verilmek suretiy
le yolun Bayındırlık Müdürlüğü araçları ile 
açılmasının sağlandığı, 

ç) Bu arada arazilerinden yol geçen kişi
lerden yazılı muvafakat dilekçeleri abnmayr 
başlandığı ve bu dilekçelerin tapu dairesine ve
rildiği, arazilerin bir kısmı hisseli olduğu cihet
le hissedarların hepsinin imzalarını toplamak 
zjorunluğu sebebiyle işlemlerin ağır yürüdüğü. 
içinden yol geçen arazi sahiplerinin (hisseliler 
ayrı) sayısının 113 kişi olduğu, tapu memuru
nun haftada bir gününü bu işe ayırarak takrir 
aldığı, böylece 17 kişinin takririnin alınmış ol
duğu, 

d) işlerin ve işlemlerin bu şekilde yürütül
mesi sırasında Enver Kuray'm Ankara'ya nak
li dolayısiyle Bursa'dan ayrıldığı, ayrılmasiyle 
de iş ve işlemlerin olduğu yerde kaldığı, 

5. a) Köylülerin yapılmasını bekledikleri 
parselasyon işinin yapılmaması, köylerine su 
ve elektrik verilmemesi ve diğer belediye hiz

metlerinin getirilmemesi karşısında üzüntü duy
dukları, 

b) Gerek bu üzüntü ve gerekse belediye
nin yolların geçtiği yerlerin parselasyon işini 
tamamlıyamaması bu arada Anayasa Mahke
mesince 6785 sayılı Kanunun 42 nci maddesi
nin parselasyon yapılan arsaların % 25 eksiği 
ile sahiplerine dağıtılacağı hükmünün 1963 yı
lının 11 nci ayında iptal edilmiş olmasından 
ötürü bunlardan bir kısmı harekete geçerek 
belediye aleyhine dâva açmaya başladıkları, 
bununla birlikte içlerinden yalnız 6 kişinin 
1963 ve 1964 yıllarında dâva açmış oldukları, 

6. İlgililerden ifadesine başvurulanların, 
Enver Kuray'dan şikâyetçi olmadıklarını bil
dirdikleri, bu durum karşı s-n da : 

Değirmenlikızık köylülerinin rıza ve muva
faka t le rde yolu yaptıran zamanın Vali ve 
Belediye Başkanı Enver Kuray'm bu hizmetin
den ötürü hakkında kavuşturma açılmasını ge
rektirecek bir husus bulunmadığı sonucuna va
rılmıştır. 

Arz ederim. 
içişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

T. C. 
Ada^t Bakanlığı 1 .6.1966 

Hukuk işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 11897 

Konu : Bursa Milletvekilli Kasım 
önadım'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-

'itfKi ifadeli 14 Şubat 1966 gün ve 7/67-1259/5463 
sayılı yazınız. 

Bursa'da sahiplerinin muvafakati alınmadan 
ve bedelleri ödenmeden, yol açmak suretiyle ar
daları ellerinden alınanların arsa bedelleri ko
nusunda ne düşünüldüğünün yazılı olarak ce
vaplandırılması istemi ile, Bursa Milletvekili» 
Kasım önadım tarafından Yüksek Başkanlığı
nıza verilen ve yazınızın eki olarak gelen yazılı 
soru önergesi ile aynı soruya içişleri Bakanlı
ğınca, Mahallî idareler Genel Müdürlüğü ifade
liyle verilen cevaba dair yazı örneği incelendi. 

Yukarda arz edilen, içişleri' Bakanlığının 
Yüksek Başkanlığınıza sunduğu yazıda, soru 
^onusu yapılan hususlar hakkında cereyan eden 
işlemler, bir mülkiye müfettişi marifetiyle 
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hallinde yaptırılan incelemeye istinaden etraf
lıca arz ve izah edil'mi'ş bulunmaktadır. Bu ince1-
l'eımede, Dejğirmcnlikızdc köylülerinin rıza ve mu
vafakatleri ile yolu yaptıran zamanın Vali 
ve Belediye Başkanı Enver Kuray'm bu hizme
tinden ötürü hakkında kovuşturma açılmasını 
gerektirecek bir husus bulunmadığı sonucuna 
varıldığına göre, Bursa Milletvekili Kasım ön
adım'm yazılı soru önergesinde Bakan1 ığımızcas 
cevaplandırılacak bir husus kalmamaktadır. 

' Her ne kadar, İçişleri Bakanlığı yazısının 
5 numaralı bendinin (b) fıkrasında, «belediye
nin yolların! geçtiği yerlerin parselasyon içini 
tamamlıyamaması, bu arada Anayasa Mahke
mesince 6785 sayılı Kanunun 42 nei maddesinin 
parselasyon yapılan arsaların % 25 eksiği ile 
sahiplerine dağıtılacağı hükmünün 1903 yılının 
11 nei ayında iptal edilmiş olmasından ötürü 
bunlardan bir kısmı harekete geçerek belediye 
aleyhine dâva açmaya başladıkları, bununla bir
likte içlerinden yakı iz altı kişimin 1963 xre 1964 
yıllarında dâva açmış oldukları» bclirtiTmiş ise 
do, yüksek malûmları olduğu üzere, 9 Temmuz 
1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti1 

Anayasasının 132 nei maddesinin. 3 ncü fıkrası 
hükmü gereğince, görülmekte olan bir dâva hak
kında. Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru soruTamıyaeağı, gö
rüşme yapıTamıyacağı veya her hangi bir beyan1-
da bulunulalmıyacağı cihetle, bu dâvalar hak
kında da cevap verilmesine imkân görülemeıniş'-
tir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Adalet Bakanı 
Hasan Dinç er 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, hac konvoyu teşkil eden firmalardan, dış 
seyahat vergilerinin, konvoy yurt dışına çıkma
dan tahsil edilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı İhsan 
Gürsan'm yazılı cevabı (7/80) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
Şevki Güler 

Afyon Milletvekili 

6 . 7 . 1966 0 : 1 

1. 1963 - 1964 ve 1965 yıllarında kaç fir
ma Suudi Arabistan'a hacı götürmüştür ve bu 
firmalara her yıl için ne kadar Dış Seyahat Ver
gisi tahakkuk ettirilmiş olduğunun, 

2. 1963 - 1964 ve 1965 yıllarında tahakkuk 
ettirilmiş bulunan Dış Seyahat Vergisinin ne 
kadarı tahsil edilmiş ve ne kadarı tahsil edile
memiş olduğunun, 

3. Tahakkuk ettirilip de hâlâ tahsil edile
memiş bulunan Dış Seyahat Vergilerinin hangi 
firmalara aidolduğunun, 

4. Suudi Arabistan'a hacca gidenler, gider
ken firmalara vergilerini peşinen ödemiş olduk
ları halde maliyece bu vergilerin tahsil edilme
yiş sebeplerinin neler olduğunun, 

5. Bu yıl da hacca gidecekler vergilerini pe
şin ödemektedirler. Ancak bir kısım firmaların 
daha evvelki yıllarda olduğu gibi Dış Seyahat 
Vergilerini ödemeyi düşünmedikleri veya ödeme
yi geciktirmek üzere bâzı tertiplere girebilecek
leri göz önüne alınarak ne gibi tedbirler düşünül
mekte ve alınmakta olduğunun, 

6. Bu yıl Suudi Arabistan'a hacı götürecek 
bir kısım firmaların hacca gidecek yolcuları te
min etmek üzere muhtelif vilâyetlerde kullan
makta oldukları acentalara - şahıslara -, tahsil 
edilecek Dış Seyahat Vergilerinin yarısını bırak
makta oldukları ve bu gibi firmaların tahsil et
tikleri vergileri Maliyeye ödemek niyetinde ol
madıkları işitilmektedir. 

Bu durum karşısında, hac konvoyu teşkil 
eden firmalardan : 

a) Dış Seyahat Vergilerinin, konvoy yurt 
dışına çıkmadan tahsil edilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğinin, 

ıb) Dış Seyahat Vergilerinin, konvoy yurt 
dışına çıkmadan tahsili kanunen mümkün görü
lemediği takdirde, konvoy teşkil eden firmalar
dan banka teminatı alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğinin, 

7. Dış Seyahat Vergilerini daha evvelki yıl
larda ödememiş olan firmaların bu yıl da yurt 
dışına çıkmasına ve hacı götürmesine müsaade 
edilip edilmiyeceğinin, 

8. Bir kısım firmaların hacca gideceklerden 
tahsil ettikleri Dış Seyahat Vergilerini noksan 
göstermelerini - iç parkuru fazla göstermek, ha
cıdan aldığı iç parkur, dış parkur, vergi dâhil 
paraya ait bileti noksan kesmek gibi - önlemek 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğünün, 
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T. C. 
Maliye -Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 9 . 6 . 1966 
Sayı: 2252363-95/24309 

Konu: Afyon Karahisar Mil
letvekili Şevki Güler'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 3 . 1966 tarihli, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli ve 7/80 -1427/6706 
sayılı yazıları. 

1963, 1964 ve 1965 yılları hac seferlerine ait 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi hakkında Af
yon Milletvekili Şevki Güler tarafından verilen 
yazılı soru önergesine cevaben hazırlanan notun 
ilişik olarak sunulduğu saygı ile arz olunur. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

Afyon Milletvekili Şevki Güler'in 1963, 1964 
ve 1965 yılları hac mevsiminde hac seferi düzen-
liyen firmalar ile ilgili yazılı soru önergesine dair 
not. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına verilen 
mezkûr yazılı soru önergesinde, 

1. 1963, 1964 ve 1965 yılları hac mevsimle
rinde kaç firmanın hac seferi düzenlediği; 

2. Bu firmalar namına ne kadar Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi tahakkuk ettirildiği, 

3. Tahakkuk ettirilen vergilerin ne kadarı
nın tahsil edildiği ve ne kadarının tahsil edilme
diği; 

4. Tahakkuk ettirilip de halen tahsil edilme
miş bulunan vergilerin hangi firmalara aidol-
duğu; 

5. Bu vergilerin tahsil edilmemesi sebeple
rinin neler olduğu; 

6. 1966 yılı hac mevsiminde vergilerin tah
sili hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü, 
hac seferi düzenliyen ve hacı adaylarından pe
şin olarak vergi tahsil eden seyahat acentalarm-
dan tahsil ettikleri vergileri yurt dışına çıkma
dan önce tahsilinin düşünülüp düşünülmediği; 
buna kanunen imkân yoksa firmalardan banka 
teminatı alınmasının düşünülüp düşünülmediği; 
Dış Seyahat Harcamaları Vergilerini evvelki yıl
larda ödememiş olan firmaların bu yıl da yurt 
dışına çıkmasına ve hacı götürmesine müsaade 
edilip edilmiyeceği; ve yine bâzı firmalarca iç 
parkur yüksek gösterilmek suretiyle vergi ziyaı-

na sebebiyet verilmemesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğü sorulmakta ve bu hususların yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilmektedir. 

Yazılı soru önergesinin 1, 2, 3 ve 4 ncü mad
delerinde istenilen bilgiler ilişik cetvellerde gös
terilmiştir. 

5. Dış Seyahat Harcamaları Vergisinin bâzı 
seyahat acentalarmdan tahsil edilemeyişinin se
bebi, sorumlu müesseselerin hacca götürdükleri 
hacı adaylarından tahsil ettikleri vergileri vergi 
dairesine yatırmaktan imtina etmelerinden ne-
şedetmektedir. Bu kabil firmalardan Hazine ala
cağının haczen tahsili cihetine gidilmektedir. 

6. Hacca sefer tertibeden seyahat aoentala-
rmm hacı adaylarından tahsil ettikleri vergileri, 
acentalardan yurt dışına çıkılmadan önce tahsili 
veya firmalardan teminat mektubu alınması ve 
iç parkurun yüksek gösterilmesi suretiyle vergi
nin noksan ödenmesinin önlenmesi hususuna ge
lince; 

a) Firmalar dışarı çıkmadan, yani kanuni 
süreden evvel vergilerin tahsili mümkün olmadı
ğı gibi, ayrıca bir teminat mektubu alınması da 
kanunen mümkün değildir. 

b) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsaade 
belgesini haiz hac seferi tertibedecek turizm bü
ro ve seyahat acentaları tarafından yapılacak ka

vakçılığı önlemek amaciyle ve gerekli kontrolü 
sağlamak için ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
iştirakiyle yapılan toplantılar neticesinde hazır
lanan 27 . 1 . 1964 tarihli protokol gereğince 
hac seferi yapacak acentalara açık bulundurulan 
Cilvegözü, Tibil ve Nusaybin Gümrük çıkış kapı
larında hac mevsimi süresince Maliye müfettişi 
ve gelirler kontrolörü bulundurulmakta ve bun
lara yardımcı olarak da mahallî vergi kontrol 
memurları görevlendirilmektedir. Aynı zamanda 
konvoylar halinde hacca sefer tertibeden turizm 
büro ve seyahat acentalarmdan Bakanlığıma gön
derilmek üzere, hudut kontrol polisince, konvoy
lara dâhil otobüslerde taşman hacı adaylarının 
isimlerini ve ödedikleri bilet ücreti ve vergi mik
tarlarını gösterir bir beyanname alınmakta bun
lardan ayrı olarak da bu hususları tevsik eder 
mahiyette görevlilerce bir tutanak tanzim edil
mektedir. 

Hudut kontrol polisine verilen beyannameler 
üzerine, hesap uzmanlarınca veya mahallî vergi 
kontrol memurlarmca sorumlu müesseselerin def-
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ter ve vesikaları üzerinde incelemeler yapıldık
tan sonra tanzim olunan raporlara istinaden ya
pılan tarhların tahakkuk ve tahsilat neticeleri 
devamlı surette taki/bedilmekte ve imkânlar dai
resinde neticelendirilmektedir. 

c) Bunda başka Bakanlığımızca, Türk pa
rası kıymetini koruma mevzuatına göre, hac se
feri yapacaklara ayrıca müsaade verilmekte, ev

velce vergi kaçakçılığı yapmış olduğu tesbit olu
nanlara bu müsaade verilmemektedir. 

d) 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Ver
gisi Kanununun aksıyan taraflarının izalesi hu
susunda Vergi Reform Komisyonunca çalışmala
ra devam edilmektedir. 

Saygılarımla. 
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Dı§ Seyahat Harcamaları Vergisini kısmen veya tamamen 

Firmanın adı ve unvanı 

özeivelok Seyahat Acentası 
Mahir Kısm'bay mahdumları Komandit Şirketi 

Turan Seyahat Acentası 

Nejat Genç 

M.A.S. Turizm Seyahat Acentası 

Gez Turizm 

Yunus Emre Turizm ve S.A. 

* Balin Seyaihat Limitet Şti. Ferit Baydar 

Mevlâna Turizm ve Seyahat Acentaı» 

Topçam Seyahat ve Turizm 

Meram Turizm ve Seyahat 

Baibil Seyahat ve Turizm 
Sofa Seyahat Koli. Tr. 
Konforlu Gülhan Turizm 
Hac Turizm Seyahat A. 

Feza Turizm ve Seyahat 
Truva Seyahat ve Turizm 
Yeşil Bünyan Turizm 
Transyol Seyahat ve Turizm 
İstanbul Ekspres Turizm 
Uğur Nakliyat Turizm 
Martı Seyahat Turizm 
Yılmaz Turizm ve Seyahat 
Bado Turizm ve Seyahat 
Ser Turizm 

Yılı 

1963 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1964 
1965 
1964 
1965 
1964 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

Beyan olunan 
matrah 

Lira 

298 848 
155 410 
158 647 
173 970 
107 200 

128 450 

20 040 
487 229 

31 725 
159 779 

843 981 

68 190 

427 000 

228 000 

258 685 

478 711 
305 900 
161 100 
837 689 
457 630 
262 374 
105 950 
228 420 
205 450 
157 002 
176 500 
285 600 
152 300 
315 000 
205 450 

K. 

67 

10 
14 

60 

40 

*, 

Tahakkuk 
ettirilen 
vergi 

Lira 

149 424 
77 705 
79 323 
86 985 
53 600 

64 225 

10 020 
243 614 

15 862 
79 889 

421 990 

34 095 

213 500 

114 000 

129 342 

239 355 
152 950 
80 550 
418 844 
228 815 
131 187 
52 975 
114 210 
102 725 
78 501 
88 250 
142 800 
76 150 
157 500 
102 725 

K. 

79 

50 

55 
57 

80 

50 

50 

50 

20 

- 4 9 4 -



M. Meclisi B : 106 6 . 7 . 1966 O : 1 

ödemiyen acentalann yıllar itibariyle hesaplarını gösterir cetvel 

ödenen 
vergi 

Lira 

11 471 

20 000 
3 500 
13 400 

K. 

ödenmiyen 
vergi 

Lira 

137 953 
77 705 
59 323 
83 485 
40 200 

K. 

79 

Vergi 
Lira 

195 241 
17 655 

16 923 
26 800 

K. 

14 

Re'sen takdir voliyle salman 
Kaçakçılık cezası 

Lira K. 

585 723 
52 965 

50 769 42 
80 400 

Vergi 
Lira K. 

7 733 31 

% 50 kusnr 
cezası 

Lira K. 

3 866 65 

64 225 12 550 37 650 

10 020 66 993 37 200 980 11 
105 049 50 138 565 20 175 10 087 50 

15 862 65 60 154 45 180 463 35 
35 805 44 087 57 

421 990 «0 421 990 80 1 265 972 40 

34 095 70 200 210 600 

213 500 60 300 30 150 

114 000 7 571 50 3 785 75 

45 707 50 22 853 75 

54 050 27 025 
50 000 
36 586 

34 869 
7 187 
24 000 

682 
32 100 

25 746 
24 800 

19 

90 
60 

73 

129 342 

239 355 
152 950 
30 550 
418 258 
228 815 
96 317 
52 787 
90 210 
102 725 
78 501 
87 568 
110 700 
76 150 
131 753 
77 925 

50 

50 

31 

10 
40 
20 

27 

121 185 
23 826 
22 025 

69 125 
100 466 
53 400 
45 207 
102 725 

67 

50 

363 555 
71 478 
66 075 

207 375 
301 400 01 
160 200 
135 622 50 
308 175 

17 100 8 550 
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Firmanın adı ve unvanı 

Turist Seyahat Acentası 
Güney Turizm ve Seyahat Acentası 
Rüştü Yılmaz 

Asya Turizm 
Saraçoğlu Turizm 
Akşehir Turizm 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 

Yılı 

1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

Beyan olunan 
matrah 

Lira 

580 462 
133 400 
220 300 
252 000 
185 300 
175 500 
175 432 

9 604 626 

K. 

46 

27 

Tahakkuk 
ettirilen 
vergi 

Lira K. 

290 231 23 
66 700 
110 150 
126 000 
92 650 
87 750 
87 716 

4 802 313 14 

— 496 — 



CO CO 

zo co 

U1 tf*. 

Cn 0\ 
- 4 OO 

co 705 

co 
OO 

*»• 
o 

00
0 

co en 

oo co 
en co 
Ci Cn 
«o o 
co o 

r-1 CO 
CO CO 

u t 

r—l 
CO 
O i 
CO 

co 

Cft 
co 
co 944 

o 
CO 

CO 
* > • 
OO 
sn 
CO 
--1 co 

55 o. 
yap 

t — ı 
Cu l-l 

oesc 

ü 
S 

• 

^ 
8= 

^ 

I 
P 

ra 
H

ac 

50 
O 
Hb erinin 

acent alan 
p 

a 
? 
M 

s-
r-+-25 
~İ 
f 
3 

düze: 
FL 
Ü ö 

<B. 
2 
es 

1 
p 
2 

tir: 

C—• 
<î> 
p 
<3 

H
ac 

50 
Hs 

3. 

r̂ > 

Si 
O 

«* O 

ı-3 
85 
p" 
û= 

•S3 
(—1 

P 

e 
(t> 

£L 
55 

£5 r 

W 9? 

en ^ 
4*. OT 
C£> CO 
00 CO 
CO M 
Ç V 00 
0 1 CO 

CO OC 
*»• C 0 

en en 

co 

o 

C5 

£1 P 
S' ^ 
85 S? 

w 

>T3 
95 
p* 
50 

o 

P 

cn O 
* > • cn 
rf*> co 
CO M 

CO C7J 

CO i 
co i 
O 1 
o ; O : 1—' 

CO 
cn : 

1 ET. 
^ 85 

[ w 

ııu
 

ter1 

fl-05 
2-

&. 
a> 
B M -

P 

1—3 
M 
pr 
CA 

!—• 

CO CO 

CO rf*. 
CO M 
Oî CO 

M CO 
00 CO 
CO M 

- d tO 
İD CO 

M - 4 ' 
M © 
CO O) 

t 05 

Cn 

I 
co oo 

co 
55 
oo co o co 

p p 

» S5 1 £ e S. t̂ r 
<& 

W 
fi 

J/2 

«• $ g W 

CO O'l 

CO M 
CO M 
co co 
co co 

co oo 
o co 

00 

o 
4^ 

o 
^ 1 

N 85 

co 

co 

en 
co 

o 
co 

co - J -q co 

^ 1 

00 

co 

o 

e-r M 

W 

S- 2 ^ 
P en 
85 

fl> P 

^ 85 

I— CO 
o co 
- q CO 

05 O cn en en M 

co 

co 

4 S- <H 
89 85 

co oo 
00 \CO 

- 5 

en W 

en co 
co os oo o co co 

co co co en 

oo 

- a 
M 
O 

OO 
oo 

, 4 
'83 S -

w 

- İ 
S3 
P 83 S 

85 

00 
co o o CO 

co 
• 3 
en 

W 

2 <3 

II 
p ». g 

S ^ 

pr 





M. Meclisi B : 106 6 . 7 . 1966 0 : 1 

ödenen ödenmiyen Re'sen takdir yoliyle salman % 50 kusur 
vergi vergi Vergi Kaçakçılık cezası Vergi cezası 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

219 091 06 657 273 18 
290 231 23 387 773 77 1163 321 31 
66 700 

110 150 
56 500 69 500 118 350 34 355 051 02 
25 040 67 610 13 400 6 700 
40 000 47 750 10 880 5 440 

87 716 318 371 955 113 

503 737 92 4 298 575 22 2 470 054 10 7 410 162 30 236 917 31 118 458 65 

- 4 9 7 -
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4. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'- I 
nin; Diyarbakır'ın içinden geçmekte olan demir
yolu üzerinde veya altında bir geçit yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/112) 

14 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara- I 

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet I 
Duyurulmasını arz ve rica ederim. I 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli I 

Diyarbakır'ın 20 bin nüfusunun barındığı I 
Bağlar mahallesi ile şehir arasından demiryolu 
geçmekte ve şehre gidip gelen vatandaşlar de- I 
miryolu üzerinden geçmek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Bu sebeple her yıl birçok vatandaşı
mız trenler altında can vermektedirler. 

Burası için bir alt veya üst geçit yapılması I 
lüzumludur. Vatandaşların hayatlarının korun
ması için Ulaştırma Bakanlığınca ne zaman ve 
ne şekilde bir geçit yapılması düşünülmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 6 . 1966 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. 1751/1 

Konu: Diyarbakır istasyonun- I 
da geçit yaptırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

18 . 4 . 1966 gün v» 7/112 -1804/9094 sayılı 
yazı: 

Diyarbakır'ın içinden geçmekte olan demir
yolu üzerinde veya altında bir geçit yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Diyarba
kır Milletvekili Metin Cizreli tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

Diyarbakır İstasyonunun iki taraf makas baş
larında biri bariyerli, diğeri alt geçit olmak üze
re iki geçit mevcudolup bu geçitlerden geçilmesi 
halinde her hangi bir tehlike de bahis mevzuu 
değildir. Ancak son zamanlarda teşekkül eden 
Bağlar semti sakinleri, bu geçitlerden dolaşmadan, 
en kısa yoldan istasyona ve şehir tarafına geç
mek için istasyon binası civarında yaya alt ge
çidi yapılmasını talebetmektedirler. | 

I TCDD, mn işletilmesi ile mükelleftir. Bu 
I kabil yatırımlar ise Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından yapılmaktadır. Diyarbakır'dan de
miryolunun geçişi s ırasında, geçit ihtiyacı 
olsa idi konunun ele alınacağı şüphesizdi. îhti-

I yaç, şehirleşme hareketinin hızlanması sonucun-
I da doğmuş olup işletme ile ilgili değildir. 
I Demiryolunun inşasından çok sonra çeşitli ge-
I üşmeler neticesi teşekkül eden semt halkının, şe-
I hir tarafına ve istasyona kısa yoldan geçişlerini 
I sağlıyacak bir alt geçidin mahallî belediye, ba-
I yındırlık müdürlüğü veya ilgili diğer kuruluşlar 
I tarafından yapılması düşünülebilir . 

Buna teşebbüs edildiği takdirde TCDD ge-
I rckli teknik yardımda bulunabilecektir. 

Şehir imarı ile ilgili olup TCDD nin görev
lerine girmiyen bu gibi konular için Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında ödenek tefrik edilmediği gibi, 
yıllık ya,tırım programlarına da alınmasına im-

I kân görülememektedir. Esasen TCDD nin malî 
I durumu bu gibi konulara harcama yapılmasına 
I imkân vermemektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Seyfi öztürk 

I Ulaştırma Bakanı 

I 5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
I Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk vatandaş-
I larına ait malların, millileştirme bedellerinin, 
I Türk Hükümetine intikal edip etmediğine dair 
I soru önergesi ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'tn 
I yazılı cevabı (7/128) 

28 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu
yurmanızı saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk va
tandaşlarına ait malların millileştirme bedelleri 
Türk Hükümetine intikal etmiş midir. Etmişse 
ıhangi senede intikal etmiştir. 

2. Bu bedeller sahiplerine ne zaman verile
cektir. 

3. Yugoslavya'da millileştirilen emlâkten 
Türk vatandaşlarına aidolanlarm bedelleri Hü
kümetimize intikal etmemişse, vatandaşlarımızın 
haklarının korunması için ne gibi tedbir alın-

| maktadır. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 6 .6 .1966 

Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkanlığı 
3236-/1298 

Konu: Yugoslavya'da emlâki 
bulunan vatandaşlarımızla il
gili yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 5 . 5 . 1966 gün ve 7/128, 1914 - 9644 
•sayılı yazınız. 

Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk vatan
daşlarına ait malların millileştirme bedelleri hak
kında, Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafın
dan verilen yazılı soru önergesinin cevabının 
ilişik olarak sunulduğu saygı ile arz olunur. 

Maliye Bakanı 
İhsan GKirsan 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafından 
verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması isteni
len soru önergesi ve cevapları. 

Soru: 1. —• Yugoslavya'da emlâki bulunan 
Türk vatandaşlarına ait malların millileştirme 
bedelleri Türk Hükümetine intikal etmiş midir? 
Etmişse hangi senede intikal etmiştir? 

Cevap: 1. — Yugoslavya'da Federatif Halk 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türk vatandaş
larının taşınmaz malları millileştirilmiş idi. Türk 
vatandaşları ayrıca alman tedbirler sonunda 
•mal, hak ve menfaatleri bakımından zarara uğ
ramıştır. 

Bu zararların tazmini amacı ile Yugoslavya 
ile bir protokol ve anlaşma imza edilmiş ve bun
lar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik edile
rek yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşmaya göre Yugoslav Hükümeti zarar 
gören Türk vatandaşlarına götürü olarak 
3 750 000 Birleşik Amerika doları vermeyi kabul 
etmiştir. 

Anlaşma hükümlerine nazaran bu tazminat 
sekiz yılda ve sekiz eşit taksitte eşya vermek su
retiyle ödenecektir. 

1962 yılından bugüne kadar nakden tahsil 
edilen tazminatın miktarı 19 850 000 Türk lira
sıdır. Geriye henüz tahsil edilmemiş üç taksit 
vardır. Bu taksitler 1967, 1968, ve 1969 yılları
nın Mart ayı sonlarında ödenecektir. 

Yugoslavya'dan tahsil edilen tazminat dağı-
tılmcaya kadar nemalandırılmak istenilmiş ve bu 
sebeple yılda % 6 faiz karşılığında ve her tür
lü ikramiye keşidelerine katılmak şartiyle iki 
millî bankaya yatırılmıştır. 

Bu paranın 11 400 000 Türk lirası Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesine, 
8 450 000 Türk lirası da Türkiye Vakıflar Ban
kası Ankara Şubesine yatırılmıştır. 

Bu iki millî bankadan bu hesaba faiz, para 
ikramiyesi ve çıkan daire bedeli olarak tahak
kuk eden paranın miktarı 1 638 327 Türk lira
sıdır. 

Bu suretle tazminat, faiz ve ikramiye olarak 
toplanan para miktarı 21 488 327 Türk lirası
na yükselmiştir. 

Soru: 2. — Bu bedeller sahiplerine ne zaman 
verilecektir? 

Cevap: 2. — Yugoslavya'da zarar gördüğünü 
iddia eden ve tazminat tesbitini istiyenlerin mü
racaatları, Bakanlar Kurulunun 31 . 8 . 1962 
gün ve 6/874 sayılı kararnamesiyle kabul edil
miş bulunan Yönetmelikteki esaslar dairesinde, 
Bakanlığımıza bağlı (Takdir ve Tevzi Komisyo
nu) tarafından incelenerek karara bağlanmakta
dır. 

Tazminat tesbitini istiyenlerin adedi on bin
den fazla olmakla beraber, aynı muristen dola
yı istihkak tesbitini istiyenler aile itibariyle tas
nif edilmiş ve 6771 dosya teşekkül etmiştir. 

Bu dosyaların tamamı Takdir ve Tevzi Ko
misyonu tarafından incelenmiş olmakla beraber 
çeşitli sebeplerle bir kısmı hakkında kesin karara 
varılamamıştır. Bu sebeplerden biri müracaat 
edenlerin adreslerinde bulunamaması veya veri
len müteaddit mehillere rağmen istenilen vesi
kaları ibraz edememeleridir. 

, Yugoslav Hükümeti ile imzalanan protokol, 
anlaşma ve bunları tasdik eden kanunlarda hak
kı iskat edecek bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi Bakanlığımız bu konuda bir 
tasfiye memuru durumunda olup, alınan tazmi
nat ile faiz, ikramiye ve benzeri gelirlerin top
lamı garamıeten hak sahiplerine dağıtılacaktır. 
Dağıtılacak paranın % sini tesbit edebilmek için 
bütün dosyaların karara bağlanması gerekmekte
dir. 

Kanuni bir hüküm bulunmadıkça, isteklere 
rağmen lüzumlu vesikaları vermiyenlerin veya 
adresinde bulunmıyanlarm haklarını iskat et-
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mek mümkün olmadığından, bu hususların halli 
için bir kanun tasarısı hazırlanmakta olup, ya
kında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olu
nacaktır. 

Bu kanun tasarısının amacı yapılacak ilâna 
ve tebligata rağmen lüzumlu vesikaları vermiye-
cekler için bir sukutu hak müddeti tesbit et-
nnek ve vesikalarını ibraz edenlere gerekli dağı
tımı yapmaktır. 

Bu meselenin kesin şekilde ve belli bir süre
de neticelendirilmesiyle ilgili hususlar, sözü edi
len kanun tasarısında yer alacaktır. 

Soru: 3. — Yugoslavya'da millileştirilen em
lâkten Türk vatandaşlarına aidolanlarm bedel
leri Hükümetimize intikal etmemişse, vatandaş
larımızın haklarının korunması için ne gibi ted
bir alınmaktadır. 

Cevap: 3. — Keyfiyet 1 nci ve 2 nci madde
ye ait cevaplarımızda arz edilmiş bulunmakta
dır. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 
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L 
A - BAŞKANLIK. DİVANININ GENtiL 

KURULA SUNUŞLARI 
I i - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLK GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X .1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
İzmir Milletvekili M'ustai'a 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-
hırın 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, 2/28, 2/193) (S. Sayısı: 83) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DERA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLEK 

li - B İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLEK 

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 Nusret Tuna'-
tmı, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu 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 Harlı Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
cS arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer ıbir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirilmesine 
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] 
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