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lerin büyük bir kısmını kasden ikmâle 
bırakarak, kurslar açıp karşılıklı ücret 
aldıkları yolunda bir ihbar yapılıp yapıl
madığına dair yazılı soru önergesi, ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in ce
vabı (7/126) 558:559 

5. —• D'yarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin, Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesinde 
bir bölge yatılı ilkokul inşasının hangi 
yılın programına alınabileceğine dair 
yazılı soru önergesi, ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı (7/127) 559:560 

6. — Mardin Milletvekili ibrahim Ay-
poy'un, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bu
lunan fosfat madeni ile ilgili tetkik ne
ticelerinin neler olduğuna ve bu madenin 
biran evvel istihsali için ne düşünüldüğü
ne dair yazılı soru önergesi, ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Derin-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birleşik Toplantıdan sonra ve saat 16,46 da 
açılan Birleşimde : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm dönüşüne kadar kendi
sine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu. 

Gecekondu kanun tasarısının görüşülmesine 
23 - 34 ncü maddelerin alınması suretiyle de
vam olundu. 

8 Temmuz 1966 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime (saat 19,15 te) son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 
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SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in; 
Çankaya Köşkü hudutları içinde Genelkurmay 
Başkanı ile Kuvvet Komutanları için köşkler 
inşa edileceği haberinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/365) 

2. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler inşası ile eski yolun 
ihya edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilmiştir. C 6/366) 

3. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
biçer - döver ve traktör fiyatlarının hızla art
ması ve zirai mücadele ilâçlarınm yeteri kadar 
sağlanamaması konularında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi Ticaret ve Tarım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/367) 

4. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
makinalarını bizzat kullanmak istiyen traktör 
şahinlerinin kolay ehliyet almaları konusunda 
ne düşünü1 düküne dair sözlü soru önergesi İç
işleri Bakanlığına srönderilmiştir. (6/368) 

5. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
Tokat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern 
anlamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve 
faydalı mütalâa edilip edilmediğine dair sözlü 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/36<n 

6. — Tokat Milletvekili Osman Saraf'm, 
büyük Rphirlprkodi kimsesiz çocuklar hakkın
da ne düşünü1 düküne dair sözlü soru önor.nrnsi 
Devlet VP îçişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/370) 

7. — Denizli Milletvekili Atıf Sono^lu'nun: 
Denizli'nin, Tavas iVesine bağlı Konak kövünün 
bucak olması hakkındaki vâki müracaatlarının 
han<?i safhada olduğuna dair sözlü soru ön^rçc-
si îçişleri B a k a n ı m a prön4<Hlmistı>. (GW1) 

8. — Denizli Milletvekili Atıf Sohoğlu'nnn; 
Denizli'de, 1964 yılında açılması karar altma 
alman T. C. Merkez Bankası şubesinin, buerüne 
kadar açılmaması sebebine dair sözHi soru öner
gesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/372) 

9. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun; 
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yılm-

ta tesisi kararlaştırılan sanayi çarşıların ya
pılmasından vazgeçilmesi sebeplerinin neler ol
duğuna dair sözlü sorusu önergesi Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/373) 

10. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi îslâmm Şartları 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tu
tumu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/374) 

Yazılı sorular 
1. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak ' ın; 

Mil'î iktisadiyatımıza ağır- kayıplar veren gayri-
nizami balık avlama usullerinin önlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/165) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak ' ın; 
Millî iktisadiyatımıza aşhr kayıplar veren gayri-
nizami balık avlama usullerinin öenlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı so
ru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/166) 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in; Kars'
ın Po"-of ilçesinde doludan zarar görenlere her 
hangi bir yardım yapılmasının düşünülün düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/167) 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe*nin; 
Eski Çine Çayı üzerinde yapılmakta olan köp
rü sebebiyle arazileri su altında kalacak olan 
Çine ve Yeniköy halkının zararlarının telâfisi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/168) 

5. — Siirt Milletvekili Hüseyir Hüsnü Oran'-
m, Siirt'te bir eğitim tugayı teşkilinin düşünü
lün düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma - Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/169) 

6. — Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'-
m. Siirt'te bir azot sanayii kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önerge
si, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/170) 

7. — Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'-
ın, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngö-
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rülen çimento fabrikalarından birinin Siirt'te 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı- soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/171) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
in, Gündem dışı konuşmaların hangi esasa göre 
verilmekte olduğuna dair Millet Meclisi Başkan
lığından yazılı soru önergesi. (7/172) 

2. — OELBN KAĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Adın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

. 2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş ve 33 arkadaşının, Ormanlık bölgelerdeki 
kıl keçilerinin tasfiyesine dair kanun teklifi. 
(2/345). (İçişleri, Ticaret Adalet, Tarım, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
3. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 

76 ncı maddesi hükmü uyarınca düzenlenen ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/409) Sayıştay Komisyonuna ) 

4. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1959 yılı genel 
bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/410) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının 1964 yılı hesabı hakkında 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/411) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
6. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 

nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/152) (Gündeme) (S. Sayısı : 123) 

7. — Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kayıtlı MehmetoîHu Ha-
tieeden doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin 
Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/199) (Gündeme) (S. Sayısı • 125) 

8. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/89) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 127) 
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B İ R İ N C İ G f U B t T M 
Açılma sa&ti : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Nurettin Ok (Çankırı) 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Arkadaşlarımız lütfen acele etsinler yoklama 
işlemi devam etmektedir. Yoklama işlemi bitmiş
tir. 

(Yoklama yapıldı.) 
. BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu

ğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Adana Milletvekili Kasım Oülek'in, 
Türkiye'de üç gün sonra yapılacak olan NATO 
Parlömanterleri toplantısı ve 1969 da sona ere
cek olan NATO'nun, bundan sonra hangi şekil ve 
şartlar altında devam edeceği hususunda yapıla
cak görüşmelere dai<~, demeci 

BAŞKAN — Sayın Gülek, NATO Parlöman-
terleri toplantısı üç gün sonra İstanbul'da yapı
lacaktır. Bununla ilgili gündem dışı beş dakika
yı geçmemek üzere beyanda bulunacaksınız, bu
yurunuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) .— Sayın arkadaş
larım, NATO Parlömanterlerinin Genel Kurulu 
yılda bir defa toplanır. Bu toplantılararası işle
ri Daimî Komisyon yürütür. Daimî Komisyon 
her toplantısını bir NATO memleketinde yapar^ 
Bu defa sıra memlekctimizdedir. Pazartesi günü 
NATO Parlömanterleri Daimî Komisyonu İstan
bul'da, Şale Köşkünde toplanacak, Perşembe gü
nü de Ankara'ya gelecek, Meclisimizi ziyaret ede
cek ve öğleyin Meclis lokantasında yemek yiye
ceklerdir. 

Bu, Daimî Komisyonun gündeminde, daha ev
vel NATO merkezinde, NATO'nun geleceği hak
kında kurulmuş olan bir komisyonda ele alınmış 
olan konular vardır. Bu Komisyona özel olarak 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, gündem dışı söz talebediyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Amjr-
rikan Casusluk Teşkilâtının Türkiye'deki faali
yeti hakkında. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

davet edilmiştim. Bunlar hakkında bir iki keli
me ile huzurunuzda izahat vereyim. 

Sayın arkadaşlarım; NATO, biliyorsunuz, 
19G9 yılnıda sona erecek. Kuzey - Atlantik Sa
vunma Andlaşması 1969 dan sonra da ne şekilde 
devam etmelidir, konusu üzerinde yapılan konuş
malarda evvelâ devam etmesinin lüzumu üzerin
de mutafoa'kata varıldı. Sonra da yirmi yıla yan
kın elde edilen tecrübelerden faydalanılarak bir
takım değişiklikler yapılmasının lüzumu üzerinde 
duruldu. Bu yapılması gerekli değişiklikler ko
nuşulurken biz iki nokta öne sürdük. Birisi, 
NATO içinde, NATO müttefikleri arasında çıka
cak ihtilâfların halli için daimi bir organ kurul
ması. Bunu şundan dolayı öne sürmüştük; NATO 
içince iki müttefik Yunanistan'la Türkiye arasın
da Kıbrıs dolayısiyle şiddetli bir ihtilâf meydana 
geldi. Böyle bir organ mevcudolmadığı için, bu iş 
NATO dışına, Birleşmiş Milletlere gitmek mecbu
riyetinde kaldı. Halbuki NATO'nun' temel kai
delerinden birisi; NATO içinde çıkacak ihtilâfla
rın NATO içinde halli idi. Buna dair üç akıllı 
adam diye adlandırılan bir komisyonda varılan 
karar, NATO Genel Kurulunea da kabul edü> 
misti. Biz bunu izah ederken dedik ki, bu ihtilâf 
bugün Türkiye ile Yunanistan arasında oldu, ya,-
rın Amerika ile Fransa arasında, öbürgün de In-
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giltere ile Almanya arasında olabilir. Bu tasvip 
gördü ve böyle bir organın kurulması hususunda 
çalışmalar yapmaya da bendeniz memur edildim. 

öne sürdüğümüz ikinci nokta şu idi: NATO 
otomatik çalışır, bir ittifaktır. Halbuki yine 
Kıbrıs buhranı sırasında Amerika Cumhurbaş
kanının Türkiye Hükümetine yazdığı bir mektup 
bu otomatik çalışmayı şüpheye kor bir mahiyet 
arz ediyordu. Bunun da daha açık ve daha sarih 
bir şekilde belirtilmesinin lüzumu üzerinde İsrarla 
durduk. Bunun da ele alınmasını kararlaştırıldı. 
Yine bu toplantıda NATO'daki son gelişmeler 
görüşüldü. Fransa'nın entegre NATO kumanda
sından çekilmesi üzerine meydana gelen vaziyet 
görüşüldü, Fransa entegre kumandadan çekilmiş 
olmakla beraber çekilmediğini her vesile ile tek
rarlamaktadır. Bu komisyon toplantısında da 
tekrarlandı. NATO askerî kumandanlarının 
Brüksel'e nakledildiği, NATO Siyasi Merkezinin 
şimdilik Paris'te devam edeceği belirtildi. Fran

sa 'ya karşı tutulacak yolun da şimdi açık kapı ve 
boş iskemle sloganı ile ifade edilebilecek, yani 
Fransa ne vakit geri gelirse orada kendisinin ye
rinin mevcudolduğu şeklinde yürütülmesi yolun
da oldu... 

BAŞKAN — Sayın Gül ek, lütfen konuşma
nızı bağlayınız vaktiniz doldu. 

KASIM GÜLBK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Sayın arkadaşlarım, bu şekilde konuşmaların 
neticesi İstanbul'da toplanacak olan Daimî Ko
misyonda tekrar ele alınacaktır. 

Komisyon üyeleri buraya, Ankara'ya geldik
leri vakit Meclisimizi de ziyaret edeceklerdir. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'm, Kara Kuvvetleri gününün tarihi hak
kında yanlışlık yapıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ, tören
lerle kutlanan Kara Kuvvetleri gününün baş1 an
gıcının tesbitinde ciddî bir hataya düşülmüş oldu
ğunu ve Cumhuriyet Silâhlı Kuvvetlerinin bağlı 
olduğu ruhu ve millî tarih şuurunu da zedeliyen 
bu hatanın düzeltilmesi dileğini ve gerçeği ifade 
için gündem dışı söz istemişsiniz. Beş dakika içi
ne sığdırınız lütfen. Buyurun. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon aKrahisar) — 
Sayın. Başkan, aziz milletvekilleri, Kara Kuvvet
leri günü törenlerle kutlandı. Bugünü tesis eden, | 

ihdaa edilen düşünceyi sempati ile karşılıyo
ruz. Ancak, Kara Kuvvetlerimizin kuruluş meb
dei olarak tesbit edilen yıl ve günde tarih yönün
den ve anlam yönünden ciddî bir hataya düşül
düğünü görüyoruz. İncilileri bu noktada ikaz 
etmek istedik. Aramızda ömrünü Silâhlı Kuvvet
lerimize vakfetmiş değerli asker arkadaşlarımız 
var. Aramızda Türk tarihinin uzmanları vardır. 
Düşüncelerimize katılacaklarına inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, ilgililerin tesbit ettiği tarih, 
1.3G3 yılıdır. Aziz milletvekilleri, 1363 yılı Türk 
Silâhlı Silâhlı Kuvvetlerinin en büyük mevcudi
yeti, uzviyetlerinden olan Kara Kuvvetlerinin ku
ruluş yılı olamaz. 1363 yılı nedir? 1363 yılı Türk 
tarihinin bir safhasını teşkil eden Osmanlı Dev
letinde, ordu içinde yeni bir ocak tesisi yolunda 
girilen bir teşebbüsü ifade eder. Bu tarih de ih
tilaflıdır. 1362 yılında Pençik Resmi ihdas olun
du. Nedir Pençik Resmi? Kavanini Yeniçeriya-
na göre, Orhan Gazi'nin Şehzadesi olan Süleyman 
Paşa, alman esirlerden bin tanesini ordunun hiz
metinde kullanır. B'n tane esirin Türk Ordusunun 
hizmetinde kullanılış tarihi Türk Kara Kuvvet
lerinin kuruluş tarihi olamaz. 1330 yılında Os-
manii Devletinin Kara Kuvvetlerini tesis ettiğini 
biliyoruz. Yaya ismiyle ve Müsellem ismiyle. Kal
dı ki, Kapıkulu ocakları gibi bir ocak ihdası da
ha evvelki Türk Devletlerinde de vardır. Osman
lılar bu işi icadetmlş değillerdir, ilk kurucusu 
değillerdir. Selçuklular da ve Memlûklular da 
da bu vardır. Esasen Türk Devletinin başlangı
cı Osmanlı Devletinin başlangıcı kabul edilemez. 
Yine aziz arkadaşlarım, bilindiği gibi alman harb 
esirleri Türk ailelerinin Türk çiftçilerinin yanın
da üç sene, beş sene, sekiz sene hizmet görürler. 
İslâm terbiyesi, Türk terbiyesi alırlar. Ondan son
ra Acemi Oğlanlar Ocağına, daha sonra da Yeni
çeri Ocağına alınırlar. Görülüyor ki, anlam yö
nünden de büyük bir hataya düşülmüştür. Kuru
lan ocak; Türk Ordusu değildir, Kara Kuvvetle
ri değildir, Padişahın şahsına bağlı bir kul toplu
luğu idi. Türk Ordusu kul topluluğu değildir. 
Türk Ordusu, Türk Silâhlı Kuvvetleri, silâhlı halk 
kuvvetidir, milletin silâhlı özüdür. Bu yönden 
bu tarih, bir mebde yılı alınamaz. 

Aziz arkadaşlarım, ilgililer, ikinci mânada 
da vahîm hataya düşmüşlerdir. 28 Haziranı 
Türk Ordusunun ilk zafer günü olarak gösteriyor
lar. Bu da hatadır. Türk Ordusunun, ilgililerin 
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ifade ettikleri gibi, ilk kazandığı zafer 28 Hazi
ran 1389 tarihi değil, Birinci Kosova Savaşı de
ğildir. Birinci Kosova'yi sadece Yeniçerilere 
maletmek de mantıkî bir hatadır. Yabancı tel
kinlerinin tesirini ifade etmektedir. Birinci Koso
va'da Yeniçerilerin mevcudu 1 000 ile 2 000 
arasındadır. Osmanlı imparatorluğunun kuru
luş ve yükseliş devrinde kapıkulu ocakları, belki 
bir muhafız gücü, Padişahın belki şahsına bağlı 
bir muhafız birliği gibi telâkki edilebilir; hiçbir 
zaman esas mevcudiyet olmamıştır. Kanuni dev
rine kadar bu ocakların mevcudu bin ile onbin 
arasında değişmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin tüm mevcudu ise; 400 bini bulmuştur. 
28 Haziran 1389 Kosova Zaferinden evvel de esas 
Türk Ordusunun kazandığı büyük zaferler var
dır, Sırpsmdığı ve Çırnın böyle bir zaferdir. Bu 
yıllar baştan aşağı fetih yıllarıdır, hatırlayalım 
Sofya'nın, Niş'in fethi ve Balkanlardaki fetih
ler... Yani o devirde her yıl bir zafer ve fetih yı
lıdır. Bu yönden de hataya düşülmüştür. Esasen 
birçok kaynaklardan ögrüyoruz ki, Kosova Za
ferinin kazanıldığı an ve gün de 28 Haziran de
ğildir. 15 Haziran var, 20 Haziran tarihi var, 
8 Ağustos tarihi de vardır. Hülâsa ilgililer an
lam yönünden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Cum
huriyet kuvvetlerin'n bir halk ordusu olma mfına-
sını da tehlikeye düşürecek bir hata işlemişler
dir. 

Daha evvel de ou noktada Hükümet ilgilileri
nin nazarı dikkatini çekmiştik. Bunun düzeltil
mesini saygılarımla rica ederim. (Alkışlar) 

3. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin; Posof'
ta yıkılan yüzlerce eve, issizlik yüzünden baûıyan 
göçlere ve ürünlerde vukubulan hasarlara karşı 
alınması gerekli tedbirlere dair demeci ve İmar 
ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun, cevabı. 

BAŞKAN — Saym Kıırtel, Kars'ın Posof il 
çesinde yağan dolunun büyük hasara sobeboldu-
ğunu bildirerek, Hükümetin dikkatini çekmek için 
söz istiyorsunuz, buyurun. Lütfen bej dakikaya 
sığdırın efendim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri; birkaç gün önce Doğu -
Anadolu'nun bâzı bölgelerine yağan dolu 
Kars'ın Posof ilçesinde mahsulün % 65 ini ha
sara uğratmış, ayrıca yüzlerce ev de oturulamaz 
hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hudut bölgesi ol
masına rağmen gelmiş geçmiş bütün Hükümet
lerce ihmale uğramış Posof ilçesinde arazinin 
darlığı ve verimsizliği sebebiyle sık sık bu gibi 

. kıtlıklar görülmektedir. Eğer bu yıl zamanında 
tedbir almmıyacak olursa bu ilçede yeniden bü
yük bir kıtlıkla karşı karşıya kalınacağı mu
hakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, programlarında hudut 
bölgelerine yeteri kadar önemi vereceklerini 
vadetmiş olmalarına rağmen, biraz önce ifade 
etmiş olduğum gibi, Şimdiye kadar gelmiş geçmiş 
bütün Hükümetler hudut bölgelerine lâyikı öl
çüde değer vermemişlerdir. Posof'da bugün va
tandaşlar, insanlar üç ay çalışır, dokuz ayını 
duvar diplerinde ellerini kovuşturarak geçirmek
tedir. Bugün Posof'tan, bu hudut bölgesinden 
Avrupa'nın muhtelif memleketlerine göç başla
mıştır. Kendi bölgelerinde, kendi muhitlerinde 
her türlü çalışma imkânlarından yoksun kalan 
bu hudut bölgesinin insanları kadm, erkek Av
rupa'ya göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır 

Muhterem arkadaşlar, dolu bu ilçenin, biraz 
.önce de ifade ettim, mahsulünün % 65 ini ha
sara uğratmış, yüzlerce ev yıkılmıştır, vatan
daşlar perişandır. Eğer böyle bir hasar Ege 
bölgesinin her hangi bir kasabasında olsaydı 
şimdi Hükümetler harekete geçmiş, bakanlar 
seferber olmuştu ve gerekli tedbirler alınmıştı. 
Fakat bu hudut bölgesinde hasar meydana gel
miş olduğu zaman her hangi bir Hükümet ilgi
lisi hâdise ile ilgilenmemiş ve gerekli tedbirler 
bugüne kadar alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; tedbir almakta eğer 
gecikecek olursak, bundan sonra, zamanı geç
tikten sonra alınacak tedbirler bölge halkına her 
hangi bir fayda sağlamıyacaktır. Çünkü Po
sof'u Ardahan'a bağlıyan yol Ağustos sonunda 
trafiğe kapanmakta ve ancak Hizaran sonunda 
trafiğe açılmaktadır. Bu itibarla Hükümetten, 
bu bölge halkını büyük bir mağduriyetten kur
tarmak için aşağıda arz edeceğim tedbirleri za
man geçirmeden almasını istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Posof'u Ardahan'a 
bağlıyan yol kış programına alınmalı ve kış 
aylarında da trafiğe açık tutulmalıdır. Ayrıca 
doludan hasar gören köylülere yeteri kadar ye
meklik ve tohumluk yardımı yapılmalıdır. Diğer 
taraftan bu doludan zarar gören köylülerin Zi-
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raat Bankasına olan borçları vakit kaybetmeden 
tecil edilmelidir. Muhterem arkadaşlar, bunla
rın yanında Hükümet ayrıca Doğu'ya progra
mında vadetmiş olduğu yatırımları öncelikle 
yapmalı ve Doğu bölgelerine gerekli önemli ve 
değeri vermelidir. Aksi takdirde bu gibi alına
cak yarım yamalak tedbirlerle ve yardımlarla 
o Posof'un ve hudut bölgelerinin kaderi hiçbir 
zaman değişmiyecek ve değişmemiştir. Hükü
metin konunun üzerine eğilmesini ve gerekli 
tedbirleri vakit kaybetmeden almasını istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın imar ve iskân 

Bakanı. 
İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN MEN

TEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Hükümet programında sarahatle ifade ettiğimiz 
gibi, memleketi Doğu, Batı diye ikiye tefrik de
ğil, vatanı bir bütün olarak kabul ettiğimizi ve 
.az gelişmiş şartlar içinde bulunan Doğu bölge
mize öncelik verdiğimizi ifade etmiş ve işe baş
ladığımızdan itibaren hizmet politikamızı bu is
tikamette yürüttüğümüz bir vakıadır. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Nerede? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci rica ederim, mü
dahalede bulunmayın. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 
Biz karların altında, zelzele vuku bulduğu za
man Hınıs'da ve Varto'da zelzelenin ertesi günü 
vatandaşlarımız arasında olduk. 3 500 ev yıkıl
dı ve 3 500 aile evsiz kaldı. Bunların bu sene 
iskânı için tedbirler almış ve iskân ihtiyaçlarını 
karşılamış bulunmaktayız. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, rica ederim, mü
dahale etmeyin, Riyasete saygı duyunuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 
Müsaade buyurun, bu bir vakıadır. Bunun aksi 
iddia edilemez ve ispat da olunamaz. 

Arkadaşımın beyanına gelince : Posof'ta yağ
murlar dolayısiyle yüzlerce evin yıkıldığını bu 
mukaddes kürsüden ifade ettiler. Kars Valisi
nin şu ana kadar Bakanlığıma bu konuda ver
diği ne bir bilgi vardır, ne de yıkılmış bir ev ih
barı veya şikâyeti vardır. Yalnız mahsule vâki 
hasarlar Tarım Bakanlığınca takibedildiği için 
bu hususta bir beyanda bulunamıyacağım. Ama 
yüzlerce ev yıkılmış, ilgilenilmemiş, Bakanlar 

gitmemiştir, beyanı tamamiyle hilafı hakikattir. 
Eğer böyle bir. şey varsa işte değerli milletvekili 
arkadaşlarım da buradalardır her türlü yardımı, 
iskân edici, iaşe edici, ibate edici yardımı yap
maya, istenilen ödeneği şu anda göndermeye ha
zırım. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Devlet Radyosu 
söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, rica ederim. Za-
tiâlinize ceza vereceğim. Çok istirham ederim, 
bu şekilde müzakere yapamayız. Ayrıca bir de 
Divan Üyesisiniz; nizamı, intizamı sağhyacak 
Divan üyeleri.. Çok rica ederim, böyle şey ol
maz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 
Bu küsüye gerçekler getirilmelidir. Gerçekler 
getirildiği an onun gereğini yapmak bizim için 
bir vazifedir. Ama gerçekler getirilmediği tak
dirde konuşmalar birer siyasi istismardan ileri 
geçemez. Saygılarımla. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlara izin verilme
sine dair Başkanlık Divanı kararını okutuyo
rum. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Gündem dışı söz istemiş idim, bana söz vermiye-
cek misiniz?... 

BAŞKAN — Beyefendi sizin talebiniz gi
bi, 20 talep vâki olmuştur. Gündem dışı konuş
malarda söz verme yetkisi ve takdiri Başkanlı
ğa aittir. Söz vermiyorum, zâtiâlinize, buyurun 
oturunuz. Sayın Akalm'a ve Sayın Diler'e de 
vermiyorum. 

4. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/412) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı saym millet vekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 7 . 7 . 1966 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyetin Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder, 1 ay, 
hastalığına binaen, 30 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

I 
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Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 
10 gün, mazeretine binaen, 6 . 7 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç, 1 ay, ma
zeretine binaen, 10 . 7 . 1966 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder, 1 ay, 
hastalığına binaen, 30 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun. 
10 gün, mazeretine binaen, 6 . 7 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Samsun Milletvekili îlyas Kılıç, 1 ay, ma
zeretine binaen, 10 . 7 . 1966 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Yeniden kurulacak Vakıflar Kanununun 
bir kere daha görüşülmesine dair Cumhubaşkan-
lığı tezkeresi ve tasarıyı görüşmek üzere, ilgili 
komisyonlardan üçer üye alınmak suretvyle bir 
Geçici Komisyon kurulması (3/413) (1/239) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 
iki kanunun Cumhurbaşlanlığı Makamınca veto 
edilişine dair gelen yazıları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 Haziran 1966 tarihli ve 2/73.1, 

9310/52754 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun

duğu bildirilen (764) numaralı Kanunu, ekli 
gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun 
bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşmesini rica 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

Gerekçe 
Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel, Sayıştay kanun metinleri ile 
ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan ve bunların Anayasamızın 
92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve şekillere 
uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 
21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı gerekçe muva
cehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93 ncü maddesi mucibince, bir 
daha görüşülmesi uygun bulunarak, Millet Mec
lisi Başkanlığına takdim edilmiş idi.. 

764 numaralı yeniden kurulacak Vakıflar 
hakkındaki kanun da aynı durumda ve mahiyet
te bulunduğundan, bir kere daha görüşülmesi 
uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu kanun Meclisinizde Adalet, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilmiş üçer 
üyeden kurulmuş Geçici bir Komisyonda görü
şülmüştü. Kanunun havalesi için bu komisyo
nun yeniden teşkili gerekmektedir. Sözü geçen 
komisyonlardan seçilecek üçer üye ile bir Geçici 
Komisyon teşkili hususunu Yüce Heyetnizin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre; Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından üçer üye verilmek suretiyle 
bir Geçici Komisyon teşkil olunacak ve bahis 
konusu kanun orada müzakereye başlanacaktır. 

6. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bir ke
re daha görüşülmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi ve ilgili komisyona havalesi (3/414) 
(1/238) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Makamınca 
veto edilmiş diğer kanunun veto yazısını okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 Haziran 1966 tarihli ve 7412/43860 

sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun

duğu bildirilen (765) numaralı Kanunu, ekli 
gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun 
bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 93 neü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 
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Gerekçe 
Tabiî Âfetler, İş, Deniz 1§, Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel, Sayıştay kanun metinleri ile 
ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan ve bunların Anayasamızın 
92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve şekillere 
uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 
21 . 6 . 196G tarihli ve G493 sayılı gerekçe muva
cehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93 ncü maddesi mucibince, bir 
daha görüşülmesi uygun bulunarak, Millet Mec
lisi Başkanlığına takdim edilmiş idi.. 

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

BAŞKAN -— Bir evvelki birleşimde Gecekon
du Kanununun maddeleri üzerindeki müzakere
lere devam etmekte idik. Şimdi 35 nci maddeye 
kadar müzakeresi intacolunan bu kanunur. 
35 nci maddesinden itibaren müzakeresine de
vam edeceğiz. 35 nci maddeyi okutuyorum. 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında 
uygulama : 

MADDE 35. — Belediye sınırları ve müca
vir sahalar dışında bulunmakla beraber, Hazi
neye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait 
arazi ve arsalarla Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerden, İmar ve İskân Ba
kanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılanları hakkında da bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

(1) 83 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1966 gün
lü 72 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

7G5 numaralı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun da aynı durumda ve mahiyette 
bulunduğundan, bir kere daha görüşülmesi uy
gun olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun daha önce yalnızca Bütçe ve Plân Komisyo
nunda görüşülmüştü. Bu sebeple yine Bütçe ve 
Plân Komisyonuna intikal edecek ve orada ye
niden görüşülmesi inticolunacaktır. 

Gündeme geçiyorum. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere 
verilmiş olan görev ve yetkiler, İçişleri ile İmar 
ve İskân Bakanlıkları tarafından birlikte tesbit 
edilecek yakın belediyelerden birisine verile
bilir 

BAŞKAN — Madde üzerinde şimdiye. dek 
söz istemiş bulunan arkadaşlarımızı okuyo
rum. Sayın Nihat Diler, Sayın İsmail Hakkı Bo-
yaeıoğlu, Sayın Mahmut Bozdoğan, Sayın Faik 
Kırbaşlı, Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın 
Mustafa Uyar, Sayın Arif Ertunga. 

Buyurunuz Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Ben de söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ünlü, söz istiyorsunuz. 

Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bozdoğan. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Ben de vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede kanunun 
şümulü dâhiline Bakanlar Kurulu kararınca 
alınacak ve alınması mümkün sahalar sayıl
maktadır. Mühim bir hususta bu madde vuzuh
tan uzak bulunduğu kanaatindeyim. Belediye 
sınırlarına mücavir olup da gecekondu yapılan 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 510 — 
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sahaların hemen hemen ekserisi köy hudutları 
dahilindedir. Bâzıları da bu arazinin köy.hük-
mî şahsiyetlerine ait arazilerdir. Bu maddede 
her nedense köye ait araziler tâbirini ihtiva et-
miyen bir ifade tarzı vardır. 

Filhakika belediye sınırlarına mücavir sa
halar tâbirine, dolaylı şekilde, köye ait arazi
lerin girdiği mütalâa edilebilir ve aynı zaman
da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan sahalara da köye ait, köy hudutları dahi
lindeki arazilerin girdiği düşünülebilir. Fakat 
yine bunlar tefsire muhtaç hükümlerdir. Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında olmayıp doğ
rudan doğruya köyün hükmî şahsiyetine aido-
lan yerler de vardır. Bu itibarla bu maddenin 
tatbikatta kolaylığı mucibolabilmesi için köy 
kelimesinin bu maddeye ithal edilmesi gerek
mektedir. Bir misal olarak Ankara civarında 
köye aidolup da köy tarafından ev yapılmasına 
izin verilen sahalar vardır ki 'bunlar da şehirin 
imar plânı ile alâkalı bir hale gelmiş, bir şeh
rin mahallesi haline gelebilmiştir. Bunlar üze
rinde de kolaylıkla bu kanunun tatbikini müm
kün kılmak maksadiyle buraya sarahaten, - de-
lâleten değil - köy teriminin girmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. Bu maksatla bir de önerge 
takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz. 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, Gecekondu kanunu ta
sarısının 35 nci maddesi belediye sınırlarına 
bitişik olan veya belediye sınırının bittiği yerde 
bulunan Hazineye, özel idareye, katma büt
çeli dairelere ait ve ayrıca 4 ncü katagori ola
rak da Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi ve arsalar hakkında da lüzum ve 
zaruret görüldüğü takdirde Bakanlar Kuru
lunca karar verilmek suretiyle bu kanun hü
kümlerinin uygulanacağını ıbu madde derpiş 
etmektedir. Yani belediye sınırlarının bittiği 
yerde bu dört katagoriye aidolan arsalar hak
kında Gecekondu Kanunu hükümlerinin uy
gulanmasına Bakanlar Kurulu karar verebile
cektir. Bu, hakikaten belediye sınırlarının bit
tiği yerde göze hoş görünmiyen, estetiği bo
zan, icabında belediyeye pek yakın olan bir 
yerde bu aksaklığı gidermek için ele alınmış bir 
madde olmakla önemlidir. Ancak, biz bu ka
nunun daha evvel müzakere ettiğimiz ve ka
bul ettiğimiz maddelerinde, ıbu kanunun kap

samına giren arazi ve arsaların yalnız bu Ha
zine, özel idare, katma bütçeli daireler veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arsalardan ibaret olmadığını, benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşımın işaret ettiği gibi, 
köy tüzel kişiliğine ait arsaların da bulunabile
ceği, hattâ vakıflara ait arsaların da bulunabi
leceği mümkündür. Bunun dışında özel şahıs
lara ait arsaların da bulunması ve bu arsalar
da da gecekondu yapılmış olması veya bu ka
nunun tatbikini icabettiren fiilî bir durumla 
karşılaşmamız mümkün olabilir. Benim, sayın 
komisyondan veya Hükümetten istirhamım; 
35 nci madde ile mücavir sahalar içerisinde 
olması muhtemel bulunan ve dört katagori 
üzerinde toplanmış bulunan bu arsaların dı
şında, arz ettiğim gibi, vakıflara, köy tüzel 
kişilerine veya özel şahıslara ait arsalar bulu
nursa ve bu arsalar da fiilen belediye arsasının 
bittiği yerde tam ona mücavir olursa bu özel 
kişiye, belediye veya vakfa aidolan arsadan son
ra, Hazineye ait, özel idarelere ait, katma büt
çeli dairelere ait veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan arsalar bulunduğu 
takdirde, belediye sınırı burada bittiği, bu
rada özel şahsa ait arsa bulunduğuna ve ondan 
sonra da Hazineye ait veya özel idareye ait, 
35 nci maddenin tesbit ettiği arsalarla karşılaş
tığımız takdirde, belediye sınırı ile, 35 nci 
maddenin tesbit ettiği arsalar arasındaki bu 
madde de tadadedilmiyen kişilere ait arsaların 
durumu ne olacaktır? Bu arsaların durumu 
hakkında veya bu arsalardan mevcut gecekon
duların taıbi olacağı hukukî statü ne olacak
tır? Bu hususta aydınlanmak istiyoruz. Mut
laka verilen cevap tatmin ettiği takdirde bir 
dileğimiz olmıyacaktır, ama cevapla tatmin 
edilmiyecek olursak bir tadil önergesi vermek 
zorunda kalacağımızı, evvelemirde bu hususun 
Hükümet veya komisyon tarafından cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; Gecekondu Kanununun 
35 nci maddesi üzerinde benden evvel iki kıy
metli arkadaşımız fikirlerini söylediler. Hakika
ten bu kanuna göre ve bu maddeye göre bele
diye sınırları ve mücavir sahalar dışında Hazi-

— 5X1 — 
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neye ait, özel idarelere, katma bütçeli daire
lere ait ,arazi ve arsalarla beraber Devletin hü
küm ve tasarrufu altında 'bulunan bir kısım 
arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine tabi ola
caklardır. Hangi şartlarla? İmar ve İskân Ba
kanlığı lüzumlu gördüğü takdirde ve Bakan
lar Kurulu karariyle. 

Şimdi arkadaşlarım, bu arsalar dışında, ha
kikaten biraz evvel arkadaşlarımızın izah etti
ği gibi, hususi şahıslara ait .arsalar da buluna
bilir, vakıflara ait arsalar da bulunabilir, köy 
tüzel kişilerine ait arsalar da bulunabilir. Bi
naenaleyh ıbu arsalar üzerinde de, araziler üze
rinde de belki lüzum görülürse bu kanunun 
tatbik imkânı da muvafık görülebilir. Bu iti
barla komisyonun bu konudaki fikirlerini öğ
renmek istiyorum. 

Şunu da ifade etmek isterim, gecekondu 
sahalarına doğru, daha doğrusu şehrin geniş
leme gösteren yerlerinde, şehrin genişlemesi 
tabiî olan yerlerinde Hükümet, hattâ gerekli 
belediyelerin, şehrin dışındaki civar arsalara 
sahibolmasmdan fayda uman bir arkadaşınızım. 
Günkü şehirler genişledikçe, bu genişleme kar
şısında gecekondu sabalarının ve arsaların kıy
meti artabiliyor. Ama şimdiki halde şehrin ge
nişlemediği düşünülüp de* şehrin etrafındaki 
arsa ve araziler gecekondulara tahsis edilirse 
30 sene, 40 sene sonra şehir gelişmeye başlar
sa buralar grift hale gelebilir. Bunu önlemek 
bakımından, böyle gecekonduların yayılacağı 
şehirlerin gelişeceği yerlerde bu arazi ve arsalar 
hele Devlete aidolursa, Hazineye aidolursa, 
özel idarelere aidolursa buralara haydi haydi 
gecekondunun tatbik edilmesini de göz önün
de tutarak, belediyenin saihibolmasmda büyük 
fayda umarım ve oralara belediyeler şimdiden 
sahibolurlar ve şehir genişlediği vakit buralar
dan yollar, kanalizasyon, elektrik, su ve sair 
medeni ihtiyaçları temin edilir ve bu araziler 
de ev yapmak istiyen vatandaşlarımıza tahsis 
edilir. Hiç olmazsa yüksek fiyat dalgalanma
larından vatandaşlar muztarip olmazlar, sıkın
tıda kalmazlar. Bu espriden hareket ederek, 
bunu dikkate alarak, bu belediye sınırları ve 
mücavir saıhalar dışında kalan arsalar ve arazi
lerin de taJbiatiyle bu Gecekondu Kanununun 
uygulanmasına önayak olması bakımından il
gili bakanlıklara bu karar yetkisinin verilme

sini kabul ediyorum ve bunu muvafık gördü
ğümü de ifade ediyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim . 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyurunuz 
efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, gecekondu kanun tasarısının 35 nci 
maddesinin son fıkrası bence birçok suiistimal
lere yol açacak bir fıkradır. Bu fıkranın hük
müne göre bu gibi yerlerde ve bu kanunla bele
diyelere verilmiş olan görev ve-yetkiler,, içişleri, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından birlikte 
tesbit edilecek yakın belediyelerden birine, veri
lebilir, deniyor. 

Birinci fıkraya göre, özel idarelere Hazine
ye, katma bütçeli dairelere ve Hazine 'mülkiye
tindeki arazi üzerine yapılmış olacak ve bir de 
belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında 
olan arsalar olacak ve bu belediye ısınırı dışın
da kalan arsalar acaba bu sınırın hududundan 
itibaren başlıyacak olan arsalar mıdır? Veyahut 
da bu arsaların dışında, özel şahıs'lara ait arsa
lar bulunursa bunları geçtikten sonra Hazineye 
ait arsalar bulunabilir, özel idarelere alit arsa
lar bulunabilir ve bu duruma göre bir. belediye
den diğer bir belediye hudutları arasında veya
hut bu hudutlar arasında değil de, demin bir 
arkadaşımın isöylediği gibi, bir köy hududu için
de olabilir. Şimdi ıbu gibi meselelerde bu kanun 
hükmünün her hangi bir müşkülâta meydan ver
memesi bakımından, benim kanaatime göre, eğer 
belediye hududu dışında bulunan bir Hazine 
arsası, özel idare arsası varsa ve burada da bir 
gecekondu yapılması düşünülüyorsa, lüzum gö
rülüyorsa bu, şöyle olur: Yatkın belediyelerden 
bir tanesi müracaatta bulunur, İmar ve İskân 
Bakanlığı burayı tesbit eder. Hakikaten bura
da da gecekondu yapılması icabediyoraa ve bu
rada önleme bölgesi ve gecekondular için arsa 
verilmesi hususu düşünülüyorsa o zaman bele
diye hududunun bu sahalara kadar genişletil
mesi suretiyle bir hal çaresi bulunabilir. Yoksa 
bu, doğrudan doğruya imar ve İskân Bakanlığı 
tarafından tesbit edilir, içişleri Bakanlığından 
kabul edilir ve bunu her hangi bir belediyeye 
yetki verilir şeklinde, yani dnşaî durum bakı
mından belediyelere yetki verilir, idari vaziyet 
bakımıtıdan da bir köy idaresine tevdi edilirse, 
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birçok mevzularda, yani hukukî mevzularda 
'karışıklıklar hâsıl olur. Bunun bal çaresi bu şe
kilde olamaz kanaatindeyim. Ve 'bence bu^ 35 nci 
madde komisyon tarafından geri alınarak, esas
lı bir şekilde bir daha üzerinde düşünülmek su
retiyle ve arz ettiğim hususlarda 'göz önüne alı
narak bir çareye bağlanmasını ve bu şekilde 
madde hükmünün huzurumuza getirilmesini say
gı ile arz ederim. Bu hususta bir de önerge ve
riyorum, Yüce Meclis tarafından kabul edilme
sini de arz ve talep ederim. 

BAŞKAN — Saym Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) -^ Efendim. 

benden evvel konuşan arkadaşım cidden mad
denin özüne temas etti. ilk konuşan arkadaşlar 
mücavir sahaları bu maddenin şümulü içinde 
görür gibi bir konuşma yaptılar. Halbuki bu 
madde mücavir sahalar ve belediye sınırları dı
şındaki arazi ve arsaları hüküm altına alan bir 
maddedir. Şimdi öyle yerler vardır k i ; 'bu arsa
lar zaten mücavir saha ve belediye sınırları dı
şında olduğuna göre hayli uzak ıbir mesafede 
belediyelere vazife veriliyor. Mutlaka bu gibi 
hallerde belediyelere böyle bir vazifenin veril
mesi mecburiyeti almamıası lâzımdır. İşçileri Ba
kanlığı ve imar ve İskân Bakanlığı lüzum ıgör-
düğü hallerde bir belediyeye kendi sınırları dı
şında, hattâ mücavirin de dışında olan 'arsalar 
için vazife vermek durumuna düşülecektir ki, 
belediyelerin işleri zaten ağırdır. Bu bakımdan 
bu vazifeyi bihakkın yapması belki de imkânsız 
hale gelecektir. Böyle bir karnini mecburiyetin' 
olmaması icabeder. Yani bu mücavir saha ve be
lediye sınırlan dışındaki yerlerde doğrudan 'doğ
ruya imar ve iskân Bakanlığı gecekondu dâvası
nı halletsin, belediyelere böyle bir vazife veril
mesin. Bu hususta komisyonun açıklama yap
masında fayda yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kirbaşlı birşey mi bu
yurdunuz ? 

FAİK KİRBAŞLI (Burdur) — Efendim, söz 
istemiştim. 

BAŞKAN —• Efendim, sıranız geçti. O za
man bunada yoktunuz. 

FAİK KİRBAŞLI (Burdur) — Yeniden söz 
istiyemez miyim ? 

. BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 
Buyurumuz Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROftAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım ; muhterem 'arkadaşlarımın ekse
riyeti aynı meseleye temas etmiş bulunmakta
dırlar bu maddenin müzakeresi sırasında. Bu 
da özel mülkiyetteki arsalar hakkındadır. Şim
di 31 nci maddeyi tekrar tetkik edelim, imar ve 
iskân Bakanlığı bu kanundaki hizmetlerde kul
lanılmak üzere özel mülkiyetteki arazi ve arsa
ları, bunlar içinde yapı veya sair her hangi bir 
tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisi ka-
mulaştırabilir» demek suretiyle umumi bir hü
küm koymuştur. Belediye hududu içinde veya 
mücavir veya onun dışında 'Olanlar... Bu suretle 
hususi mülkiyetteki arazi ve arsalar mevzuu 
halledilmiştir. 

Şimdi ikinci meseleye gelince; bu 35 nci mad
de de müzakeresi bitmiş olan 3 ncü .maddenin 
espirisi içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bu mad
dede: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
Hazinenin, öze] idarelerin ve vakıflar idaresi 
dışındaki katma bütçeli dairelerin 'mülkiyetin
deki arazi ve arsalardan veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerlerden, belediye sı
nırları içinde olanlar ve 6785 sayılı Kanunun 
47 nci maddesine...» diye devam ediyor. 

Şimdi bu 35 nci madde ile, verilmiş olan bu 
3 ncü madde hükümleri biraz daha genişletil
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu işte bir çe
lişme mevzuubahis değildir. Şunu da açıklamak 
'mecburiyetindeyiz ki, artık bundan böyle, bu 
kanunun kabulünden sonra yeni gecekondu ya
pı lmıyacağına göre bir tereddüdün de ortada 
kalmaması lâzımıgelir. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Rıza Uzu-
ner. 

ALI RIZA "UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; biraz önce ko
nuşan değerli arkadaşlarımın belirttikleri endi
şeleri özür diliyerek arz edeyim, sayın komis
yon sözcüsü vuzuha kavuşturmuş değildir. Ger
çekten arkadaşlar bu işin tatbikatta doğura
cağı güçlüklere değinmişler ve fakat sayın ko
misyon veya Hükümet, arkadaşlarımızın yerin? 
de İşaret ettikleri, - bendeniz de vaktinizi alma
mak için tekrar etmiyeceğim - mahzurları gide
rici, tatmin edici beyanları olmadığını belirt
mek isterim. 
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Şimdi benim üzerinde duracağım, kısaca 
değineceğim bir konu vardır. Türkiye'de maale
sef bir millî iskân plânı yoktur. Hazineye ait 
araziler var, bu Hazineye ait arazilerin tasarru
fuyla ilgili Köy İşleri Bakanlığı var, İmar ve 
İskân Bakanlığı var. Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğüne kanunen verdiğimiz yetkiler var
dır. Bu kanunla İmar ve İskân Bakanlığına ta
nıdığımız haklar vardır. Bunlar arasında te
dahüller görmekteyim. Hazineye ait araziler 
üzerinde de bir nevi yerleşmeye imkân verecek 
tasarrufu, belediye hudutfarı dışında, köy sa
hası içinde de kalabilecek sahalardaki bu tasar
ruf hakkını bu madde ile İmar ve İskân Ba
kanlığına veriyoruz. Bu, tatbikatta bir çok 
güçlükler doğuracaktır. Ben bu maddenin a^ı1 

gayeye uygun bir şekilde daha açık ve net bir 
şekilde tedvin edilmesini veya kanundan bu 
maddenin çıkarılmasını teklif cdocoğim. Çünkü 
tatbikatta bir çok aksaklıklar doğacaktır. Ha
zineye ait araziler üzerinde daha önce çeşit'i 
vesilelerle burada Tapulama Kanununun müza
kereleri sırasında da durulmuştur. Tatbikatta 
bu işin çeşitli uygulamalar d"layısiyle nasıl ha
talar doğurduğu ve asıl Hazine arsalarına yer
leşmek üzere sıra bekliyen vatandaşların ıstırap 
çektiği ortadadır. 

Bir realite daha vardır. Âfetlere mâruz kal
mış birçok köyler bugün Türkiye'de Hazineye 
ait araziler üzerinde yalnız ev yapmak için, 
bina kurmak için müracaat etmektedirler. Ba
kanlıkta bu köylerin adedi yüzlere, binlere baliğ 
olmuştur. Bunlar için dahi arazi tefrik edilip, 
tahsis edilmez iken, buradaki tahsis şekli bir 
defa Köy İşleri Bakanlığını da yakinen ilgilen
dirmesi bakımından hatalı olacak ve bizim re
alitemize göre biraz lüks addedebileceğim, za
ruri görmiyeceğim bir mah'yet taşımaktadır. 
Bu bakımdan bu maddenin çıkarılmasını veya 
asıl maksada uygun bir şekilde arkadaşlarımızın 
da belirttiği ve katıldığım endişelerine cevap 
verecek şekilde tedvin edilmesini dilemekteyim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 35 nci maddenin müzakeresi
nin yeterli görüldüğüne dair önergeler vardır, 
pkutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

35 nci madde üzerinde yeteri kadar konu
şulmuştur. Kifayeti müzakere arz ve talebede-
rim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

Sayın Başkanlığa 
35 nci madde hakkındaki müzakerelerin ki

fayetini arz ederim. 
Burdur 

İsmail Bağcıoğlu 
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
okutuyorum. Sayın Uzuner sizin önergeniz ha
zır mı? En aykırı olması itibariyle sizinkini ev
velâ okutmam lâzım. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Hazır-
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okuturken sü
ratle gönderiniz lütfen. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
35 nci madde hükmünün tatbikatta her hangi 

bir karışıklığa meydan verilmemesi için komis 
yona iade edilerek yeniden kaleme alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, sizinki de bu ma
hiyette midir? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanunu tasarısının 35 nci madde

sine ve madde metnindeki «özel idarelere ve 
katma bütçeli dairelere» kelimelerinin arasına 
«köylere» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Sayın Başkanlığa 
35 nci maddenin reddini arz ve teklif ede

rim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
BAŞKAN — Aykırılık itibariyle okutup oy

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

ĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

ĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. • 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Emre'nin 

önergesi tekrar ckundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıy r mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

ĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... önerge reddedilmiştir. 

35 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 35 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yönetmeliklerin hazırlanmadı 
MADDE 36. — imar ve iskân Bakanlığı; bu 

kanunda sözü geçen yönetmelikleri, ilgili Ba
kanlıkların mütalâasını almak suretiy'e, kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde ha
zırlamakla görevlidir. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşları sırası ile okuyorum. Sayın 
Nihat Diler, Sayın ismail Hakkı Boyacuğlu, 
Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Mustafa Uyar. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — 37 nci madde 
de söz r tedim ben Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, 36 yi 37 ye tah
vil ederiz. 

S^yın Diler buyurunuz, efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayır Baş

kan, sayın mi'lletvekidleri, 36 nci maddede tes-
bit edilen yönetmeliklerin altı ay içinde hazır- ' 
lanması imar ve iskân Bakanlığına bir vazife 
plarak tahmil edilmektedir. Yönetmeliklerin altı 

ay içinde hazırlanması demek, bu kanunun altı 
ay geciktirilmesi demektir. Diğer maddeleri tet
kik buyurduğunuz zaman veyahut kabul edilen 
birçok maddelerin işlenmesi ve bu kanunun top-
yskıîn tatbik edilmesi ancak yönetmeliklerin 
süratle çıkarılmasına bağlıdır. Benim bildiğim 
kadar imar Bakanlığının içinde bulunan ele
manlar kendi vazifelerini lâyıkı veçhile yapan 
çok üstün niteliği haiz kimselerdir. Bunlar ge
cekondu dâvasının halli yolunda büyük bilgiye 
sahiptirler. Gecekondu dâvasının halline ait üs
tün bilgiyi haiz olan bu elemanlar, çok kısa bilr 
müddet içinde bu kanunun işlemesi için, bu ka
nunun fiilen tatbik edilmesi için yönetmeliği de 
altı ay değil, belki iki ay içinde hazırlıyabile-
cek durumdadırlar. Bu itibarla kanunun süratle 
tatbik edilmesi ve gecekondu probleminin sürat
le halledilmesi ve gecekondu ıstırabının süratle 
nihayetlendirilmesi için verilmiş olan altı aylık 
müddeti ben fazla bulmaktayım. Üç ay içinde 
asgari, diğer bakanlıkların da mütalâasını al
mak suretiyle dörtbaşı mamur bir yönetmeliği 
yahut yönetmelikleri hazırlıyabileceklerine ben 
inanmaktayım. Kanunun süratle tatbik edilmesi 
[em müddetin üç aya indirilmesi gerekmekte
dir. Zaten imar ve iskân Bakanlığı diğer bakan
lıklardan bence sureta bilgi istemektedir. Diğer 
bakanlıkların gecekonduların tas£jye, ıslah ve 
önleme gibi tedbirlerinin üzerinde pek o kadar 
kanunla verilmiş salâhiyetleri olmadığı gibi, 
kendi' ihtisas sahaları içine dahi girmemektedir. 
Bu itibarla İmar ve iskân Bakanlığının içinde 
bulunan muhterem elemanların bu tasarının 
'imretmüş ol'duğu yönetmelikleri üç ay içinde 
hazırliyabileceklerine inandığım ilcin ve bununla 
krjmmun süratli şeklide tatbi'k edileceğine kaani 
olduğum için> üç. aya indirilmesi yolundr bir tek
lifte bulunacağım. Teklifime iltifat buyurduğu
nuz takdirde teşekkürlerimi arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, 
ISMAlL HAKKI BO/ACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efen
dim. 

FAlK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri, kanunun sonuna gel
miş bulunuyoruz. Bu kanun aşağı - yukarı iki-
buçuk milyon vatandaşı alâkadar eden ve tesir 

— 515 — 



M. Meclisi B : 107 8 . 7 . 1966 O : 1 

sahası çok geniş ve tatbikat itibariyle çeşitli 
yönleri alâkadar eden bir kanundur. Devlet hiz
metimde bulunduğumuz zamanlar gördük ki, bir 
kanun çıktıktan sonra hele böyle şümullü bir 
kanun, bunun yönetin elikle ri'ni arkadaşlar üç 
ayda, hattâ altı ayda hazırliyamazlar. Demin 
tetkik ettim aşağı - yukarı altı tane yönetmelik 
hazırlanması icabetmektediir. Altı veya yedi ta
ne, bir tane de sonra ilâve edilmiş, yedi tane 
yönetmelik hazırlanacaktır. BithassaM ve 15 nci 
maddelerdeki fonların tatbikiyle alâkalı yönet'-. 
meliği Bakanlık altı ayda tek başına hazırlaya
maz arkadaşlar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O halde hiç
bir kanunu çıkarmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Diler, siz söz almadınız. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu durum

da bunu üç aya indirmek bu kanunun şümulünü 
iyi tanımamak demektir. Bu bakımdan altı ay
lık müddet normaldir, hattâ kısadır. Eğer bu 
müddet içerisinde Bakanlık diğer bakanlıkların 
da mütalâalarını ai'mak suretiyle bu yönetmelik
leri hazniıyabi'lirse, 6 - 7 yönetmeliği hakikaten 
takdire şayandır. Bu bakımdan bu maddenin ol
duğu gibi kabul edilmesinde fayda mülâhaza 
ediyoı uz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN —• Sayın Uzuner, buyurunuz efen
dim. 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
(iaşikan, 'muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın üzerinde durdukları, 
yönetmeliklerin hazırlanması konusu üzerinde 
mâruzâtta burunacaği'm. 

Sayın Nihat Diler arkadaşımız kanunun 
önemine 'binaen, gecekondu meselesinin sürat
le halli bakımından 'müddetin azaltılmasını uy-
»•un gördüklerini ve bu konuda bir teklifte 
bulunacaklarını beyan buyurdular. Sayın Kır-
başlı arkadaşımız haklı olarak bu kanunun tah
mil ettiği yönetmelik adedinden de bahsederek. 
bunun oldukça güç ve uzun zamanda hazırlana
bileceğini işaret buyurdular ve fakat altı aj 
•nüid'det içinde dahi hazır!afnamıyacağmı beyan 
buyunmalarniıa rağmen sayın arkadaşımızdan 
'-»ir telklıif de bekliyordum. Şayet bu teklifi 
yapmış olsalardı bendeniz söz almakta vaz ge
lecektim. Şimdi benim de tesbit edebildiğim 
;
Tedi tane, belki de daha fazla yönetmelik var. 

Bunlar çeşitli bakanlıkları yakinen İlgilendir-

iiği, dolayısiyle o bakanlıkların, o teşekkülle-
in mütalâasına ihtiyaç gösteren ve esasen bı\ 
jaddede de ilgili 'bakanlıkların mütalâasını al-

atak şartını kabul edeceğimize göre, etmek mec
buriyetinde bulunduğumuza göre uzun vadeli 
bir çalışma, gönül ister ki, memleketilmiz için 
büyük önem. arz eden gecekondu meselesi sü
ratle halledilsin. Ama bunu altı ay içinde don-
durursak Bakanlığı işin içinden çikanııyacak 
bir yükün .altına bilerek atmış oluruz. Reali
teleri açık konuşalım. îîakikaten bir yönetme
liğin hazırlanması 'kolay değildir. Bütün ilgi
li bakanlıkların mütalâası alınacaktır. Teknik 
konulardır. Uzun çalışmalar ister. Bunların 
yedi tanesini altı ayda hazırlamak anümkün de
ğildir. Bu balkımdan maddenin realitelerimize 
uygun, gerçeklerimize uygun ve bu kanun ile 
bakanlığa yüklediğimiz ağır vazifeleri yerine 
getirmesini sağlama 'bakımlından müddetin bir 
yıla çıkarılmasını, altı ayın kâfi gelmemesi 
dolayısiyle bir yıla çıkarılmasını bendeniz uy
gun görmekteyim ve bu konuda hazırladığım 
bir teklifi Sayın Başkanlığa sunuyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, buyurunuz efen
dim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem 
arkadaşlarımı 36 ncı maddede gecekondularla 
ilgili olarak yönetmeliklerin hazırlanması hu
susunda bir müddet tâyini esası mevcuttur. 
Bu müddet içinde yönetmelikler hazırlanma
dığı takdirde müeyyidesi nedir? Ben tetkik edi
yorum tasarıda müeyyide, yanıi bu vazifeyi 
yapamıyan bakanlık hakkında, yahut memur 
hakkında ne gibi 'bir müeyyide tatbik edilir1? 
Hukukî yönden bir müeyyide yok. Yaıni ma!d-
di 'bir müeyyide yak veyahut cezai 'bir müey
yide ide yok. Yalnız 38 noi maddenin ikinci 
fıkrasında «görevlerden doğan suçlar ise genel 
hükümlere tabidir» deniyor. Simidi Sayın Ko
misyon Sözcüsün den şunu rica ediyorum, 38 nci 
madde hükmü bu 36 ncı madde hükmünü ye
rine getirmiyen memur veya bak.an.hk mensup
larına tatbik edilmesi düşünülüyor mu? Bu 
maksatla bu maddeye konulmuş mudur, konul
mamış mıdır? Benim kanaatim şu; kanunda bir 
•madde, o maddeyle ilgili olan meseleyi hallet-
>miyen kimseler ya maddi olarak zarar görmesi 
icalbeder veyahut da cezad şekilde zarar 'görme-
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si ieaJbeder. Özel şahıslar oldu mu, maddenin 
ihlâli halinde derhal âmme hizmeti haleldar 
edilmiştir denilerek kanun harekete geçiyor ve 
geçiriliyor. Fakat, şimdi Devlet veyahutta il
gili hakanlık bu yönet mel ği hazırlamadığı tak
dirde bu maddede belirtilen bu müddet ihlâl 
edilmiş sayılıyor. İhlâli halinde, demin arz et
tiğim gibi, eğer 38 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü tatbik edilirse buna bir 'diyeceğim yok. 
Ama, edilmediği takdirde Sayın Komisyon bu 
hususta ne düşünüyor ve 'bu Yüce Meclisin hu
zurunda bu ımesele hakkında bir izahat versin
ler. Aksi takdirde bu maddede 'belirtilen bu 
müddetin 'bir kıymeti yoktur. O zaman ilgili 
balkan'lık isterse yönetmeliği 'bir senede hazır
lar, istense üç yılda hazırlar. Bilhassa bu po
litik 'bir mevzu haline de gelebilir. Eğer, poli
tik 'bir ımevzu haline gelebiliyorsa bu müddetin 
konulması ve ilgili bakanlığı bağlamak doğru 
görülmiycbilir ve o zaman ilgili bakanlık cezai 
bir müeyyide olmadığı 'takdirde nazara da al
maz. Bu kanun bütün gecekondu sakinleri, hak
kında, omların ıstırabını dile getirmek (husu
sunda çıkarılan bir kanun olduğuna göre, bu 
mesele hakkında, yani 'bu 'kanunun bu madde 
hükmü hakkında cezai 'bir müeyyidenin olma
sı şartır. Huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İmar ve İs
kân Bakanı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (O. S. Muğla Üyesi) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, bâzı değerli ar
kadaşlarımız yönetmeliklerin hazır!aınması hu
susundaki altı aylık mehile değindiler ve bu 
müddet içinde yönetmeliğin hazrrlanamıyaca-
ğına işaret ettiler. Ve endişelerini izhar bu
yurdular. 

Değerli milletvekilleri, yönetmelik İmar ve 
İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
Kanun, hukukî hüviyetini i İttisal) ettiği anda, 
ilgili baıkanlığm mütalâası alınarak derhal uy
gulanma sahasına geçilecektir. Endişeye ma
hal yoktur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bu be

yan muvacehesinde bendeniz önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, ben müddetin üç ay 
olarak indirilmesini istemiştim, isteyişimin se
bebi İmar İskân Bakanlığında problemleri hal
ledebilecek sistemli bilgi sahibi elemanların 
mevcudolduğuna inanmış bulunmaklığımdı. 
Eğer sistemli bilgi sahibi kimseler olmazsa ge
cekondu problemleri yeniden aşina olabilecek 
kimseler bulunursa veya gecekondu problemle
rini, bu kanun çıktıktan sonra ele almayı düşü
nen bilgisiz kimseler mevcutsa bu takdirde bir 
yıllık müddet de verseniz yine bu kanunun em
retmiş olduğu beş veya altı veya yedi tane yö
netmeliği çıkarmak imkânını bulamıyacaksınız. 
Halbuki benim kanaatime göre, bugün İmar ve 
İskân Bakanlığında iftihar ettiğimiz çok kıy
metli elemanlar mevcuttur. Bu elemanlar kendi 
sistemli bilgilerinin ışığı altında ' bu kanunun 
emretmiş olduğu yedi tane yönetmeliği rahatlık
la üç ay içinde yapabilmek imkânını haiz olabi
leceklerdir. Üç ay içinde yönetmelikler çıktığı 
takdirde bu kanun fiilen meriyete girecektir. 
Aksi halde kanunun meriyete girmesi, yönetme
likler dolayısiyle, mümkün olmıyacaktır, gece
kondu problemi bir kanser gibi memleketin sat
hında devam edecektir ve memleketin başına 
büyük felâketler hazırlıyabilecektir. İşte bu ba
kımdan böyle gayrimüsait şekilde inkişaf eden 
gecekondu probleminin önüne süratle geçmek 
için bu kanunun emretmiş olduğu yönetmelik
leri, arkadaşlarımızın da iddia ettikleri şekilde 
6 ay veya bir sene içerisinde değil, üç ay içeri
sinde hazırlıyabilecek kıymetli elemanlar mev
cuttur. Bu elemanlar tam olarak çalıştıkları 
takdirde rahatlıkla bu yönetmelikleri hazırlıya-
bileceklerdir. Bu itibarla, bu kanunun süratle 

' meriyete girmesini arzu ediyorsanız önergemin 
kabulünü arz ve riea ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Diler, Sayın Bakan yö
netmeliklerin hazır olduğunu beyan buyurdu
lar ki, yönetmelikler hazırlanmış durumdadır. 

Sayın Arif Ertunga, buyurunuz. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Saym Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, hakikaten bu 36 nci 
maddede İmar İskân Bakanlığı tarafından ha
zırlanması gereken yönetmeliklerin 6 ay içinde 
hazırlanması görev kılınmaktadır. Bâzı arkadaş
larım bu altı aylık müddeti az buldular. Nihat 
Diler arkadaşımız üç aya indirilsin dediler. Es
babı mucibe olarak da; bu ehemmiyetli bir ka-
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nundur, bütün gecekonduda yaşıyan vatandaş
larımız bu kanunun biran evvel tatbikini ve ra
hata kavuşturulmalarını istemektedirler. Bu da 
cidden üzerinde durulacak ve tasvibedilecek bir 
konudur. Bâzı arkadaşlarımız da altı ayı dâhi 
az bularak yedi tane yönetmeliğin hazırlanma
sının müşkül olduğunu, bunun bir seneye çıka
rılmasını ifade ettiler. Şimdi anlıyoruz ki, Sa
yın imar ve İskân Bakanı arkadaşımız yönet
meliklerin hazır olduğunu burada ifade ettiler. 
Ve bu gibi müddetin uzatılması hakkındaki tek
liflere lüzum olmadığını ihsas ettiler. Arkadaş
larım, bu yerinde bir harekettir. Hakikaten böy
le mühim bir kanunun icabettirdiği 6 - 7 yönet
meliğin Bakanlık tarafından hazırlanması ga
yet tabiîdir. Yalnız bu kanunun yayım tarihin
den itibaren bu yönetmelikler hakkında ilgili 
bakanlıkların mütalâası alınacağına göre, İmar 
ve İskân Bakanlığının yaptığı bu hazırlık bir 
anaçalışmayı ifade eder. Çünkü burada Mecliste 
bâzı maddelerinde değişikliklere uğrıyan hu
suslar vardır. Ayrıca Cumhuriyet Senatosuna 
da gidecek, orada da bâzı değişikliklere ıığrıya-
caktır. Bu anaçalışmanm üzerinde de lâzımgc-
len değişiklikler yapılmak, diğer ilgili Bakan
lıkların da mütalâası alınmak suretiyle bu yö
netmelikler meriyete konulacaktır. 

Bu itibarla bence ne altı aydan fazla bir 
müddete tevessül etmeliyiz, bunu istemeliyiz. 
Çünkü, bunu bekliyen vatandaşlarımız vardır, 
işi uzatmamak lâzımdır. Topyekûn iktidar ve 
muhalefet olarak bunu samimiyetle arzu etmeli
yiz. öbür taraftan ne de bunu altı aydan aşağı
ya indirerek bu yönetmeliklerin kısa bir zaman
da getirilmesine ve yanlışlıklar yapılmasına da 
cevaz vermeliyiz. Bcmce, Hükümetin getirdiği 
ve komisyonun kabul ettiği altı aylık müddet 
yerinde bir müddettir. Altı aydan aşağıya iner
sek olabilir ki, sıkışık bir zamana gelir. İlgili 
bakanlıklardan lâzımgelen cevaplar gelmez ve 
sümmettedarik gelen bilgilerle yanlış bir yola 
girmiş olabiliriz. Binaenaleyh, ne daha fazla 
müddetin ve ne de az müddetin burada kabulü
nü değil, komisyonun üzerinde durduğu ve Hü
kümetin getirdiği altı aylık müddetin kâfi ol
duğunu ifade ederim ve saygılarımı sunarım ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — 3G ncı madde üzerinde müza
kerenin yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir, 
okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

Mesele aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek
lif ederim. 

Bolu 
Şükrü Nihat Bayramoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

33 ncı madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncı maddedeki G aynı 3 ay olarak değiş

tirilmesini arz ederim. 
Burdur 

İsmail Boyacıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 36 ncı maddesindeki altı ay için

deki tâbirinin 3 ay olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini tekrar 
teker teker okutup oylarınıza sunacağım. 

(Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu 'mm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önerge
sine katılmıyor. Önergeyi Yüce Heyetinizin oy
la: "ma sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değiştirge önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önerge de aynı mahiyette bulunduğu 
için oyunuza sunmıyacağım. 36 ncı maddeyi ya
zılan ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... 36 ncı madde oku
nan ve yazılan şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 37. — 17 nci maddede sözü geçen 
beyannameyi zamanında vermiyenler veya bu 
kanun hükümlerinden faydalanmak amaciyle 
yalan beyanda bulunan veya hakikate aykırı 
beyanname verenler ile bu kanunun yayımın
dan sonra belediye sınırları içinde veya dışında 
belediyelere, Hazineye, özel idarelere veya kat
ma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar üzerin-
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de veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptı
ranlar, bu gibi yapıları satanlar, bağışlıyanlar, 
rehin edenler veya diğer şekillerde devredenler 
ve bilerek devir ve satmalanlar, fiilin ağırlık 
derecesine göre, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu suçların tekerrürü ha
linde cezalar bir misli artırılabilir. 

özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz ya
pılar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet du
rumlarını vesikalandırmaları şartiyle yazılı mü
racaatları halinde bu madde hükümleri uygula
nır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı olarak işgal
de bulunanlarla oturma hakkını kaybedenler, 
ilgili belediyelerce 6126 sayılı Kanunda belirti
len şekilde tahliye ettirilirler. 

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hüküm gi
yenler bu kanundan bir daha faydalandırılmaz
lar ve borçları muacceliyet kesbeder. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde şimdiye 
dek söz istemiş bulunan arkadaşlarımı sırasiyle 
okuyorum : 

Saym Nihat Diler, Sayın İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu, Sayın Mahmut Bozdoğan, Saym Faik 
Kırbaşlı, Sayın Talât Köseoğlu, Saym Süley
man Arif Emre, Sayın Mustafa Uyar, Saym 
Arif Ertunga. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
GAN (İstanbul) — Bir maruzatımız var efen
dim, başta söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 

ERO&AN (îstambul) — Arkadaşlarla yaptığı
mız temaslarda bu madde hakkında çeşitli fi
kirlerin ileri sürülmüş olduğunu ve yeni teklif
ler geleceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu se
beple komisyonumuz bu mıadde üzerinde tek
rar teemmül etmiş ve Komisyon Ba'jkanmıızca 
verilmiş bir takrir vardır. Başka bir şekle so
kuldu 'komisyonca bu madde. Yüksek Riyaset
ten, bu takriri madde ile birlikte okutmasını 
ve arkadaşlarımızın da bu istikamette müta
lâalarını beyan etmelerini istirham ediyoruz. 
Bu vesile ile de bizim yeni teklifimizde bahsi 
geçen Türk Ceza Kanununun 526 nci maddosi-

\ nin bir kısmını okumama müsaade buyurunuz. 
| Müzakereler yapılırken bu husus da dikkate 

alınmış olur. Daha çabuklukla ve süratli ola
rak bu neticelendirilmiş olur. Türk Ceza Ka
nunun 526 nci maddesi salâhiyetdar mercilerin 
emirlerine itaatsizlik başlığını taşımaikıtadır. 

BİRİNCİ BAP 
Salâhiyottar mercilerin emirlerine itaatsizlik. 

Madde 526. — Salahiyetli makamlar tara
fından adlî muameleler dolayısiyle yahut 
âmme emniyeti veya âmme nizamı veya umumi 
hıfsızzrhha mülâhazalariyle kanun ve nizam
lara aykırı olmıyarak verilen bir emre itaat 
etmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire ri
ayet eylomiyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil 
ötmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis 
veya 150 liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılır. 

' İkinci fıkra meselemizle alâkalı değildir 
Orayı okumaktan sarfınazar ediyorum. Arka
daşlar mütalâalarını beyan ederlerken bu ye
ni şekliyle birilikte tetkik etmelerini istirham 
edcceylm. Bu suretle zamandan kazanacağı
mızı ümit ve tahmin ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Komisyon Sayın Diler 
sual sormak istiyorlar lütfen. 

Buyurun Saym Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Türk Ceza 

Kanununun 526 nci maddesi mi tatbik edi
lecek? 

NURİ EROÖAN (Devamla) — Evet, yeni 
teklifinizde bu maddenin tatbikini öngörmek
teyiz. Bu sebeple maddeyi de önceden okumak 
suretiyle arkadaşlarımızın bu madde hususun
daki bilgilerini tazolemdk istedik. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Eroğan, maddenin 

sanıma bir fıkra eklenmesini istiyorsunuz ve 
«17 noi maddede sözü gecen beyannameyi za-

| inanında vermeyenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun 526 nci maddesi hükmü uygulanır» 
demek btiyorsunuz. 

NURİ EPtOĞAN (Devamla) — Evet efen
dim ilâvesini istiyoruz. Önceden de bir iki ke
lime değişikliği vardır.. 

BAŞKAN — Onlar ayrı efendim, onlar mad
denin esasına tesir icra edecek mahiyette de
ğildir. 
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. (A. P. sıralarımdan: «Diğer maddeler hak
kında ne gibi bir ceza var?» sesi). 

NURİ EROĞAN (Devamla) — O ayrı. Ora
lara (geldiğimiz zaman suallerinize ayrıca ce
vap veririz efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Efendim, 
37 nci maddede muhtelif fiiller vardır, sayıl
mıştır. Türk Ceza Kanununun 5*26 ncı maddesi, 
yalnız beyannameyi zamanında vermiyenler 
hakkında mı düşünülnreıktedir ? Yoksa değerle
ri hakkında da düşünülmekte midir? 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Şimdi mad
denin yeni şeklini tüm olarak okumadığım 
için Ibu ihtilâflar 'olmaktadır. Arkadaşlar isti
cal buyurmasınlar. Madde yend şekliyle okun
duğunda bütün bu istihfamlar ortadan kalka
caktır, zannediyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) —' -Başkanım 
müsaade buyurulurısa madde yeni şekliyle 
okunsun. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Mâruzâtım 
ibundan ibarettir. Madde yeni şekliyle okunsun 
ve arkadaşlarımız da mütalâalarını o yönden 
serd ederler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usu-
li balkımdan ıbir noktayı Yüce Heyetinize arz 
etmek isterim. Elimizde komisyon tarafından 
verilmiş bulunan bir önerge vardır. 

Bu önergede maddenin esasına tesir icra 
edecek bir fıkranın eklenmesi bahis konusudur. 
O da tasarının 37 nci maddesinin son fıkrasına 
ışu ibarenin eklenmesidir. «17 nci maddede sözü 
geçen beyannameyi zamanında vermiyenler 
hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad-
dessi hükmü uygulanır». Bunun dışında komis
yon tarafından Riyasete verilmiş başka bir de
ğişikliği mutazammm hal şekli yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Burada, «17 
nci maddede sözü geçen beyanameyi zama
nında vermiyenler veya» kelimeleri kaldırılmış
tır. «Ve bu maddede yazılı, üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmünün beyanname vermi
yenler hakkında uygulanmamasını ıbu madde 
ile temin etmiş bulunmaktayız. Diğer hüküm
ler aynen bakidir. 

BAŞKAN — Evet şimdi ıbir az evvel oku
muş bulunduğum son fıkraya eklenmesi iste
nen ibareden başka 37 nci maddenin ilk fıkrasın

da yazılı; «17 nci maddede sözü gecen beyan
nameyi zamanında vermiyenler veya..» kelime
lerinin madde metninden cılka rtılması istemiş
tir. Bunlar komisyon tarafından istenmiş bu
lunan .değişikliklerdir. Haddizatında ımadde ko
misyon tarafından ıgeri istenmemiştir. Ve şu 
haliyle 37 nci maddenin asıl yazılış şekli üze
rindeki müzakereye devam ediyoruz. Bunu 
gözden uzak tutmayalım. 

Şimdiye kadar okumuş olduğumuz; iptida-
en komisyon tarafından verilmiş olan değişik
liktir. Demek ki, komisyon bu değişiklikleri 
daha önce kabullenmiş durumdadır. Bunu Yü
ce Heyetinize arz ediyorum. 

Sayın Diler, (buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayılı milletvekilleri; tasarının 37 nci mad
desinde belirtilen; 17 nci maddede sözü geçen 
beyanameyi zamanında vermiyenler hakkında 
Türk Ceza Kanununun! 526 ncı maddesinin tat
bik edilmesi hususunda komisyonun vâki tek
lifi doğrudur. Çünkü, öbürleriyle bir mütalâa 
edildiği takdirde, fiilin cezai bakımdan veha-
ıııct'i! farklıdır. 526 ncı maddedeki, 37 nci mad
dede tesbit edilen cezai müeyyideden daha ha
fiftir. O bakımdan komisyonun teklifi yerinde
dir. Yalnız gecekondu problemi, yalnız gece
konducular tarafından meydana getirilmemekte
dir. Gecekonduyu yapıp satanlar ve bunu bir 
sanatı mûtade haline getirenler vardır. Gece
kondu malzemesini bulundurup ve bu malzeme
yi muayyen ustalara vermek suretiyle bir gece 
: cinde, 2 gece içinde gecekondu yapılmasını temin 
eden ve bundan da büyük kârlar temin eden kim
seler vardır. İşte bunların bu hareketlerinin önüne 
geçmek için tasarı cezai müeyyide koymuştur. An
cak müstakil hareketleri cezalandırmıştır; Ceza 
Kanununun ifade ettiği mânada iştirak 
edenleri cezalandırmamıştır, Türk Ceza Kanunu
nun 64 ncü maddesinde tesbit edilen iştirak 
halleri burada yoktur. Ezcümle şöyle deniyor. 
«Tasarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz 
yapı yapanlar» buna iştirak halinde bulunan
ları ifade etmiyor.. «Yaptıranlar, bu gibi yapı-ı 

lan satanlar, bağış lıyanlar. rehnedenler veya 
diğer şekillerde devredenler ve bilerek devir ve 
latmalanlar, fiilin ağırlık derecesine göre....» 
;dillin ağırlık derecesi do • ancak iştirakteki nis-
betilne göre belli olabilir. İşte bu yönü ile T. C. 
K. nun, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine 
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aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. İştirak 
nisbeti nedir? Bu niabet belli olmadığı için, 
ağırlık derecesini de tâyine imkân yoktur. T. C. 
K. nıın 04 IKTI maddesindeki, iştirak ndkbetinc 
göre üç «ydan bir yıla kadar hapis cezasının 
verilmesi, müeyyide altına alınması daha doğru 
olur, kanaatindeyim. Aksi halde bu kanunu tat
bik edenler güçlükle karşı karşıya kalacaklar
dır. Esasen hâkim bu kanunu tatbik ettiği1 va
kit üç aydan bilr yıla kadar ceza vermekte ser
besttir. Fakat fiilin ağırlık derecesini yine hâ
disenin, vakıanın durumuna göre kendisi tâyin 
edecektir. Fiilin ağırlık derecesinin burada ka
nunda, tasarıda zikredilmesi bence doğru değil
dir. Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesine 
ve diğer iştirak nispetlerine göre hâkim karar 
vermelidir. Bu yolda bir ibare ilâve edilirse ta
sarı daha vuzuha kavuşur ve tatbikatçılar daha 
kolaylıkla kanunu tatbik ederler. Komisyonun 
bu yolda bizi tenvir etmelerini istirham edece
ğim. Tenvir ettikten sonra bir önerge verece
ğim, iltifat buyurmanızı arz ve talebede rim, te
şekkür ederim. 

.BAŞKAN —- Rayın Boyacıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (»urdur) 
— Muhterem arkadaşlar, 37 nci madde hakika
ten komisyonun ve Hükümetin teklif ettikleri 
gibi! çıksaydı çok sert bir cezai müeyyide getir
mekteydi Komisyonun bu hususta anlayış gös
termesi karşısında cezanın biraz hafiflemiş bu
lunması hakikaten bizi memnun etmiştir. Çün
kü beyananıe vermiyenler üç aydan bir yıla ka
dar ceza alacaklardı. Bir beyannamo vermemek 
icabında bir yıl hapisliği icabettiriyordu. Bina
enaleyh, şeklî bir suç olması hasebiyle bunun 
Türk Ceza Kainununun 526 nci maddesindeki 
hükme muvazi olarak vaz'edilmesi hakikaten 
yerindedir. Diğer fıkralardaki - fıkra şeklinde 
ayrılmamıştır ama fıkra diyeceğim - diğer mad
dede bahsedilen cümlelerde geçen fiillerin de 
aynı cezalarla, çünkü, bugünkü infaz sistemi
mizde para cezasına tahvili mümkün olduğun
dan hapis cezalarının, bu kanunun tatbikatı 
bakımından da yerindedir. Kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. Bîr önerge vermiştim 
onu da geri alıyorum. Komisyonun açıklaması 
karşısında. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, bu
yurun efendim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değerli 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Gecekondu Ka
nununun 37 nci maddesinde vaz'edilen ceza 
prensipleri komisyon tarafından tahfif edilmiş 
olmasaydı biz de bu cezai müeyyidelerin ağır
lığına işaret etmek istiyecektik. Ancak bizi 
komisyon vermiş olduğu değişiklik önergesiy
le ferahlatmış oldu. Bir husus dikkatimi çek
mektedir. O husus da Sayın Nihat Diler*in bu
rada ifade ettiği hususlardır. Burada cezayı 
icabettirecek fiiler sıra, sıra, arkası, arkasına 
dizilmiş olmakla, bunun şiddet derecesini ka
nunu tatbik edenler ayırt edemiyeceklerdir. * 
Sayın Nihat Diler'in dedikleri gibi; Türk Ceza 
Kanununun 64 ncü maddesindeki hususun da 
dikkate alınarak, burada vaz'edilen fikirlerin 
bu çerçeve içinde mütalâa edilmesi daha uygun 
olur kanaatindeyim. Komisyonun da vermiş ol
duğu değişiklik önergesinden sonra fikrimizi 
bir daha izah etmek imkânının saklı bulundu
rulması ricasiyle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurun efen
dim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, hakikaten ben de 
evvel konuşmuş olan arkadaşların, maddenin 
müeyyidesinin tahfifi münasebetiyle komisyon 
böyle bir hazırlık içerisinde bulunmasaydı bi
zim de bu hususta hazırladığımız konuşmalar 
olacaktı. Şimdi biz bunların dışında şu hususu 
ehemmiyetle belirtmek istiyoruz. Bir defa bu 
.iş hakikaten tahfif edilmiş olsa bile, 18 nci mad
de muvacehesinde, sayın komisyondan istirham 
ediyoruz, bunun ağırlığı acaba ne dereceye ka
dar çıkmaktadır? Yeniden gecekondu yapımı-• 
nm önlenmesi başlığı altında bir 18 nci madde 
tedvin edilmiş. Bu 18 nci maddeyi aynen oku
yorum, «Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, 
belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma 
bütçeli dairelere ait veya Devletin hüküm ve 
tasarruf altında bulunan arazi ve arsalar üze
rine yapılacak daimî veya geçici bütün izinsiz 
yapılar, inşa sırasında veya iskân edilmiş dâhi 
olsa, hiçbir karar istihsaline lüzum kalmaksı
zın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından 
derhal yıktırılır.» 

Benim anlamak istediğm nokta şudur : Bu 
ceza hükümleri bu yıktırılan yerlere de tatbik : 
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edilecek mi? Bu iki madde arasında muhakkak 
surette irtibat kurmak mecburiyetindeyiz. 

Çünkü 37 nci maddede de diyor ki : «Ha
kikaten aykırı beyanname verenler ile bu ka
nunun yayımından sonra belediye sınırları için
de veya dışında belediyelere, Hazineye, özel 
idarelere veya katma bütçeli dairelere ait ara
zi ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz 
yapı yapanlar, yaptıranlar, bu gibi yapıları sa
tanlar, bağışlıyanlar, rehin edenler veya diğer 
şekiFerde devredenler ve bilerek devir ve sa-
tınalanlar...» 

Şimdi bu durum karşısında bu iki madde 
arasında bir irtibat var mıdır? Müstakil madde
ler midir, yoksa birbirini itmam eden madde
ler midir? Yani bir kimse izinsiz bir yapı yap
tığı takdirde evvelâ evi derhal yıkıldıktan son
ra, bu madde hükmü tatbik edilecek mi? Edile
cekse bu çok ağır bir hal almaktadır. Nitekim 
sonuncu fıkrada o kadar ki, birinci ve ikinci 
fıkra uyarınca hüküm giyenler bu kanundan 
bir daha faydalandırılmazlar ve borçları mu-
acceliyet kesbeder.» Deniyor. 

Görülüyor ki, arkadaşlar evvelâ evi yıkıla
cak, eri yıkıldıktan sonra mahkemeye verile
cek. ceza giyecek, borçları muacceliyet kesbe-
•decek. Kanaatimce bu çok ağır bir hükümdür. 
Eğer hakikaten iki madde arasında irtibat ver-
sa çok. ağır bir hükümdür. Ben bu durumu bu
rada tebarüz ettirmeyi bir vazife biliyorum. Di
ğer taraftan, ikinci fıkrada, mülkiyet durum
larını tevsik etmeleri şartiyle özel mülkiyet, 
yani özel kişilerin arsalar, ürerinde yapılmış 
olanlar hakkında da aynı hükmün cari olacağı 
belirtilmiştir. Bunun tatbikatı biraz böyle 
reaksiyonlara sebebolabilir bir durum yarata
caktır. Çünkü bunların vesikalandırılması me
selesinde, e^er hakikaten tapu kayıtlan ifade 
edilmek isteniyorsa buna bir şey diyeceğim 
yoktur. Bu vesikalandırmaktan kasid bundan 
başka bir şey ise o zaman büyük ihtilâflar do
ğar ve mahkemenin bunu ne şekilde tatbik ede
ceği de hakikaten düşünülmeye değer bir nok
ta olarak karşımızda belirmektedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Saym Kösco^lu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 37 nci 

madde bu kanunun ceza hükümlerini derpiş 

eden bir maddedir. Bu maddede bâzı fiiller 
sayılmıştır. Yani esas itibariyle komisyon ilk 
metninden sonra değişiklik metni de gelmiştir. 
Tabiî onun da müzakeresini yapacağız. Burada 
bir tek işlenen suçmuş gibi bir tek ceza tâyini 
ilk nazarda büyük bir hukukî haksızlık olduğu 
kanaatini bahşediyor. 

Evvelâ maddede fiiller ana olarak iki kısma 
ayrılacak sonra da her kısım da iki kısma ayrı
larak dört kısımda mütalâa edeceğiz. Birinci 
kısımda : 17 nci maddede sözü geçen beyanna
meyi zamanında vermiyenler, kasıtsız vermi-
yenler. 

Bu şahısların ya ihmalen vermemiştir yani 
ihmal etm'ştir, dalgınlığına raslamıştır, vereme
miştir. Çoğu cahildir, okuma - yazıma bilmez, 
Kanunun bu maddelerindeki âmir hükme aklı 
ermemiş ve beyannameyi vermemiştir. Bu vazi
yette kanunun b'jr de yalan beyanda bulunan ve 
hakikate aykırı beyanda bulunan şeklinde suç 
fiili de vardır. Şimdi bu iki fiili birbirine aynı, 
denk tutmanın imkân ve ihtJmali yoktur. Birin-
de ahlâkî redaet vardır, kasıt vardır, diğerinde 
redaet yoktur, kasıt da yoktur. Komisyonun 
sonradan bu şekli değiştirmesi şayanı takdirdir, 
yerindedir. Yalnız yine komisyon/un okuman iea-
hî bir metninde; Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesine atıfla burada bulunan beyannameyi 
vermeyenlerin bu ceza ile cezalandırılması isten
mektedir ki, bu da b;r haksızlıktır. Ancak onun 
para .cezası He cezalandırılması münasip olabilir. 
Çünkü, 'beyanname vermemenin birtakım huku
kî neticeleri vardır. Evi yıkılacak, evi gidecek. 
Adamm^zaten evi 'babıma yıkılıyor. Bunun dışın
da bunlara sadece para cezasının verilmesi kâfi
dir kanaatin dey Jm. Yani Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin cezai hükmünü dahi burada 
tatbik etmemek lâzım. Diğer hususlarda, yalan 
beyanlarda, bulunanlar veya hakikate aykırı ha
reket edenlerin bu maddedeki hükümlerle ceza
landırılması yerindedir, hattâ daha da ağır olsa 
yine yerindedir. Çünkü bu problemin halli ge
rektir. 

İkinci kısım ki, en mühim kısımdır; burada 
«kanunun yayımından sonra belediye sınırlan 
içinde veya dışında belediyelere, Hazineye, özel 
idarelere veya katma bütçeli dairelere ailt arazi 
ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve ta-
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sarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz yapı 
yapanlar, yaptıranlar, ve saire... 

Şimdi 'burayı da esas itibariyle iki kışıma 
ayırmak lâzımdır. 

Biri; belediye sınırları içerisinde bulunan 
yerlerde ruhsatsız, izinsiz yapı yapanlar. 

BİT de; belediye sınırları dışında Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mad
dede sayılan âmme teşekküllerine ait araziler 
üzerine yapılan binaları birbirinden ayırmak lâ
zımdır. 

Bir bina yapmak için evvelâ raihsaıt ve izim 
almak zoıunluğu vardır. Buna riayet etmiyen-
ler kasıtlı yapmışlardır, kasten kanunu çiğne
mişlerdir. Ve o batkımdan bunların cezalandı
rılmasında fayda vardır. Ve buradaki hükümler 
yerindedir. Ama, bunun dışında, belodlye hu
dutları dışında bulunan arazilerde yapılan bi
nalar, köyde ve3ra her hangi bir arazide, kemdi 
komşusunu arazkıine bâzı ihtilâflar da olur, 
kendi malı zanneder, bina yapar. Biz bu kanun 
hükmüne göre buna da aynı cezayı veriyoruz, 
Hazine arazisine bir bina, yapana da aynı ceza
yı veriyoruz. Belediyelerden ruhsat almak mec
buriyeti vardır. Belediye sınırları dışında 
mecburiyet yoktur. Bu bakımdan bu
radaki bulunan fiilleri de iki kısma ayırmak 
mecburiyeti vardır. Belediyenin sınırı içinde iş
lenen fiillere bu cezanın verilmesi lâzımdır. Be
lediye sınırları dışında bulunan ve sayılan ara
zilerde de yapılan blınalara bu şekilde ağır bir 
müeyyidenin konması yerinde değildir. Kaldı ki, 
zaten elde mevcut 5917 sayılı Kanuna göre, böy
le bir kanun vardır, idare âmirlerine verilen bir 
yetki vardır. Biraz sonra onu izah edeceğim, özel 
şahısların mülkiyet hakikına tecavüz eder. Evve
lâ ihbar edilir, sen bu binayı yapma, yapmışsan. 
bunu sök, kaldır denir. Ondan sonra buna riayet 
etmediği takd.rde o zaman biz bu şahsa bu ceza
yı veririz. 

Arkadaşlarım, Ceza Hukuku muayyen pren
siplerle yürütülür. İşlenen suçla, verilecek ceza 
arasında mutlaka bir adaletin olması lâzımdır. 
Belediye sınırları içerisinde mevcut İmar Kanu
nuna aykırı olarak gece vakti kasten belediyemin 
güzelliğini bozan ve bu mahiyette yapılan bir 
binayı yapma suçu ile, belediye hudutları dışın
da meselâ; köylerde ve kasabalarda, belediye ol-
mıyan yerlerde bir kulübenin yapılmasını aynı 

mahiyette görmak büyük bir haksızlık olur, bü
yük bir hukukî prenoiblm çiğnenmesi olur. Bu 
bakımdan bu maddenin ikimoi kısmını bu şekilde 
ayırmakta zaruret vardır. Ya karar verir idare, 
sen yıkacaksın, yapmıyaoaıksın, denir, bu karara 
riayet etmediği takdirde bu müeyyidenin tatbi
ki gerekir. Yoksa sadece mücerret bir fiili işle
mekte, belediye hudutları dışındaM arazilerde, 
köylerde kasabalarda sadece ve sadece biır kuru 
binanın yapılmasında ona bu kanunun ağır hü
kümlerini tatbik etmemize hukukan imkân yok
tur. Büyük bir haksızlık olur. 

Şimdi kanunun en enteresan noktası, özel ki
şilere veya bu maddenin 1 nci fikrasında sözü 
geçenlerin dışında tüzel kişilere ait arazi ve ar
salar üzerine yapılacak izinsiz yapı yapanlar 
hakkında ise aroa durumlarını veslfealandırmâ-
ları şartı ile yazılı müracaatları halinde bu 
madde hükümleri tatbik edilir. Nasıl olur, bu ar
kadaşlarım? 

Dünyada görülmemiş çok garip bir madde... 
Hukukî ihtilâfların büyük bl'r 'kısmını, Ceza Hu
kukunda olsun, sulh mahkemelerinde olsun, 
arazi ihtilâfları, arsa ihtilâfları bu sebepten bir 
birine girmiş komşu arsaları üzerindeki ihtilâf
lar teşkil eder. Mahkemelerde büyük yekûn tu
tan dosyalar bunlara aittir. Bir araziye iki kişi 
sahip çıkar, ikisi de bu arazi 'benimdir, der. 

Bir adam benim diyerek yapmış olduğu bir 
binayı, ötekisi mülkiyet hakkını, tapusunu, ve 
sairesini gösterdi diye bunu aynı maddenin hü
kümlerine sokmak çok gariptir. Ve düşününüz 
bu kanundan evvel yürüyen bir kamun var. 5917 
sayılı Kanun. Burada idare âmirlerine verilen 
bir yetkiden bahsedilir. İdare âmiri tedbir 'ma
hiyetinde evvelâ tesbitini yapıyor, hukukî, fiilî 
durumları, zilyedlik durumlarını tesbit ediyor 
ve diyor ki, sem haksız tecavüzde bulunmuşsun. 
Haksız tecavüzde bulunduktan sonra ikinci bir 
defa suç devam ederse o zaman ceza veriliyor. 
Şimdi burada mücerret bir fiili işlemek, kendi 
mülkiyetinde 'bulunan bir arazi zannederek bu 
fiili işlemesi neticesinde buna verilecek çok ağır 
bir müeyyide. Nasıl olur bu? Görülmemiş bir 
acaip durumdur, ihtilâftır. Bu mülk benimdir 
diyorum, bu şekilde bir bina yapıyorum, Mücer
ret bu fiili işlemekle bana nasıl bu cezayı verir
siniz, hiçbir ihtar, hiçbir hüküm yok, 
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bidayeten olmaz, yapma diye bir emir veren 
yok. Mücerret bir fiili işlemiştir diye diğer şa
hıs da özel mülkünün elinde 'bulunan arazinin 
tapusunu, hukukî vesikasını ^göstermiştir diye, 
yapmış olduğu her hangi 'bir yapıdan dolayı 
sen bu adamı cezalandır. 

Hukuk mantığına girmiyor, sığmasına im
kân ve ihtimal yok. Vakalar vıar o zaman, .mü
cerret bir işi yapanlar var, 'bu fiili cezalandıra
caksın. Objektif hukukun ta kendisi. Ahlâkî 
redaet, sübjektif hukuk diye.. Esas itibariyle 
bizim ceza hukukumuz tamamen sübjektif hu
kuku benimsiyen bir hukuktur. Bu ortadan ta
mamen kalkıyor, Rusya'da tatbik edilen objek
tif hukuk; bir fiili işler işlemez hemen arkasın
dan ceza... Olmaz bu arkadaşlar. Hukukî bir 
ihtilâf vardır, bir .arsa komşuluğu vardır, tesa
düfen, kazaen oraya bir bina yapnıışımdır, yap
mak üzere teşebbüse girişmişimdir. Bu fiili mü
cerret işlemekle bana bu kanunun bu müeyyi
desini tatbik ediyorsunuz. Bu açık. Ne iliyor? 
özel kişilere veya bu maddenin birinci fıkra
sında sözü geçenlerin dışındaki tüzel kişilere 
ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz 
yapılar... Köyde yapılan yapılar zaten izinsiz 
yapılacaktır. Şehrin belediye hudutları •dışında 
yapılan bir binadır. Zaten izin almaya ihtiyaç 
yoktur ki. îzin ancak belediye hudutları içinde
ki yapılan inşaatlar içindir. Ve kamın 'bunu da 
açıklamış. Yani belediye sınırları dışında bulu
nan yerlerde izin almaya lüzum yoktur. İzin 
sadece ve sadece belediye sınırları içindedir. Şu 
'hale göre 'belediye sınırları dışında böyle bir 
hüküm tatbik edilemez. Ben 'benim diyoru'm, 
ihtilâf bundan doğuyor, ihtilâf mevzuudur ve 
bu yüzden diyorum iki, ilişik mahkemelerimizde 
dosyalar baştan sona kadar doludur, bu yüzden 
bu husus teemmüle değer. Sayın komisyon bu 
'hususları izah etsinler, sonra çok büyük bir ha
taya düşmüş oluruz. Ceza prensipleri çiğnenmiş 
olur, sübjektif hukuk ortadan kalkar, objektif 
hukuk kendisini gösterir ki, bizim mevcut siste
mimize de uymaz, kanaatindeyim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
'buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar]m, Sayın Talât Köseoğ-

lıı'nun bu madde üzerindeki konuşması hakika
ten ç/ok isabetlidir. Bu madde ile bir cezai mü
eyyide getiriyoruz. Bu cezai müeyyidenin sını
rı nedir? Bu cezai müeyyidenin sınırı eğer, da
ha evvel kabul edilen 35 nci maddedeki Ba
kanlar Kurulu karariyle gecekonduların ıslan 
sahasına dâhil edilen ve b el e diye! erin tasar ru
funa teslim edilen yerler olsaydı o zaman bu 
konuşmaları- yapmaya hiç lüzum yoktu. Fakat, 
bu maddenin yazılış şekli topyekûn Tüıikiye ha
ritasını ihtiva edecek şekilde düzenlenmiş ve 
bu cezai müeyyide, 32 milyon Türk vatandaşı
nın üzerinde tatbiki mümkün bir cezai müeyyi
de haline getirilmiştir. Bu itibarla muhterem 
komisyondan istirham ediyoruz; ya, maddeyi 
geri alsınlar, bunu 35 nci maddedeki kayıtlar
la ta'hdit etsinler. Ezcümle deniliyor ki, «be
yanname verenler» kelimesinden sonra, «Bu ka
nunun yayımından sonra belediye ısınırları içlin
de veya dışında 'belediyelere, Haızineye, özel 
idarelere veya katma bütçeli dairelere ait ara
zi ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz ya
pı yapanlar, yaptıranlar, 'bu gibi yapılan sa
tanlar, bağışlıyanlar, rehin edenler ve diğer 
şekillerde devredenler ve 'bilerek devir ve sa-
tınalanlar..» 

Şiimdi şu maddeye göre her hangi bir dağ-
başrnda bir (köy hududu içinde Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olan bir yere 'bir yayla da
mı yapan veyahut söker pınarı gibi bir yere 
sayfiye için bir 'baraka, bir evcik yapan kimse 
dahi şu madde hükmü altında cezalandırılabilir. 
Hattâ böyle bir yeri bu kanun neşredildikten 
sonra, devralan, satınalaıı yahut da hibe edil
diği takdirde bil enek kabul eden bir kimse da
hi bu cezai müeyyide altında bulunur. Muhte
rem arkadaşlar, malûmdur ki, cezada .kıyas 
caiz olımaz. Simidi denilebilir ki, şu madde 
35 nci maddenin ışığı altında değerlendirilsin 
de, cezai müeyyide de Bakanlar Kurulu kararı 
ile gecekonduların ıslah edilmesi, yapılması ve
ya yapılması istenilen sahalara inhisar ettiril
sin. Kıyas yolu ile ceza hukukunda 'bunu yap
maya imkân yoktur. Hâkim önüne böyle her 
hangi bir dâva geldiği takdirde o vatandaşımızı 
cezalandırabilir. Bu itibarla bunu 35 nci mad
dedeki kayıtlarla tahdidetme'kte zaruret mev
cuttur. Ben bu hususta bir önerge vermiş bu-
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lunuyorum. iltifatınıza mazhar olursa cezai bir 
anarşiye yol açaca/k madde düzeltilnıeş olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde müza
kerenin yeter olduğuna dair bir önerge gel
miştir. Sırada; Sayın Mustafa Uyar, Sayın. 
Hasan Ünlü, Sayın Arif Ertunga, Sayın Koç, 
Sayın Hamdi Orhon, yazılıdır. 

Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
İstanbul 

Osman Nuri Ulusoy 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar, yeter

lik önergesinin aleyhinde. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bu kanunun uygu
lanmasında cezai hükümlerden, müeyyideden 
bahseden 37 nci maddenin müzakeresi, biraz 
evvel konuşan iki arkadaşınım ileri sürdüğü fi
kir ve mütalâalar neticesinde vuzuha kavuşma
mıştır samınım. 

Şöyle ki, belediye sınırları içinde veya dı
şında belediyelere aidolan, 'belediyelere, Hazi
neye ve saire burada yazılan hükmî şahıslara 
aidolan arsalar üzerinde yapılan izinsiz yapı
lara 'bu kanunun tatbiki şekli ileri sürülüp ve 
bunların müeyyidelerinin ne şc'kilde teshil; edi
leceği ifade edilirken dağ başında belediyelere, 
özel idarelere, Hazineye veya katma bütçeli 
dairelere ait veya .Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan bir araziye böyle bir araziye 
yapılan izinsiz bir gecekondunun bu kanuna 
ve bu maddeye tabi olacağı ve bunu yapan 
şahsın cezalandırılacağı fikri ileri sürülmüştür. 
Kanaatimizce böyle bir dağ 'başlarında yapılan 
izinsiz yapılara bu kamunun uygulanmaması 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, lütfen yalnız ye
terliğin 'aleyhinde konuşunuz. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bu itibar
la .'komisyon bu konuda mütalâasını da beyan 
etmemiştir. Tatbikatta bir yanlışlık olabilir, 
tatbikatta her hangi bir yanlışlığa meydan ver
memek için söz almış olan, hiç. olmazsa birkaç 
arkadaşlarımızın daha bu madde üzerinde, bu 
maddenin tatbikiyle ilgili fikirlerini, mütalâa
larım serd etmelerine ve dolayısiyle maddenin 

vuzuha kavuşmasına ve tatbikatta rasiaırıaeak 
muhtemel güçlüklerin önlenmesine meydan ve
rilmesi için yeterlik önergesinin reddini rica 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanunu tasarısının 37 nci mad

desinde birinci fıkrada yer alan, belediye sınır
ları içinde veya dışında belediyelere kelimele
rini takibe den: 

«Hazineye, özel idarelere, veya katma bütçe
li dairelere ait arazi ve arsalar üzerinde, veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde» 

Kelimelerinin çıkarılarak, yerine (35 nci 
madde gergince bu kanun hükümlerinim uygu
lanacağı sahalarda) kelimelerinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 37 nci maddesindeki «satınalan-

lar» tâbirinden sonra. «T. C. K. 64 ve 65 nci 
maddelerindeki iştirak: nisbetlerine göre» şek
linde tashih edilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 37 nci maddesinin ilk fıkrasında 

yazılı (17 nci maddede sözü geçen beyannameyi 
zamanında vermiyenler veya) kelimelerinin 

madde metninden çıkartılmasını, (bu) kelime
sinin, büyük harfle başlatmak maksadiyle, 
(Bu) şeklinde değiştirilmesini, 

Ve maddeye son olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Ko'misyon Başkanı 
İstanbul 

lıömıai Hakkı Tekin el 
Son fıkra: 

17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, 
haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında 
vermiyenler 3 aya kadar hafif 'hapis veya 30 
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liradan 600 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü rica ederim, bun
dan sonra önergelerinizi önergeler okunmaya 
başlamadan önce veriniz. Aykırılıklarına gö
re sıraya koymakda güçlük çekiyoruz, insicam 
•kayboluyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
37 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü Türk 

Ceza Kanununun ısrara dair maddeleri hükmü
nü ortadan kaldırır mahiyette görüldüğünden 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
37 nci maddeden aşağıdaki cümlenin çıka

rılmasını saygı ile arz ve talebederim. 
Tunceli 

Hasan Ünlü 
Maddeden çıkarılacak cümle : 
17 nci maddede sözü geçen beyannameyi 

zamanında vermiyenler veya bu kanun hüküm
lerinden faydalanmak amaciyle yalan beyan
da bulunan veya hakikate aykırı beyanname 
verenler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi 
en aykırı önergeler' Saym Ünlü tarafından ve
rilmiş bulunduğu cihetle oylamaya en aykırı 
önergeden başlıyoruz. 

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün birin
ci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu ? 

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

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Önergemi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok kısa olarak buyurunuz. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Yalnız diğer 

takrirlerim de okunsun da ondan sonra konuşa
yım. 

BAŞKAN — Hayır, komisyon katılmadığını 
beyan etmiş olduğu önerge hakkında önerge sahi
binin mücmelen beyan etme hakkı vardır. Onun 
için bu ayrı bir önergedir. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Aziz arkadaşla
rım, gecekondu kanunu tasarısının 37 nci madde
sinin ikinci fıkrası özel kişilere veya bu maddenin 
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t birinci fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel ki-
I ş'lere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izin

siz yapılar hakkında arsa sahibinin mülkiyet du
rumla nnı vesika!andırmaları şartiyle yazılı müra
caatları halinde bu madde hükümleri uygulanır. 
Yani madden"n 1 nci fıkrasında tanzim edilen ce
zai hükümler özel kişilerin arazi ve arsaları üze
rine gecekondu yapanlar hakkında tatbik olunur 
mahiyetinde bir hüküm. 

Şimdi Ceza Kanununda özel kişilerin arazileri 
inerine bir müdahale vâki olur veya bir taarruz 
vâki olur veyahut zoraki bir şekilde her hangi bir 
ingaat yapan bir şahıs hakkında Türk Ceza Ka
nununda ızrara dair hükümler vardır. Mahallî 
mahkemelere baş vurarak, bu kanun hükmün
den istifade ederek gayrimenkulüne cebri şekilde 
tecavüzde bulunanlar hakkında bunların tatbiki
ni istiycbllir. Ayrıca medeni hukuk kaidelerine 
göre, vâki olan tecavüzün defi hakkında müraca
at eder, mahalli mahkemeye veya idareye baş
vurur ve yine önliyebilir. Şu halde bu kanunun 
bu hükmü yapılan gecekondular hakkında derpiş 
edilen bir hüküm olduğuna göre bunun dışında 
özel şahıslara ait gayrimenkulleri korur mahiyet
te bir hüküm koyarak, Türk Ceza Kanununun ve 
gerekse Medeni Kanunun ve gerekse buna dair 
5917 sayılı Kanun hükümlerinin ihlâli mahiye
tindedir; ortadan kaldırır mahiyette görüldüğün
den bence bu fıkraya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen daha kısa izahatta bu
lununuz. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Çünkü bu fık
ra mevcudolduğu müddetçe şahıs, özel kişi, doğru
dan doğruya bu kanunun bu hükmüne dayanarak 
müracaatta bulunur ve her hangi bir mahkemeye 
Khum görülmeden tecavüz eden şahıs hakkında 
böyle bir talepte bulunabilir. Tecavüz eden şahıs 
haklı ise, olabilir, benim tapulu malım, der; be
nim malım, der şahıs. Böyle bir durum ortaya 
çıkabilir. O zaman haksız yere haklı olan bir şa
lın bu madde hükmüyle defedilmiş sayılabilir. Bu
nun için bu maddenin ikinci fıkrasının burada 
yer almasına lüzum yoktur. Diğer bir husus... 

BAŞKAN — Saym Ünlü zatıâliniz yeterlik 
önergesi Yüce Meclis tarafından kabul edildik
ten sonra söz istediniz ve yalnızca önergenizi kı
saca izah etmek için söz verdim. Bu sebeple Yü-
co Meclisin kararma saygılı olalım, bu konuda 
yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

I Rica ediyorum çok kısa izah ediniz. 
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HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Diğer bir hu- ı 
sus bu madde hükmünün, ikinci fırkasının yerin- I 
de olmadığı şu sebepten dolayı da mümkündür. I 
Bir şahıs bir kimseye satış vadiyle arsasını vere- I 
bilir, sonra gider benim tapulu malımdır, az pa
ra verilmiştir der, bu sebepten arada bir ihtilâf 
doğabilir. Sonra hüsnüniyetle inşaatını yapan I 
kimseler hakkında da, bu kanunun bu fıkrasına 
dayanarak haksız olarak zarara sokmuş olabiliriz. 
Şimdi diğer bir önergem var. 

BAŞKAN — Diğer önergeniz daha okunmadı 
efendim. Onun hakkında muamele yapmadık çok I 
rica ederim. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Efendim, bu 
hususta vermiş olduğum önergenin kabulünü say
gı ile arz ederim. I 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetinizin oy
larına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün ikinci 

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

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünlü, lütfen 

çok kısa olarak izah ediniz, suiistimal etmeyi
niz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, suçlar şahsî olabilir ve aynı zaman- I 
da suçlar bilerek ilşlendîği takdirde, yani suçun 
mahiyetinde kasıt aranır. Burada bey anam e I 
için muayyen bir müddet tesbit edilmiştir. Bu I 
müddet içerisinde tebliğ edilir beyanı.ame ve- I 
rilmesi istenilir. Bu hüküm daha ziyade 17 nci 
madde hükmü vatandaşı bir âmme hizmetine da
vet etmesi yönünden konulmuştur. Bir kolaylık I 
olması bakımından konulmuş. Vatandaş beyan- I 
nameyi1 vermez, icabında gecekondusunda barın
masını da istemez. Bu hususta haksız yere va
tandaş cezalandırılmaz. Bu bakımdan madde- 1 
nin şu cümlesi, «Vatandaş âmme hizmetine işti1- I 
rak ettirilmemiştir» şeklinde bîr cezai cihete I 
gidilmesi yolsuzdur. Bu doğrudan doğruya I 
ilgili bakanlık veyahut belediye memurları ta
rafından tesbit edilir. Tesbit edildikten sonra I 
gecekondunun her şahıs için yer ebadı tesbit 
edilir ve buna göre tanzim edilir. Beyanname 
verme durumunun ortaya konulması bence ye- I 
rinde değildir. 17 nci maddede bu hüküm varsa | 

da, beyannameyi vermiyenleri de memur tesbit 
eder. Bu bakımdan maddedeki bu cümlenin yer 
almasını ben şahsan yerinde görmüyorum. Çün
kü suçların Ceza Kanununda tarifi vardır. 
Hangi fiillerin ne şekilde suç olduğu sayılıdır. 
Bu cümledeki hükmü yerine getirmiyenler için 
suçlu bir fiil olarak kabul edilmesi yerinde de
ğildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He

yetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

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

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

lik önergesini Yüce Heyetinizin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

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

gesi' tekrar okundu.) 
NİHAT DİLER (Erzurum) — İzah etmek 

üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Daha evvel önergenizi uzun 

boylu izah ettiniz Sayın Diler. 
Sayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAÎL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, hakkı suiistimal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Riyaset hiçbir hakkı suiistimal 
etmez; 

Komisyonun önergesini tekrar okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Te-

kinel'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan değişiklik önergesini Yüksek Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Filhal kabulü mutazammm 
bulunduğu cihetle, 37 nci maddeyi' yapılan bu 
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değişiklide oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabui etmi'yeııler... 37 nci madde değişik 
bu şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerimde gö
rül ü r. 

Görevlerden doğan suçlar ise genel hüküm
lere tabidir. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzeninde söz istiı-
yenl'eri okuyorum. Sayın Nihat Diler, Sayın Bo-
yacıoğlu, Sayın Kırbaşlı, Sayın Şenyurt. 

Buyurun Sayın Diler, 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın! milletvekilleri, tasarının 38 nci mad
desinde : «Bu kanunda suç sayılan fitillere ailt 
dâvalar sulh ceza mahkemelerinde görülür.» 
diye bir usulî hüküm vaz'edilmektedir. 

Muhterem, arkadaşları m, Ceza Muh? kemeleri 
Usulü Kanununun, muayyen bir maddesine gö
re, adlî tatiHde bâ;;ı dâvalara bala İmanı, aktadır. 
Kanunda tasrih edilmediği takdirde bu kanıma 
göre suç işliyenlerin dâvalarına1 da adlî tatilde 
bakılmamaısı gerekmektedir. Temmuzun yirmi
sinden ta Eylülün beşine kadar, eğer bu madde 
bir sarahat ihtiva etmezse bu dâvalara bakıl-
mıyacaktır. Halbuki gecekondu probleminim çö
züm .lenm esin de bu kamuna aykırı hareket eden
ler süratli şekilde bir müeyyide ile karşı karşı
ya kalmaz, dâvalar sürünür, dâvalar süratli şe
kilde neticelenmezse bu kanunun tatbik edilme
sine imkân hâsıl olmaz ve gecekondu mevzuu 
üzerinde mütalâa serd eden bir bilginin dediği 
gibi; bu başıbozukluk düzen devam eder, arzu 
edilen tedbirler semere1 vermez. İşte bu bakım
dan tasarının 38 nci maddesine ben bir ibare 
ilâvesini rica edeceğim. «Bu kanunda suç sayı
lan fiillere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerin
de suçüstü hükümlerilne göre görülür.» ibaresi
nin ilâvesi gerekir. Zira «Suçüstü hükümlerine 
göre» ibaresi ilâve edilirse, bu takdirde adlî ta
dilde de bu dâvaların görülmesi imkânı hâsıl 
olur ve hâkim davetiye göndermcksiızin, ihzar 
müzekkeresi çıkarmak suretiyle dâvada delille
rin toplanması imkânını elde edebilir. Bu suret
le dâvaların süratle görülmesi imkân dâhiline 
girer. Eğer bu kabul edilmezse, dediğim gibi 
dâvalar sürüncemede kalır ve kanunun gayesi 
tahakkuk etmez. Bu yolda vereceğim önergeyi 
kabul etmenizi arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacı-

oğlu... 
İSMAİL HAKKI BOYAÜIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - - Sayın Eaik Kırbaşb..." 
'FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, buyu

runuz. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) —•Muhte

rem arkadaşlan', usul kanunlarımızda mahkeme
lerimizin birtakım vazifelerle mükellef kılın
ması ve vazife taksimi: cihetine gidilmiş olması 
sebepsiz değildir. Hatıra gelebilen hususlar şun
lardır : Düşünülmüştür ki, ihtisasa riayet edili
şin ve bu suretle bir mahkemeye intikal etmiş 
oları dâva veya kon'ıı daha süratle ve selâmetle, 
âdil! bir şekilde intacedilsln. O itibarla mümkün 
olduğu kadar usul kanuni arımızın derpiş etmilj 
olduğu bu prensibe riayet etmek ve büyük, katî 
bir zaruret olmadığı müddetçe bu prensipten te
vakki etmemek iktiza eder. 

Demin; arz ettiğim, maruzu bulunduğum se
beplere binaen dâvanın süratle intacı âdil bir 
şekilde sonuçlandın İm asını temin balcımın dan. 
O itibarla, mâruzâtım ve takdim etmiş bulun
duğum takririmde de ifade ettiğim üzere; bi
rinci' fıkranın, bu mâruzâtıma muvazi olarak de
ğiştirilmesi ve dâva konusu olabilecek fiillerin 
a'doîduğu mahkemede görülmesi hususunun 
derpiş edilmesidir. Bunu arz ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem ar

kada şiarımı, evvelâ Sayın Yeni Türkiye Partili 
Milletvekili Nihat Diler arkadaşımız, burada 
38 nci maddenin 3005 sayılı Kanunun hükümleri! 
gereğince tadadedilmesini ve kaleme alınmak 
suretiyleğ değiştirme önergesi vermek suretiyle 
tadilimi' istediler ve mucip seb.ebolarak da bu dâ
vaların sulh ceza mahkemelerinde bazan adlî ta
til dolayısiyle görülemiyeceğini ve dâvaların 
sürüncemede kalacağını buyurdular: Evvelemir
de arkadaşlar, adlî talikle hangi dâvaların gö
rüleceği ve hangi dâvaların görülemiyeceği Ve
kâletim bilr tamimi ile kanun ve mevzuat muva
cehesinde mahkemelere tamim edilmektedir. Bu 
iddiaları vâridolamaz, zira âmme intizamını il
gilendiren' memurlarla;" ilgili olan dâvalar... 
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.NlHAT DİLER ' (Erzurum) — (Gülerek) 
Sen nasıl savcılık yaptın?.. 

BAŞKAN — Sayın Diler bu sohbetinizi dı-
şarda yaparsınız. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Memur
lara ilgili dâvalar müstacel dâvalardır, bunlar 
hihihacette 3005 sayılı Kanun hükümleri1'olma
sa dahi müstacel oldukları için, âmme intiza
mını ilgilendirdikleri için adlî tatilde dahi gö
rülebilirler. Ancak diğer arkadaşımız ise bu 
maddenin normal' mahkemelere intikal etmesini 
ve aidolduğu mahkemede görülme'sini talebct-
mi'ş .bulunuyorlar, ki buna' da mucip sebebola-
rak iş bölümünün ihtisasa intikal etsin diye 
mevzuatta yer aldığını söylüyorlar. Halbuki ar
kadaşlar, bilhassa sulh ceza mahkemelerinin va
zifelerini tadadcdei'ken hususi kanunlarla ken
dilerine gönderilecek ve sevk-edilecek işleri de 
göreceği musarrahtır. Demekki kanun vâzılaıı 
mücerret ihtisası nazarı itibara almış olsalardı 
bu düşünülmezdi. Ancak muhaıkkak ki asli ceza 
mahkemeleri normal mahkeimeicrdir. Ağır ceza 
mahkemeleri i'se istisnai yüksek mahkemelerdir. 
Kendilerine muayyen vazifeler tevdi edil mistir. 
işin ağırlığına ve mahiyetine göre, tahkikatın 
derinleştirilmesi bakımından düşünülmüştür. 
Bunun yanında hattâ böyle küçük meseleleri 
görmek üzere sulh ceza mahkemeleri ihdas edil
miştir. İşte, kanun vâzıı olarak biz de sulh ceza 
mahkemelerine ver'mek suretiyle işi daha seri, 
dalı a yerinde, asıl normal mahkemelerin vazi
felerini1 çoğaltmaimak, küçük derecede mahke
melerle bu işi halletmek yolunu ihtiyar etmiş 
bulunuyoruz ki, İm itibarla kanun tekniği ba
kımlından, mevzuata uygunluğu bakımından 
madde yerindedir. Aynen kabul edilmesini rica 
ederim, 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini aykırılık sırası
na göre okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
38 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

Bu kanunla suç sayılan fiiller vasıf ve mahi
yetlerine göre aidolduğu mahkemelerde görü
lür. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 38 nci maddesinin birinci fıkra

sında «görülür» tâbirinden evveli (Suçüstü hü
kümlerine göre) tâbirimin ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Tekrar, teker, teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'mı 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

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

lik önergesini! oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKtNEL (istanbul1) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini' Yüce Heyetinizin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

38 nci maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 38 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 
MADDE 39. — Bu kanunun Türkiye Emlâk 

Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifa
sına karşılık olmak üzere adı geçen bankaya 
her hangi bir ücret Ödenmez. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu... (Yok ses

leri) 
Sayın Kırbaşlı, (buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Kıymetli ar

kadaşlarım, bu madde teknik bakımdan ban
kacılık hükümlerini ihtiva etmeme'ktedir. (Bu 
kanunun Türkiye Emlâk Kredi Bankasına tah
mil ettiği vazifelerin ifasına karşılık olmak 
üzere adı geçen bankaya her hangi bir ücret 
ödemez.) tâbiri bugün mevcut Bankalar Ka
nununda geçen hizmet karşılığınida alınmakta 
olan faiz, kondisyon, aciyo tâbirlerini içine al
madığı için ücret tâbiri burada sarih değildir. 
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Bankacılık diline de uygun değildir. Bu ba
kımdan bu maddede «ücret alınmaz» tâbiri ye
rine «faiz, komüsyon, aciyo ve buna benzer her 
hangi bir şey alınmaz.» tâbirini muhakkak su
rette koymak lâzımgelir. Çünkü, gerek hukuk 
mahkemesinde olsun, gerek ticaret mahkeme
sinde olsun ücret tâbirinin banka tekniğinde 
yalın olarak kullanılamıyacağı birçok husus
larda, mahkemelere tevdi edilmiş ihtilâflarda 
beyan edilmiştir. Meselâ ücret tâbirinin içine 
nelerin girdiği belli değildir. Meselâ faiz, üc
retin içine girer mi, girmez mi? Komüsyon üc
retin içine girer mi, girmez mi? Aciyo bu
nun içerisine dâhil midir, değil midir? Sonra, 
meselâ, bir yerden bir yere bir para havale 
edeceksiniz, bu havalenin ücreti vardır. Fakat 
bu havale ücretinin dışında aciyo da vardır. 
bu bakımdan bankacılık tekniği yönünden; ma
demki ortada mevduatı kabul edecek ve bunu 
kullanacak bir banka mevcuttur, diğer bir ve
kâlet de vereceği tediye emirleriyle bunları 
muhtelif şekillerde kullanacaktır. Bu durum 
karşısında bu maddenin sarahat kazanması lâ
zım ve zaruridir. Madde tedvini itibariyle ye
rinde tedvin edilmiştir. Yalnız burada «her han
gi bir ücret ödemez.» tâbiri teknik bakımdan 
mahzurludur. Bunun şu şekilde düzenlenmesin
de isabet olacaktır : (Faiz, komüsyon, aciyo gi-
ıbi her hangi bir şey ödenmez.) şeklinde düzel
tilmesinin isabetli olacağı kanısındayım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez, buyurunuz. 
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri, 39 ncu maddede bu 
kânunla Emlâk Kredi Bankasına tahmil edilen 
vazifeler için bankaya bir şey verilmiyeceği 
tesbit edilmek istenmiştir. Emlâk Kredi Ban
kasının durumunu mütalâa ederek ücret verip 
vermemenin hukukî veyahut haklı olup olma
dığı üzerinde bir iki söz söylemek istiyorum. 

Yüksek malûmunuzdur ki; Emlâk Kredi 
Bankası 440 sayılı Kanuna tabidir. 440 sayılı 
Kanundan bir iki madde okuyacağım müsaade
nizle : 

Madde 2. — Amaç : Bu kanunun amacı. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseselerin ve 
iştiraklerin ulusal ekonomimize faydalı olabil
mesi için özerk bir tarzda karma ekonominin 
kurallarına ve ekonomik gereklere uygun ola
rak yöneltilmelerini, kârlılık ve verimlilik an

layışı içinde çalışmak ve sermaye birikimine 
yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım 
kaynağı yaratmalarını ve amaca ulaşmak için 
denetlenmelerini sağlamaktır. 

Madde 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri 
dışında faaliyette bulunamazlar. İşletme ve ida
rede prensip, kârlılık ve verimliliktir. Her te
şekkül kendisine verilen sermayeyi ve sağla
nan diğer kaynakları bu esasa göre kullan-
mıya ve değerlendirmeye mecburdur. Teşek
küllerin her türlü personeli bu prensibe uygun 
olarak gereken gayret ve basireti göstermekle 
yükümlüdür. 

24 ncü madde de : «Teşekküller mal ve hiz
met fiyatlarını tesbitte serbesttirler.» Bunla
rın faaliyetlerini 440 sayılı Kanun bu gibi bâzı 
esaslara bağlamıştır. Bu bir maksada matuf
tur. Bu nevi teşekküllerin ticari faaliyette bu
lundukları göz önüne alınarak, sadece âmme 
hizmeti noktasından değil, iktisadi noktadan 
da faaliyetleri göz önünde bulundurularak bun
lara bir muhtariyet verilmiş ve bunların faa
liyeti 440 sayılı Kanuna göre bâzı esaslara, bâzı 
usullere ve kaidelere bağlanmıştır. Bu usul ve 
kaideler de kârlılık ve verimlilik prensibidir. 
Çünkü Türkiye'mizde Devlet İktisadi Teşek
küllerinin faaliyetlerinde zararların büyüklü
ğünden bütçeye ve Devlete bir külfet, bir yük 
olduklarından uzun uzun bahsedilmiş ve bun
ların durumunun ıslahı için de 440 sayılı Ka
nun çıkarılmış ve bu esas ve kaideler konul
muştur. Şimdi, bir kanunla Yüksek Meclis, 
bâzı esas ve kaideler tesbit ettikten sonra bu
nun istisnalarını yine çıkaracağı kanunlarla 
koymak yolunu ihtiyar ederse, bu defa evvel
ki kanunun maksat ve gayesi zedelenir. Bu 
bakımdan Emlâk Kredi Bankasına göreceği 
hizmet karşılığında bir ücret verilmesi doğru 
olur. Ve 440 sayılı Kanuna da uygun olur. 
Bu ücretin nasıl tesbit edileceği, noktasında 
İmar ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
bankanın mütalâasını aldıktan sonra bu ücreti 
tesbit edebilirler ve bunun da ödeme esasları ve 
usulleri de bir yönetmelikle pekâlâ temin edile
bilir. 

Bu hususların nazarı dikkate alınması için 
bir önerge tekdim etmiş bulunuyorum, kabu
lünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN— Komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 

EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, evvelâ Sayın Kırbaşlı'nm bir en
dişesini izale etmek isteriz. Maddede, «ban
kaya her hangi bir ücret ödenmez.» ibaresini 
kâfi görmemekte, faiz, komüsyon, şu, bu şek
linde birtakım eklerin ilâvesini arzulamakta
dır. Ancak peşinen arz edeyim ki, Sayın Kır-
başlı bu maddenin müzakeresinde, önce mü
zakeresi bitmiş olan 15 nci madde ile bir çe
lişmeye varmış olacaklardır. Çünkü bu mad
denin sondan bir evvelki fıkrası : «Bu madde
ye göre fondan verilecek kredilerin vâdesi 20 
yıldan ve alınacak faiz, vergi ve masrafların 
toplamı % 5 ten fazla olamaz.» demektedir. 
Şu hale göre bu çatışmayı ortaya koyalım. 
Ayrıca hizmetlerden, banka hizmetlerinden do
ğan, dendiği takdirde bu hizmetlere neler gi
rer? Ekispertiz, yahut bankanın geri aldığı 
bir gayrimenkulu tekrar satarken yaptığı bir 
muamele olacaktır, bu muameleden doğan bir 
çalışma karşılığı bir ücret talebetmemcsini ön
görmektedir madde. 

Mesut Erez arkadaşım, 440 sayılı Kanunun 
gayelerinden bahsederek bir şey talebedilmcsi 
lüzumuna işaret etmektedirler. Biz bu kanun
la bir sosyal adalet ve sosyal hizmet yaptığı
mız kanısındayız. Herkesin bedavaya yaklaşan 
ucuz bir ücretle hizmete koştuğu bu meselede 
evleviyetle İmar ve İskân Bakanlığının bir 
kolu olan Emlâk Kredi Bankasının da bu gi
bi ufak hizmetlerde bir şey talebetmemesi lâ-
zımgelir kanaatindeyiz. Şu hale göre madde
nin aynen kabulünü istirham ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bendenizi konuşmaya sevk eden 
sebep, Sayın Mesut Erez arkadaşımızın konuş
malarıdır. Sayın Mesut Erez buyurdular ki; 
440 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde 
kurulan İktisadi Devlet Teşekküllerinin asıl 
gayesi iktisaden rasyonel çalışmaları ve kârlı
lık esasına müstenit bulunmalarıdır. Bu iti
barla kanun vâzıı bir kanun vaz'cderken, bir 
önceki kanunda vaz'ettiği prensipten cayarak 
ikinci bir kanunla çelişmeye düşmemelidir, 
buyurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu fikir prcn-
sibolarak doğrudur. Ama bu, bu kanunun mü
zakeresinde ve bu kanunun genel maksadında 
mündemiç bulunan, yatan prensibe uygun de
ğildir. Bahusus burada, ücret alınmaz, tâbiri 
vardır. Evvelâ bu kanunun 12 nci maddesini 
tetkik ettiğimiz zaman bir fon teşkili bahis 
mevzuudur. Bu fonun Emlâk Kredi Bankasına 
yatırılması hususunda öncelik tanınmıştır ve 
o bankaya yatırılacaktır. Bu itibarla evvele
mirde bu kanun Emlâk Kredi Bankasına 440 
saylılı Kanunun hükümleri muvacehesinde bir 
kârlılık esassı getirmektedir. Yani gecekondu 
mevzuatı muvacehesinde, bir sosyal dâva olan, 
müstaceliyeti esas olan bir dâva muvacehesin
de gerek Devlet imkânlarından ve sair fon 
teşkili maddelerinde gösterilen kaynaklardan 
bir miktar para getidmektedir, ki bu suretle 
mevduatı artacak, pek tabiî bu mevduattan da 
zaman zaman istifade etmek suretiyle kâr te
min edecektir. O itibarla her külfet bir nime
tin, her nimet bir külfetin mukabili olacaktır. 
Mademki Emlâk Kredi Bankası bu fon vası-
tasiyle muazzam bir gelir elde edecektir ve 
bunu sermayesine aktarmak suretiyle biraz 
kuvvet ve kudreti artacaktır, bu nimete kar
gılık da bir ücret almaması gayet tabiîdir. 
Kaldı ki sermayesine Devletin de ortak olduğu 
')U müessesede bilhassa fakir vatandaşlarımızı 
Igilendiren bu mevzuda Devlet İktisadi Te
vekküllerinin dahi kârlılık ye verimillik esası-
ıı bir tarafa koyup bu hizmete yönelmeleri, 
ıcrmayeleri nisbetinde yardımcı olmaları da, 
'ıer halde kârlılık prensibi kadar Türk Mille-
inin geleceği, istikbali için daha faydalıdır. 

Ve ondan daha üstün bir prensibolduğunu da 
akdir edeceklerine inanıyorum. Bu maksatla 
;öz almıştım. O itibarla kanun hükmü yerin-
ledir ve günün şartlarına, Türkiye'nin gerçek-
'erine ve Türk Milletinin refahı ve saadeti dâ
vasını benimseyen iktidarımızın, Hükümetimi-
:'.n prensiplerine uygundur. O itibarla madde
cin aynen kabulünü arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Gecekondu kanunu ta
sarısının 39 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 

Kütahya 
Mesut Erez 

Madde 39. — Bu kanunun Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifa
sına karşılık ödenecek ücret her yıl adı geçen 
bankanın mütalâası alınmak suretiyle Maliye, 
İmar ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tes-
bit olunur. Ödeme ile ilgili usul ve esaslar yö
netmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

39 ncu maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40, okutuyorum. 
MADDE 40. — Bu kanun gereğince yapılan 

kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz alan 
arkadaşları okuyorum: 

Reşit Ülker, Nihat Diler, İsmail Hakkı Bo-
yaeıoğlu, Faik Kırbaşh. 

Sayın Reşit Ülker, yok. 
Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 40 ncı madde olarak 
Hükümetin teklifini olduğu gibi, Geçici Komis
yon da kabul etmiş bulunmaktadır. Hükümetin 
teklifi aynen şöyledir: «Bu kanun gereğince ya
pılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesi uygulanmaz.» Ya 
ne uygulanır? Bu suali sorduğumuz zaman mu
allâkta kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 6830 sayılı İstim
lâk Kanunu Anayasanın hükümlerine uygun 
bir kanundur. Anayasanın 38 nci maddesi ka
mulaştırmanın ne şekilde yapılacağını açık bir 
şekilde tesbit etmiştir. Burada 6830 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesi uygulanınıyacak dediği
ne göre, başka hangi kanun hükmü uygulana
caktır suali akla gelmektedir. Madde bu haliyle 

noksan kaleme alınmıştır. Ve dolayısiyle 6830 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesi Anayasanın 
okuyacağım 38 nci maddesine uygun da oldu
ğuna göre, âdeta Anayasaya aykırı bir vazi
yeti de varmış gibi bir mâna da çıkarılmaktadır. 
Bu haliyle madde anlamsız bir durum taşımak
tadır. Anayasanın 38 nci maddesini okuyorum: 

«Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yara
rının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıkları
nı peşin ödemek şartiylc, özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malların, kanunda gösterilen 
es:'.s ve usullere göre, tamamını veya kısmını 
kamulaştırmayı veya bunlar üzerinde idari irti
faklar kurmaya yetkilidir.» 

Çiftçinin topraklandırılmasma ait ikinci fık
ra, üçüncü fıkrası da vardır. Burada bâzı şartlar 
ileri sürmektedir. Bu duruma göre Anayasa
nın 38 nci maddesi kamulaştırmanın ne şekil
de olacağını tesbit etmiş durumdadır. 6830 sa
yılı Kanunun 23 ncü maddesi de Anayasaya ay
kırı olmadığına göre, bu maddede, bu kanun 
gereğince yapılan kamulaştırmalarda 6880 sa
yılı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesinin 
tatbik edil'miyeeeğini hüküm altına aldığına 
göre, başka bir maddeye de atıf yapmadığına 
göre ya kamulaştırma yapılmıyacak veyahut 
da keyfî olarak kamulaştırma yapılacaktır. 
Yani Anayasanın ifade etmiş olduğu şartlar 
içinde, o şartlara uygun bir kanuna göre de
ğil de, lalettayin merciler kendi keyiflerine gö
re istedikleri yeri kamulaştırmış olacaklardır, 
eğer tasarının 40 ncı maddesi bu haliyle kanun
laşırsa,- Sayın Komisyonun bu kadar anlamsız, 
bu kadar noksan olan tasarının 40 ncı maddesi-
ni Yüce Heyetin huzurunda .açıklamaları lâzım-
gelmektedir. Eğer açıklayamıyac'ak durumda 
iseler, Anayasa ve hukuk tekniğine aykırı nok
san ve anlamsız bu hükmün maddeden çıkarıl
masını teklif edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına 'Sayın Nuri 
Eroğan. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Müsaade 
ederseniz yerimden usul hakkında bir hususu 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Şimdi Ko

misyon Sözcüsü söz istediler. Halbuki iki - üç 
kişi sö'z almış durum'dadırlar. Onlar sözlerini 
bitirsin ondan sonra Komisyon konuşsun. 
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BAŞKAN — Kendileri de biliyorlar. Her 
zaman söyleriz, takdimen söz verme mecburi
yetindeyiz. Kendileri öyle ihtiyar ederlerse el
bette biz de ittıha edeceğiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TıEKİNEL (İstanbul) — Arkadaşlar 
konuşsunlar, ondan sonra biz konuşacağız efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Boyacıoğ-
lu... 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşh... 
Î1AİK KIBBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurunuz. 
HAMDİ OKiHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel, mâruzâtta bulunan 
arkadaşımız İstimlâk Kanununun muayyen 
maddesini mütalâa buyurmadığı için metni 
noksan olarak görmüştür. İstimlâk, malûmu-
âliniz mülkiyet hakkına hürmetkar olmak şar-
tiyle Anayasadan kuvvet alan bir tasarruftur. 
Anayasanın beyan ettiği esaslar dâhilinde is
timlâk yapılır. Buradaki «23 ncü maddesi uy
gulanmaz» dan maksat şu: 6830 sayılı Kanun 
İstimlak Kanunudur. Orada 23 ncü maddede 
der ki ; muayyen bir maksat için bir yer istim
lâk edilir. Beş yıl zarfında o maksada uygun 
kullanılmazsa mülk sahibine geriverilir. Birinci 
prensip bu. İkin'ci prensibi şu; hakkın doğuşu 
'bakımından bir fıkrası vardır. İki sene zarfın
da bu hakkını kullanmazsa mülk sahibi, bir da
ha bunu kullanamaz. Şimdi bu metin ile, Ana
yasanın teminatı altında bulunan mülkiyet hak
kı zedeleniyor, onu arz edeceğim. Şimdi gece
kondu konusunu tasfiye etmek ve düzenlemek 
maksadiyle gerçek şahıslara ait yerler de istim
lâk 'edilecektir. Hangi maksatla? Gecekonduya 
tahsis edilmek maksadiyle. Bu doğru. Müddeti 
beş yıl. Eğer beş yıl zarfında bu maksatla kul
lanılmazsa mülkiyet sahibine dönecektir. Bu 
madde uygulanmaz deyince hiçbir suretle mülk 
sahibine dönmiyecektir. Yani İstimlâk Ka
nununun 23 ncü maddesindeki beş sene
lik müddeti bitse dahi mülk sahibine 
dönmiyecektir. İki sene zarfında hak
kını kullanmaktan mahrum edilecek. İşte bu 
hüküm Anayasanın tesbit etmiş olduğu mülki
yet hakkına şu «23 ncü maddesi uygulanmaz» 

hükmü aykırıdır. Rica ediyorum, beş sene zar
fında kullanmazsa sahibine iade edilsin. Hangi 
şartlarla? Sahibi de iki sene zarfında mülkün 
kendisine iadesini isterse mülk sahibine veril
sin. Bunun aksi muamele Anayasaya aykırıdır. 
Buna müsaJade etmeyin. Bu 23 ncü madde tat
bik edilmez hükmünü buradan kaldıralım. İs
timlâk Kanununun 23 ncü maddesi hanıgi hük
mü ihtiva ediyorsa bu hükümler yürüsün. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Karaca. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, komis
yon söz hakkını takdimen kullanacaktır. Sa-
yııuKaraca özür dilerim. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bu konuda 
konuşan arkada'şlarımm hassasiyetine teşekkür 
ederim. Yalnız madde zannedildiği gibi ne Ana
yasaya aykırıdır ve ne de lüzumsuz bir madde 
olarak tedvin edilmiştir. 

ıŞimdi müsaade «derseniz 6830 sayılı İstim
lâk Kanununun 23 ncü maddesini huzurunuzda 
okuyacağım. 

«Madde 23. — İstimlâk bedelinin katîleş-
mesi tarihinden itibaren beş sene içinde istim
lâk maksadınla uygun her hangi bir tesisat ya-
pılmıyarak gayrimenkul olduğu gibi bırakılır
sa, mal sahibi veya mirasçısı istimlâk bedelini 
ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasın
dan itibaren bir sene içinde kullanılmıyan geri 
hakkı düşer ve idare gayrimenkule dilediği gi
bi tasarruf eder.» 

ıŞimdi muhterem arkadaşlarım, bu 23 ncü 
madde de doğrudur ve Anayasaya da uygun
dur. Yalnız huzurunuza getirilen bu 40 ncı 
madde de uygundur. Ancak tatbikatta bu mev
zuda olduğu gibi yanlış anlamaları önlemek, lü
zumsuz muamelelere vatandaşı sevk etmemek 
için bu madde bililtizam konmuş ve komisyon
ca da tasvip görmüştür. Bilindiği gibi gece
kondu meselelerinin hallinde tahsis edilen ara
zinin bir kısmı kamu kaynaklı arazidir, kanu
nen belediyelere geçmektedir. Lüzumu halinde 
hakiki şahıslara ait arsalar da istimlâk edilip 
bu işlere tahsis edilecektir. Şu halde mevzuu 
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daraltırsak, istimlâk keyfiyeti ancak bu ka
nunda göstermiş bulunduğumuz önleme bölgesi 
'dediğimiz yerler için bahis konusudur, bir. İkin
cisi, ıslah bölgelerinde bahis konusudur. Şimdi 
önleme ve ıslah bölgelerinin tâyin ve tesbiti 
keyfiyeti haddizatında istimlâk gayesine uygun 
•bir tahsisin yapılmış olduğunu ifade etmekte
dir. Ancak İstimlâk Kanununun 23 ncü madde
sinde kesin olarak her hangi bir tesisat yapıl-
mıyarak gayrimenkul bırakılırsa, tâbiri kon
muştur ki, mutlak surette bir tesisatın yapıl
masının olduğunu göstermektedir. Halbuki bu
rada bölgelerin tosbit edilmesi suretiyle topye-
kûn istimlâk gayesine tevcih edilmiş ve gaye
ye uygun tasarrufa başlanmıştır. Şu bir istim
lâk bölgesinde, gerek önleme bölgesinde olsun, 
gerek ıslah bölgesinde olsun beş senelik bir sü
re içinde ikmal edilememiş kısımlar olursa, ya
ni bunların üzerine her hangi bir tesisat ya
pılamamış olursa bunun geri alınması gibi bir 
mânanın vatandaş tarafından anlaşılması ve 
beyhude yere mahkemelere gidilmesinin önlen
mesi için bu madde tedvin edilmiştir. Aslında 
hu madde konmuş olsa da hüküm böyledir, 
konmamış olsa da böyledir. Vatandaşa kolay
lık olsun diye konmuştur, Anayasaya da uy
gundur. Çünkü bölgelere tahsis yapılmak su
retiyle istimlâk gayesine uygun tasarruf ta
hakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN •— Buyurunuz Sayın Karaca. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere devam ediyor, zatı-
âlinizin söz hakkı her zaman için yerine geti
rilecektir. 

GIYASEITTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz 
ıbu madde üzerinde görüşlerimi ifade etmeye 
çalışırken daha ziyade Komisyon Sözcüsünün 
de hislerine tercüman olacağını tahmin et
miştim. Fakat Komisyon Sözcüsünün şu 
andaki savunmasının da daha evvelce konuşan 
arkadaşların, ileri sürdüğü fikirlere cevap teş
kil etmiyeceği hususunda da bir intiba bende
nizde peyda oldu. Şöyle ki, daha evvelce bâzı 
maddeler üzerinde söz istemiştim, fakat zaman 
ve sıra gelmediği için, kifayet takrirleri sebe
biyle konuşamamıştım. Meselâ bu kanun tasa

rısının 21 nci maddesinin son bendinde birden 
fazla gecekonduya sahibolanların bunlardan, 
sadece seçecekleri bir tanesi kendilerine bıra
kılır, diğerinin bedeli ödenmek suretiyle sa-
tınalınır, diyor. Bu madde de dâhil olmak üze
re, bu satınalmalarda her hangi bir istimlâk 
veya, kamulaştırmadan bahse dilme mistir. Bunun 
tam bir kamulaştırma mahiyetinde mi, yoksa 
doğrudan doğruya pazarlık suretiyle mi veya 
cebrî el koymak suretiyle mi satmalınacağı tav
zih edilmemiştir. 40 ncı madde 2.1 nci maddenin 
mâna ve maksadını destekliyor, takviye ediyor. 
Birden fazla gecekondunun bir vatandaşa bıra
kılması istenmediğine göre, Hükümet, malî im
kânsızlıklar sebebiyle, müddeti içerisinde bir 
vatandaştan satınaldığı arsayı başka bir vatan
daşa satması veya bir gecekondu yapıp da bir 
başkasına kiraya vermesi 'veya mülkiyetine 
terk etmesi için maddi veya mânevi imkânları 
bulamadığı bir anda tekrar bu yerin İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesi gereğince sahibi 
hakikisine iadesi mevzuhbahsolduğu takdirde 
Gecekondu kanununun mâna ve maksadının dı
şına çıkmış olacağız. Bu sebepledir ki, vatan
daşın gecekondu bölgesinde birden fazla başka 
bir binaya, başka bir eve sahibolması mevzuu-
bahis bulunmadığına göre, bu maksadın da dı
şına çıkmış bulunduğuna göre, 6830 sayılı İs
timlâk Kanununun 23 ncü maddesi gereğince 
daha önceden evi veya arsası satmalmmış bu
lunan vatandaşın bu mülkünün tekrar aynı va
tandaşa verilmesi, bir vatandaşın elinde gece
kondu bölgesinde spekülâsyon yapması, birden 
fazla gecekondu gayrimenkullerini elinde tut
ması gibi mânaları, netice itibariyle, davet ede
ceğinden bence komisyonun getirmiş olduğu 
40 ncı maddenin yazılmış olduğu şekilde aynen 
muhafaza edilmesinin daha uygun olacağı fik
rindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurunuz. 

HAMDİ ORHON (TraJbzon) — Maksadım 
sizi yormamak olduğu için kısaca mâruzâtta 
bulunmuştum. Ben ümidediyordu'm ki, Komis
yon Başkanı güzel bir formülle buraya gelir. 
Şimdi Komisyon Başkanı ve benden evvel ko
nuşan arkadaşımın arz ettiği gibi değil bu, ya
ni 500 metre, 600 metre, 800 metrekare bir ye
rin istimlâki konusu değildir. Gecekondu me-

— 534 — 



M. Meclisi B : 107 8 . 7 . 1966 0 : 1 

selesinin düzenlenmesi ve tasfiyesi için gerekli, 
belki 5 bin metrekare, belki 10 bin metreka
re, berki 100 bin metrekare birtakım tarla ve 
arsa mahiyetindeki yerler karşımıza çıkacaktır. 
Anayasaya aykırı değildir, buyurdular. Bakınız 
Anayasaya aykırı olduğunu arz edeceğim. Mül
kiyeti, cemiyetin temeli telâkki ediyoruz. Bu
nun üzerinde titrememiz lâzıımgeldiğini her za
man beyan ederiz. Bir kanun veya bir hâdiseyi 
ifade ederken bu kııdsiyetini bir tarafa bırakı
rız, işin icabına göre istimlâki şöyle veya böyle 
yapabiliriz, gibi bir beyanla bu Yüce Meclisin 
kürsüsüne çıkarız. Bu olmaz. Şimdi, Komisyon 
'Sözcüsü arkadaş eğer hakikaten Anayasadan 
•kuvvet alan mülkiyet hakkına bu kadar hür
metkar ise, mülkün sahibinin hakkına hürmet 
etmek şarttır. Komisyon Başkanı arkadaşımız 
dediler ki; efendim üzerine tesisat yapılmıya-
cak gecekondu sahasıdır, o tesisat yapılmıyan 
bir arsada beş senenin, yahut da bir hakkm 
doğuşuna se'bebolan iki senenin kullanmasına 
ne lüzum var? Şimdi beyler, mutlaka tesisat 
yapılacak diye gayrimenkul istimlâk edilmez. 
Metni şimdi okuyacağım. Bir park yapacaksı
nız, bir yol geçireceksiniz, bir yol irtifak hakkı 
tesis edeceksiniz, üzerinde tesisat mı vardır Al
lah rızası için? Yüktür böyle bir şey. Ama âm
menin menfaati için yol yapacaksınız, park ya
pacaksınız, bir irtifak hakkı tesis edeceksiniz, 
tounun üzerinde ev, bina falan yoktur. İstimlâk 
yapacaksınız, ama beş sene zarfında bunu kul
lanmadığınız takdirde sahibi, iki sene doğan 
hakkını kullanırsa, malı sahibine bedelini ala
rak iade edeceksiniz. 

Metni bir de ben okuyayım: «İstimlâk be
delinin katîleşmesi tarihinden itibaren...» Şim
di hayrettir, yeni Anayasadan evvel yapılmış
tır bu kanun. Yeni Anayasa mülkiyete dana 
başka bir veçhe vermesine rağmen, eski kanun 
koyucular gayet itina etmişler bu hakka. «... Ka-
tîleşme tarihinden itibaren beş sene içinde is
timlâk maksadına uygun her hangi bir tesisat 
yapılmazsa...» Nedir burada maksadımız? Ge
cekondu sahasında Ali'nin, Veli'nin 5 000, 2 000, 
8 000 metrekare bir yeri var. Yol geçireceğiz 
oradan, istimlâk edeceğiz. Kanalizasyon geçire
ceğiz, istimlâk edeceğiz. Benim sevıgili Erzu
rumlu arkadaşımın dediği gibi, 200 metrekare
lik bir arsanın üzerine mutlaka bir bina oturt

mak maksa'diyle istimlâk değil bu. Düşününüz 
Altındağ'ı, düşününüz Yenimahalle'nin beri ta
rafını, Gülverenleri. Buralarda eğer mevcut ise 
şahsa ait emvali istimlâk edeceğiz. Niçin ede
ceğiz? Yol için edeceğiz, park için edeceğiz. 
Okul için yapacağız. Bunu biz beş sene zarfın
da tahakkuk ettiremezsek, vatandaş da malını 
geri almak isterse bunu niçin geri almasın? Bu 
Anayasaya aykırı değil midir? Nerede mülki
yet hakkı? Mülkiyet hakkı diye münakaşa ol
duğu zaman hep saçlarımız havaya kalkıyor. 
Ama bir maksada geldiğimizde hemen onu kü-
çültüveriyoruz. Bu olmaz. Bir memlekette ya 
tam bir mülkiyet hakkı vardır, ya yoktur. Bi
naenaleyh, iki sene zarfında beş sene geçer ve 
iki sene bittiği zaman mülk sahibi mülkünü ge
ri almak isterse, parasını öder mülkünü geri 
alır. Bunun bir de şu faydası var: Gecekondu 
spekülâsyonu... Ne spekülâsyonu, neresi spe
külâsyon? Geri alınırsa yapsın... 

BAŞKAN — Sayın Orhon, siz o sözü duy
mamış olunuz, o söylenmemiş olarak kabul edin. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Bunda bir 
de teşvik var. Şimdi, düzenlemek için Ali'nin 
malını alacak müddet yok, 50 sene bırakacak
sınız onu öyle. Halbuki idare bilirse ben beş 
sene zarfında burada bir okul yapacağım, sü
ratle okulunu yapar; yol geçireceğim, süratle 
yolunu geçirir; park yapacağım, süratle par
kını yapar. Bir de teşvik tarafı var. Yok, «Eh 
ben bunu aldım, nasıl olsa otuz senede okulu
mu yapabilirim, yirmi yılda da yolumu geçi
rebilirim, evvelâ şu binaları bir yapayım ba
kayım. Kanalizasyonunu bırakayım, yaya kal
dırımını yapmıyayım, gibi bir düşüncenin içine 
de düşebilir. Bu gevşeklik verir idareye. Bir 
mülkiyet hakkı ya vardır, ya yoktur. Varsa, 
icabı her yerde nasıl tatbik ediliyorsa; Hükü
met bir vatandaşın malını alıyor, bir bkul ya
pıyor, yol geçiriyor. Beş sene zarfında yapma
dığı takdirde iade ediyoruz. Onun yanı başın
da, bitişiğinde olan, belediye hizmetleri sahası
nın bitişiğinde olan bir yerin, bir vatandaşın 
mülkiyet hakkını cebrî temellük yolu ile, zorla 
elinden alıyoruz, yapmıyoruz, elimde kalsın elli 
sene diyoruz... Bu olmaz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DtLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 

jayın milletvekilleri; Sayın Orhon'ım beyanları-
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na aynen iştirak ediyorum. Hakikaten İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesinde istimlâk edilen 
mülk hangi gaye için tahsis edilmiş ise, bu gaye
ye uygun şekilde 5 sene içinde gereken tesisat 
yapılmazsa, bu takdirde, 2 sene azrfmda, sahibi
ne, aldığı bedeli iade etmek suretiyle tekrar mül
künü elde etmek imkânını bahşedecektir, 6830 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre. Şimdi 
40 ncı madde bunu kaldırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun müzakeresi 
sırasında 8 nci madde üzerinde bir hayli münaka
şa oldu. Bu münakaşalarda bilhassa dendi ki; 
belediye kendi asli vazifesini bir tarafa bırakarak 
kendisine devredilmiş olan musakkaf, gayrimu-
sakkaf arsa ve arazileri kıymetlendirecek, sata
cak, kiraya verecektir, türlü tasarruflarda bulu
nabilecektir. Bu haliyle belediyeler kendi aslî 
vazifelerini bir tarafa itecekler ve bu kanunun 
hükmüne göre kendilerine devredilmiş olan arsa 
ve arazileri gecekondu probleminin halli için de
ğil de, birtakım şartları ileri sürmek suretiyle ez
cümle; «Şehir ve kasabaların ticari, iktisadi, sınai 
faaliyet merkezlerinde veya kesif iş bölgelerinde 
bulunan bu ve sair sebeplerle alım, satım değer
leri yüksek veya imar plânlarına göre belirli bir 
kamu hizmetine verilmiş olan veya ucuz konut 
yaptırılması uygun görülmiyenler, Belediye Mec
lisi kararı ve İmar ve İskân Bakanlığının tasvibi 
halinde'belediyelerce karşılığı bu kanunda belir
tilen amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci madde 
ile kurulan fon hesabına yatırılmak şart iyi e yö
netmelik esaslarına göre kiraya verilebilir veya sa
tılabilir veya başka şekil ve surette kıymetlendiri-
lcbilir.» 

Belediyeler bu 40 ncı maddenin bahsetmiş ol
duğu imkânlar içerisinde beş sene zarfında istim
lâk etmiş oldukları mülkü, asli gayeye uygun şe
kilde, Anayasanın ifade etmiş olduğu kamu ya
rarına uygun şekilde kullanmayıp spekülâsyon 
yapmak maksadiyle, bunun alışverişini yapmak 
gayesiyle kullandığı takdirde bir vatandaşın ken
di hakkını tekrar geri alması Anayasanın bir ica
bıdır. Aksi halde Anayasaya aykırı olacaktır ve 
Anayasa Mahkemesi, ilgili vatandaş tarafından 
dâva açıldığı takdirde, bu kanunun hükmünü, 
40 ncı maddeyi iptal edecektir. Bizim verdiği
miz emekler de boşa gidecektir. Bu itibarla Sa
yın Hamdi Orlıon'un dedikleri de doğrudur. Bu 
maddenin düzeltilmesi veya tasarıdan çıkarılması

nı teklif edeceğim, iltifat Duyurulmasını arz ve 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde müzake
renin yeterliğine dair önerge gelmiştir, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa ' 
Mesele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Şükrü Nihat Bayramoğlu 

Sayın Başkanlığa 
40 ncı madde hakkında müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKANÛ — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum... Kabul edenler... TCtmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

40 ncı madde üzerinde verilmiş olan 2 deği
şiklik önergesi var, onları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

40 ncı maddenin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
40 ncı maddede adı geçen 6830 sayılı İstim

lâk Kanununun 23 ncü maddesinin başlığı «Mal 
sahibinin geri alma hakkıdır» ve maddenin metni 
aynen şöyledir: «Madde 23. — İstimlâk bedelinin 
katil eşmesi tarihinden itibaren beş sene içinde is
timlâk maksadına uygun her hangi bir tesisat ya-
pılmıyarak gayrimenkul olduğu gibi bırakılırsa 
malsahibi veya mirasçısı istimlâk bedelini ödiye-
rek gayrimenkulu geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir sene içinde kullanıl
mayan gerialma hakkı düşer ve idare gayrimen-
kule dilediği gibi tasarruf eder.» kamulaştırmada 
anakanun olan İstimlâk Kanunu «İstimlâk maksa
dına» uygun hareket edilmeme halinde istimlâk 
suiistimalini önleyici bir hüküm getirmektedir. 
Oysa ki 40 ncı madde bu «geri alma hakkını» kal
dırmak suretiyle istimlâkte maksada uygun hare
ket etmemeye müsaade etmektedir. Yani «kamu 
yararı» için istimlâk edilen bir yer, istimlâkinin 



M. Meclisi B : 107 8 . 7 . 1966 O : 1 

kesinleşmesinden 5 yıl içinde maksada kullanıl
mak zorunluğu olmıyarak, idareler istimlâk ettik
leri yerleri 5, 10, 20, 50 sene elinde tutabilecek
tir. 

Bu sebeple madde Anayasamızın mülkiyet 
esasiyle ilgili 36 ncı ve kamulaştırma ile ilgili 
38 nci maddelerine aykırı bulunmaktadır. 

40 ncı maddenin bu nedenlerle reddini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler de 40 ncı 
maddenin metinden çıkarılmasını öngören bir 
takrir vermişlerdir. Her üç önerge de 40 ncı 
maddenin kanun metninden çıkarılmasını öngör
mektedir. Bu şekilde her üç önergeyi birlikte 
Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — 40 ncı maddenin metinden çıka
rılmasını istihdaf eden önergelere Komisyon ka
tılmamaktadır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

40 ncı maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 40 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 41. — Bu kanunun uygulanması 
gereken yerlerde, diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 41 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 41 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürrlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 42. — 6188, 7367, 5 . 9 . 1963 tarih 
ve 327 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşlarımız Sayın Ülker, Sayın Diler ve 
Boyacıoğlu. (Vazgeçtiler sesleri) 

Sayın Ülker... Yok. Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

—• Vazgeçtim. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi yazılan ve oku
nan şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit 

ve kabul edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca uy
gun görülen gecekondu ıslah ve tasfiye bölgele
rinde, bu kanunun yayımı tarihinden önce ken
dilerine veya sahiplerinin kanunen muteber mu
vafakatleri alınmak suretiyle özel veya tüzel ki
şilere ait arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış 
olup da, sadece bir ailenin oturmasına mahsus 
ve konut olarak kullanılan izinsiz yapıların sa
hipleri ve içinde oturanlar da, 25 nci maddede
ki şartları haiz bulunmaları halinde, bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılırlar. 

Bu maddenin kapsamına giren ve tapuda or
tak mülkiyet esaslarına göre kayıtlı bulunan 
arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hissedar
larına aidoldukları tesbit edilenlerden, bu bölge
nin şartlarına, plân ve yönetmelik esaslarına uy
gun olarak ifrazı kabil olanlar, belediye encü
meni karariyle ve o yapıya sahibolanlarm iste
ğiyle müstakil parsel olarak, yapı malikinin ve
ya maliklerinin adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde 
söz istemiş bulunan arkadaşların isimlerini oku
yorum. Reşit Ülker, Nihat Diler, İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu, Arif Ertunga, Mustafa Uyar, Faik 
Kırbaşlı, Talât Köseoğlu. 

BEHİCE BORAN (Urfa) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Boran, buyurunuz grup 
adına. Yetki belgeniz var mı, lütfediniz. 

CEMAL HAKKI SELEK (İzmir) — yaza
yım efendim. 

BAŞKAN — Zatiâliniz grup başkanvekilisi-
niz, salâhiyattarsmız, yazıya lüzum yok, beya
nınız kâfidir. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu geçici birinci 
madde gene kanunun önemli maddelerinden biri. 
Daha önceleri 21 nci maddeyi eleştirirken bu ge
çici birinci maddeye atıf yapmıştım. İlk defa 
olarak bu geçici birinci madde ile gecekondular
da oturan vatandaşlara tanınan hakların biraz 
onların lehine olarak genişletildiğini görüyoruz. 
Hatırlanacağı üzere 21 nci maddenin eliştirisini 
yaparken orada gecekondularda oturan vatan-
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daşlara veya gecekonduya sahibolan vatandaş
lara tanınan hakların neden sadece belediyelere 
ait veya belediyelere intikal etmiş arsalar üze
rinde bulunan gecekondu sahiplerine tanındı
ğını, neden bunun bütün gecekondularda oturan 
vatandaşlara tanınmadığını sormuştum. O mü
nasebetle de bu maddeye atıf yapmıştım. Bu 
maddede şimdi bu kanunun koruyucu hükümleri 
biraz genişletiliyor. Deniyor ki kendilerine ait 
arsalar üzerine gecekondu yapmış olan vatan
daşlara vej^a böyle gecekondularda oturan va
tandaşlara da bu kanun hükümleri uygulana
caktır. Demek ki onlar da, önleme bölgelerinde 
arsa gösterilmesi veya kendilerine kredi, malze
me yardımında bulunulması gibi hükümlerden 
faydalanacaklardır. Fakat ondan sonra bir 
«veya» dan sonra şu geliyor, «veya sahiplerinin 
kanunen muteber muvafakatleri alınmak sure
tiyle özel veya tüzel kişilere ait arazi ve arsalar 
üzerinde yaptırılmış gecekondular.» Şimdi bura
da özel mülkiyet konusu olan arsalar üzerinde 
yaptırılan gecekondulara da biraz daha hak ta
nındığını görüyoruz. Fakat bir sınırlama, bir 
kayıtlama konmuş. 

Sahiplerinin kanunen muteber muvafakat
leri alınmak suretiyle» deniyor. Bizim rica
mız ve bu konuda bir tadil önergesi de veriyo
ruz, bu sınırlamanın yapılmaması. 21 nci mad

deyi eleştirirken de belirttiğim üzere, özel 
mülkiyet konusu arsalar üzerindeki gecekondu
larda oturan veya bunlara sahibolan vatandaş
lara da bu kanunun yardım edici hükümlerini 
tatbik etmek, hiçbir şekilde bu arsa sahipleri
nin mülkiyet haklarına bir halel getirecek de
ğildir. Binaenaleyh, bu bakımdan müdafaa edil
mez. Onların mülkiyet hakları yine mahfuz. 
Mademki yıktırılacak gecekondular, yine arsa
larına sahibolacaklar. Fakat gecekondudaki va
tandaşlara biz önleme bölgesinde bir arsa gös
terirsek kredi, malzeme yardımı verirsek ha
kikaten güç durumda olan, malî güçleri zayıf 
olan bu vatandaşlara bir yardım etmiş oluruz. 
Ama, arsa sahiplerine hiçbir şekilde bir zarar 
vermiş olmayız. Binaenaleyh, neden illâ böyle 
bir sınırlamaya gidiyoruz. Yani mülkiyet hakkı 
bakımından bu sınırlama müdafaa edilemez. 

Âdeta böyle bir sınırlamayı getirmek, âdeta 
bu gecekondularda oturan vatandaşları veya 
onlara sahibolan vatandaşları, vay vaktiyle siz 
yapıları izinsiz, kanuna aykırı yaptınız, özel 

mülkiyet hakkına tecavüz ettiniz, sizi bundan 
dolayı mahrum edeceğiz, yani cezalandıraca
ğız; demeye getiriliyor. Yani bir cezalandırma 
zihniyetinin ifadesidir bu sınırlama. Şimdi hal
buki biz diyoruz ki, bu kanunu onlara huzur 
getirmek için getiriyoruz onların meselesini hal
letmek için getiriyoruz. Demek ki, geçmişte 
olup bitenlerin üzerinden bir sünger geçirme
miz lâzımdır, izinsiz yapmışlar, kanuna aykırı 
yapmışlar, özel mülkiyet hakkına tecavüz et
mişler. Bunlar olmuş, bitmiş. Zâten bu yoldan 
meseleyi alırsak o zaman sadece cezalandırmak
la yetinmemiz lâzımgelirdi. Başka hiçbir hü
küm getirmememiz lâzım. Ama bunu biz bir 
sosyal mesele olarak kabul etiğimizden dolayı, 
kanuna aykırı inşaat, izinsiz inşaat, vesaire ol
masına rağmen bu meseleyi halledelim diyoruz. 
Hiç değilse o gerekçe ile geldi bu kanun. Yani 
o gerekçeyi kabul edersek, öyleyse bu kanun 
onun için gelmiştir. Şimdi neden böyle bir sün
ger geçmiyoruz da, ille de bunlar muvafakati 
alınmadan yapılmıştır, muvafakatini alsın 
arsa sahibinden... Vazgeçelim artık, olan ol
muş. Bu vatandaşlara da bu koruyucu hükmü 
tatbik edelim. Tekrar ediyorum, bunlara da böy
le bir sınırlama yapmadan, bu kanunun koru
yucu hükümlerinin tatbiki , arsa sahiplerin 
mülkiyet hakkına hiçbir şekilde halel getirmi-
yecektir. öyleyse malî gücü bu kadar düşük 
olan ve zaten gecekonduları yıkılacağı için zor 
durumda kalacak olan bu vatandaşlara böyle 
bir sınırlama koymadan, hükümleri genişlete
rek teşmil edelim. Böyle bir cezalandırma zih
niyetinden vazgeçelim. Şimdiye kadar yapılan 
tekliflerin hiçbiri kabul edilmedi. Hiç değilse 
son olarak bu gecekondudaki vatandaşlar lehi
ne bu hükmün bu şekilde değiştirilmesini rica 
edeceğim ve önergemi sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eeşit Ülker... Yok. Sa
yın Nihat Diler, buyurun efendim. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının 
ikinci maddesi üzerinde müzakere yaptığımız 
zaman gecekondu tarifinin kâfi olmadığını, ge
çici birinci madde ile çelişik bulunduğunu ifa
de etmiştim. Fakat o zaman da komisyon 
mensupları, komisyon sözcüsü kalkıp bu kürsü
den birinci maddeye aykırı hiçbir tarafı yok
tur, bu şekilde kabul edilmesi lâzımdır, dediler, 
ve ikinci madde teklif edildiği şekilde kabul 
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edildi. İkinci maddeyi okuyalım: «Bu kanunda 
sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile, imar ve ya
pı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hüküm
lere bağlı kalınmaksızın kendisine aidolmıyan 
arazi ve arsalar üzerinde, sahibinin rızası alın
madan yapılan izinsiz yapılar kastedilmekte
dir.» 

Demekki, gecekondunun tarifini yapmakta
dır. Kendisine aidolmıyan arazi ve arsalar üze
rinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz 
yapılar ifade edilmektedir. 

Kendisine aidolan arsa ve araziler üzerine 
yapmış olduğu ıharelket nedir diye sorduk, bu 
sadece İmar Kanununa aykırı bir harekettir. 
Bir kimsenin kendi mülkü üzeninde türlü çeşit 
tasarruf ita bu] umması hali, 'gecekondu da olsa, 
gecekonduya benzer şekilde yapılar da yapılsa, 
bu takdirde gecekondu sayılmaz dendi. Ve biz 
o zaman geçici birinci maddenin bu hususta 
hüküm 'getirdiğini söylemiştik, ben de geçici 
birinci madde buna aykırı (olduğunu ifade et
miştim. Fakat komisyon ıhizim görüşümüze iş
tirak etmedi, Tasarının ikinci maddesiyle geçi
ci birinci maddesi tamamen ıbirbirine aykırı 
bir durum taşımaktadır. «Belediyelerce tesbit 
ve kabul edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca 
uygun görülen geeakondu ıslâh ve tasfiye böl
gelerinde, bu kanunun yayımı tarihinden önce 
kendilerine veya sahiplerinin kanunen mute
ber muvafakatleri alınmak suretiyle özel ve tü
zel -kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yap
tırılmış olup da sadece bir ailenin oturma
sına mahsus ve konut olarak kullanılan izin
siz, yapıların sahipleri ve içinde oturanlar da, 
2ö nci maddedeki şartları haiz bulunmaları ha
linde... 

BAŞKAN — Sayın Diler, maddeyi okuyor
sunuz. Madde bütün arkadaşlarda yazılı metin 
halinde mevcut. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Okuyorum 
ve işaret ediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Var arkadaşlarda. Bütün mad
deyi olduğu gibi okuyorsunuz, efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bunun üze
rinde epeyce düşünerek ve çelişik yerlerini 
tesbit etmek suretiyle Yüce Meclisin huzurları
na çııkıyoruz ve zâtıâlinizde lüzumsuz şekilde 
müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, lüzumlu şekilde. 
Bir maddenin burada aynen okunması zaittir. 
Riyaset daima bu şekilde .müdahale eder. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Maddenin 
ilgili kısımlarını okuyorum. 

BAŞKAN — Tamamen maddeyi okuyorsu
nuz, buyurun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet... Siz 
lüzumsuz müdahale ediyorsunuz. Rica ederim. 
sözümü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen sadede ıgiriniz. Madde
yi devamlı olarak okumayınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, burada «Özel kişilere ait arsa
lar üzerinde yapılan yapıların da geceıkıondu 
olduğu tesbit ediliyor ve bu ıkanunun 25 nci 
maddesindeki şartları haiz bulunmaları halin
de bu kanun hükümlerinden faydalandırılır» 
denmektedir. Bu tamamen ikinci maddeyle ay
kırı bir durum arz etmektedir. Sayın Komisyo
nun, ikinci maddeye aykırı değilse, açıklama
ları eğer nıuvafıksa, bu takdirde Anayasanın 
hükümlerine göre mülkiyet hakkının ancak ka
nunla tahdit edilebileceği tesbit edilmiş ol
duğuna göre Anayasanın 38 nci maddesine ay
kırı bir durum ortaya çıkaracaktır. Komisyo
nun ıbu hususu açıklamasını rica ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem milietvökill eri Sayın Başkan, 
biraz evvel konuşan hatip, Benice Boran arka
daşımız sürati halktan görünerek eskilere bir 
sünger çekelim, yeni baştan gecekondu işine 
başlıyalım diye fikir ileri sürdüler. Halbuki 
zaten ıbu gecekondu kanunu gecekonduda otu
ran vatandaşlarımıza bir huzur getirmeyi he
def tutan ve yapılan kanunsuz hareketlere 
bundan sonra bir meşruiyet tanıyan bir ka
nun hükmüdür. Fakat burada, yani asıl mad-
demizdeki; sahibinin izni olmadan, muvafaka
ti olmadan ve halen muhakemesi devam eden 
bir arsa üzerinde gecekondu yapmışsa, Be
nice Boran'ın dediği gibi, onu kanunen biz 
izinsiz, izin kelimesini kaldırmak suretiyle 
maddede başka bir mâna verirsek ve eskiye 
sünger çekeceğiz diye buna bir hak tanırsak 
asıl mülk sahibinin hakkına halel getirmiş olu
ruz. Binaenaleyh; buradaki izinden maksat, 
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sahibinin tkamıncn muteber muvafakatini al
mışsa bu arsa üzerinde yaptığı gecekondu mu
teber olsun ve bu kanundaki diğer faydalı 
maddelerinden istifade etsin. Halbuki, eğer bu 
maddedeki izin kelimesini kaldıracak olursak, 
o zaman gayrimcşru olarak özel mülkiyete te
cavüz ettirmiş olacağız ve buna da kanunen 
imkân vermiş .olacağız. Halbuki, asıl himaye 
edilmesi lâzımgelen kişinin mülküdür. Adalet 
de mülkün temelidir. 

Diğer taraftan Diler arkadaşımızın bahset
tiği ikinci maddedeki izinsiz yapılardan mak
sat, ruhsat almadan yapılan yapılardır. Halbu
ki .şimdi huzurunuzda müzakeresi yapılan mad
dedeki izin ise, sahibinin muvafakati mânasın
da kulandan izin terimidir ki, iki maıddc ara
sında bir çelişme yoktur. 1.5u itibarla kanun 
maddesi yerindedir. Kalbulünii istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga, buyuru
nuz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkam, 
kıymatli arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın bahsettiği gibi, hakikaten 
bu madde önemli 'maddelerden bir tanesidir. 
Gecekondu kanun tasarısının içinde .bulunan 
önemli maddelerden 'bir tanesidir. 15u madde
ye göre: «Belediyelerce tesbit edilip de. İmar 
ve İskân Bakanlığınca uygun görülen gece
kondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde, bu kanu
nun yayımı tarihimden önce kendilerine veya 
sahiplerimin kanunen muteber muvafakatleri 
alınmak suretiyle özel veya tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olup da, 
sadece bir ailemin oturmasına mahsus ve konut 
olarak kullanılan izimsiz yapıların sahipleri ve 
içinde oturanlar da, 25 mci maddedeki şart
ları haiz bulunmaları halinde, bu kanun hü
kümlerinden faydalandırılırlar.» denmektedir. 

Kıymetli arkadaş] an m, 25 nci maddeye 
baktığımızda görüyoruz ki, daha evvelden geç-
mişitir. Hepimizin malûmu olduğu üzere, bura
da ki, vatandaşlarımızın evvelâ dar gelirli ve 
yoksul olmaları şartı vardır. «Kendisinin veya 
eşimin veya ergin ol mı yan çocuğunun her hangi 
bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait 
arsaya veya her hangi bir yerde "bir ev veya 
apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan 
payına sahip buluınmaması şarttır» denilmekte 
ve bu şartları da haiz olup olmadığı bir yö

netmelikle belli edilir, demektedir. Böyle şart
ları haiz olan vatandaşlarımızın bu şekilde ken
di yerlerinde veya muvafakatleri alınmak suretiy
le başka sahipli yerlerde kurulan gecokondular-
daki vatandaşlarımız da İm kanun hükümlerin
den faydalanır, diyor bu hüküm. Bence bu hü-
ıküm yerindedir. Arkadaşlarım, benden evvel 
ıkomuşan iki arkadaşım gerçi 'buna daha büyük 
'bir önem vererek biraz daıha genişletilmesini 
•arzu etmişlerdir ve ortaya koydukları vaziyet 
de, doğrudan doğruya sahiplerimin kanunen 
muteber muvafakatleri alınmak suretiyle, olan 
kaydında muvafakat mevzuunıuı kaldırılma
sını derpiş eden bir hükümle gelinmesini ifa
de etmişlerdir. Arkadaşlarım, z'aıımmca bu hü
kümde de mülkiyet sahibi olan, sahipli arazi 
ve arsalardaki vatandaşlarımızın da hakkına 
bir tecavüz ediliyor kanaatindeyim. 

Her me kadar Sayın Behice Boran arkada
şımız mülkiyet hakkına bir tecavüz yoktur di
yorlarsa da, ben, aynı kamaaitte değilim arka
daşlarım. Bir vatandaş kendi 'sahibolduğu bir 
arsa üzerinde konutunu yaptırdığı vakit bun
dan istifade edebilecektir, 25 nci maddedeki 
şartları haiz olmak üzere. Ama öbür taraftan, 
izin almadan, rızası olmadan başka bir vatan
daşın sahasına, arsasına, arazisine ev yaptıracak, 
biz de bunu muteber sayacağız. Zannetmiyorum 
ki, bu yola girecek olursak biraz da teribiyevî 
bakımdan da yanlış hareket etmiş oluruz. O 
zaman ne olacak? Her vatandaş «Eh, kanun 
çıktı. Bizi affetti. Bizim hareketlerimizi meş
ru kıldı. Şimdi, biz bundan sonra gene baş
kasının arsasına tecavüz edelim, arazisine el 
koyalım, komut yapalım, bir gün gelir bizim 
işimiz de affedilir.» diye bir yanlış yola giril
mek ihtimali olduğuna kaani bulunuyorum. O 
itibarla bu bakımdan başka sahipli arsalarda, 
muvafakat almadan, kanunen muteber mu
vafakati olmadan konut yapan vatandaşlarımı
zın yaptıkları hatalı işi biz koruyacak olursak, 
buna kanat 'gerecek olursak bence bir usulsüz
lük ve mülkiyet haikkma tecavüz etmiş oluruz 
kanışımda olduğum için, hu 'maddenin aynen 
komisyondan geçtiği şekilde kabul edilmesin 
de fayda mütalâa ediyorum, ve saygılarımı su-
marım. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayım Baş

kam, değerli 'arkadaşlarım, geçici birinci m ad-

— 540 — 



M. Meclisi B : 107 8 . 7 . 1966 O : 1 

de, bu kının gereğince tesbit edilecek ıslah 
ve tasfiye bölgelerindeki gecekondu sahiple
rimden ıslah ve tasfiye suretiyle açıkta kala
cak kişilerin ne şekilde diğer hükümlerden 
yararlanacaklarını teabilt etmektedir. Bu mad
deye göre, kendilerine ait veya muvafakati alın
mak suretiyle özel kişilere ait veya tüzel (kişi
lere ait arsalar üzerinde yapılmış olan gece-
ıkondu sahipleri 25 ııci maddedeki şartlar varsa 
bu şartları haiz ise, bu gecekonduların sahip
leri önleme bölgelerinde, önleme bölgesi ola
rak tesbit edilen arsalardan evleviyetle fayda
lanacaklarını tesb.it etmektedir. Doğru ve ye
rinde bir hükümdür. Bendeniz bu (maddeye ay
nen iştirak ediyorum. Yalnız, bu madde ile pek 
ilgisi olmamakla beraber özel arsalar üzerinde 
yapılan gecekondulardan bahsedildiğine ve 
şimdi arz edeceğim bir husus içinde kanun 
tasarısında sarih bir madde bulunmadığından 
bir konunun sayın Komisyon veya Hükümet ta
rafından aydınlatılmasını bilhassa rica edeee-
ceğim. Bir vatandaştan almış olduğum mektup
ta şöyle deniliyor; «İfrazı yapılmış, ikadastro 
görmüş, tapulu arsalarımı .gecekonducular iş
gal etti ve tasarrufum şöyle dursun yanına bile 
yanaşamadığım .bu arsalarımın 5 - 6 yılık Özel 
İdareye olan vergileri 50 bin lirayı bulmakta 
ve benden istenmektedir.» Hakikaten bu mek
tubu aklıktan sonra düşündüm, kanım tasarısı
nı tekrar tetkik ettim; bu vatandaşın mektu
bunda ileri sürdüğü hususa cevap verecek bir 
hüküm yok. Şimdi tasavvur buyurun; /bir va
tandaşın arsası vardır, parsellenmiş/tir, şehir 
kenarındadır, sosyal zaruretler icabı bir ge
cekondu akınına mâruz kalmıştır ve gecekon
dular istilâ etmiştir. Hepimizin malûmu, kısa 
bir sakilde Medeni Kanuna göre aidolduğu mah
kemeye müracaat etmek suretiyle bunu bal I öt
mek mümkündür diye cevaplandı nmak kolay. 
Ama 20 yıldan beri mâruz kaldığımız 'gecekon
du âfeti karşısında İm dâvaları halletmek müm
kün olamamıştır. 

Şimdi, meselenin özünde değil, bu özel ar
salara yapılmış olan gecekonduların ne şekil
de halledileceği bu kanunun diğer maddelerin
de tesbit edilmiştir. Muvafâkatl.idir, muvafa-
katsizdir, gecekondu ıslah sahasına veya ne 
bileyim, imha salhasına girebilir. Bunlar ne şe
kilde harledileceikse halledilecek. Hakikaten 
şu vatandaşın mektubunda bahis konusu et

tiği özel idare vergisi üzerinde de durmak lâ
zımdır, .kanısındayım. Bendeniz bu konuda 
şimdiye kadar meselâ, arsa veya arazisinden 
gecekonduların istilâ edilmiş olması sebebiyle 
istifade edemiyen, faydalanamıyan vatandaş
ların da arsa ve arazi sahiplerinin de hiç ol-
ınzsa özel idareye olan vergi borçlarını bu tas
fiye kanunu içerisinde halletmek yerinde bir 
hakşinaslık olur kanısındayım. Bendeniz bu
lunmadım, komisyon âzasıyım aynı zamanda, 
fakat Hükümet bu konuda ne düşünmektedir, 
onu öğrenmek istiyorum. Hükümetin bu ko
nuda düşüncesi vardır veya yoktur, ama eğer 
hakiki bir tedbir henüz Hükümet tarafından 
ele alınmamışsa bu kanuna yine böyle geçici 
bir madde ilâve etmek suretiyle bu konuyu da 
halletmemizin zaruretine inanıyorum. Bu husu
sun Hükümet tarafından cevaplandırılmasını 
istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddenin mü
zakeresinin yeterliğine dair önerge gelmiş
tir. 

Komisyon veya Hükümet olarak beyanda 
bulunmak istiyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim bu 
konuda Sayın Behice Boran tarafından verilmiş 
olan takrire iştirak etmiyoruz. Çünkü daha ev
vel gerekçesini izah ettik. Bu maddeye hasseteıı 
de durumu bir defa da bu teklif üzerine izah 
edeyim. 

Şimdi burada belediyenin olan veya bu ka
nun gereğince belediyeye intikal eden gayrim.cn- < 
küllerin dışında hakiki şahıslara bu hakiki şa
hıslar fertler de olabilir, hususi hukuk hükmi 
şahısları da olabilir. - ait araziler üzerinde ya
pılmış olan gecekonduların durumunu ele al
makta ve bu kanundan istifade şekillerini ta-
dadetmektedir. Şimdi burada iki bölümü mü
talâa etmek lâzımdır. Birisi ıslah, diğeri de 
tasfiye bölgesi. Tasfiye bölgesinde bulunan ge
cekondular ister özel şahıslara aidolsım, ister 
âmmeye ait arsalar üzerinde bulunsun, bu ka
nunun anaprensiplerindcn olması itibariyle, 
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25 nci maddedeki şartlara da uygun olmak 
kaydiyle topyekûn önleme sahalarına nakiller
de istifade edeceklerdir. 

Islâh bölgesindeki durumu gelince: İslah 
bölgelerinde de yola kalbcdilecek veyahut da 
umumi hizmetlere ayrılacak sahalarda ki - on
larda da bir nevi ayıklama yapılacaktır, temiz
leme yapılacaktır - durum aynıdır. Ancak, ıs
lah bölgesinde iskâna tahsis edilen mıııtakalar-
da, şayet böyle bir gecekondu mevcut ise, ev
velâ bunu iki şekilde düşünmek mümkündür. 
Ya arazi sahibi bizzat kendisi kendi tapulu 
mülkü üzerine bu gayrimenkulu inşa etmiştir. 
Veyahut da bir başkası burada gecekondu yap
mıştır. Arazi sahibi için istifade şekli sarih ola
rak gösterilmiştir. Ancak, muvafakat olup ol
mama keyfiyeti bakımından üçüncü şahımı 
yapmış olduğu işte bir tefrik yapılmaktadır. 
Eğer arazi sahibi üçüncü şahsa bu gecekondu
sunu yaparken bir izin vermişse, muvafakat et
mişse yine aynı hükümlerden faydalanacaktır. 
Bir tek istisna kalmaktadır ki, zannediyoruz ki 
hanımefendi bunun üzerinde duruyor. O da, 
arazi sahibinin başlangıçta veya sonradan mu
vafakat etmemesi keyfiyetidir. Bu durumda 
olan vatandaşlar hakkında ne muamele tatbik 
edilecektir?... 

Bizim kanaatimizce, mülkiyet hakkının ver
miş olduğu hakların istimali bakımından bu 
imtiyazı arazi sahibine tanımakta fayda vardır 
ve zaruret de vardır. Ancak tasarının daha ev
vel kabul etmiş olduğumuz madde metinlerin
de gördüğümüz veçhile, işte o zaman istimlâk 
zarureti ile karşı karşıya kalınacaktır. Ve bu 
bölge içinde bulunan kimselerin, gerek fiilen 
gecekondunun sahibi olsun veyahut da kiracı ve
ya sair şekilde ihtiyaç sahibi şagili bulunsun, 
onlara da yer tefrik etmek bu kanuna göre 
vazifelendirilen kimselere aittir. Bu takdirde 
istimlâk yapılacaktır ve bunlar da, 25 nci mad
dedeki şartları haiz olmak kaydiyle - aynen be
lediye ve âmme hükmi şahıslarından belediyeye 
bu kanun iktizası intikal etmiş arsalar da bulu
nan şahısların durumuna gelecektir. 

Aslında arkadaşlarım üzerinde durmadılar. 
Geçici Komisyonun, bu geçici 1 nci maddeye 
eklemiş olduğu ikinci fıkra gerçekten çok mü
himdir. Ve bu gibi yerler üzerinde bugüne 
kadar yapılmış ve vatandaşı iğfal eden müker
rer satışları da önliyecek tarzda düzenlenmiş 

I bulunan haricî alım - satımlar veyahut da hisse 
I satışları itibariyle takınmış oldukları durumu 
I tasfiye etmektedir. Eğer vatandaşlar bidayette 
I ya mal sahibinin muvafakatini almak, veyahut 
I da tapuda muayyen bir hisse satmalmak su-
I retiylc arazinin belirli bir yerinde bir gecekon-
I du inşa etmiştir. Ama o zannetmektedir ki, ken-
I dişinin inşa ettiği gecekondunun bulunduğu 
I mahal ve bu gecekondu kendisinindir. Haddi-
I zatında Kanunu Medeninin 624 ve mütaakip 
I maddelerine göre, müşterek mülkiyet hükümle-
I rinin cari olduğu bir yerde hissedarlarının 

her birinin, zeminin ve üstündeki muhteşatın 
her birinde hisseleri nisbetinde iştirakleri var
dır. 

Şimdi bunu kaldırmak için Komisyonumuz 
I ikinci fıkraya da bir kolaylık getirmiş v fiilî 

durumların tesbiti ile bunların ayrı ayrı par
sellere kalbi ve müstakilleri hissedarlığın müsta
kil tapu haline getirilmesi imkânını sağlamıştır. 

I Diğer taraftan Sayın Mustafa Uyar arkada-
I şımız, hakiki şahısların sosyal şartlar karşısm-
I da bu gecekondu akımına duramadıkları ve 

zor ile yapılan gecekondular karşısında mül-
I kiyet haklarından kâfi derecede isttifade edeme-
I diklerini ve ezcümle özel idarelere Ödenen vergi

lerin de arazi sahiplerinden alındığını ifade etti
ler ve buna dair bir hüküm bu kanunda yoktur, 
dediler. Bu kısım doğrudur. Ancak bu kanunun 
mevzuu ile ilgili olan hükümleri biz bu geçici 
1 nci maddeye muvazi olarak bu tasarıda getir
mişizdir. Ezcümle tasarının 18 nci maddesinin 
2 nci fıkrasını tetkik ettiğimiz takdirde, burada 
yeniden yapılacak gecekonduların yıkım şartları 
için mülkiyet hakkı sahibi vatandaşların takibe-
deoekleri usul ve bunlara sağlanan faydalar gös
terilmiştir. 

Vergi konusu ayrı bir konudur ve kanun da 
nizami anmaması iktiza etmektedir. Aslında tat
bikata göre zeminin vergisini özel idare ayrı alı
yor, üzerindeki muhtesatm vergisini de ayrı alı
yor. Bu kayıtların hukukî vasfının neden ibaret 
olduğunu Tapulama Kanununun müzakeresi sı
rasında ârizamik, zannediyorum ki, Sayın Uyar 
arkadaşım anlatmıştı. Bunlar beyana istinaden 
tesis edilen kayıtlardır. Hukukî değeri yoktur. 
Her müracaat edene, ister gecekondusu olsun, 
ister olmasın, ister arazinin tapuda hakikî mali-

| ki olsun veya olmasın, «Ben vergi vermek isti-
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yorum.» diyen vatandaşa özel idare kapılarını 
açmakta ve bunlardan da vergi tahsil etmekte
dir. Bu itibarla bu kanunun mevzuu olmaması 
ieabeder, konmamıştır. İnşallah, arsa ofisi kanun 
tasarısında bu konuların ele alınacağını Sayın 
Bakan bize söylediler. Biz de size teyiden arz 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sual mi sormak istiyorsunuz 

Sayın Boran?.. Kısa olmak üzere buyurunuz. 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sa

yın Komisyon Başkanı şimdi verdiği izahatta de
diler ki, ıslah bölgesinde olan gecekondular özel 
kişilere ait arsalar üzerinde olsalar dahi bu ka
nunun hükümlerinden yararlanacaklardır. Aca
ba hangi maddelere dayandırarak bunu söylü
yorlar? Çünkü bundan evvelki ıslah bölgesine 
mütaallik hükümlerde daima belediyelere ait ve
ya belediyeye intikal eden arsalar üzerindeki ge
cekondular deniyordu. Hiçbirine özel şahıslara 
ait arsalar üzerindeki gecekondular ithal edilmi
yordu. Bu bakımdan ben itirazda bulunmuştum. 
Şimdi bu beyanlarını hangi ımaddeye dayandı
rıyorlar? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Konuştuğumuz geçici birinci maddede bu sara
haten ifade edilmektedir. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Yok 
sarahat efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
5 nci maddemizde istimlâk meselesi vardır, bu
nu daha evvel izah ettik. 

BAŞKAN — Sayın Diler, kısaca sorunuzu 
buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim Sa
yın Başkanın şimdiki ifadelerine göre kendi ar
sası üzerinde bina yaptıran veya gecekonduya 
benzer birşey yaptıran kimsenin durumu da ge
cekondu mefhumu içine girmektedir, bu geçici 
maddeye göre. Halbuki tasarının ikinci madde
sinde; başkasının arsası üzerinde yapı yaptıran 
kimse gecekonduya uygun bir yapı yaptırmışsa 
bu takdirde gecekondu mefhumunun içine girer, 
der. Bu bir çelişik durum değil midir? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Çelişik bir durum yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurunuz efen
dim. Son söz olarak. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sebebini de 
açıklasaydm daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Diler!... Bu gibi konuş
maları lütfen dışarda yapınız. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sebebini açık
laması lâzımdı. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu şekilde size söz 
verilmeden beyanda bulunamazsınız. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
Başkanı cevap vermedi! 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Diler, bura
sı resmî toplantı mahalli. Dışarda konuşun bu 
gibi hususları. Sözünüz bitmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Cevap ver
medi, ben de açıklasaydm, dedim. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu şekilde konuş
maya hakkınız yok. Bu yüce çatı altında, rica 
ederim, bu çatı altında, bu mukaddes çatı altın
da bu şekilde konuşamazsınız, burası kahvehane 
değil!... Oturun yerinize!... Kahvehane değil bu
rası. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — -Sayın Bal

kan, kıymetli arkadaşlarım. Geçici 1 nci madde, 
hakikaten mağduriyetleri önliyeeefc şekilde ted
vin edilmiş görünmektedir. Fakat biliyorsunuz 
ki, bu kanunun içerisinde ıslah bölgeleri ve tas
fiye bölgeleri mevzuubahis edilmiştir. Bunların 
ne şekilde düzenleneceği ve tesbit edileceği de 
bildirilmiştir. Şimdi burada sadece konut olarak 
kullanılanlar hakkında bir hüküm serd edilmiş 
bulunmaktadır. Konut esas alınmıştır. Peki aynı 
bölgelerde aynı şartlar içinde konut... Adamın 
bir konutu var, gecekondu sahibinin, bu bir bak
kaldır, bu bir berberdir, bu bir terzidir. Bunlar 
hiç nazarı itibara almmıyacak mıdır? Bu durum 
karşısında meseleyi sadece konut meselesi halin
de vaz'etmek kanaatimizce doğru değildir. Gece
kondu ıslah bölgesi geniş bir bölgedir. Bu böl
genin içinde sadece konut yoktur. Aynı gecekon
du prensipleri içinde bakkal da vardır, terzi de 
vardır, şu veya bu şekilde küçük sanat erbabı 
da vardır. Bunlar ne şekilde nazarı itibara alı
nacaktır. Burada belli değildir. Sadece konut 
yani içerisinde oturulanlar tâbiri kullanılmıştır. 
Komisyonun bu noktayı açıklamasında fayda mü
lâhaza ediyorum. Bu bir. 

Sayın Komisyon Başkanı burada bir ara müş
terek mülkiyetten bahsettiler. Buradaki ortak 
mülkiyetten kasıt müşterek mülkiyet midir, yok
sa iştirak halindeki mülkiyet midir? Burada or
tak mülkiyet tâbiri kullanılmaktadır. Bu ıstıla-
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hm açıkça, hukukî anlamı ile buraya geçirilme
sinde fayda vardır. Ya müşterek mülkiyettir, ya 
iştirak halindeki mülikiyettir. Biz buradan tam 
mânasiyle neticeyi istihsal edemedik. Diğer ta
raftan son fıkra da; arsalar üzerinde yapılardan 
bahsedilmekte. Aşağıda ise müstakil parsel ola
rak malikine tescil edileceği bildirilmektedir. Bu 
noktayı da tam mânasiyle anlıyamadım. Üzerin
de hem araziden bahsedilmekte, bir de arsalar 
üzerindeki yapılardan behsedilmekte, diğer taraf
tan ise müstakil parsel olarak yapı malikine ve
ya maliklerinin adına tescil edileceği bildirilmek
tedir. Demelk ki, yapılı yerler de parsel olarak 
verilecek, yani netice öyle görülmektedir. Bu ise; 
(bilmiyorum, yani ne dereceye kadar gecekondu
nun parseli ikten çıkıp, yani esasında parseldir, 
ama onun üzerinde de bir gecekondu yapılmış
tır. Bunun parsel olarak tescili onun hukukunu 
tam mânasiyle koruyacak mıdır? Bunun da iza
hını istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddenin müza
keresinin yeterli görüldüğüne dair bir önerge 
Vardır, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Geçici birinci madde hakkındaki müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 
BAŞKAN —• Aleyhinde Sayın Uzuner, bu

yurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efen

dim vaktin gecikmiş bir safhasında yeterliğin 
aleyhinde söz aldım, özür dilerim. Yalnız bura
da gerçekten vuzuha varamadığımız bâzı nokta
lar oldu. Meselâ bendenizin üzerinde duracağım 
bilhassa aydınlanmasını zaruri gördüğüm bir hu
sus var. Sadece bir ailenin oturmasına mahsus ve 
konut olarak kullanılan izinsiz yapılar... Acaba 
burada gecekondunun metrekare olarak ölçüsü 
ımü esas alınacak, yolksa fiilen işgal fikri mi alı
nacak? Yahut bir şablon mu vardır ki, burada 
bir aile oturuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Metre kare 
üzerinden ölçü esas alınacak. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Evet bu 
hususun aydınlanması gerekti, teşekkür ederim 
Sayın Komisyon Başkanına. 

Bir de Saym Kırbaşlı arkadaşımızın gerçek
ten işaret ettikleri önemli bir husus var, bunun 

da açıklanması gerekiyor. Yâni konutlar gayri 
gecekondular bundan faydalanamıyor, yâni yok
sul ve dar gelirli kabul edilmedikleri için. Oy-
isaki, yoksul ve dar gelirli olup, Saym Kırbaşlı'-
mn da belirttiği gibi, terzilik, berberlik, küçük 
ölçüde bakkallık falan yapanlar var. Esasen yok
sul ve dar gelirlinin objektif Ölçülerini koya
madığımız için bu kanuna, belli değildir. Küçük 
bir dükkânı vardır, fakirdir bundan faydalan
ması gerelkir kanaatime göre... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, lütfen izaha geç
meden yeterlik aleyhinde konuşunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bu hu
susların açıklanmasını istiyorum. Yani konuttan 
gayri gecekonduların bir kısmının da bu 25 nci 
maddeden faydalanmaları gerektiği kanaatinde
yim. Bu hususların açıklanması için müzakere
lerin kısa bir ölçü içinde devamını faydalı gör
mekteyim. Bu yönden yeterliğin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 1 nci geçici 

maddesinin 1 nci fıkrasının metninden, «sahiple
rinin kanunen muteber muvafakatleri alınmak 
suretiyle ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Behice Boran 

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

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hayır. 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden

ler... Eıtmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Başka önerge yoktur. Geçici birinci mad
deyi yazılan ve okunan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Geçici birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, kendisine aidomııyan ve 
bu kanun mucibince belediyelerin mülkiyetine ge
çecek olan veya esasen belediyelere ait bulunan 
arazı ve arsalar üzerinde, bağ, bahçe ve mey-
valık yetiştirmiş olanların bu tesis yerleri imar 
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plânına uymadığı takdirde, muhdesatmm bele
diyece takdir edilecek bedelleri ödenerek, ilgileri 
kesilir. 

İlgililer takdir olunan bedele karşı 21 nci 
maddede belirtildiği şekilde itirazda bulunabi
lirler. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
söz istemiş olan arkadaşların isimlerini okuyo
rum. 

Sayın Ülker, Sayın Diler, Sayın Boyacıoğlu, 
Sayın Orhon, Sayın Ertunga, Sayın Köseoğlu. 

Sayın Ülker?.. Yok. Sayın Diler?.. Vazgeçti
niz. Sayın Boyacıoğlu?.. Vazgeçtiniz. Sayın Or
hon buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Dalha evvel bir talebimiz vardı efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, buraya intikal 
etmemiş. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Diğer maddeler meyanmda belirtmiştim efen
dim. 

BAŞKAN — Beyefendi ne şekilde beyanda 
bulunmuştunuz? Yazılı olarak mı? 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Yazılı olarak dört madde hakkında söz istemiş
tim, ikisi sıraya konmuş, ikisi konmamış. 

BAŞKAN — Tetkik edelim, buyurunuz siz 
efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, metin güzeldir, yalnız iki noktası 
üzerinde bir aydınlanmak zarureti var. Bir de
fa bir kelime var burada, Türkçesini bulmak çok 
zor. Yani garip bir Osmanlıca kelime. Bunun 
muhtevasını bilelim, hiç olmazsa zapta geçsin. 
Hazırlıyanlar çok genç arkadaşlar, uğraşmışlar, 
bulamamışlar. Muhtesat... Yani dilimize bile çok 
çetin geliyor. Bunun ifade ettiği mâna şudur: 
Bir arsa üzerinde bağ vardır, bahçe vardır, ağaç 
vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi arsa, bunun 
üstünü temizliyerek.. İşte buna muhıdesat deni
yor, bunun üstünü temizliyerek belediye bir be
delle alacak. Az görürse vatandaş bedeli, sulh 
mahkemesine başvuracak, kanuni yola gidecek. 
Benim, bunu böyle belirttikten sonra, bir şeye 
gözüm takıldı. Muhıdesatm üstünde tesis yerleri 
var. Tesis, malûmuâliniz, muhtesatm muhteva
sına dâhil değil. Çok sert bir kelime. Tesis bir, 
iki yüz, beş yüz metre bir arsa üzerinde bir va
tandaş bir bağ yapmıştır, veyahut bir incirlik 
bir fındıklık yapmıştır, buna benzer birtakım 

meyvalar yetiştiriyor. Bunun yanında bir küçük 
binası vardır, tesis... Sulama tesisi de olabilir, 
bir ufak binası da olabilir. Tesis eğer bu mâna
da ise belediyenin istimlâk yolu ile bunu alması 
lâzımdır. Tesis kelimesi muhdesatm üzerinde sı
rıtıyor. Yani tesis kelimesini kaldırmak lâzım bu
radan. Tesis bir gayrimenkuldur, bir binadır. O 
zaman, öyle olunca bunun istimlâki zaruridir. 
Eğer maksat bu değilse, metin daha güzel olur, 
bu tesis kelimesini buradan kaldıralım. Maksa
dımız yalnız muhdesattır o zaman. Mulhdesat hak
kında metin doğrudur, yerindedir, söylenecek 
başka bir söz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Emre, buyurunuz efen
dim. 

Efendim, meseleyi tahkik ettik, hakikaten 
yazılı beyanınız mevcutmuş, Riyaset Divanı ola
rak özür dileriz, memur arkadaşımız intikal et-
tirememiş. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Estağfurullah efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bu madde daha ziya
de Türk Medeni Kanununun 639 ncu maddesini 
ilgilendiren ve âdeta onu bir dereceye kadar 
ihlâl eden bir hüküm getirmektedir. Dikkat edi
lecek olursa maddede sadece muhtesatm bedeli 
ödenir, deniyor. Vatandaşın arsa üzerinde her 
hangi bir mülkiyet iddiası için mahkemeye git
me yolunda kapı kapalı bulunduruluyor. Beledi
yeye intikal edecek arsalar veyahut da diğer 
araziler bu kanunda tâdadedilmiştir. Bunlar 
arasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olup da bu kanundan sonra belediyeye intikal 
edecek yerler de vardır. Olabilir ki, böyle yer
ler de Medeni Kanunun 639 ncu maddesine gö
re 20 seneden fazla tasarruf• etmiş ve namına ta
puya tescilini istemeye hak kazanmış kimseler 
zuhur eder ve bunların hakkı müktesepleri mü
dafaa edilmek, himaye edilmek gerekir. Madde 
şu haliyle yalnız muhtesatı, yani ağaçların be
delini, enkaz bedeli gibi bir şey isteme hakkını 
ve bu yolda dâva açma hakkını vatandaşa tanı
makta ve diğer hususları âdeta kapalı gibi tut
maktadır. Bu itibarla mülkiyet hakkında da va
tandaşların mahkemeye müracaatlarını derpiş 
eden bir fıkra ilâvesini talebetmiş bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz 
efendim. 
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ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; bu geçici ikinci madde
nin, hakikaten tümü ile genellikle, yerinde bir 
madde olduğunu ben de kabul ediyorum. Yal
nız bilhassa Haindi Orhon Bey arkadaşımızın or
taya attığı bir terim var. Bunun üzerinde biraz 
durmak istiyorum. Hakikaten belediyelere ait 
bulunan arazi ve arsalar üzerinde veya beledi
yelere geçecek olan arsalar ve araziler üzerinde 
vatandaşlarımız bağ, bahçe, meyvelik tesis et
mişlerse bunun muhtesatmın belediyelerce tak
dir edilerek bedelleri ödenir, deniyor. 

Şimdi burada tesis kelimesi ilk nazarda bel
ki hukukî mânada Hamdi Bey arkadaşımıza hak 
verecek mahiyette kullanılır. Ben hukukçu de
ğilim ama bir ziraatçi olarak, tarım lisanında 
tesis kullanılabilir. Meselâ bir bağ tesisi, bir 
meyvalık tesisi, o arazi üzerinde hem meyva fi
danı dikmek, hem de onların sulanması için ka
nal açmak, betondan su yolları açmak motor bi
nası kurmak, şu, bu mânasına gelebilir. Eğer bu 
tesis kelimesini, Sayın Komisyon izahat verir de 
bütün bunları kapsayacak şekilde konmuşsa, o 
zaman bunun yerinde olduğuna kaanilm. Yok 
eğer hukukî mânada, arkadaşlarımın iddia etti
ği gibi başka bir mânayı kapsıyorsa o zaman 
fazla olduğuna hükmetmek lâzımdır. Bu itibar
la tarım lisanında tesis kelimesinin fazla olmı-
yacağma kaani bulunarak konulmuş olabilir. 
Ama böyle kullanılmamışsa, o zaman Hamdi 
Orhon arkadaşımıza hak vererek bunu mütalâa 
etmek gerekir. Bu husus aydınlandıktan sonra 
zannediyorum ki, ilgililer tarafından yapılacak, 
bu takdirlere 21 nci maddede belirtildiği şekil
de itiraz etmek kaydı da bulunduğuna göre bu 
madde yerinde bir maddedir, olması lâzımgelen 
bir maddedir. Bu hususun, yani tesis, kelimesi
nin komisyon tarafından izahından sonra zan
nederim ki, aydınlanacağız ve tam mânasiyle 
yeterli bir madde olduğuna kaani olacağız. Say
gılar sunarını arkadaşlar, fikrim bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Mu'hterem arkadaşlarım, Gece
kondu kanun tasarısının müzakeresine devam 
etmekteyiz. Kanunun geçici maddeleri ile ilgili 
hususlarda görüşmeler cereyan etmektedir. Ve 
bunu takiben üç geçici madde üzerindeki muza 
kereyi hitama erdirdiğimiz takdirde gecekondu 
Kanunu Yüce Meclisimizce görüşülmüş buluna
caktır. Bu sebeple iki arkadaşımız tarafından 

verilmiş bulunan önergeler vardır; bu kanunun 
bugün müzakeresine devam olunması ve bu mü
zakere bitmeden Meclisin dağılmamasını öngör
mektedir. Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sonuna geldiğimiz Gecekondu Kanununun 

müzakeresi bitirilinceye kadar birleşimin deva
mını saygı ile arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

M. Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu Kanunu son maddelerine gelmiş

tir. 
Bu kanun bitinceye kadar devamına karar 

verilmesini arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

İbrahim. Boz 
BAŞKANT — Önergeleri, Yüce Heyetin oyu

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

Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TKKİN.EL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu geçici 2 nci madde 21 nci madde 
ile ilgilidir. Sayın Orhon arkadaşımızı bugün 
konuşulan lisana göre ,muhtesat kelimesinin 
bu maddede yer almaması gerektiğini ifade et
tiler. Yalnız geçen dönemde Tapulama Kanu
nunun müzakeresi münasebtiylc bu kelime üze
rinde durulmuş malesef Büyük Meclis bilcümle 
lûgatlara müracaat etmesine rağmen «mu'hte-
sat» kelimesinin tanı karşılığını bulamamış ve 
bu kelimeyi kullanmak zorunda kalmıştır. 
Kaldı ki, !bu hukukî terimdir, anaıkanunlan-
mızda aynen vardır. Burada uydurma bir ke
lime koymak suretiyle bunu ifadeye çalışmak 
'hem 'maddeye zafiyet veriır, hem de insicamını 
bozar. Bu itibarla muhtesat kelimesinin ye
rinde kaılmasında zaruret ve fayda vardır. 

Şimdi 'bu maddemin tatbik şekli üzerinde 
Sayın Arif Ertunga arkadaşımız beyanda bu
lundular ve yine istimlâk meselesi şeklinde ele 
alınmasını Sayın Hamdi Orhon Beyefendi iste
diler. 

İstimlâk etmek için aslında zeminin sahibi
ni bulmak lâzımdır. Medeni Kanunun ana 
hükümlerine göre üst daima alta tabidir. Dik
kat ederseniz, bu 'kanunda; bu kanunun neş
rinden evvel belediyenin 'kendi .mülkü olacak 
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'bir, veyahut da bu kanun gereğince kanunen 
belediyenin mülküne geçece'k olan arazilerden 
bahsedilmekte ve bu araziler üzerinde başkala
rı tarafından yapılmış elcim, bizim ve buna ta
allûk eden muhtesat mefhumu içinde olan ve 
genel olarak menkul inşası kabilinden telâkki 
edilmesi lâzımgelen tesisleri ihtiva etmektedir. 
Şu halde üst alta tabi okluğuna, bu gayrimen-
kullerde belediyelerin malı bulunduğuna göre 
'belediye kendi malını istimlâk edecek gibi bir 
durumla karşı karşıya gelemez. Bunun için 
21 nci maddede 'gösterdiğimiz gibi, sadece ge
cekondu yılkımına hasron 21 nci maddeye göre 
ne muamele yapılmışsa, bu gecekondunun dı
şında ağaç dikmek muhtesat tâbir ettiğimiz bir 
hukukî terim olan ve tesis kelime]erinin karşı
lığını teşkil eden hususların da değerlendirilme
si iealbe'tmektedir. Bunlar bir kıymettir, bu 
itibarla 'karşılığı verilmelidir. Onun için aynı 
usulü burada da tekrarladık ve 21 nci madde
deki hükümler 'burada uygulanacaktır dedik. 

Mâruzâtım bumdan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

bu -kanunun hükümleri bir realiteyi tesbit et
mekte Ve halletmektedir. Ancak bu kanunda 
bir hukukçu olarak bizi tereddüte düşüren bâzı 
hususlar vardır. 

Şimdi yalnız belediyeye devredilen yeni ara
zi ve arsalar tabiatı ile belediye sınırı dışın
da olan arsa ve araziler de olabilir. Ve bir 
lasım vatandaşların daha önceden birtakım 
hukukî 'hakları doğmuş olabilir. Biraz evvel 
sayın arkadaşımız izah etti, 639 ncu maddeye 
göre mühim haller olabilir. 650 nci maddeye 
göre başkasının arazisine, arsasına ağaç dik
mekle bir mülkiyet hakkı doğmuş olabilir ve 
bir de enteresan bir hüküm vardır: Çitçiyi Top
raklandırma Kanununda bilhassa bu konuyu 
halledici bir maddesi vardır. Orada der ki, 
başkasına ait veya Hazineye ait veya belediye
ye intikal etmesi icabeden Hazineye ait arazi
ler üzerinde bağ, bahçe diken vatandaşlara 
müstahak olduğu toprak nispetinde öncelikle 
müllkiyet hakiki tanınır şeklinde hükümler de 
vardır. Şu hale göre bu madde bu mevzuda ek
siktir. Yani vatandaşın 'daha elde edemediği, 
tapuya tescil ettiremediği fakat 'bizatihi doğ
muş olan haklarının durumu muallâkta kalmış
tır. Bu mevzuda komisyon izahat verirse iyi 

olur. Meselâ mahkemeye intikal etmiş, adam 
mülkiyet hakkını iddia etmiş, Medeni Kanunun 
639 ve 650 nci maddelerine veyahut Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununa göre, yani toprak 
tevzi komisyonunun da mütalâası var. Veya va
lilikçe onaylanan durumlar olabilir. Bu haller
de yalnız muhtcsatın - ki, komisyon da izah 
etti - yalnız dikilen ve tesisler hakkındadır bu. 
Mülkiyet veyahut o araziyi, o arsayı değerlen
dirmek lâzımdır. Çünkü onlara uzun boylu 
emek vermiş, bağ, bahçe yetiştirmiş, arsa de
ğerlenmiş, kıymetlenmiştir. Onun da mülki
yet hakkının ona intikal etmesi durumundadır. 
Bu gibi hallerdeki vatandaşların, durumu bu 
madde karşısında meşkûk dur. Bunun da hal
li ieâbeder. Ya bir madde eklensin, veyahut 
da ^mahkemeden hiç olmazsa karar alıncaya ka
dar, alındıktan sonra şu şekilde halledilir şek
linde tedvini gerekli ve faydalı idi. Fakat ol
mamıştır. Komisyon 'bu şekilde izahat versin, 
memnun olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNE! j (İstanbul) — Yerimden 
izahatta 'bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim; 
umumi kısımlarda vatandaşların kazanılmış 
hakları «aklıdır. Bu itibarla bu endişemiz va-
ridolamaz. 

Mahkeme sonunda netice alındığı takdirde 
bu şekilde istimlâk cihetine gidilecektir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu .kanun tasarısının geçici ikinci 

maddesinin kürsüden açıkladığım sebeplere bi
naen aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

2 nci fııkra : 
İlgililer gerek: mülkiyet iddiasayle ilişik kes

me işlemine ve gerekse bedele karşı 21 nci 
maddede belirtildiği şekilde itirazda buluna
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

— 547 — 
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BAŞKAN —• Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
•sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Başka önerge yoktur, Geçici 2 ne i madde
yi yazıldığı ve okunduğu şekilde oya sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Mmlde 
aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce gecekonduların ıslah, 
tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı amaçla-
riyle İmar ve İskân. Bakanlığınca yapılmış ve 
yapılmakta olan kamulaştırma, yapı ve diğer 
uygulama işlerinde de bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
şimdiye kadar söz istemiş olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

Sayın Beşi't Ülker, Bayın Nihat Diler, Sayın 
İsmail Boyacıoğlu, Sayın Hasan Ünlü. 

Sayın Reşit Ülker? Ydk. 
Sayın Nihat Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu? 
İSMAİL BOYACTOfiLU (Burdur) — Vaz 

geç'tim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçici 3 ncü madde tetkik edil
diği takdirde kamulaştırmada yapı ve diğer 
uygulama işlerinde do bu kanun hükümleri uy
gulanır, deniyor. Şimdi 'bu kanun hükümlerin
de böyle alım - satım bedelleri meselesi ile ifl-
gili olan hükümlerden birisi de 27 uci madde
dir. Ve 'bundan evvelki maddelerde de gerçi 
satmalma meselesinden bahsedilmiştir. Ama, 
hangisi ? İstimlâk Kanunu mu tat'bik edilir, 
yoksa genel hükümler mi tatbik 'edilir Şeklinde 
kati Ibir malûmat verilmiyor. İlendeniz, 21 uci 
madde üzerinde yaptığım itirazımla ilgili1 olarak 
İstimlâk Kanununa göre incelenmesi icaibeder 
'diye 'bir önerge verdim. Komisyon genel hü
kümler şeklinde bir tadil önergesi verdi. Bu 
şekilde ıkaibul edildi. Şimdi 40 ncı maddeyi tet
kik edecek olursak; 'bu 'kanun gereğince yapılan 
'kamulaştırmalar da 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun 23 ncü maddesi uygulanmaz deniyor. 
Şimdi şu hale göre 'kanunlaştırmalar dahi bu 
kanun hükümlerine göre... Deniyor. Genel 
'hükümler olursa benim kanaatime göre bu iş 
halledilmiyor. Genci hükümlere1 göre öncelik

le tatbik etmek icabeden ve kanundan (bekleni
len sürat kaidesi de tahakkuk etmiyor. Şu hale 
göre kamulaştırmalarda hem kamulaştırmalar
dan 'bahsediliyor, hem de kamulaştırmayla ilgi
li olan ve G830 sayılı Kanun nazara alınmıyor, 
genel hükümlere gidiliyor. Bu tamamen hatalı 
olan 'bir şeydir'. Bu kanun tasarısı hazırlanır
ken ve komisyonun da bunu gözden geçirirken 
bu gibi meseleleri 'başından Sonuna katlar ve 
maddeler arasında bir irtilba'tın mevcudu]ması 
hususunu 'temin etmeleri ica'bcder. 

Şimdi burada kanun hükümleri genel hü
kümler olarak kabul edilmişse 21 ne i maddede
ki yazılı hükümler vardır, o da genel hükümle
re göredir. Genel hükümlere göre olunca bu 
iş halledilemez. Ben Sayın Komisyondan bu 
an eşelenin doğrudan doğruya, ft>u kanun hü
kümlerine göre diyor, ama hangi hükümlerdir 
lütfen burada izah etsinler. Yüce Meclis de 
bu hususlta fikir sahibi olmuş olur. 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN [ İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 5, 31 ve 40 
ncı maddeler. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Ünlü bir 
değişiklik önergeniz var mı? Yok. Geçici 3 ncü 
madde üzerinde 'başka söz istiyen yok, deği
şiklik önergesi yok. Geçici 3 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6188 sayılı Kanun
dan doğan müktesep haklar ve yükümlülükler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
şimdiye kadar söz alan arkadaşlarıımız. Sayın 
Ülker, Sayın Diler, Sayın Boyacıoğlu. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Diler?.. Vaz geçti. 
Sayın Boyacıoğlu?.. Vaz geçti. 
Geçici 4 ncü maddeyi oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gecekondu ıslah 
'bölgelerinde bulunup belediyelere aidolan veya 
bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine 
geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu. 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı
lıp 16 ve 17 nci maddelere göre tes'bit edilmiş 
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bulunan gecekonduların konut olarak kullanı-
lanlermdan imar ve ıslah plânları ve mevzuat 
icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek 
korunması gerekenlere, 30 ncu madde gereğin
ce gecekondusunu tamir veya ıslah ettiği tak
dirde, yapılacak imar plânlarına ve hazırlana
cak parselasyona uygun olarak, bedeli mukabi
linde tapuları verilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanacakların 
25 nci maddedeki şartları haiz olmaları gerekir. 
Birden fazla gecekonduya sahibolanlar, bunlar
dan sadece seçecekleri bir tanesi için yukardaki 
hükümlerden faydalanabilirler. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 
söz almış bulunan arkadaşlar şunlardır: Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Saym İsmail 
Hakkı Boyacıoğlu. 

Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Nilhat Diler?.. Vıaz geçtiler. 
Sayın Boyacıolu ?.. Vaz geçtiler. 
Geçici 5 nci maddeyi yazılan ve okunan şek

li ile •oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler?.. 
Kabul etmiyenler?... Geçici 5 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerini okutuyorum : 
Yürürlük maddeleri : 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok.. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmiyenler?.. Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 44. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya talbidir. Açık oylamaya 
geçmeden evvel kanunun tümü üzerinde leh ve 
aleyhte birer arkadaşımıza söz vereceğim. Ka
nunun lehinde Sayın Muhiddin Güven Adalet 
Partisi Grupu adına. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA MUHlDDÎN 
GÜVEN (İstanbul) — Saym Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; bu geç. vakitte grupum adı
na söz almış bulunuyorum. Memleketimizdeki 
yeni yerleşme düzenini, bir iskân politikasını 

yakından ilgilendiren bir kanunun müzakeresi 
bitmiş bulunuyor. Bu nizamın tesisi hususun
da büyük bir rol oynıyacak tamamlayıcı 'bir un
sur mahiyetinde olan gecekondu kanununun 
vatandaşlarımıza, şehirlerimiz etrafında birik
miş olan, iş aramak için gelmiş olan bu vatan
daşlarımızın mensuplarına, ailelerine 'bekledik
leri huzuru getireceğine kaani bulunuyorum. 
Ayrım bu kanunun taşıdığı vasıf ve mahiyeti 
itibariyle bir yeni Devlet (anlayışının (getirilme
si hakımından büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 
öyle k i ; bu kanunun mânasında ve hüviyetin
de vatandaşa itibar etmek ve saygı (göstermek 
vardır. Onlara yaşıyaeakları iyi 'bir meskeni te
min etmek için. hasmı sokacak bir yeri bulma
dan evvel içinde 'bulunduğu (gecekondunun yı
kılmasını getiren prensip bu mânada değerlen
dirilmek icabeder. Ayrıca tasfiye kelimesi için
de söylenen, tesbit edilen kıymetlendirilme'lerin 
yanıbaşmda söylenmemiş olanlarını ilâvesine de 
zaruret vardır. Bu nasıl 'bir tasfiyedir? Bu tas
fiye gecekondularda yaşıyan insanların, insan 
topluluklarının sosyal hayatındaki rahatsızlık
ları izale edici bi rtasfiyedir. Bu nasıl bir tasfi
yedir? Bu, 'mülkiyet nizamına inandığımız, mül
kiyet hakkına sonuna kadar riayet ettiğimiz bir 
memleketin içinde mülkiyet hakkına eğer bir 
tecavüz vars:ı, bu tecavüzü önlemek hususunda 
hak sahiplerinin haklarını, gerek tecavüze uğ
ramış olan mülkiyet haklarının muhafazası ile 
beraber, onun üzerinde bir mesken bulabilme 
gayreti içine girmiş olan, fakat gayrikanuni ve 
'gayrihukukî halin içine girmiş bulunan vatan
daşlarımızın da hakkının tesliminde ve onlara 
ait mülkiyetin tesliminde bir muvazenenin tes-
'biti mevzuubahso'luyor. İşte bu da bir tasfiye
dir. Yani gayrihukukî ve gayrimeşru bir dav
ranışın tasfiyesidir. Ve ayrıca gecekonduda ya
şıyan vatandaşlarımızm, 'ailelerimizin sağlık 
şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi husu
sundaki gayret de buma ait rahatsızlıkların tas
fiyesidir. O mânada gecekondu kanununun 
memleketimizde büyük bir 'bekleyişin karşılığı
nı vereceğine ve gelecekteki sağlık şartlarını 
haiz sosyal problemlerini halleden, hukuk dışı 
davranışların dışında bir düzeni 'getireceğine 
emin bulunuyoruz. Elbetteki Büyük Millet Mec
lisi, Büyük Meclisiniz bu tasarı kanunlaştıktan 
sonra iktidarların bu kanunu en iyi şekilde tat-
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bik etmesini 'bekliyeceklerdir. Ve bunların en 
iyi neticelerinden de iftihar payını duyacaklar
dır. Bu hususta Meclisi teşkil eden partiler ara
sında her hangi bir tefrik yapmak imkânı yok
tur. iktidarımızın takibedeceği en iyi yol üze
rinde geleceğin aydınlık ufuklarına hep birlik
te 'bakmak imkânını bulacağız. Hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının (aleyhinde 
Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri; Ankara'da 108 bin 
meskenin 70 000 i gecekondudur. Adana'da 
39 000 meskenin 19 bini gecekondudur, istan
bul'da' 303 bin meskenden 120 bini gecekondu
dur. İzmir'de 75 bin meskenin 18 bini gecekon
dudur. Ankara nüfusu % 58 i, Adana'daki nü
fusun yüzde 45 i, İstanbul'daki nüfusun % 45 i, 
İzmir'deki nüfusun % 34 ü gecekondularda ya
şı vor. Türkiye'de büyük şehirlerde tonlam ola
rak 499 -bin gecekondu var. Şu hale göre şehir
lerde yaşıyan 10 milvon nüfusun en az 2 >milvo-
nu ki. % 20 si gecekondularda yaşamaktadır. 
5 Yıllık Plânda, 1961 yılında 2^0 bin 'gece
kondunun mevcudiyetinden bahsedilmekte ve 
plân devresinde müessir konut politikasiyle bu 
miktarın azıltılmasım öngörmekteyiz. Fakat 
maalesef bnörün plânın kabul etmiş olduğu hu
suslar tahakkuk etmemiştir. 240 bin gecekon
duyu azaltmak ^âyle dursun bu miktar 160 'bin 
ilâvesivle 400 bine çıkmış bulunmaktadır. Tür
kiye için bir tek gecekondu kelimesinin altın
da yaşıvan ve yatan sosyal gerçek ve sosyal 
perişanlık bu derece büyüktür. Bir Devlet ki, 
onun merkezinde, başkentinde yaşıyan nüfu
sunun beşte üçü gecekondularda oturmaktadır. 
Türkiye'de bu sahaya harcanacak paradan da
ha verimli 'bir yatırım, başka hiçbir sahada, ba
his konusu olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunu topyekûn 
burada müazekere ettiğimiz vakit ve teker te
ker maddelerinin üzerine imkân bulduğum va
kit konuştum. Nazarı dikkatlerinizi kanunun 
sistematiği üzerine teksif ettim. Kanunun bir
çok maddeleri şekil yönünden maalesef hukuk 
tekniğine uygun şekilde kaleme alınmamıştır. 
Tenakuzlar ve tezatlar silsilesindedir. Diğer 

, yönü ile gecekondu dâvasını halletmek babında 

birtakım mefhumlar vardır. Bu mefhumlar lâ-
yıkı veçhile ifade edilmemiştir. Gecekondu ne 
demektir? Birinci ve ikinci maddelerde açık 
şekilde ifadesini bulamamış, geçici birinci mad
de bu maddelere aykırı bir şekilde kaleme alın
mıştır. Yine, 8 nci madde belediyelerin kendi 
asli vazifesini bir tarafa bırakarak kendilerine 
devir edilmiş olan gecekonduların ıslâh ve tasfi
ye işinde kullanılması lâzımgelen ve bu gaye ile 
kendisine devredilmiş olan arsa ve arazileri sat
mak, nemâlandırmak ve bunların aks - verişini 
yapmak suretiyle spekülâsyona imkân verecek 
şekilde hazırlanmıştır. Gecekonduların ıslâh ve 
tasfiyesinden ne kastedilmektedir? Sayın Ba
kan bu hususta bilgiler verdiler. Fakat onun 
bilgileriyle maddeler tamamiyle tenakuz halin
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu halleriyle, 
topyekûn kanun gecekonduların üzerinde hangi 
ameliyelerin yapılacağını ve gecekonduculara 
hangi statüyü tatbik edeceğini açıklamamıştır, 
sarahatten uzaktır. Prof. Hartt 'm dediği gibi 
kanun tasarısı bugünkü hali ile gecekondu dâ
vasını halletmek yerine daha fazla uçurumlar 
yaratacak ve bu yarayı daha da fazlalaştıracak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar; bunun yanında biz bu 
kanunun tümü üzerinde demiştik ki, bu ka
nunla, eğer fona, klasik bütçe zihniyetinin hari
cinde her sene 300 milyon lira gibi bir para ay-
rılmazsa gecekondu dâvasının halline imkân ve 
ihtimal yoktur. Biz bu teklifi de yaptık. Fakat 
maalesef teklifimiz kabul edilmedi. Kanun sa
dece bir müeyyideler menzumesinden ibaret 
olursa, oda tenakuz ve tezatları ihtiva eden mü
eyyidelerden ibaret olursa vatandaşı daha bü
yük çıkmazların içine sürükliyecek ve dolayı-
siyle sadece vatandaşların gözünü boyamak için, 
onları kandırmak maksadiyle çıkarılmış bir ka
nun olacaktır. (Gürültüler) İşte bu yönü ile 
maalesef kanun bizi tatmin etmemiştir. Kanu
nun aleyhinde kırmızı rey kullanacağız. Maru
zatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. (A. P. 
sıralarından «kandırmak nedir, göz boyama ne 
demektir, sözünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Riyasetçe duyulmadı efendim. 
Sayın Diler, bir göz boyama tâbiri kullanmışsı
nız, lütfen tavzih ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başkan 
tavzih edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz tavzih ediniz. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, nedenlerini anlattım. 
BAŞKAN — Çok nazikâne bir üslûp ile lüt

fen tavzih ediniz. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Her şeyden 

evvel kanunun tabik edilmesi, malî imkânlara 
bağlıdır. Malî imkânlar yeter derecede kanunun 
öngörmüş olduğu gibi fonlara Devlet bütçesin
den para ayırmak suretiyle realize edilmezse, 
bu takdirde kanunun tatbik edilmesine imkân 
hâsıl olmıyacaktır. Gecekondu dâvası daha faz
la büyüyecektir. Sadece kanun çıkarmak de
mek vatandaşları tatmin etmek demek değildir, 
doğrudan doğruya bir kanun çıkarmaktan iba
ret olacaktır. Beyanımı bu mânada kullandım, 
bu şekilde tavzir ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gece
konduda yaşıyan milyonlarca vatandaşımıza hi-
tabedecek ve onların dertlerine deva olacak olan 
bir kanunun, müzakeresini Yüksek Meclisiniz 
ikmal etmiş bulunmaktadır. Kanun tümü iti
bariyle açık oylamaya tabidir. Şimdi müsaade 
ederseniz oy kupasını gezdirmek suretiyle oy
lama muamelesine başlıyacağız. Ancak kanunun 
tümü üzerinde lehte ve aleyhte İçtüzüğün 
110 ncu maddesine göre birer kişiye söz vermiş 
bulunmaktayım. Açık oylamada oyunu izhar 
sadedinde Sayın Âdil Yaşa oyunu lehte kulla
nacağına dair söz istemiştir. Çok kısa ve veciz 
bir surette beyanda bulunmak üzere kendisine 
söz vereceğim. 

Sayın Bakan zatiâlinize oy verme muamelesi
nin sonunda söz vereceğim, teşekkür mahiyetin-

• de. 
Buyurunuz Sayın Yaşa, kısa olacak, lütfen 

İçtüzüğün 137 nci maddesine göre. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Efendim, takdire 
taallûk eden bir meselede Sayın Başkanın tak
dirini lehimde kullanmasından dolayı şükran
larımı arz ederim. Bu gecenin geç saatlerinde 
sizleri de işgal edeceğim için sizlerden de özür 
dilerim. Kısaca Gecekondu Kanunu dolayısiyle 
reyimi izhar sadedinde kısaca mâruzâtta bulu
nacağım. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde nüfu- j 
sun süratle artarak, köylerde geçim imkânları- j 
nın daralması, şehirlerde sanayiin gelişmesi, bü-
yük şehir hayatının köy ve kasaba hayatına na
zaran daha cazip olması gibi sebepler köy ve ' 

kasabalardan büyük şehirlere nüfus akımını sü
ratle artırmıştır. Şehirlerde mesken kiralarının 
çok yüksek, sıhhi ve fenni şartları haiz mesken 
inşaasmm çok pahalı olması, şehirlere akın eden 
yüz binleri başlarını sokacak birer dam altı bul
maya zorlamış ve gittikçe önemi artan içtimai 
bir vakıa olan gecekondu problemi doğmuştur. 
Gecekondu problemine çözüm yolu getirecek 
olan Gecekondu kanunu tasarısı iyi niyetlerle ve 
realist bir görüşle hazırlanmıştır. 

Yalnız bu vesile ile bir hususu kısaca belirt
meme müsaadelerinizi istirham ediyorum. İle-
yiniz takdir buyurursunuz ki, gecekondu dâvası 

Türkiye'nin konut dâvasının sadece bir parça
sıdır. Bugün memleketimizin bâzı bölgelerinde, 
bilhassa Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu ve 
Güney - Doğu - Anadolu bölgelerinde yaşıyan 
milyonlarca Türk köylüsü sıhhi imkânlardan 
mahrum, ışıksız, havasız, helâsız, banyosuz, mut-
faksız ve hiçbir vasfı ile mesken olarak tarifi 
mümkün olmıyan mahallerde yaşamaktadırlar. 
Bugün Anadolu'nun başka yerlerinde var mı bil
miyorum, Siirt'in bâzı kazalarında, bilhassa 
Eruh'da ve senede memleketimize milyonlarca 
liralık döviz tasarrufu temin eden petrolün çık
tığı Batman'da tamamen mağaralardan ibaret 
köylerimiz vardır. Bunların mescitleri dahi ma
ğaradır. Hattâ bu köyler beyaz mağara, siyah 
mağara, aşağı mağara, yukarı mağara gibi isim 
ve vasfı ile müsemma adlarla adlandırılmakta
dır. Bu itibarla sayın Hükümetten, senelerden 
beri üzerinde çalışıldığım duyduğumuz, fakat 
bugüne" kadar Meclise sevk edilmiyen konut ta
sarısını biran önce Yüksek Meclise takdim et
mesini diler iyi niyetlerle hazırlanmış ve gece
kondu sorununa pratik çözüm yolları getiren 
kanun tasarısına müspet oy vereceğimi beyan 
eder, memleketimiz ve gecekondu sakinleri için 
bu tasarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin uzun ve yorucu bir mesaisinden sonra 
milyonlarca vatandaşımıza hitap edecek Gece
kondu Kanununun açık oylama muamelesine ge
çeceğiz. Beyaz rey kabulü tazammun etmekte
dir. Kırmızı rey reddi tazammun etmektedir. 
Yeşil rey istinkâfı tazammun etmektedir. Lüt
fen reylerimizi bu esasa göre kullanalım. Kupa-
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yi gezdiriniz. Oylamayı takiben Sayın Bakana 
söz vereceğim. 

(Kupalar gezdirilerek oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlanmız lütfen acele etsinler. Oy 
verme muamelesi bitmiştir. Kupaları getiriniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Gecekondu kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 41 arkadaşı
mız katılmış. 39 kabul, iki ret oyu çıkmıştır. 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle Ge
cekondu kanun tasarısının açık oylaması 

1. — Bolu Milletvekili Hasan özcan'm, do
kunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili dosya
ların adedine ve kimlerin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasının istendiğine dair yazılı soru öner
gesi ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'-
nin cevabı (7/81) 

. Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Millet Meclisinde mevcut dokunulmazlık

ların kaldırılması ile ilgili dosyaların sayısı ne
dir? 

2. Bu dosyalar komisyona hangi tarihlerde 
havale olunmuştur? 

3. Hangi milletvekillerinin dokunulmazlık
larının kaldırılması istenilmektedir? 

4. Bu dosyaların şimdiye kadar komisyon
dan çıkarılmıyarak alıkonulması sebebi nedir? 

Yukarıdaki soruların Başkanlığınız tarafın
dan, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

4 . 3 . 1966 
Bolu Milletvekili 

Hasan özçan 

11 Temmuz 1966 Pazertesi günü yeniden icra 
edilecektir. Bu şekliyle Gecekondu kanun ta
sarısının açık oylaması birinci defa icra edilmiş 
bulunmaktadır. 

Birleşimi 11 Temmuz 1966 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere kapatıyorum. Mez
kûr birleşimde hem Gecekondu kanun tasarısının 
açık oylama işlemi yapılacak onu takiben de 
Af kanun tasarısı üzerinde müzakereye geçile
cektir. 

Kapanma saati : 19,35 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 , 6 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1476 

7/81 
Sayın Hasan Özcan 

Bolu Milletvekili 

İlgi : 4 . 3 . 1966 tarihli yazılı sora önergeniz 
cevabıdır : 

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmiş 
bulunan milletvekillerinin isimlerini muhtevi lis
te ilişikte sunulmuştur. 

Dosyalar halen Millet Meclisi Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonda tetkikte bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Ek - Üste 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenilen milletvekillerine ait isim listesidir 

Adı ve soyadı, seçim bölgesi ve partisi Isnadolunan suç ve mesnedi 

Kemal Yılmaz (Ankara) A.P. 
Fuat Avcı (Denizli) A.P. 

Mehmet Yardımcı (İstanbul) A.P, 

Tekin Erer (İstanbul) A.P. 
Nihad Kürşad (İzmir) A.P. 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) A.P. 
1. Etem Kıhçoğhı (Giresun) A.P. 
Kemal Demir ('Bolu) C H P . 
E. Kemal Aybar (Mardin) A.P. 
Turhan Bilgin (Erzurum) - A.P. 
î. E tem Kıhçoğhı (Giresun) A.P. 
S. Sina Yücesoy (Konya) A.P. 

Kadri Eroğan (Sakarya) A.P, 
V. Âli Özkan (Kayseri) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya) A.P. 
Ekrem Dikmen (Trabzon) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) A.P. 
İhsan Ataöv (Antalya) A.P. 
Cihat Bilgehan (Balıkesir) A.P. 
Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli) A.P. 
Ekrem Dikmen (Trabzon) A P. 
İhsan Ataöv (Antalya) A.P. 
İhsan Atatöv (Antalya) A.P. 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) A.P. 
Şevki Güler (Afyon Karabisar) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) A.P. 
Ali Bozdoğanoğlu (Adana) A.P, 
Ali Bozdoğanoğlu (Adana) A.P. 

V. Âli Özkan (Kayseri) A.P. 
Hami 'Tezkan (Bolu - Sakarya) A.P. 
1. Etem Kıhçoğhı (Giresun) A.P. 
1. Etem Kıhçoğlu (Giresun) A.P. 
Ali Köymen (Giresun*) A.P. 
Sadettin Bilgiç (İstanbul - İsparta) A.P. 
Sadettin Bilgiç (İsparta - İstanbul) A.P. 
Ekrem Dikmen (Trabzon) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) . . . . . . . A.P, 
Sadettin Bilgiç (İstanbul - İsparta) A.P. 
Kadri Eroğan (Sakarya - Urfa) A.P. 
1. Etem Kıhçoğlu (Giresun) A.P. 

6187 sayılı Kanuna muhalefet 
Devletin Silâhlı Kuvvetlerine alenen tahkir ve 
tezyif 
Anayasa nizaımmı, millî güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı fiiller hakkında 38 sayılı Kanuna muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

T.C.K. 4*6 ve 972/1 muhalefet 
T.CJK. 565/1-2 ye muhalefet 
T.C.K. 565/1-2 ye muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
T.C.K. 572/1 e muhalefet 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 33 ncü 
maddesine muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

6187/1 e muhalefet 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalif 
Hakaret 
6187/1 e muhalif 
6187/1 e muhalif 
38 ve 6187 sayılı kanunlara muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
'T.C.K. 266/1 e muhalif 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Reisicumhura gıyaben hakaret 
Hükümetin ve Ordunun şahsiyeti mâneviyesini 
tahkir 
38/1 e muhalefet 
38/1 e muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

•» » 

T.C.K. 158/2 ve 159/1 ve 160/2 ye muhalefete 
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Adı ve soyadı, seçim bölgesi ve partisi 

I. Ebem Kılıçoğlu (Giresun) 
î. E tem Kılıçoğlu (Giresun) 
Albdurraıhman Güler (Çorum) 
Halim Araş (Siirt - Kayseri) 
Nuri. Bayar (Sakarya) 

Şinaısi Osman (İzmir) 
Kadri Eroğan ((Sakarya - Urfa) 
Ertuğrul Akça (Manisa) 
H. Fehmi Bodbope (Antalya) 
II. Fehmi Boefoepe (Antalya) 
H. Fçilimi Boz'tepe (Antalya) 
t. Etcm Kılıçoğlu (Giresun) 
(bman Bölükbaşı (Ankara) 

Er'tnğrul Akça (Manisa - Erzurum) 
Hami Tezkan (Bolu - Sakarya) 
İhsanı Ataıöv (Antalya) 
I tx»i lakonderoğlu (Diyarbakır) 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) 
E. Gazi Sakarya (Eskişehir) 
Burhan Bozdoğan (îçel) 
Pakilh özfaıkih (Konya) 
V. Âli Özkan ('Kayseri) 
Ali Karahan (Hakkâri) 

Reşat Özarda (Aydın) 
Ahmet Canibilgin '(Kütahya) 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) 
Ahmet Dallı (Ankara) 
Mithat Dülge (Manisa.) 
S et t ar Iksel (izmir) 
Kâmran Evliyaıoğlu (ıSamsun) 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Ahmet Uysal (Çorum) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Tekin Erer (İstanbul) 
0. Zeki Efeoğlu (İzmir) 
Adil Kurt el (Kars) 
Niyazi özgüç. (Sinop) 
ihsan Ataöv (Antalya) 
M. Ali Aytaç. (İzmir) 

Rıza Kuaıs (Ankara) 
Metin Oizrelioğlu (Diyarbakır) 
Oevat önder (Erzurum) 
İhsan Kabadayı (Konya) 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
M.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

Y.T.P. 
A P . 
A.P. 
A.P. 

C.H.P 
A.P. 

Y.T.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A P . 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

T.Î.P. 
C.H.P. 

A P . 
A.P. 

T.Î.P. 
C.H.P. 

A.P. 
C.H.P. 

| _, 

İsnadolunan suiç ve mesnedi 

T.C.K. 158/2 ve 159/1 ve 160/2 ye muhalefete 
Sarkıntılık 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
» » » » 

56 aded madenî el arabasının mtiibayaası hakkında 
onoümen kararlarını imza etmek 
6187 sayılı Kanuna muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
6187 sayılı Kanuna muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Hükümetin unânevi şahsiyetine hakaret 
6187 sayılı Kanuna muhalefet 
T.C.K. 159/3 e muhalefet 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında 171 e mu
halefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

T.C.K. 312/1 e muhalefet 
298 sayılı Kanunun 65 nci maddesine muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
648 e muhalefet 
618 e muhalefet 
298 sayılı Kanun ve T.C.K. 526 ya muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Devletin birliğini bozmaya çalışmak ve 648 sayılı 
Kanuna muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

6187 ve 648 sayılı Kanuna muhalefet 
Memuriyet sıfat ve vazifelerini suiistimal 
Yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsis ettirmek 
Sahtekârlık 
Taşıtla hasar 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
6187 sayılı Kanuna muhalefet 
38 ve 298 e muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

» » » » 
648 e muhalefet 
Neşren hakaret 
648 e muhalefet 
6187 ye muhalefet 
Millî Birlik Komitesinin mânevi şahsiyetini tahkir 
ve tezyif 
Suç işlemeye tahrik 
Evrakta sahtekârlık 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Sövmek ve müessir fiil 
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Adı ve soyadı, seçim bölgesi ve partisi 

Turhan Dilligil (Adana) 
H. Fehmi Boztepe (Antalya) 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 
Cevat önder (Erzurum) 
Aydın Yalçın (İstanbul) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Mehmet Ateşoğlu (Kayseri) 
Halim Araş (Siirt) 

S. Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Fuat Avcı (Denizli) 
S. Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Reşat özarda (Aydın) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) 
Yahya Kanpolat (Hatay) 
Çetin Altan (istanbul) 
Muammer Dirik (Manisa) 
Kadri Eroğan (Sakarya) 
Sadi Pehlivanlı (Ordu) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Cengiz Ekinci (Kars) 
Nihat Doğan (Sivas) 
Miıtflıa't Dülıge (Manisa) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Abdülbari Akdoğan (Ağn) 
Çetin Altan (İstanbul) 
Mehmet Ateşoğlu (Kayseri) 
Cemal Külâhlı (Bursa) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Ş. N"hat Bayramoğlu (Bolu) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Osman Yüksel (Antalya) 
Mustafa Kaptan (Sinop) 

Ali Karcı (Adana) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Süleyman Çağlar (Manisa) 
Muzaffer Karan (Denizli) 
Turhan Dilligil (Adana) 

A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A P . 

T.l.P. 
A P . 
A.P. 
A.P, 

C.H.P 
A P . 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A P . 
A.P. 

T.Î.P. 
T.Î.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

T.Î.P. 
T.Î.P. 
T.Î.P. 

Y.TP. 
Y.T.P. 

A.P. 
T.Î.P. 

A.P. 
C.K.M.P. 

T.Î.P. 
A.P. 
A.P. 
A P . 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A P , 

T.Î.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 

îsnadolunan suç ve mesnedi 

Neşren hakaret 
Vazifeli jandarmaya mukavemet 
Hakaret ve tehdit 
6187 ye muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Basın Kanunun ve T.C.K. 80 e muhalefet 
Neşren hakaret 
Lâikliğe aykırı hareket ve tahrik ve isyana teşvik 
Dini siyasete alet ve Devletin nizamlarını yıkıcı 
f aaliyt 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

•» » » » 

Cörov sırasında hakaret, tehdit 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Neşren hakaret 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
» •» » > 

6187 ye 'muhalefet 
648 e muhalefet 
298 sayılı Kanuna muhalefet 
T.C.K. 312 ye muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
298 sayılı Kanun ve T.C.K. 526/1 e muhalefet 
T.C.K. 163/4 e muhalefet 
T.C.K. 312 ye muhalefet 
T.C.K. 312 ye muhalefet 
T.C.K. 159/1 e muhalefet 
Neşren hakaret (T.C.K. 480 son) 
Neşren hakaret (T.C.K. 480 son) 
Görevini kötüye kullanmak 
T.C.K. 159 a muhalefet 
T.C.K. 483/2, 480/4 ve 487 ye muhalefetten 
Traıfik ve Karayolları Kanununa muhalefet 
T.C.K. 312 nci maddesine muhalefet 
Dini siyasete alet etmek 
T.C.K. 163/4 ncü maddesine muhalefete 
Neşren hakaret 
T.C.K. 547, 551, 572/1 e muhalefet 
Neşren hakaret 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
298 sayılı Secim Kanununun 150 - 156 ncı madde
lerine muhalefete 
Tehlikeli vasıta kullanmak 
Neşren hakaret 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Görevi kötüye kullanmak 
Sarhoşluk 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
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Turhan Dilligil (Adana) 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 
Ali Karahan (Hakkâri) 

Çetin Al'tan (İstanbul) 
Turhan Dilligil (Adana) 

Cihad Baham (Çanakkale) 
M. Ali Ayhar (İstanbul) 
Cihad Bahan (Çanakkale) 
Cihad Baiban ı(Çanakkale) 

Tekin Erer (İstanbul) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Turhan Dilligil (Adana) 
Turhan Dillilgil (Adana) 
Turhan Dilligil (Adana) 
0. Zeki Efeoğlu (tzmir) 
0. Zeki Efeoğlu (tzmir) 
Barlas Küntay '(Bursa) 
A. Rıza Çetliner (Ankara) 

Muzaffer Karan (Denizli) 
Ali Karahan (Hakkâri) 
0. Zeki Efeoğlu (tzmir) 
A. 'Şevket Bohça (Kastamonu) 
Osman Yüksel (Antalya) 

Nejdet Yüeer (Çorum) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Osman özer'(İstanbul) 
Muammer Dirik (Manisa) 

Çetin Altan (İstanbul) 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

Y.T.P. 

T.t.P. 
A.P. 

C.H.P. 
T.t.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
Y.T.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
A.P 
A.P. 

T.t.P. 

Neşren hakaret 
T.C.K. 165/4-5 dini siyasete alet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
T.C.K. 125 ve 648 sayılı Kanunun 37 ve 122 nci 
maddelerine muhalefet 
Müstehcen yayın yapmak 
Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve 
tezyif 
Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tezyif 
T.C.K. 312 ye muhalefet 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve 
tezyif 
38 sayılı Kanuna muhalefet 
» •» » > 
» > » » 

Danıştaya neşren hakaret 
38 sayılı Kanuna muhalefet 

» 2> » » 

» » » » 
Zina suçundan 
Akbaş Yetiştirme Yurdu döner sermayesini usulüne 
ay kın işletmek 
S'asyal sınıflar hakkında propaganda yapmak 
ölümle tehdit 
21.3 sayılı Kanuna muhalefete 
T.C.K. 480, 482 maddelerine muhalefet 
Adl'iyenin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tez
yif etmek 
648 sayılı Kanuna muhalefet 
Neşren hakaret 
Görevini kötüye kullanmak 
Toplantı ve ıgösteri yürüyüşleri Kanununa mu
halefet 
312 sayılı Kanuna muhalefet 
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2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
PTT Genel Müdürlüğünün bürüt ve net olarak 
kaç lira maaş aldığına ve görevinden uzaklaştı
rılması halinde tazminat verilmesi ile ilgili bir 
sözleşme yapılmış olup olmadığına dair yazılı so
ru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Kürşad'ın cevabı (7/115) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

TRT Genel Müdürü Sayın Adnan Öztrak bü
rüt ve net olarak kaç lira maaş almaktadır. 

Kendisinin görevinden uzaklaştırılması halin
de, tazminat verilmesi ile iligli bir sözleşme ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa tazminatın şartları ve 
miktarı nedir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

3563 - 8750 16.6.1966 
Konu: Mustafa Uyarın, 
önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
• İlgi: 18 . 4 . 1966 tarih ve 1813/9143/7/115 

sayılı yazıya, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 

Müdürünün brüt ve net olarak kaç lira aylık al
dığına ve görevinden uzaklaştırılması halinde taz
minat verilmesi ile ilgili bir sözleşme yapılmış 
olup olmadığına dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar tarafından Başkanlıklarına verilen yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü Adnan Öztrak'in kadro aylığı, Kurumun 
Kadrolar Yönetmeliğinde gösterildiği üzere 2 000 
liradır. 263 sayılı Kanun gereğince, emekliliğe 
esas derece aylığı olan 800 lira üzerinden hesap
lanan % 35 zamla birlikte brüt aylık tutarı 
2 000 + 280 = 2 280 lira olup, kanuni kesinti
ler çıktıktan sonra ayda eline net 1 694,05 lira 
geçmektedir. 

359 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu 
Üyesidir. Kurumun Kadro Yönetmeliği gereğince, 
Yönetim Kurulu üyeliğinin aylığı 1 750 liradır. 
Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 7244 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, 1 nci 
derece aylık tutarının % 60 ı olan brüt 1 620 lira 
aylık almakta ve bundan kanuni kesintiler çıktık
tan sonra eline net. 1 248,95 lira geçmektedir. 

Bu suretle, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Genel Müdürü Adnan öztrak Genel Mü
dürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği aylığı olarak 
ayda brüt 2 280 + 1 620 = 3 900 lira ve net ola
rak 1 694,05 + 1 248,95 = 2 943 lira almakta
dır. 

359 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının (a) bendi, Kurumun yayın, organizas
yon ve teknik işlerine ait devamlı kadrolarında 
çalışanlar için gerekli olabilecek tazminatın bir 
yönetmelikle düzenlenmesini âmir bulunmaktadır. 
Kurumun, Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Yö
netim Kurulunca kabul edilen, Bakanlığımız ve 
arkadan da Danıştayca hükümsüz sayılan «Kad
rolar Yönetmeliğine Ek Yönetmelik» de Göne] 
Müdüre aylığının % 120 si ve Yönetim Kurulu 
Üyeliğine de % 100 ü nisbetinde tazminat veril
mesi esası kabul edilmişti. 

«Kadrolar Yönetmeliiğne Ek Yönetmelik», Da
nıştayca iptal olunmasaydı, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Genel Müdürü Adnan Öztrak'
ın, yukarıda işaret edilen Genel Müdürlük ve Yö
netim Kurulu Üyeliğinden aldığı aylığa ilâveten 
ayrıca Genel Müdürlük aylığının % 120 si olan 
brüt 3 240 ve net 2 288,25 lira ve Yönetim Kuru
lu Üyeliği aylığının % 100 ü olan brüt 2 362,50 
ve net 1 759,25 lira olmak üzere Cem'an her ay 
brüt 5 602,50 ve net 4 047,50 lira da, tazminat 
alması lâzım gelecekti. 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesine göre, yeniden yapılacak yönetmelik 
kabul edildiği takdirde, Adnan Öztrak'ın bu yö
netmelikteki esas ve nisbetler üzerinden tazminat 
alması icabetmektedir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü Adnan öztrak, 359 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince, 4 . 5 . 1964 tarih ve 6/3018 
sayılı Kararname ile atanmıştır. Tâyin işlemi 
bakımından, İktisadi Devlet Teşekkülleri perso
neli gibi 3659 ve 7244 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi bulunmakta ve 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri gereğince de, emek
liliğe esas aylığı üzerinden emekli keseneği kesil
mektedir. 

Bu sebeple, Genel Müdür Adnan Öztrak'ın 
istihdam şekliyle ilgili olarak ve görevinden uzak-
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laştırılması halinde tazminat verilmesi hususun
da bir sözleşme yapılmamıştır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Nilıad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

3. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'tn, 
yeni Devlet Memurları Kanununa göre öğret
menler için kabul edilen esasların neler olduğuna 
dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı (7/121) 

12 . 4 .1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili 

Hayri Başar 

5 Nisan 1966 gün ve 14969 sayılı Cumhuriyet 
Gazetesinde Başbakanlık Müsteşarının açıklama
sında, Personel Kanununa göre öğretmenler ara
sında ilk, orta, lise diye bir tasnif yapılmakta, 
ilköğretmcnlcrc 180, orta ve lise öğretmenlerine 
200 - 250 taban ve yine ilköğretmenlere 750 ta
van tanındığı bildirilmektedir. 

Her neva tahsilin ilmin ve kültürün temeli bil
hassa Türkiye şartlarına göre çeşitli mahrumi
yetler içerisinde âzami feragatle çalışan,- köyleri
mizde yegâne Devletimizi temsil eden ilkokul öğ
retmenlerine kanunun emek ve hizmet sorumlu
luğu x)rensibine uygun olarak haklar tanınması 
esas olacağı kanaati ile: 

1. öğretmenler için Personel Kanununa gö
re gazetelerde yayımlanan hadlerin kabul edildi
ği doğru mudur: İşin esası nedir? 

2. Uzun yıllar hizmet vererek 100 - 150 lira 
maaşa yükselen öğretmenlerin müktesep hakları
nın korunması düşünülmekte midir? 

3. Tabanda tahsil dolayısiyle tefrik yapılan 
ilkokul öğretmenlerine gördükleri hizmetin ağır
lığı ve vazifelerinin kudsiliği ile mütenasip 1 000 
esasına göre tavan düşünülmekte inidir? 

4. Öğretmenleri sınıflandırmak suretiyle bir 
nevi bölmenin mahzurları düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2154 
Konu : Eskişehir Mil
letvekili Hayri Başar'm 
yazılı soru önergesi Hk. 

15 Haziran 1966 
îlgi : Genci Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 20 Nisan 1966 gün ve 1825/9184 -
7/121 sayılı yazınız .-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Memurları Kanununa göre öğret

menler için kabul edilen esasların neler olduğu
na dair Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ta
rafından verilen yazılı soru önergesiyle ilgili 
Bakanlığımız cevabî notunun ilişik olarak su
nulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

Eskişehir Milletvekili Sayın Hayri Başar'm 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Başbakanlık Devlet Personel Dairesi 
tarafından hazırlanan tüzükler, kurumların gö
rüşü alındıktan sonra Müsteşarlar toplantısın
da incelenmiştir. Tüzük ve göstergelere son şek
li verilmeden, gazetelerde yayınlanan hadlerin 
öğretmenler için kabul edilip edilmiyeceği hak
kında şimdilik bir şey söylenemez. 

2. — Uzun yıllar hizmet vererek 100 - T50 
lira aslî maaşa yükselen öğretmenlerin mükte
sep haklarının diğer Devlet memurları gibi sı
nıf tüzükleri içinde korunmasının gerektiği dü
şünülmektedir. Mamafih henüz bu konu da 'ta
mamen aydınlanmış değildir. 

3. — İlköğretim, eğitim ve öğretim ve yöne
tim hizmetleri sınıfında, tavanın 1 000 olarak 
ele alınması Başbakanlık Devlet Personel Dai
resine teklif edilmiştir. Bu hususta hakikatin 
ne olacağı bilinememektedir. 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 32 nci maddesi hükmü, diğer Devlet me
murları gibi öğretmenleri de sınıflandırma esa
sına tabi tutmaktadır. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
içel'de Tevfik Gür Lisesi öğretmenlerinin kar
şılıklı olarak anlaşıp, öğrencilerin büyük bir kıs-



M. Meclisi B : 107 8 . 7 . 1966 O : 1 

mini kasden ikmâle bırakarak, kurslar açıp kar
şılıklı ücret aldıkları yolunda bir ihbar yapılıp 
yapılmadığına dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in cevabı (7/126) 

20 . 4.1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
- Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sınla delâletlerinizi iarz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Mersin (tçel) İlinin Tevfik Gür Lisesi öğ
retmenlerinin karşılıklı anlaşıp, öğrencilerinin 
büyük bir kısmını kasten ikmale bırakarak, bu 
suretle kurslar açıp karşılıklı ücret almayı sağ
ladıkları yolunda Partimize gönderilen yazılar
la iddia edilmektedir. 

Bu hususta Bakanlığınıza her hangi 'bir ih
bar vukubulmuş mudur? Vukubulmuş ise, ka
nuni kovuşturma yapılmış mıdır? Safahatının 
Anayasanın bu husustaki ilgili hükümleri zede
lenmeden bildirilmesini arz ve rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2155 
15 Haziran 1966 

Konu : Erzurum Mil
letvekili Nihat Diler'-
in yazılı soru önergesi 
hakkında. 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli (26 Nilan 1966 gün ve 1873/9375 -
7/126 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçel'de Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğretmenleri
nin, karşılıklı anlaşıp öğrencilerin büyük bir 
kısmını kasden ikmale bırakarak kurslar açıp 
ücret «aldıklarına dair, Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler tarafından verilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili Bakanlığımız cevabının ilişik ola
rak sunulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'dm 26.4.1966 
gün, 1873/9375 - 7/126 sayılı yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 

Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğretmenle
rinin, öğrencilerin büyük bir kısmını kasden 
bütünlemeye bıraktıkları, yetiştirme kursları 
ıaçıp aralarında anlaşarak karşılıklı ücretler 
sağladıkları hakkında Bakanlığımıza hiçbir şi
kâyet ve ihbar intikal etmemiştdr. 

Ancak, İçel Valiliğinden alman 28.2.1966 
gün, 3284 sayılı tel yazıdan, ıbu okulda, üzerin
de Müdür yardımcılığı görevi de bulunan Fen 
grupu öğretmeni Orhan Helvacıoğlu hakkında, 
rüşvet alma suçundan dolayı adlî makamlarda 
soruşturma yapıldığı ve bu sebeple tahkikat so
nucuna kadar Valilikçe işten el çektirildiği 'an
laşılmış ve soruşturmanın selâmeti 'bakımından 
adı geçen öğretmen Bakanlık emrine alınmış 
bulunmaktadır. 

Adlî kovuşturma Bakanlığımızca izlenmek
te olup varılacak sonuca göre idari ve inzibati 
işlem yapılacaktır. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir bölge ya
tılı ilkokul inşasının hangi yılın programına 
alınabileceğine dair yazılı soru önergesi ve Millî 
'Eğitim Bakanı Orhan Dengiz"in cevabı (7/127) 

27 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli 

1. — Diyarbakır iline bağlı Çüngüş ilçesinin 
Mansuran (Yaygınkonak) köyü ilkokulu in
şaatı 1963 yılında emaneten yapılmaya baş
lanmış ve halen bitirilmemiştir. Avut köyü ilk
okulu inşaatı 1964 yılında başlamış ve halen bi
tirilememiştir. Yine Arduva (Kaynak) köyü 
ilkokulu inşaatı 1965 yılında başlamış, halen 
tamamlanmamıştır. 
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2. — 1966 okul programına konulan Mahnıu-
dan (Gökçepelit) köyü okulu inşaatının da bir
kaç yıl içinde bitirilmesi imkânsızdır. Köylere 
yol bulunmaması ve arazinin çok dağlık ve sarp 
olması sebebiyle yukardaki köylerin okul in
şaatları tamamlanamamaktadır. 

3. — Çüngüş ilçesinin 33 köy muhtarlığı var
dır. İnşaatları yarım olanların da tamamlan-
dığı takdirde ancak 14 köy okula kavuşmuş 
olacaktır. Bu durum karşısında geriye kalan 19 
muhtarlık ve bunlara bağlı uzak 34 mezrada 
okul yapılmasının imkânsızlığı aşikârdır. 

Millî Eğitim dâvamız yukarda belirtildiği 
üzere bu ilçemizde daha senelerce gerçekleşti-
rilemiyecektir. 

4. — Çüngüş ilçe merkezinde bir bölge ya
tılı okulu kurulduğu takdirde binlerce köylü 
çocuğumuz ilkokul tahsiline kavuşturulmuş ola
caktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı yukardaki hususları 
tetkik ederek ne gibi bir çare düşünmektedir? 
Bu bölgede yatılı bölge okulu "hangi yılın 
programına alınabilecektir? 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 15 . 6 . 1966 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2153 

Konu : Diyafbakır Milletvekili Me
tin Cizreli'nin yazılı soru önergesi 
hakkında. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 29 Nisan 1966 gün ve 7/127-1902/9630 
sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir yatılı böl
ge ilkokulu yapımının hangi yılın programına 

alınabileceğine dair Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli tarafından verilen yazılı soru öner
gesiyle ilgili Bakanlığımız cevabının ilişik ola
rak sunulduğunu arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Diyarbakır ilinin Çüngüş ilçesine yatılı bölge 
okulunun açılması hakkında adı geçen il Mil
letvekili Metin Cizreli tarafından verilen yazılı 

soru önergesi cevabıdır 

Yatılı bölge okullarının yapımı öncelikle 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde programa alın
mıştır. 

Diyarbakır ili Çermik ve Silvan ilçelerinde 
birer yatılı bölge okulu öğretime açılmış olup 
üçüncü bir yatılı bölge okulunun yapımı ise 
2 nci Kalkınma Plânı döneminde programlaştı-
rılmıştır. 

Yapılacak 3 ncü Yatılı Bölge okulunun yeri 
Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal, İmar ve İskân, 
Tarım Bakanlıkları ile Bakanlığımız temsilcile
rinden kurulacak bir kurul tarafından mahal
linde yapılacak bir tetkik sonucunda tesbit olu
nacaktır. 

6. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan fosfat 
madeni ile ilgili tetkik neticelerinin neler oldu
ğuna ve bu maddenin biran evvel istihsal için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Dermem
in cevabı (7/130) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve ri
ca ederim : 

Mardin Milletvekili 
İbrahim Aysoy 

1. Mazıdağ ilçesinde bulunan fosfat made
ni ile ilgili tetkik neticeleri nelerdir? 

2. Bu madenin biran evvel istihsali için ne 
düşünülmektedir? 

3. İstihsali halinde kurulması icabeden fab
rikanın madenin bulunduğu günden beri ikti
sadi durumlarını düzelteceği ümidini besliyen 
ve esasen buna hak kazanmış olan Mazıdağ il
çesinde kurulması için gerekli hazırlıklar var 

I mıdır? 
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T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/2555 

10 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği J 
5 . 5 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğünüz 
1947/9852/7/130 sayılı yazınız. 

Mardin Milletvekili ibrahim Aksoy'nn Mar
din'in Mazıdağı ilçesinde bulunan fosfat made
ni ile ilgili tetkik neticelerinin neler olduğuna 

ve bu maddenin biran evvel istihsali için ne düşü

nüldüğüne dair sorulan hususların cevabı ili
şiktedir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
ibrahim Deriner 

Mardin Milletvekili ibrahim Aksoy'un Mardin'
in Mazıdağı ilçesinde bulunan fosfat madeni ile 
ilgili tetkik neticelerinin neler "olduğuna ve bu 
maddenin biran evvel istihsali için ne düşünül
düğüne dair soruların cevabı aşağıdadır. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 
Mardin Vilâyetinin Mazıdağı ve Derik ilçeleri 
arasında takriben 150 km2 ye yayılmış olan fos
fat zuhurları tesbit edilmiştir. 

Etütler devam etmekte olup bunun neticesi
ne göre cevherin zenginleştirilmesi için tesis 
kurulmasının rantabl olup olmıyacağı hususu 
meydana çıkacaktır. 

-*•-
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Ctecekondu kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı sağlanamamıştır) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 41 

Kabul edenler : 39 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 409 
Açık üyelikler : 0 

ADANA 
Hasan Aksay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

ANKARA 
Orhan Alp 
H. Turgut Toker 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
îbrahim Aytaç 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

[Kabul edenler] 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

. GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 

Kaya ö/demir 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay t aş 
Arif Ertunga 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 

[Oya katılmıyanlar] 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Mojâhat Gedik 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

Kemal Bağcıoğlu 
nüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
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Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türken 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
(B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî lslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (1.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga (1. Ü.) 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
tbrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

'ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral ( t ) 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 

Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet' Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süle37man Unlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu (t.) 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıcoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çel^kkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursalaoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argnn 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykan» 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
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Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan. 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Grümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Âdi] Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu-
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan (1.) 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinecr (B.) 
M. Ziyacddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Neeati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan (t.) 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoglu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Teikinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİGDF 
Mehmet Altmsoy 
Yağar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZH 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoglu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluç ay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misfoah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbdk 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
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irfan Solmazer 
TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut, Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunguı 

Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
107. BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Gecekondu kanun tasarısı ile istan

bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Milletvekili ihsan Kabadayi ve «on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Maliye 
imar ve iskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 3.1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair Kastamonu Milletvekili ismail 
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 Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966] 


