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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen; fındık rekol
tesinin yüksekliği karşısında destekleme fiyat
larının biran önce açıklanması hususunda Hü
kümetçe gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu 
belirtti. 

Hatay Üyesi Mustafa Deli veli; içişlerimize 
karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirak
çiler hakkındaki konuşmalara temasla, Tabiî 
Üye Haydar Tunçkanat'm bu raporu veren 
Türk ajanının adını açıklamasını istedi. 

Corum Üyesi Alâeddin Çetin; çeltik zira-
atinin bugünkü durumu ve aile ziraati haline 
•gelen bu branşın korunması yolunda gerekli 
tedbirlerin alınması isteğinde bulundu. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; içişlerimize kar
şı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirakçi
leri hakkında Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin konuşmasına cevaben : Tabiî Üye Haydar 
Tunçkanat'ın bu açıklamayı Millî Birlik Gru-
pu sözcüsü sıfatiyle yaptığını ve bu açıkla
mayı yapmalarından beklenen faydaları açık
ladı. 

Polonya Halk Cumhuriyeti Başkanı tara
fından Polonya'yı ziyarete davet olunan Par
lâmento Heyetine dâhil Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ta
rafından Sovyet Rusya'yı ziyarete davet olu
nan Parlâmento Heyetine dâhil Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin adları okundu ve tasvibo-
lundu. 

Balıkesir Üye*si Enver Aka'nm, Dışişleri -
Turizm ve Tanıtma Komisyonunda üye bulun
duğundan Millî Savunma Komisyonundan is
tifa ettiğine dair yazı okundu, bilgi edinildi. 

Gecekondu kanun tasarısının tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Genel Kurulun, Gecokondıı kanun tasarısı
nı görüşmek üzere 20 Temmuz 1966 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılması kabul olundu. 

Şehir elektrik cereyanı kesilmiş bulundu
ğundan 20 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime saat 17,45 te 
son verildi. 

Başkan 
Baş'kan vekili 

Fikret Tıırhangil 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fe

rid Melen'in, 1966 yılı Bütçesinin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 

yılı Bütçesinin bâzı bölümlerimin uygulanmaıma-
sına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/28.1) 

3. — Cumıhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen'in, imam ve vaiz kadrolarına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir 
(7/282) 



BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil (Aydın) 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır) - A. Naci A n (Kırklareli 

BAŞKAN — 90 neı Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Gfeçen tutanak hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunç/kanat, geçen birle
şimde münhasıran bu kanunu görüşmek üzere 
karar verilmiştir. Gelecek birleşimde is'af eder
siniz. Bu kanunun görüşülmesine geçtik; He-

1. — Gecekondu kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu ( Millet Mec
lisi 1/76; Cumhuriyet Senatosu 1/657) (S. Sa
yısı : 814) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere Sayın Okyayuz'-
un kanunun tümü üzerinde yarım kalan beya
nından başlanacaktır. Buyurun Sayın Tevfik 
Okyayuz. 

CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Mur-
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugü
ne kadar zaruretin tazyikinde vâki olan ve bir 
problem haline gelen akınım şehirlere getirdiği 
insanların iskânı hususunda esaslı ve kökten 
bir tedbir alınamamıştır. Dağınık hükümler, 
belediyelere verilen vazifeler, kooperatifler, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, İşçi Sigortaları, ger
çekte himayesi sosyal adalet içinde ahlâk borcu, 

(1) 814 S. Sayılı basmayazı 19 . 7 . 1966 ta
rih ve 89 ncu Birledim tutanağın sonundadır. 

yeti Umumiyenin ittihaz ettiği karar münhası
ran kanunun görüşülmesidir, Rica edeceğim, 
yarınki birleşimde lütfediniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bize göre zabtı sabık, bir evvelki tutanak 
hakkında konuşabilmektir. Ondan sonra söz 
vermiyebilirsiniz.. 

BAŞKAN — Efendim, dünkü birleşimin so
nu, Perşembe günkü normal birleşimdir. Heye
ti Umumiyenin ittihaz ettiği karar münhasıran 
bu kanunun görüşülmesidir. 

fikir ve kanun borcu olan imkânsızı, işçiyi ve 
işsizi ezildiği bu dert içinde asla ümit ve huzur 
verici şekilde himaye edememiştir. Islah hizmet
lerinin, gecekondu imar plânlarının getirilecek 
sıhhi ve sosyal tesislerin değerlendirilmesinde 
ilmî ve fennî ölçülerle çalışılması hukukî bir ni
zama irca edilirse bu, memleketimize huzur ve 
memnuniyet sağlayan bir davranış olmak hük
müne hak kazanacaktır. 

Hayatı idame zorluğunun ağırlığı içinde 
kendine medeni yaşama şartlarını sağlamak 
için maddi ve mânevi bin zorluk ve ıstırapla vu
ruşan imkânsız vatandaşı gecekondu problemi
nin hallinde karşımıza değil, bir dost olarak, 
yapıcı ve yardımcı bir kuvvet olarak yanımıza 
almanın isabeti meydandadır. Bu tasarı, bu 
isabetin hukukî âmilini değerlendirebilmiş ve 
Anayasanın yapıcı hükmüne hukukî ve gerçek 
hüviyetini vermek istemiştir. Gecekondu prob
leminin - iskân sahasında - hallinde; iki faktör 
bütün ağırlığı ile vazifeleri ve kanun tatbika
tını zorlıyacaktır. Malî yük ve teknik hizmet
lerin ağırlığı kanunda hükümlere bağlanmış ol-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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makla beraber, mevzuun 'bünyesinde mevcut bu 
ağırlığı ve genişliği kapsamaya yetmiyecektir. 
Bu iki unsurun bir bütün olarak beraberce mü
talâası hizmetin 'başarıya ermesinde en mües
sir bir âmil olarak kıymet ve ehemmiyet taşı
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım; gecekondu inşaatını 
getirdiği sosyal zorluklara ve ilerde getirebi
leceği muhtemel acı ve ıstıraplara hiç alâka 
duymadan yalnızca kazanma ihtirasının kü
çüklüğü ve ahlâksızlığı içinde ticaret mevzuu 
yapan, menfaatinin ve maddi ihtirasların esiri 
insanlar elbette ve mutlaka önlenmeli, kazanç 
yoluna sosyal ıstırapları istismar edenlere asla 
ve mutlaka müsaade edilmemelidir. 

Arsa meselesi : Uzun vadeli kredi tatbikatı, 
teknik yardım, hüsnüniyet sahibi imkânsız va
tandaşa aradığı temiz ve sıhhî yaşama şartını 
kendi konutunda sağlamaya hizmet edecek, teş
vik edici ve güven verici tedbirlerdir. Gece
kondu sakinleri ile zabıtanın yer yer ve zaman 
zaman çatışması gerçekte sosyal hayatımızda 
hukukî huzursuzluğu geniş ölçüde tahrik eden 
tahripkâr bir hal .almıştır. Bu kanun, bu 
problemin hu mânevi ağırlığını önleyecek sebep
leri hazırlamış, bu niteliğe ve bu hüviyete sahi-
bolmak istemiştir. (Gecekonduları Güzelleştir
me) derneklerinin mütalâa edilmesi, sosyal ha
yatın zorluklarını yenmekte beraber olmanın 
psikolojisi bakımından faydalı ve yapıcı bir 
anlayıştır. Baştarafta da işaret ettiğimiz gibi, 
gecekondu probleminin tam olarak halledilme
sinde lüzumlu malî, hukukî, sosyal, teknik, 
sınai bütün tedbirlerin alınmasında elbette ve 
mutlaka isabet vardır. Ancak, bu kanunla bu 
mühim problemin iskân sahasındaki muhik 
ağırlığı karşılanıp giderilmek istenmektedir. 
Bu sebeple bu zaviyeden bu kanunun mesele
nin bu safhasını yapıcı bir zihniyetle kapsa
yıp kavrıyan tarafıyla müspet ve muzaffer bir 
hüviyet vardır. Netice bütün meselelerimizi de
magojiden ayrılarak yapıcı bir tenkidin hü
kümleri içinde ve her türlü politik hırs ve his
ten uzak ve bunlardan tamamen sıyrılarak ob
jektif ölçülerin şaşmaz ve şaşırmaz doğruluğu
na irca ederek kıymetlendirmek, bizi muzaffer 
hır gerçeğin içerisine getirecektir. Bütün me
sele, mevcut imkânlarımızı en iyi şekilde ve 
plân hükümleri içinde kullanarak her hizmet 
sahasında en âzami neticeyi almaktır. Gecekon

du kanun tasarısı hu ağır problemin vatan
daşın büyük dertlerinin hallinde yardımcı ol
mak ve bu hareketi hukukî bir nizam içinde de
ğerlendirmek, malî ve teknik ölçüler içinde bu 
harekete ciddî ve başarılı bir hüviyet vermek 
gibi yapıcı bir inanış ve davranışın eseri olarak 
önümüzdedir. 

Bendeniz konuşmamı bizzat yaşadığım çok 
kısaca bir hâdiseyi ifade ederek bitireceğim. 
Biz İçelliler olarak bu memleketin büyük 
geleceği Türk gençlerine hakkı huzur içinde 
okuyabilmeleri için bir yurt yapmaktayız. 
Ankara'nın Kolej semti civarında olan bu 
yurdun önünde bir vatandaş - orası bir gece
kondu mahallesi lolmamasma rağmen - yur
dun önünde ve şehir plânında yeşil saha olan 
yeri bir gecekondu yapmaya teşebbüs etmiş
tir. Bendeniz bizzat inşaatın ba şmcla bulu
nan bir arkadaşınız olarak Belediye Reisi
mize resmen müracaat ederek kanun hüküm
leri içinde bu inşaatın durdurulmasını iste
dim. Bu yetmedi, bizzat Belediye Reisini 
makamında ziyaret ederek yine resmî bir 
vesika vermek suretiyle bu inşaata müda
hale etmesi istirhamında bulundum. Aradan 
bir hafta geçtikten sonra, inşaat yerine gitti
ğim zaman, bütün bu mâruzâtlarıma, müra
caatıma rağmen, gecekondunun bitirilmiş ol
duğunu teessür ve teessüfle müşâhade ettim. 
Ankara gibi memleketin canlı ve heyecanlı 
o alışma istiyen bir şehrin de Belediye Başkanlık 
makamını işgal eden bu arkadaşı, C. H. Par
tili arkadaşlarıma şikâyet ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, ben bu karakteri ile 
memlekete yüzde yüz hayırlı olacağına inan
dığım bu kanunun kabulünü arz ve istirham 
eder, Cumhuriyet Senatosu üyelerini ve Sa
vın Başkanını hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Savm Öztürkeine. 
RIFAT ÖZTÜRKOÎNE (istanbul) — Sa

vın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu mev
zuda daha evvel 1953 yılında ele alınmış 
6188 sayılı Kanun vardır. Bu kanunun tesbit 
işlerinin kifayetsizliği ve gerekse polisiye 
ceza işlerinin yetersizliği yüzünden gecekon
dular her yerde alabildiğine gitmiştir. Şöyle 
ki, kanunda inşa halinde raslanırsa yıkım 
hakkı tanınıyor. Mesken haline geldiğinde 
bunu yıkım hakkı tanınmıyor. Şayet böyle 
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bir müracaat belediye encümenine gidecek, 
belediye encümeni karar verecek, vatandaş 
şikâyet ediyor, Danıştaya kadar iş uzayıp gi
diyor. Halbuki bu gibi mevzularda yıldırım 
gibi süratle âni karar alıp derhal yıkım 
yetki ve salâhiyeti binanın veya gecekondu
nun inşaat durumu, vasfı her ne olursa olsun, 
derhal yıkılmadığı müddetçe gecekondu hızı 
dev adamları ile ilerliyecektir. 

îşte Yüksek Senatoya sunulan bu tasarıda 
polisiye durum lâyıkıyle ele alınmış, böylelikle 
Danıştaya, belediye encümenine gitmek gibi 
sahalardan, karar istihsaline lüzum kalmadan, 
derhal zabıta kuvvetleri, gerekirse Hükümet 
kuvvetleri de hemen yardıma koşmak suretiyle 
yıkacaktır. Bu ana dâvayı esasında halledecek
tir. Tesbit için muhterem arkadaşlarım, yine 
6188 sayılı Kanunda hava fotoğrafları yoktu. 
Memurun keyfine kalmış bir hâdisedir. Size her 
an dosyasını verebileceğim bir hususu arz et
mek isterim. Şöyle ki, Samatya'da bir memur 
1954 - 1955 senelerinde Zeytinburnuna geliyor. 
O zaman motorlu tren yok, şimdiki gibi her sa
niyede bir minibüsler de yok. İlkin memurlar 
geliyor bir gecekonduyu tesbit ediyor, tesbit et
tiği raporu ilgili memuruna veriyor. Özel idare 
şefi komisyona gönderiyor, aynı günde komis
yondan karar çıkıyqr, aynı gün bu karar tah
sil şefliğine havale ediliyor, tahsil şefliği de 
mükellefe tebliğ etmek suretiyle, mükellef de 
aynı gün bu parayı ödüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu işler bir 
günde olan bir iştir. Ve bu iş de maalesef 50 li
raya yapılmıştır. Şu halde, bu tesbit işini şahıs
lar devam ettirdiği müddetçe rüşvet alıp yürü
yecektir. İşte bu durumdan ilham, alan tasarı
mız tesbit işini havadan da almayı nazarı dik
kate almak suretiyle esaslı bir şekilde şahısları 
bir kenara itmiş ve rüşvet kapısını da bu suret
le kapatacağı kanaatindeyim. Bundan sonra 
Millî Birlik Komitesinin bu mevzuda 10/3974 
sayılı tamimi vardır. Bu tamim gereğince de 
27 Mayıs 1960 tarihine kadar yapılmış olan ge
cekonduların belediye, Hazine arazisi üzerleri
ne yapım işinin durdurulmasına ait bir hüküm
dür. Bu hükümde zamanında hakikaten olduk
ça işe yaramıştır. Zira vatandaşların bu emir
den önce, bu binaları 6188 sayılı Kanunun neşri 
tarihinden sonra yapmışlarsa yıkıma tâbidir, 

gibi ihbarlar almış yürümüş idi. Bu, tamira ih
bar edicileri durdurttu ve oldukça sosyal bir 
yarayı tedavi ettiğini de itiraf ederek söylemek 
isterim. Hal böyle iken muhterem arkadaşlarım 
19 .11.1961 tarihinde Cumhuriyet Senatosuna 
bu mevzuda hiç olmazsa 6188 sayılı Kanunun 
neşri tarihinden sonra da yapılmış olan gece
kondulara hak tanımak üzere bir teklif vermiş
tik. Hepinizin hatırlıyacağı veçhile bu teklif 
bâzılarına göre bir fırtına yarattı bendenizinde 
gülüp geçmesine yolaçtı. Şöyle ki, verilmiş olan 
) teklifte, bendenizin 6 tane gecekondusu oldu
ğunu ve teklifin gaye ve maksadının şahsi men
faate taallûk ettiği gerekçesiyle matbuata ka
dar intikal ettirilmişti. Şunu Yüksek Huzuru
nuzda temin etmek isterim ki; her Cumhuriyet 
Senatosu üyesinde olduğu gibi ben de bu şerefli 
müessesenin şerefini korumak ve onu muhafaza 
etmekte azimli ve kararlıyım. O zamanki tekli
fimde olduğu gibi şimdi de müdafaa edeceğim 
yollarla şahsiyetimizi ilgilendiren bir menfaa
tin olmadığını Yüksek Huzurunuzda itiraf et-
mök isterim. 

Komisyonlarda bu teklifimiz ne yazık ki, po
litik tesirlerle gecekondu mevzuuna uymuyor ve 
gecekondu kanunu ile ilişiği yoktur, gerekçe
siyle karma komisyonda dahi konuşulmaya lü
zum görülmedi. Zamanın hükümetleri kanunun 
bir maddesinin değiştirilmesinin bütçeye 100 
milyon lira yük tahmil edeceği gerekçesiyle red
dini istediler. Aradan zaman geçti, hamdolsun 
hükümetlerimiz bu gecekondu mevzuu üzerine 
eğilme fırsatlarını bulabildiler. Ve bu gecekon
du dâvası üzerine hassasiyetle eğildiler. Beş yıl
lık plâna alındı ve bu suretle.gecekondu dâvası 
gayrimeşru durumdan kurtarılıp meşru bir du
duma doğru yönelmiştir. Bu husustaki gerek 
Hükümet erkânına, gerekse bu mevzuda çalış
mış olan hükümetlere teşekkürü de bir borç bil
mekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, yeni Hükümetimizin ge
tirmiş olduğu tasarı ile bundan evvelki geçici 
karma komisyonun teklifini tetkik ettiğimiz za-
nanda aşağı - yukarı bütün fikirler, diyebili
rim ki, maddelerine varıncaya kadar aynı muh
tevayı ihtiva etmektedir. Yalnız burada yeni ta
sarının geçici beşinci maddesinde ufak bir de
ğişiklik: olmuş bu da ilerde arz edeceğim bir 
Amerikalı Mr. Vetsal'm raporundan nazarı iti
bara alınmak suretiyle ucuz konut sahaları ön-
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leme bölgesi olarak kabul edilmiştir. Demek is
tiyoruz ki ; tasarı uzun zamandan beri elenc ele-
ne olgunlaşmış ve bugünkü duruma gelmiştir. 
İyinin en iyisi olabilir, bu kanunun da en iyi
sinin olabileceği kanısındayız. Bunun da ufak 
tefek noksan ve hatalı yerleri vardır. Bunu in
kâr etmemek lâzımdır. Fakat bu küçük noksan 
ve hatalı yerlerin düzeltilmesi için verilecek 
önergelerle kanun geriye gittiği zaman gecekon
du dâvasının halli 1967 bütçesiyle değil, 1968 
bütçesiyle olacaktır. Zira havadan fotoğrafla tın 
Çekimi ışık durumuna bağlıdır. Bu kanun geri
ye gittiği takdirde o zaman bu iş kışın olamıya-
caktır. 1967 yılının ancak Haziran, Temmuz ve 
Ağustos aylarında olacaktır. Buradaki yapılan 
tesbit işlerinin bütçe hazırlığı ise 1968 bütçesin
de olacaktır. Demek istiyorum ki, bu kanunun 
bu fiilî durumdan dolayı kabul edilmesi zaruri 
olduğu kanısındayım. 

Şimdi C. H. Partisi muhterem grup söz
cüsünün bâzı sözlerine değinmeden geçcmiye-
ceğim. Gecekonduyu tevlidedcn hâdiseler üze
rinde durdular. Burada kendileri ile beraber ol
duğumu, fakat gecekondu dâvasının çözüm yol
larına ait bir fikir getiremediklerini de ilâve et
mek isterim. Mevcut gecekonduların durumu ve 
bu hususta alınacak çareler ne olmalıdır, soru
suna hiç değinmediler. Açıkça ifade etmek iste
rim ki, aslı anadâva olan bugün mevcut gece
konduların hakiki hal çaresi üzerinde duran 
hiçbir Hükümetin olmadığını da söylemek iste
rim. Bugünkü Hükümet de dâhil, gelmiş geçmiş 
hükümetlerin hiçbirisi de bu anadâva üzerinde 
lâyıkiyle eğilmemiştir. Bunu itiraf etmek iste
rim. Tasarıdaki önleme bölgesinin Sayın Halk 
Partisi sözcüsü olumsuz olarak, hattâ bütçe ye
tersizliği sebebiyle de biraz nikbin görümlüler. 
Söylemek isteriz ki ; Osmaniye'de yapılan sos
yal meskenler, gecekonduların ıslahı, tasfiyesi 
ve önleme bölgelerinde açıkta kalan vatandaş
larımızın bu bölgelere yerleştirilmesi hususunda 
atılmış ilk adımlar ve atılmış temeller kurulan 
eserler vardı. Her halde bundan sayın sözcü 
arkadaşımızın malûmatı zannediyorum, yoktur. 
Bu yüzden teselli bulmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, tasarı kanunlaşınca ka
nunun iki yönü olacaktır? Bunu kabul etmek 
lâzımdır. Birincisi, bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra yapılacak işlerdir ki, burada ıslah 

bölgesi, tasfiye bölgesi, önleme bölgeleri, tesbit 
gibi işler öngörülmektedir. İkinci husus, bu ka
nun yürürlüğe girmeden evvel yapılan gecekon
duların durumuna ait hükümlere aittir. Bence 
en mühim halli gereken husus da bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış şehir, ka
saba haline gelmiş 130 bin, 95 bin, 75 bin gibi 
nüfusu sinesinde bölge olarak barındıran ve 
cem'an 2 850 000 vatandaşı ilgilendiren bir hu
sustur. Kanunun birinci maddesinden sonuncu 
maddesine kadar bugün mevcut gecekondu ile 
ilgisi yoktur. Bugün mevcut gecekonduların 
hukukî durumuna ancak geçici 5 nci maddede 
ycı' verilmiştir ve kanunun tümü sahalardaki 
tedbirleri ihtiva etmemektedir. Daha açık ifade 
ile önleme ve tasfiye bölgesinin 2 850 000 nüfu
su ilgilendiren bir husus olmadığıdır. Zira va
tandaş evvelâ işgal etmiş olduğu yerin imar du
rumunun uygun olup olmadığını aramaksızın 
tapusunu istemektedir. Bu durum malesef ka
nunda ancak geçici 5 nci maddede yer almak
tadır. İşte 2 850 000 nüfusun hayatı istikbali 
huzuru ve 20 seneden beri büyük bir ümitle 
beklediği anın bu kanun tasarısındaki yeri her 
halde bu geçici 5 nci maddede olmaması icabe-
derdi. Zira geçici beşinci maddenin tasarının 
7 nci, 11 nci ve 25 nei maddeleri ile tenakuz ha
linde olduğunu, kanunda maddeler arasında bir 
irtibat ve bağın olmayışının ise endişelerimizi 
büsbütün artırmakta olduğunu zikretmeden ge-
çemiyeceğim. Arsaların hangi amaçlarda kul
lanılabileceği, 7 nci madede «belediyelerin mül
kiyetine veya bu kanuna göre belediyeye inti
kal edecek olan arsa ve araziler bu kanım hü
kümleri dâhilinde konut yapımına ayrılır» di
yor. Bu bölgede 7 nci madde gereğince beledi
yeye intikal eden arsalar içindeki konutların 
hukukî durumu ne olacaktır? Zira madde kesin 
olarak konut yapımına ayrılır, diyor. 11 nci 
madde de ise belediyeler bu kanunda yazılı 
amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları 
arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf 
edemez hükmü ile de yedinci maddedeki konut 
yapımına ait hükmü kıskıvrak bağlamıştır. Ya
ni, dununu âdeta perçinlemiş bir vaziyettedir. 
1I nci maddede kendilerine intikal eden arsa ve 
arazileri belediyenin gelişi - güzel tasarruf cde-
miyeceği sarahatle belirli olduktan sonra 7 nci 
maddeye lüzum yoktu. Belediyeye intikal eden 
arsa ve araziler konut yapımına ayrılır, hükmü 
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ilerde daima ihtilâflara yol açacaktır. 25 nci 
maddenin geçici 5 nci madde ile irtibatını tetkik 
ettiğimiz zaman da görürüz ki, arsa tahsis edi
lecek kimselerin durumunu ele almaktadır. Bu 
25 nci maddenin öııhükünıleri fevkalâde yerin
dedir. 6188 sayılı Kanunda bu mevcut idi. Gece
kondu simsarlarına, gecekondu tüccarlarına, 
açıkgözlere dur diyecek hüküm 6188 sayılı Ka
nunda mevcuttu. Neydi o? Bir vatandaşın ister
se 2, 3, 4 tane gecekondusu olsun, ancak bunun 
bir tanesini içinden seçecek diğerleri bedeli mu
kabilinde belediyeye intikal edecekti. 6188 sa
yılı Kanunun bu hükmü işlemedi. Neden? Yıkım 
durumu zayıf olduğu için. Ama bu kanunda yı
kım durumu kuvvetli olduğu için her önüne ge
len artık şıkır şıkır gecekondu yapmak imkâ
nını bulamıyacaktır. 

Yine ' tekrar anamaddeye dönelim, ancak 
bu gibi vatandaşlar bu kanundan istifade ede
bileceği gibi 25 nci maddede şöyle de denilmek
tedir : «Vatandaşın bir gecekondusu olacak, 
ancak birinden istifade edecek.» Başka ne ola
cak? Fakir olacak, yoksul olacak. 

Aziz arkadaşlarım, önleme bölgesi gibi bir 
yerde fakir, yoksul, dar gelirli bir vatandaşın 
olduğu kanısında değilim. Çünkü o bölgelerde 
7 sinden 100 yaşına kadar olan bütün vatandaş

larımız çalışmaktadırlar. Bunların bir kısmının 
çocukları dış memlekete gitmek suretiyle gelir
lerini artırmaktadırlar. Şimdi yoksul ve dar ge
lirli dendiği müddetçe, yoksul ve dar gelirli ol-
mıyan vatandaşlarımızın bu kanundaki hukukî 
durumları ne olacaktır? Biraz daha ileriye gide
lim; bu bölgelerde ancak konut yapımına hak 
tanımaktadır, yani konutu olan vatandaşa hak 
tanımaktadır. 120 000 nüfuslu bir bölgede elbet
te ufak tefek ticari hayatlar olacaktır. Bunun 
kasap dükkânı, berberi, manifaturacısı, dişçisi, 
doktoru, eczacısı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, peki geçici 5 nci 
madde bu kanunun yayımı tarihinden önce ya
pılmış olan yalnız konutlara hak tanıdığına gö
re, yerleşmiş olan bölgelerde bu gibi vatandaş
ların hukukî durumu ne olacaktır? Islah 'bölge
sinde konutu ıslah et, konut dışındaki bulunan 
hususların ıslah edilmemesi ise yine bu bölge
lerde köstebek yuvasına dönecektir. Islah bir 
köşeden başlar, öbür taraftan gayet plânlı bir 
şekilde devam eder. Tasfiye bölgelerine inan-

maktayım. Önleme bölgelerine inanmaktayım, 
ama ıslah bölgelerindeki vatandaşların da hu
kukunu düşünmek zorundayız. Yüksek huzup 
mnuzda şunu teşekkürü bir borç bilmekteyim 
ki, ~Vym Vekilimiz bu mevzu üzerinde büyült 
anlay^ '^sterdiler. Kanunun bu açık kısmının 
da en kısa Ar zamanda kapatılacağını ve o böl
gelerde sosyal huzurun tam olarak teessüs ede
ceğini vadettiler. Kendilerine bilhassa teşek
kürü bir borç bilmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, eskilerin bir sözü var
dır. «Toprağa malikiyet 'alâmeti hâkimiyettir.»1 

Bir insan toprağa hâkim ise, toprağa malik ise 
her türlü işlerinin de hâkimidir. 

Bizim gecekonduda oturan vatandaşlar ola
rak Hükümetifmizden istediğimiz bir tek husus; 
senelerden beri bir ümidolarak beklediğimiz 
ve işgal etmiş olduğumuz gecekonduların imar 
durumuna uygunluğu aranmaksızın tapularının 
verilmesinin sağlanmasıdır. 

İkincisi de; bu gibi işyerlerinde bulunan 
vatandaşlarımızın da 'kendilerine ait işyerleri
nin de ayrıca tapularının verilmesidir. Kanun
da bir boşluk hissetmekteyiz. İşçi yapı koope
ratiflerine de bu kanunda yer verilmelidir. 

Müsaadenizle biraz da dertlerden sonra ge
cekondu sorunu üzerinde durmak isterim. Bu ge
cekondu sorunu üzerinde hiçbir Hükümet dur
madı bile. Yalnız bu bölgede oturan 2 850 000 
vatandaşımızdan vergileri alındı ve fakat almr 
mış alan ev vergilerine mukabil yapılan hizmet 
<yayot cüz'i idi. Sosyal adalet bir deyimden 
ileri gidememiş, yoksul veya dar gelirli aile
lerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçla
rını karşılayan tedbirinin Devletçe alınmasına 
ait Anayasamızın 49 ncu maddesinin âmir hük
münü tatbik eden cesur bir Hükümet dahi çı
kamamış idi. 5 yıllık plân ise bana, göre çok 
özür dileyeceğim, evet çok özür dileyeceğim 
Senatodan Beş Yıllık Plân ise bana göre ya
lancı bir emzik olmaktan ileri gidememiş fa-̂  
fat Yüce Senatonun nezahatine göre hükümet
lerin almış olduğu bütün tedbirler Makyavelin 
düşünce ve tavsiyelerden ileri gidememiştir. 

Efendim^ Makyaveli derki, «tesadüfen gü
nün birinde Devlet idare etmek fırsatı elinize 
geçerse, idaresizliğin verdiği aczi vatandaşlara 
hissettirmemek için onları mütaaddit hâdiseler 
ile 'Oyalayınız. Vatandaşlar bu oyalamalara alı-
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şıiksıa dış hâdiselere karşı da dış politik tesirle
rin değişmesi yönünden de oylama işle
riyle meşgul olunuz» der. Zira Beş Yıllık 
Plânda 1963 yılından 1967 yılma kadar 
gecekondu bölgelerine 721 195 000 lira para 
harcanması icabederken bu para ne yazık ki, 
sarf edilmediği içindir ki, Yüksek Senatodan 
özür dileyerek; «Bir emzik» tâbirini kullan
dım. 

Meskensizliğin insan ruhunda yarattığı 
tepkileri, problemleri araştıran ne bir politi
kacı ve ne de bir psikolog meydana çıkma
mıştır. 5 Yıllık Plân ekonomik kalkınma 
nın özü idi. Ama bu Plânın tahakkuku için 
evvelâ neler lâzımdı? Para mı, plân mı, prog
ram mı, nüfus plânlaması mı, yoksa hu
zur mu? Huzur insan gücünün en verimli 
olmasını sağlar. Her yerde ve her sahadaki 
huzur ise evde başlar. Tevekelli ihtiyarları
mız ve atasözlerimiz «iki gönül bir olunca 
samanlık seyran olur» demişler. Hakikaten fr-
bu tapularımızı aldığımız zaman gecekondu '&?-
laş bir barakada olsa bize saray gelecek
tir. (Soldan «O senin dediğin aşıklar için») 
Bizde bu kanunun sevdalısıyız. 

BAŞKAN —• Gecekondu aşkı. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Bi 

rada Devletin ve gelmiş geçmiş hükümetlerin 
tutumunu da kısaca arz etmek isterim. Dev
let arsa ofisi konut ve gecekondu kanununu 
bir tarafa itmiş lüks 'meskenleri âdeta des
tekleyici bir rol oynamıştır. Memleketimizin 
zaiten mevcudolan ekonomik, teknik ve malî 
imkânları böylece israf ve dolayısiyle de spe
külatif maksatlara, evet, Devlet alet o1-
muş, gecekondu bölgelerini ihmal etmiş, Dev
let, milletimizin büyük ekseriyetinin gelirine 
uygun düşecek konut yapımını destekle
memesi işte bugünkü anadâvamızin gerek
çesini Devlet bizatihi kendisi hazırlamıştır. 
Bu gerekçede köy alt yapı hizmetlerinin 
ele alınması ve bu yerlere yol, elektrik ve 
rilmemesi, üretici sınıfın tüketici sınıf hali
ne doğru akımının önleyememesi köylünün 
karnını bizatihi Hükümet ve Devletin köyd^ 
duyuramaması, toprak reformu ve zirai reform 
gibi köylüyü köyünde bağlıyacak tedbirle
rin vaktinde alınmaması karşısında elbette 
köylü aç kalacak değildir, şehire .koşacak, 

nerede bir fırsat buldu ise orada kon duşu
nu yapacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, belki benden sonra daha 
çok konuşmak istiyen arkadaşlarımız var
dır. Kanunun üzerinde bâzı muhterem zevat
lar fikir teatisinde bulunmuşlar, bu meyan-
da Amerikalı Mr. Berksan Bakanlığa rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor beni tatmin etme
miştir. Zira Mr. Vetsal'in raporu ancak ön
leme bölgelerinde yapılacak işleri zikret
mektedir. Fakat asıl şu kanunun yayımı 
tarihinden önce, olan, şu andaki gecekondu 
sorunu üzerine eğilmemiştir. Yine Sosyal Ant
ropoloji, Eritroloji Profesörü Hart bu gece
kondu sorunu üzerinde durmuş yalnız bu za
ten teklifleri de İslah bölgelerine mahsus
tur. Buda yerinde bir tekliftir arkadaşla
rım; Ama asıl gaye ıslah bölgeleriyle bir
likte bu bölgede yaşıyan vatandaşların hu
kukî durumu ne olacaktır? işte bu akıl hoca
larımız maalesef bu bölgede yaşıyan vatan
daşlarımızın hukuku üzerinde durmamışlar
dır. 

Bir de, inşaat Mühendisleri Odalarının 
bildirileri var. Bildiriler şimdi moda oldu. 
Onların da bildirileri var. Ben mühendis de
ğilim ama, gecekonduda oturan bir vatandaş 
olarak ben bu bildiriyi okudum ve -oku
yunca güldüm. Çünkü, ortada bir dâva var. 
Dâvanın üzerine eğilmiyorlar da «virgül» 
veya «gibi» cümle deyimleri üzerinde duru
yorlar. Asıl dâvanın üzerine eğilmediklerini 
büyük bir üzüntü ile ifade etmek isterim. 

Netice olarak aziz arkadaşlarım, bu ka
nun çıkmalıdır. Çünkü burada en mühim hâ
dise tesbit işidir, havadan fotoğrafların çe
kilmesi işidir. Bu ancak yaz aylarında ola
cak bir iştir. Kanunun ufak tefek sakat 
kısımlarım doğrultalım derken anadâvayı kay
bedeceğiz. Ben bir hekim olarak bunu do
ğum hengâmesi anına benzetmekteyim. Eğer 
çocuğu kurtaralım dersek ana" elden gide
cektir. Yani bu kanunun ufak tefek mad
delerini düzeltmeye kalkarsak anadâva elden 
gidecektir. 

Kabul buyurmanızı hepinizden rica eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, mu'htftî em arkadaşlar; jmi ik-
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tidara bu kürsüden ilk tenkidi yönelttiğimiz 
zaman mevzu gecekondu dâvası idi. O zaman 
İzmir'de, İstanbul'da, çok müessif hâdiseler 
olmuş idi. Ve ıbir yangın tesiri yapan bu hâdi
seler karşısında Hükümeti uyarmak ve bilhas
sa bu hususta neler yaptığını da öğrenmek ica-
hediyordu. Bu tenkidlerimi o zaman biraz sert 
bulanlar vardı. Fakat Sayın Bakan tenkidleri
mi okuduktan sonra olgunluk gösterdi. Ken
dilerine kazandırdığını bu fırsat dolayısiyle Ge
cekondu kanunu tasarısı üzerindeki çalışmala
rını hızlandırdıklarını ve diğer yönden de bil
hassa bundan sonra mülkiyet haklarını Anaya
sanın teminatı altında muhafaza edeceklerini 
de müjdelediler. Ve bu vesileyle de İstanbul, 
İzmir ve Antalya'ya kadar çok faydalı bir ge
zide bulundular. Seyahat intibalarıni döndük
ten sonra da 'hana anlatmış oldular. 

Şimdi, Yüce (Senatonun huzuruna gelen bu 
kanun dolayısiyle de Sayın Bakana ve bu ka
nunu hazırlamakta geceli gündüzlü kıymetli 
mesai sarf eden İmar ve İskân Bakanlığının 
yüksek mühendis ve mimarlarına ve erkânına 
bilhassa teşekkür etmeyi lbir vazife addederim. 
Ben ne demiştim, ne istemiştim? Anayasanın 
teminatı altında bulunan tapulu, tapusuz sa
hipli araziye tecavüzler, işgaller ve müessif 
vakalar oluyor. Her gün önüne gelen biçimsiz 
gecekondular yapıyor, memleketlerin estetik 
güzellikleri ihlâl ediliyor ve gecekondular bir
çok suçların ve suçluların 'barınağı haline geli
yor. Bir arsa ve mülkiyet anarşisi tehlikesi kar
şısındayız, demiştim. 

Şimdi bu kanunu okuduğum zaman mem
nuniyetle müşahede ediyorum ki bu arsa ve 
mülkiyet anarşisine kesin olarak nihayet veren 
bâzı maddeler tasarıda yer almıştır. Başkası
nın mülkiyetinde olan, bunların içindekilerin 
hâzı haklarını da, barınma ihtiyaçlarını da na
zara alarak yıktırılacak veya sahipleriyle Hü
kümet arasında Hükümetin delaletiyle anlaş
malar yapılacak, bu şekilde 'bir arsa ve mülk 
anarşisine birçok maddelerle müdahale edilmiş 
ve bu önlenmiştir. Bu yerinde, takdire değer 
bir tedbirdir. Bilhassa tasfiye bölgelerine 
aidolan kısımda bu hususlar enine boyuna yer 
almıştır. Tatbikatında da aynı açıdan hâdise
lere bakılarak aynı iyi niyetle hareket edildiği 
takdirde memleketin bir ıstıraıbı dindirilecek 
ve bir yara sarılmış olacaktır. 

•Şimdi, diğer hususlara geliyorum. Gecekon
duların doğuşu bu kürsüden çeşitli şekillerde 
izah edildi. Ben bunları uzunboylu tekrardan 
kaçınarak yalnız eksik bulduğum ve varit gör
mediğim hususlara dokunacağım. 

Gecekonduların doğuş sebepleri evvelâ sos
yal hâdiselerdir, sosyolojiktir. Sonra, ekono
mik -se'beplere dayanmaktadır ve sosyaloji bize 
göstermiştir ki, daima köylerden şehirlere doğ
ru bir aikım başlar. 18 nci asırda Avrupa'da 
buharın sanayie tatbikinin gösterdiği büyük 
inikişaflar 'karşısında büyük sanayie doğru gi
dildiği vakit şehirlerin çekici karekteri köyler
den şehirlere bir muhacereti medburi kıldı. Fa
kat bizdeki durum aynen .böyle değildir. Çün
kü bizde henüz büyük endüstri kurulmamıştır. 
Bizde daha aiyade köylerdelki itici kuvvetler, 
köylerdeki anormal haller 'köylüleri sıkıştıra
rak şehirlere itmiştir. Yalnız şehirlerde orta 
çapta bir meşgale ve endüstri bunları tuta'bil-
miştir. Demek köylerdeki bu sosyal ve ekono
mik sebepler 1948 den, daha doğrusu İkinci 
Dünya HarMnin hemen Sonunda başlar. Bu
nun en mühim sebeibi de Marshall yardımıdır. 
MJarshall yardımı köylüye alet, edevat, kredi 
ve çeşitli imkânlar sağladı. Ve memlekette 
Atatüı'k'ün bizzat gerçekleştirmek istediği ip
tidai ziraati karasapandan motorlu sanayie 
doğru götürdü. Diğer taraftan artan nüfus 
da buralarda bir sosyal problem doğurdu. Çün
kü insan emeği sıfıra inince veya sıfıra yakla
şınca ve yine meşgaleler bulanamayınca ba'ba-
dan 'kalma mahdut sayıdaki ziraat usullerinin 
dar çerçevesi içinde kalınınca bu göçler köyler
den şehirlere doğru bir istikamet aldı. 

İkinci mesele, yine İkinci Cihan Harbinden 
sonra artan nüfus ve para kıymetindeki düşüş 
birçok mevduatın gayrimenkule yatırılırı ge
rek şahsi özel sektör ba'bında ve gerekse Dev
let inşaatları köylerden birçok işçi, usta ve kal
fa, amele celbine söbeboldu. Bu şekilde gece
kondular doğdu. Nitekim 'bunu 'biz bugünkü 
rakamlarla daha 'beliğ 'bir şekilde ifade edebili
riz. Bugünkü gecekondularda yaşıyan insan
ların yüzde 22 si usta, kalfa ve sanatkârdır. 
Yüzde 32 si isçi, çırak ve çırakla kalfa arasın
daki kademedeki insanlardır. Görülüyor ki, 
bunun büyük rolü olmuştur. Fakat yalınız se
bep bu değildir. Hayat pahalılığı da, geçim 
darlığı da 'burada rol oynamıştır. Devlet dai-

— 861 — 
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relerinde ve özel yerlerde çalışan kapıcı, kalo
riferci, bahçıvanlar, şoförler ve müstahdemler 
de gecekondularda bulunmaktadırlar. Bilhas
sa bu smıf yani, odacı, kapıcı gibi Devlet dai
relerinde çalışanlar yüzde 12 yi teşkil etmek
tedir. Şimdi bu vaziyet karşısında sosyal me
seleyi açıklığı ile görüyoruz. 

Ekonomik sebeplere gelince : Eskiden bir
çok büyük yerlerde eski tezgâhlara dayanan 
endüstri vardı. Fakat bu endüstri inkılâptan 
sonra çeşit değiştiremedi. Meselâ buna en bariz 
misâl olarak Diyarbakır ve Elâzığ'da geniş çap
ta ipek dokuyan fabrikalar vardı, işçi ve us
talar vardı. Fakat çarşaf, peçe gibi eski kadın 
kıyafetleri inkılâptan silinip süpürüldükten 
sonra bunlar gömleklere, pijamalara ve dahn 
asri kıyafetlere inkılâbedemedi. Bu fab
rikaların kapanması da bir buhran yarattı ve 
'bu işçi ve ustalar da şehirlere doğru göçmek 
•mecburiyetinde kaldı. Aynı şeyi kısmen Bur-
sa'da ve diğer yerlerde de görüyoruz. Fakat 
Bursa şayanı memnuniyettir 'ki, derhal modern 
sanayie inkılâbederek bu tezgâhlarını da ka-
paımamıştır. Bu gibi iktisadi sebepler de mev
cuttur. 

Şimdi bu kanun gecekonduları önlemek ve 
gecekonduları ıslah etmek gayesini güttüğüne 
göre ve zaten demin şikâyet ve tenkidlerimi de 
hulâsa ettiğim zaman, bu kanunun o zaman 
hangi ihtiyaçlardan doğduğunu arz ve ifade 
etmiş bulunuyordum. Onun için bu kanun ben
ce bâzı ufak tefek aksaklıkları ve eksiklikleri 
olmakla beraber günün ihtiyaçlarını, âcil zaru
retlerini önlemektedir. Ama bu eksikleri de 
yapılacak talimatnamelerle önlendiği takdirde 
bu da giderilmiş olur. Bu mevzuda vücuda ge
tirilmiş ilk kanun, ilk çalışmadır, tabiî her şey
de olduğu gibi kanunlar hayatı takibeder, za
manla tekâmül eder. Yalnız ben kanunun bu 
meziyetlerini sayarken imar ve İskân Bakan
lığına düşen ve kanunda eksikliklerini gördü
ğüm hususlara temas etmekten ve temennileri
mi söylemekten kendimi alamıyacağım. 

Şimdi gecekonduları önlemeli için hukukî 
tedbirler vardır. Maddeler de epeyce sarihtir 
ve formalitelere boğulmadan acele usulü mu
hakemeye tabi tutulmuştur. İyi bir şeydir. Ge
rek gecekondu sahibi için, gerekse /mülkiyeti 
ihlâl edilen vatandaşlar için iyi teminattır. 

Yalnız gecekonduların önlenmesi için gerekli 
sosyal ve ekonomik tedbirler biraz zayıf dır. 
Arkadaşlar, gecekonduları yalnız kanunla ön
lemenin imkânsız olduğunu hepiniz takdir bu
yurursunuz. Çünkü kanunlar sosyal hâdise
lerin kökünü, âmilini değil, ancak neticesini 
önler. Kökünün, âmilinin sebeplerini ortadan 
kaldırmalıyız ki, gecekondu yalnız hukukî ted
birlerle değil sosyal ve ekonomik tedbirlerle 
önlenmiş olsun. Şimdi bu nedir? Bir defa köy
lerde sosyal hayatı, ekonomik hayatla beraber 
inkişaf ettirmek, toprak reformunu birçok ar
kadaşlarımız beyan buyurdular bunun da rolü 
vardır. Fakat bununla beraber geniş çapta 
ziraat reformu daha ziyade bu köylerde sosyal 
ve ekonomik hayatı ihya edebilir ve köyleri 
kısmen tutabilir. 

İkinci mesele; endüstrileşme 'meselesidir. 
Türkiye'nin kalkınması toprak reformuna 
değil Türkiye'nin kalkınması birinci derecede 
endüstrileşmeye bağlıdır. Memnuniyetle bunu 
Hükümet programında da müşahade ediyoruz. 
Doğrusunu söylemek lâzımgelirse, buna geniş 
bir yer verilmiştir. Yalnız bunu tatbik etmek 
ve tatbik ettirmek ve ilmî yollardan bu gaye
lere varmak ne zaman ve ne dereceye kadar 
mümkün olabilecektir? Yeni iktidar- bunları 
tatbike muvaffak olabilecek midir? ondan ay
rı bir mesele. Yalnız İmar ve İskân Bakanlığı
na düsen bir mesele vardır. Bugün Türkiye'nin 
3 yerinde organize sanayii pilot bölge olarak 
ele alınmıştır. Birisi Bursa, diğeri Manisa, üçün
cüsü de Ankara olsa gerektir... (Zonguldak ses
leri)... olabilir. Ben Ankara diye hatırlıyorum. 
Şimdi bu pilot bölgelerde organize sanayii ku
rulurken gecekonduları ayarlamak gibi büyük 
bir vazife İmar ve İskân Bakanlığına düşüyor. 
Eğer biz bunları şehirlerin hemen burnunun di
bine koyarsak bu organize sanayii gecekondu
larla şehirlere bitiştirmiş olacağız. Bugün bir
çok şehirlerimiz tarihî, mimari ve estetik husus
ları olan yerlerdir. Ve bunların sosyal hizmet
leri, kanalizasyonu, elektriği, suyu ve sairesi 
ancak bu nüfusa bu mesahaya göre ayarlanmış
tır. Bu itibarla önleme bölgeleri, yani yeni ge
cekonduların yapılacağı bölgelerin bu sanai böl
gelerinden bir hayli uzakta olması ve önleme 
bölgelerinin şehirler araşma mesafeli olarak sı
nai bölgelerinin . girmesinde büyük fayda ola
caktı. Ben gecekonduların Ankara Kalesinin et-



C. Senatosu B : 90 20 . 7 . 1966 O : 1 

rafında olduğu gibi tarihî ve mimari bakımdan 
şehrin estetiğini bozmasını hem bir felâket ola
rak telâkki ederim, hem de yeni kurulacak şe
hirlerin kurulmasını önlemiş oluruz. İmar ve 
îskân Bakanlığının bu mimari ve estetik değer
leri muhafaza etmek hususunda bir, ikincisi sa
nayi bölgelerinin bugünkü şehirlerden mümkün 
olduğu kadar uzak ve onların ötesinde de yeni 
gecekondu bölgelerinin yani önleme bölgesi 
diye kanunda yer almıştır. Oralarda kurulma
sına bilhassa büyük itina göstermesi iyi niyetle 
başladıkları vücuda getirdikleri kanunun seme
reli neticeleri olabilir. Şehirlerin inkişafını mi
mar arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Umumi
yetle Batıya doğrudur. Fakat bâzı zorlamalar 
ve Hükümet müdahaleleri bunları Doğuya da 
çekebilir. Şimdi kanunun ekonomik müeyyide
lerinde başlıca krediyi görüyoruz, fon mesele
sini görüyoruz ve buna benzer tedbirler... Fa
kat, bunlar zayıf tedbirlerdir. Ama, bu da bütçe 
ile plânla mümkündür. Bunu kanuna isnadede-
bileceğimiz bir zaıf olarak ifade etmeyi doğru 
bulmuyorum. 

Yine İmar ve İskân Bakanlığına düşen mü
him bir şey vardır ki, dolayısiyle Hükümeti Ka
bine içerisinde temsil ettiği için bu vazife ken
dilerine düşüyor. Şimdi, memur, odacı, müs
tahdem, daire şoförlerinin barındıkları gecekon
dular, mevcut gecekonduların yüzde 25 ini teş
kil ediyor. Bu itibarla Hükümet bunlar için biz
zat meskenler yaptırmalıdır. Bugünkü sosyal 
meskenler tipinde meskenler yaptırmalıdır. 
Uzak mesafelerden bunları kurtarmak hem 
bunların bulundukları yerdeki çalışma randı
manlarını artırır, hem de Hükümet eliyle yapıl
mış olan bu meskenler daha dayanıklı, daha ik
tisadi, daha estetik bir değer teşkil eder. Bu şe
kilde gecekonduların da azalmasına yüzde yir-
mibeş nisbetinde bir yardım yapılmış olur. 

Şimdi kanunun beğendiğim maddelerinden 
birisi de; bu gecekondu ticaretini önliyen bir, 
iki maddesidir. Şunu itiraf etmek gerekir k i ; 
apartmanı olan birçok insanlar gecekondu böl
gelerinde arsalar işgal ederek evler yaptırarak 
geniş sahaları çevrelemekte, iş sahaları çevre
lemekte orası kıymetlendikten sonra, tapuya 
bağlıyarak satmaktadırlar. Bu müessir bir va
kıadır. Kanunda cezai bir müeyyideye rasla-
madım. Yalnız bir gecekondusu olana bir rüç-
han hakkı tanınıyor. Kanunun gözettiği istifa

deler sağlanıyor. Fakat, 2 nci 3 neü gecekondu
su olduğu takdirde, bu haklardan istifade etti
rilmiyor. Bu müeyyideyi ben biraz zayıf bul
dum. Maddelerin müzakeresinde bunu arz ede
ceğim. Size bir kaç rakam vermekle bu gece
konduların yalnız bu zaruretten doğmadığın}, • 
bunların içerisine bâzı entrikaların da karıştj-
ğını teslim buyuracaksınız. Mevcut gecekondu
ların yüzde altmışı sahiplidir. Yüzde 40 nispe
tinde olan bir miktar kirada oturuyorlar; yani, 
kendi yaptıkları, kendilerinin malı olan mesken
lerde değil... Demek bunun ticaretiyle de iştigal 
edenler mevcuttur. Bu hususta Cezai müeyyide
leri kanunda zayıf buldum. Fakat dediğim gibi, 
bunlar, İmar ve İskân Bakanlığının bir tali-
matnamesiyle bu işleri ciddiye alarak titiz bir 
hassasiyetle tatbik etmesiyle de bertaraf edile
cek kadar küçük kusurlardır. 

Şimdi İmar ve İskân Bakanlığından bu ka
nun geldiği halde yalnız imar işlerini ilgilendi
riyor branşlar. Yani İmar ve İskân Bakanlığı
nın, bu çalışmaya muvazi olarak İskân Umum 
Müdürlüğünün bir çalışması olmamıştır. Şehir
lerin mühim problemlerinden birisi de yerleş
medir. Sonra iç iskân meselesi vardır. Bu doğ
rudan doğruya İskân Umum Müdürlüğünü il
gilendirir. Fakat kanun bugünün zaruretlerini 
ve şedit ihtiyaçları önlemek maksadiyle yapıl
dığı için ben bunu bir kusur olarak telâkki et
miyorum. Yalnız benim temennim, şudur ki ; 
kanundan sonra İmar Bakanının riyasetine Zi
raat Bakanı, Sanayi Bakanı, bilhassa toplana
rak, Bakanlar seviyesinde bu meseleleri, yani 
memleketin yerleşme meselesini, mesken mese
lesini iç iskân meselesini ve umumi mesken po-
litiksmı ve endüstriyle gecekondular ve bundan 
sonraki meskenleri arasında koordinasyonu sağ
lamak üzere evvelâ bakanlar seviyesinde bir 
toplantı ondan sonra en yetkili kimselerden mü
teşekkil bakanlaraltı seviyede devamlı olarak 
çalışabilecek bir komitenin kurulması bugün bir 
zarurettir. Zira gecekondu sayısının artımı kor
kunç bir şekil almakta ve bizi dehşete düşür
mektedir. Sizlere iki rakam vermek suretiyle 
görüşlerimi arz etmek imkânını bulacağım. 

1960 da 240 bin gecekondu ihtilâl Hüküme
tinden teslim alınmıştı. 1964 senesinde bu ra
kam 370 bine çıkmıştır. Dünkü Hürriyet gaze
tesinin verdiği malûmata ve mimar odalarının 
neşrettiği bir bildiriye göre, bugün 400 bin ge-
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cekondu mevcuttur. Demekki bu miktar art
maktadır. işte bu artışı önlemek için arz ettiğim 
gibi bu rakamların dehşeti kargısında sayın, de
ğerli ve bu mesaisiyle kendisini tebrike lâyık 
gördüğüm imar ve iskân Bakanı olan arkada
şın böyle bir toplantıya öncülük yapmasını ve 
şimdiden bu seferberliğin içerisine girmesini en 
halisane bir temenni olarak arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym altı üye görüşmüştür; 
bir takrir vardır, efendim, tümü üzerindeki mü
zakerenin kifayeti hakkında... 

Saym Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, tümü üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Takrir hakkında konuşmak is
teyen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

imar ve İskân Bakanı Sayın Haldun Men-
teşeoğlu, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım, huzurlarınıza getirmiş 
bulunduğumuz Gecekondu kanun tasarısı üze
rinde fikirlerini, terikidlerini ve tavsiyelerini 
izhar buyuran bütün değerli arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunarım. Hiç şüphe yoktur ki, 
gecekondu meselesi Türkiye'mizin mühim bir 
problemi olmak hasletini yıllardan beri muha
faza edegelmiştir. 

Biz tecrübelerin getirmiş olduğu sonuçları, 
ilmin ve ihtisasın tavsiyelerini dikkate alarak 
ve bu mevzuda çalışmış çeşitli partilere men
sup Parlömanter arkadaşlarımızın Yüce Mec
lislere sevk etmiş oldukları kanun tekliflerin
den de faydalanarak huzurunuza bu kanun ta
sarısını getirmiş bulunmaktayız. Konuşan ar
kadaşlarıma özetle cevap arz etmeden evvel bu 
kanunun temel prensiplerini, getirdiği sistemi, 
metodu kısaca huzurunuzda hulâsa ederek tak
dim etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ gecekondu 
meselesini gerçek kıstaslar içerisinde teşhis et
mek lâzımdır. Ve sonra, gecekondu meselesi
ni doğuran genel sebepleri de objektif olarak 

tesbit etmek iktiza eder. Gecekondu, mesken 
probleminin içerisinde değil, dışında, hattâ 
ona nazaran istisnai bir mesele olma niteliğini 
taşımaktadır. Bunun için kanunumuzu, Tür
kiye'nin mesken problemini çözen bir kanun 
olarak mütalâa etmekte isaJbet yoktur. Çünkü, 
bu kanun mesken probleminin ayrı bir kısmını 
istisnai yönünü teşkil eden gecekondu proble
mini kısa vâde içinde ve üçlü tedbirler sistemi 
halinde kaııalize etmek iddiasını taşımaktadır. 
Bu cümlemden çıkan mâna şudur ki; gece
kondu meselesinin halli iki kategorideki tedbir
lerle mümkündür. Bir, uzun vadeli tedbirler. 
İki, kısa vadeli tedbirler. Gecekonduyu doğu
ran genel sebepler : Sosyo ekonomik sebepler 
diye özetlenebilir. Bunu biraz daha tadadeder-
sek, sebepleri şu noktalarda toparlıyabiliriz : 
Memleketimizdeki işsizlik, kırsal sahalarda köy 
ve köy çevrelerinde medeni şartlardan mahru
miyet, sosyal, ekonomik ve kültürel imkân
sızlıklar ve nihayet büyük şehirlerin nimetle
rinden faydalanma psikolojisi, beşerin istida
dı ve en nihayet mesken ihtiyacının baskısı. 
Gecekonduyu doğuran bu genel sebeplerdir. 
Bu sebepleri kaldırdığımız takdirde, önledi
ğimiz takdirde acaba gecekondu meselesi ken
diliğinden halledilecek veya başka bir deyimle 
köylerden şehirlere olan akım duracak mıdır? 
Durmıyacaktır, muhterem arkadaşlarım. Çün
kü, bu hayatı geçirmiş olan ve bugün gelişmiş, 
örnek memleket diye ifade edebileceğimiz Batı 
memleketleri ve bu memleketleri bütün bu se
bepleri halletmiş, yani, birçok hatip arkadaşı
nım ifade ettikleri gibi; sanayileşmiş, ziraat 
reformunu yapmış, ziraatini modernize etmiş, 
bölgesel plânlamaya dayanan bir genel yerleş
me plânlarını yapmış bölgeler arasındaki den
gesizlikleri gidermişlerdir ama, yine, o memle
ketlerde köylerden şehirlere doğru bir akım 
vardır. Bunun en tipik misali Fransa'dır, Ame
rika'dır. Buraları ziyaret eden arkadaşlarım 
görmüşlerdir ki, çok yakın bir zamana kadar 
Paris'in etrafında bidonvillerden geçilmezdi. 

Şu halde bu uzun vadeli dediğimiz tedbirle
ri almış olmamıza rağmen yine köylerden şe
hirlere akım olacak, yine gecekondu mevcudi
yetini muhafaza edecektir. Ama nisbeti azala
caktır. Elbette uzun vadeli tedbirler, bu akı
mın nisbetini muayyen bir seviyede tutmakta 
ve indirmektedir. Ama yine akım olmaktadır. 
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Şu halde kısa vadeli tedbirler manzumesine de 
ihtiyaç vardır. İşte huzurunuza getirmiş oldu
ğumuz kanun kısa vâdede bir tedbirler siste
mini getirmektedir. Şu halde'bu kanuna lüzum 
vardır, ihtiyaç vardır. Bu asla inkâr edilemi-
yecek bir gerçektir. Binaenaleyh, gecekondu 
problemi sosyal ve ekonomik tedbirler çerçe
vesi içinde 'halledilmelidir. Bu meselenin genel 
problemidir. Bu halledilmeden özel problem 
halledilmez tarzındaki fikri savunmaya imkân 
yoktur. Böyle bir lüzumdan doğup gelen ka
nun şu hedefleri taşımaktadır veya şu genel 
prensipleri ihtiva etmektedir : Bir defa gece
konduyu ibir vakıa olarak kabul ediyor ve 
mevcut geeekandüları ısiaha ve tasfiyeye tabi 
tutuyor. 

Diğer taraftan da gecekondu yapımını ön
leyici iki büyük tedbir (getiriyor. Islah ve tas
fiye bölgeleri diye adı geçen ibıı bölgelerin özel
liği şunlardır: Gecekondu semti eğer objektif 
esaslara göre, ıslah kabiliyeti taşıyorsa bunu 
ıslah bölgesi olarak tesbit edeceğiz. Kamu hiz
metlerini getireceğiz. Yani, elektriğini, suyu
nu, yolunu, kanalizasyonunu yapacağız. Ye ge
cekondu sahiplenme gecokoııdulannı onarmak 
imkânını vereceğiz. Teknik yardım ve kredi 
vermek suretiyle bu imkânı bağlıyacağız. Bu 
suretle ıslah bölgeleri o bölgeler için yapılmış 
olan ıslah ve imar ve parselasyon plânlarının 
uygulanmaları istikametinde kendine has bir 
mimari hüviyet taşıyan normal mesken sahala
rı olacaktır. Tasfiye bölgelerinden kaselimiz 
bu arz ettiğim ıslah bölgelerinde imar planlan
ılın uygulanması dolayısiiyle tasfiyesi icabeden 
gecekondulardır. Bir değerîi ıaııkadaşımm bi
raz evvel ifade ettiği gibi şehrin tarihî eserleri 
içinde ve dışında bulunan gecekondular belde
lerin turistik ehemmiyet taşıyan sahalarında te
kasüf etmiş gecekondular ve nihayet bu ka
nunda geçen kıstasa göre ıslah kabiliyeti olrnı-
yan gecekondular tasfiyeye tabi tutulacaktır. 
Ama, 'bu tasfiyeye tabi tutulan gecekondu sa
kinlerime önleme bölgelerinde bir konut temi
ni sağlanacak ondan sonra gecekondusu yıkıla
caktır. Şimdi mevcut gecekonduların ıslahı 
içim üçlü sistemin iki unsuru bunlardır. 

Önleme nasıl ele alınmıştır? Arz etmiştim 
bi, ikd tedbir getiriyoruz. Birisi nizami tedbir
dir. Bu kanunun neşir 'tarihinden itibaren ge
cekondu yapımı yasaktır. Hodbehot, mülkiyet 

hakları tecavüz edilemiyecek, Sayın Alpisken-
cler'in ifade 'buyurdukları gibi (mülkiyet ve ar
sa anarşisine son verilecektir. Bu tedbir gel
mektedir. Ye bu tedbir gayet kesin 'ifadelerle 
ele alınmıştır. Çünkü halen mer'i olan 6188 sa
yılı Kanunun bu husustaki hükmünün za'fı Tür
kiye'de gecekondu yapımını muayyen bir nis-
bette vasıta olmuştur. Binaenaleyh tecrübeler 
bize hükmün kifayetsizliğini gösterdiği için bu 
müeyyideyi iki etapta değil, bir bütün halinde 
ve gayet kesin bir müeyyide halinde koymuş 
bulunmaktayız. Ama bu tedbir de kâfi değil' 
dir. Çünkü bu mesele sosyal bir meseledir. 
Sosyal tedbirleri de almamız lâzımdır. 

İş de kanunumuz bunu da düşünmüş, önleme 
bölgelerinde bu vatandaşlarımızın mesken ihti
yacı sağlanmış, teminat altına alınmış ve aynı 
zamanda gecekonduda oturmıyan ama meskene 
ihtiyacı bulunan yoksul ve dar gelirli vatandaş
larımızın bu bölgelerde mesken sahibi olmaları
nı da emniyet altına almış bulunmaktadır. Şu 
halde, hu kanun gecekondu yapımı •karşısında 
ıgayrinmşru yolu tıkamakta ve meşru yolu aç
maktadır. Ye dolayısiyle Anayasamızın 49 ncu 
maıdesinin son fıkrasını yaui yoksul vıe dar ge
lirli vatandaşlara sıhhi şartları haiz konut te
mini için Devlet tedbir alır hükmü realize edil
miş, diğer taraftan hükümet programında der
piş ettiğimiz «mesken politikamızın yoksul ve 
dar 'gelirli vatandaştan bağlıyarak bütün va
tandaşları konuta kavuşturmak hedefimizdir» 
vadimize vefa göstermiş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, ıslah bölgelerinin 
kısaca hususiyetini arz etmiştim. İmar plânları 
olacak, bunlar tatbik edilecek, gecekondula
rını buna göre ıslah edecekler ve sonra bu böl
geler hukukîleşeceklerdir. Yani vatandaşlar 
meskenlerinin tapusunu alacaklar. Ye bir ko
nut sahihi olmanın sosyal güvenliğine sahibo-
lacaklardır. Kanunun taşıdığı mühim espriler
den birisi de budur. Zannediyorum ki, bu kı
sa mâruzâtımla ıkanunun özelliklerini, sistemini 
izah etmiş bulunmaktayım. Şimdi, sırası ile de
ğerli arkadaşlarıma arzı cevabedeceğim. 

Sayın Fikret Gündoğan arkadaşım gecekon
du meselesi kendi tabiri ile «soyut bir konut 
problemi, değildir» dediler. Bu teşhis doğru
dur. Biraz evvel de izah ettiğim 'gibi konut 
probleminin istisnai bir yönüdür. Sonra gece
kondu doğumunun bir takım ekonomik sebep-
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lere dayandığını, bunlar halledilmedikçe, özel 
bir problem karalkteri taşıyan bu işin halledile-
miyeceğine işaret ettiler. Biraz evvel arz ve 
izah ettiğim gibi, uzsun vadeli tedbirler safhası 
içinde mütalea edilen bu görüşler yerindedir, 
lüzumludur. Fakat, kâfi değildir. 

Uzun vadeli tedbirler konusunda Hüküme
timizin politikasını bu vesile ile kısaca özetle
mek isterim. 

Türkiyenin kalkınması hiç şüphe yok ki, eko
nomisinin büyük esas olarak sanayie dayanması 
ile mümkün. Ziraatinin modernize edilmesi, ziraat 
reformunun yapılması ile ve istihsalinin artırıl
ması ile mümkündür. Bu konular Hükümet prog
ramımızda çok açık şekilde ifade edilmiş ve rea-
lize edilmesi sistemlerine .bağlanmıştır. Diğer ta
raftan, Türkiye'mizin bir genel yerleşme po
litikasına veya bir başka tabirle genel yerleşme 
plânına ihtiyacı olduğu da bir vakıadır. Ama, Tür
kiye'nin genel yerleşme plânının yapılabilmesi 
için birtakım önçalışmalara ve önplânlara 
ihtiyacı olduğu da bir vakıadır. Bir ülkenin böl
ge plânlaması yapılmadan bölgenin ekonomik, 
sosyal ve demografik potansiyeli, kudreti or
taya konmadan ve plânlamadan o ülkede bir 
genel yerleşme plânlaması ve kesin hatlarla 
bir genel yerleşim politikasının tespitine imlkân 
olmadığı aşikârdır. Şu halde, bunlar yapılmadan 
gecekondu kanunu çıkmamalıdır tarzındaki bir 
mütalâa bizi yanlış neticelere götürür. Bugün 
Türkiye'de, benim bakanlığınım kadrosu içinde 
bir bölge plânlama ünitesi vardır. Bütün yurda 
sâri ve şâmil olarak bölge plânlaması yapılmak
tadır. 

Bu bölge plânlamaları 1968 senesinde bütün 
yurtta bitirilmiş, doneleri tesbit edilmiş, tav
siyeler ve dokümanlar elde edilmiş olacak ve 
bir genel yerleşim plânlamasının bütün vesa
iki sağlanmış bulunacaktır. Şu halde Türkiye 
gerçek ve ilmî mânada bir genel yerleşim plân
lamasına 1968 yılında nail olabilecektir. Çünkü 
doneleri ve lüzumlu dokümanları ve tavsiyele
ri, istatistikleri, grafikleri o zaman elde edebi
lecektir. Şu halde arkadaşımın fikrini kabul 
ettiğimiz takdirde 1968 ve 1969 yılma kadar ge
cekondu problemine el atmamak o meseleyi çöz
memek lâzımdır. Bunun mânası da şudur ki; 
gecekonduya kamu hizmetleri gitmesin. Yani 
gecekonduya ışık gitmesin, yol gitmesin, su 
gitmesin, kanalizasyon gitmesin. Bu ise sosyal 

adalet duyguları ile kabili telif olmıyacak bir 
noktai nazardır. Ve tahmin ederim ki, değerli 
arkadaşımın felsefesi de, gönlü de buna rıza 
göstermiyecektir. Şu halde genel yerleşim plâ
nı olmadan gecekondu problemi çözülemez fik
rinin bugünkü gerçekler karşısında isabeti ve 
değeri yoktur. Ama mesken problemi de dik
kate alınmalıdır fikrini yerinde buluruz. Biz 
de, Hükümetimiz de böyle düşünüyoruz. Ni
tekim konut problemini çözen esaslı bir kanun 
tasarısını Büyük Meclise takdim etmiş bulun
maktayız. Bu konuda son cümle olarak şunu 
ifade etmek isterim; bu basında da, bâzı mes
lekî gruplar tarafından da deklere edilen bir 
keyfiyettir. Gecekondu bir vakıadır, süratle 
çözülmesi lâzımdır, ekonomik ve sosyal tedbir
lerin menşcinde ve sinesinde bu çözülmelidir, 
genel yerleşme plânı yapılmalıdır, ondan son
ra ele alınmalıdır, noktai nazarı tamamiyle 
nazaridir, teoriktir. Buna asla katılmadığımız 
içindir ki, bu kanunu huzurunuza getirmiş bu
lunuyoruz. Ama genel yerleşme plânının mal
zemesini de süratle hazırlamaktayız. 

Arkadaşım, önleme tedbirlerimizi pek itima
da şayan görmediler. Ama görmeyişlerinin se
bebi olarak maziden misaller getirdiler ve de
diler ki; «Politika, siyaset gecekondunun içi
ne giriyor. Kanunlar, tedbirler yürümüyor.» 
Derhal ifade edeyim ki, 'bu kanun tarafsız ve 
objektif olarak tatbik edilecek, politika asla 
gecekondunun içine değil, kenarına dahi gele-
miyecektir. 

Islah ve tasfiye bölgelerinin objektif esas
lara göre tesbit ve tanzimine işaret ettiler. 
Bu fikre biz de katılıyoruz, öyle olacaktır. O 
semtin genel menfaatleri dikkate alınacak, 
şehirleşmenin umumi prensiplerine ittıba edi
lecektir. «Tasfiyenin kriterlerini tesbit etmek 
lâzımdır.» dediler. Doğrudur. Ama bu kriter
leri kanunlarda tadadetmek kanun yapma 
sanatının prensip ve icaplarına uygun düşmez. 
Çünkü kanunlar, prensiplerin ve umumi fikir
lerin sahibidir. Teferruatları tüzük ve yönetme
likler yapar, o görevi onlar alır. Biz de mese
leyi bu görüşle ele aldık. Tasfiyenin kriterleri
ni yönetmeliğimizde gayet sarih ve aydınlık 
idareler içinde tebarüz ettireceğiz. 

Arkadaşımız tesis edilen fonun kifayetsizli
ğine işaret ettiler. Biz birtakım kendi tâbirleri 
ile ölçüler ve kriterlerle kaynaklar aradık. Ev-
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velâ büyük anakaynak elbette ki bütçedir. 
Diğer kaynakların gecekondu ile, meskenle 
ilişkisi olan müesseseler olabileceğini, haklı ola
rak düşündük. Bunların başında sosyal sigor
talar geliyordu. Çünkü gecekondularda oturan 
işçilerimiz vardı. Sonra Emekli Sandığı geli
yordu, gecekondularda oturan küçük memur
larımız vardı. Nihayet Emlâk Kredi Bankası 
geliyordu. Bu da yurt çapında mesken mesele
sini kendisi için vazife yapmış olan bir kurum
dur. Onun da buna katılması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlar, şunu açıklamak isterim 
ki, bu kanuun bir sistem, bir metot, bir meka
nizma getiriyor. Bu mekanizmanın hızlı bir 
tempo ile çalışabilmesi, ihtiyaçları süratle kar-
şılıyabilmesi sizin, Yüce Meclislerin takdirle
rine muallâktır. Bize ne kadar malî imkân ve
rirseniz biz o nisbette yürüyeceğiz ve o nisbet- I 
te bu dâvaları halledeceğiz. Bu kanun bir malî ' 
imkân getiren bir kanun değildir. Bir sistem, 
bir metot getiren kanundur. Ama onların kay- : 

naklarma sadece işaret etmiştir. 

Arkadaşımız istimlâk bedellerinin taksite 
bağlanmamış olmasını kanunun bir hatası ve 
za'fı olarak tarif etmek istedi. Bu konu çok 
münakaşa edilmiştir. Millet Meclisinde de arz j 
ve izah ettim, bizi Anayasamızın bir hükmü i 
bu mütalâaya sevk etmiştir. Çünkü Anayasa- | 
mız umumi iskân projelerinin tatbikinde yapı
lan kamulaştırmaların bedelleri taksite bağla
nabilir, diyor. Bir gecekondu tatbikatını genel 
bir iskân projesi olarak kabul etmeye imkân î 
bulunmadığı için ve Anayasamızın sarih hük
müne karşı aykırı düşeceği endişesiyle bu gö
rüşe iltifat etmedik. 

Değerli arkadaşım, hazırlanan kanunlar için 
teşekkürlerini ifade ettiler. Ben de mukabele ı 
ederim. Yalnız, sözlerini bitirirken dediler ki, 
İmar ve İskân Bakanlığına birtakım görevler 
ve yetkiler veriliyor ve belediyeler bir nevi 
vesayet altına giriyor, korkarım İmar ve İs
kân Bakanlığı bu fakir belediyelere ayrı bir 
fakirlik, ayrı bir külfet getirmesin. 

Değerli arkadaşlarım, tâbir caiz ise, bizim 
vesayet hakkımız ve yetkimiz belediyeler üze
rine bir külfeti değil, bir rehberliği, teknik yar
dımı, malî yardımı ve onlarla bir hizmet koordi
nasyonunu getirmektedir*. Onların çalışmaları
na kuvvet olmakta, onlara yol göstermektedir. 

Şu halde kendi tabirleriyle İmar ve İskân Ba
kanlığı belediyelere külfet değil bir nimet ol
manın gayreti ve zihniyeti içindedir. 

Sayın Osman Salihoğlu arkadaşım cidden 
meseleyi gayet objektif açıdan tetkik etti ve 
getirdiğimiz kanun hakkında müspet mütalâa
sını beyan etti. Kendilerine şükranlarımı suna
rım. 

Sayın Cavit Okyayûz arkadaşım, gecekon
du probleminin ne gibi sebeplerle meydana gel
diğini kendine mahsus cazip üslûp ile ifade et
tiler, gecekondu problemine teşhis koydular. 
Ve gecekonduların bilhassa turistik sahalarda 
ve tarihî eserler etrafında olmasını yerdiler. Ve 
bunların tasfiyesinde isabet gördüler. Belediye
lerin bu konuda dikkatli olmalarına işaret et
tiler. Kendilerine şükranlarımı sunarım. 

Sayın İsmail Yeşilyurt arkadaşım kanunu
muzun muhtevasına iltifatlarını izhar buyurdu
lar. Bu vesile ile köylerdeki mesken problemine 
de işaret ettiler. Acaba bunlar ne olacaktır bu
yurdular. Köylerdeki mesken mevzuunu, prob
lemini de huzurunuza getireceğimiz konut ka
nunu kanalize etmektedir. Kendilerine teşek
kürlerimi sunarım. 

Öztürkçine arkadaşım bu mevzuda emek 
vermiş ve kanun teklifi hazırlamış bir arkada
şım bulunması itibariyle kendisini büyük bir 
ciddiyetle ve zevkle dinledim. 

Arkadaşım, kanunumuzu, umumiyetle, be
ğenmektedir. Ama bâzı noksanları olduğuna 
işaret buyurmuşlardır. Bilhassa geçici 5 nci 
maddede mesken mefhumu dışındaki yapıların 
nasıl halledileceği konusuna işaret etmişlerdir. 
Ve bu madde ile 24 ncü ve 25 nci arsa tahsisine 
dair olan maddelerle münasebet, ilişki ve ahenk-
tar irtibat bulunmadığını söylediler. İrtibat 
mevcuttur. Ama bu kanun ticari müesseseleri 
de gecekondu bölgeleri içinde halleden bir ka
nun değildir. Sadece konutların hukukî durum
larını halleden bir kanundur. Bunun dışında 
kalan yapılar elbette ki, umumi hükümlere göre 
kanalize edilecek ve hiçbir haksızlığa imkân ve-
rilmiyecektir. 

Asıl noksan olarak, bu kanunun işçi koo
peratiflerini de kapsamına almalıdır, buyurdu
lar. Halbuki bu koperatiflerle bu kanunumu
zun bir ilişkisi yoktur. Çünkü kooperatifler ko
nusu tamamiyle konut kanununda dikkate alın-
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mıştır. Hakikaten yalnız işçi değil vatandaşları
mızın kuracağı yapı gayesini güden bütün koo
peratiflere el uzatmakta, yardım imkânlarını 
sağlamaktadır konut kanunu. Çünkü bu kanun 
ıkoııut kanunu değil, konut mcvzuunun istisnai 
bir yönünü halleden bir kanundur. Bununla be
raber güzel sözleri için kendisine şükranlarımı 
sunarım. 

Sayın Ferit Alpiskender arkadaşım, bize te
şekkürle sözlerine başladı. Ben de samimiyetle 
mukabele ederim. «Artık bu kanun mülkiyet ve 
arsa anarşisine son veriyor» dediler. Biraz ev
vel de arz ve izah ettiğim gibi kanunun en bü
yük hükmü ve esprisi budur. Çok güzel teşhis 
buyurmuşlardır. Ama biraz evvel izah ettiğim 
gibi, uzun vadeli tedbirler üzerinde Hükümet 
olarak durmanın ve Bakanlığımın da burada 
bir koordinasyon hizmeti görmesine işaret etti
ler. Bu görüşlerine yürekten katılıyorum. Za
ten bu konuda koordinasyon görevini yapmak 
benim Bakanlığıma düşüyor. Bunu zevkle yeri
ne getireceğim. 

Sanayileşme, ziraat reformu konularına işa
ret ettiler. Biraz evvelki mâruzâtım]a bu konu
daki görüşlerimi arz ve izah etmiştim. Bir mad
de olarak da Türkiye'de muayyen sanayi mer
kezleri vardır. 

Bu gelişme ve sanayi merkezlerini yurt ça
pında dağıtmakta isabet vardır dediler. Doğru
dur. Bizim bölge plânlama çalışmalarımız da bu 
istikamettedir. Bölgelerin gelişme merkezleri 
tetfbit edilmektedir. Meselâ Doğu ve Güney - Do
ğuda yaptığımız bölge plânlama çalışmalarında 
Erzurum'u, Van'ı ve kendi memleketleri olan 
Diyarbakır'ın birer gelişme merkezi olarak 
tesbit edildiğini beyan ve ifade etmek isterim. 
Kendileri de bir genel yerleşme plânının, bir is
kân politikasının bütün yönleri ile tesbit edil
mesi lüzumuna işaret ettiler. 

Genel yerleşme plânının nasıl yapılması lâ-
zımgeldiğini biraz evvel arz ve izah etmiştim. 
Bölge plânlama çalışmalarımız bittikten sonra 
Türkiye'nin bir genel yerleşme plânı kesin ve 
katı olarak tesbit edilecek ve uygulama safha
sına intikal ettirilecektir. 

Hepinize şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gecekondu Kanunu 
Kapsam ve tarif 

MADDE 1. — Mevcut gecekonduların ısla
hı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapınıının ön
lenmesi ve bu amaçlarla alınması 'gereken ted
birler hakkında bu kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir/ 

MADDE 2. —. Bu kanunda sözü geçen (ge
cekondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini dü-
zenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı 
kalınimaksızın, kendisine aidormıyan arazi veya 
arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan ya
pılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyeu sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınızla 
arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Belediyelere arsa sağlanması 
MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin ve Va
kıflar İdaresi dışındaki katma bütçeli dairelerin 
mülkiyetindeki arazi ve arşlardan veya Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, be
lediye sınırları içinde olanlar ve 6785 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesine dayanılarak tesbit edi
len mücavir sahalarda bulunanlar, bu kanunda 
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, bedel
siz olarak ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer. 

Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan 
veya 28 . 12 . 1960 tarih ve 189 sayılı Kanun 
kapsamına girinlerle, 4753 sayılı Kanun hüküm
lerince kültür arazisi olarak tesbit edilenler 
veya gerek bu ve gerekse diğer kanunlarda be
lirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Hazine ve
ya özel idare elinde bırakılması Balkanlar Ku
rulunca lüzumlu görülenler bu hüküm dışında
dır. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle yapıla
cak imar veya ıslah plânlarında genel muvaze
neye dâhil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
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amacı ile ayrılan veya ayrılacalk olanlar veya 
yukarda ikinci fıkrlardaki hizmetler için lü
zumlu görülenler, daha önce belediyelere devre
dilmiş ise aynı şartlarla eski sahiplerine geri-
verilir. 

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

5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanı
larak, birinci fıkrada sözü geçen daire ve ku
rumlarca belediyelere devrolunan arazi ve ar
saların ödenmemiş taksitleri alınmaz ve bu se
beple adıgeçen daire ve kurumlar Mıine tesis 
edilmiş ipotek kayıtları kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınım 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmdyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Gecekonduların ıslah, tasfiye 
<ve önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve bi
nasız vaikıf taşınmaz mallardan 3 ncü madde
nin ikinci fıkrası kapsamı dışımda kalanları, bu 
kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üze
re, iaşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere gö
re bedeli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin 
mülkiyetine geçer: 

a ) Arazi ve arsaların bedeli, bulunduğu şe
hir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve 
yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu 
ve sair hususlar da göz önünde bulundurularak, 
ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında an
laşma yolu ile tesbit edilir. 

b)' Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar 
İdaresine ait her hangi bir yapı bulunduğu tak
dirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katı
lır. 

e) (Bedele ait anlaşmazlıklar mıaihallî As
liye Hukuk mahkemelerince basit muhakeme 
usulü ile hallolunur. Bu anlaşmazlıklar tapu 
tesciline engel olamaz. 

Vakıflar İdaresi ve tapu daireleri vakıf ta
şınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile di
ğer vasıflarını açıkça belirten listeleri, talep
leri üzerine en geç 2 ay içerisinde ilgili beledi
yelere bildirmekle yükümlüdürler. 

Belediyeler, kendi malî güçleri ye program
larına göre, bu taşınmaz malların tamamen ve
ya peyderpey tescilini istiyebilirler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer 
kamu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak ka
mu hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf ta
şınmaz mallar ve yuıkarda'ki esaslara göre bu 
idarelere intikal efitirdlir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmdyenler... 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Lüzumlu halinde, belediyeler 
gecekondu ıslaih ve tasfiye sabaları içinde bu
lunan veya bu kanun hükümleri dairesinde ye
niden teşkil edilecek önleme bölgeleri içine 
raslıyan özel mülkiyetteki -arazi ve arsaları ve 
bunlar içerisinde yapı veya sair her hangi bir 
tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak 
üzere, İmar ve İskân Bakanlığının izni ile, sa
hipleriyle anlaşarak satınalmaJbilirler veya ka-
mulaştırabilrler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Belediyeler, gerek kendi mül
kiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve ar
saların yerlerini, tapu kayıtlarım, miktar ve 
özelliklerini açık olarak gösteren, mülkiye amir
liğince onaylanmış liste ve krokileri, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde İmar 
ve İskân Bakanlığına göndermekle ve sonra
dan meydana gelecek değişiklikleri aynı şekil
de bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edikniş'tir, 

Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği 
MADDE 7. — Belediyelerin mülkiyetinde 

bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mül
kiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, be
lediye ımeelisi kararı ile belli edilip, İmar ve İs
kan Bakanlığınca uygun görülenler bu kanun 
hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, belediye meclis
lerince tesbit edilen yerleri redde, aynen veya 
değiştirerek oylamaya veya değiştirilmek üze
re geri göndermeye yetkili olduğu, teklif edi-
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lenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu 
maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir./ 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince beledi
yelere devrolunan arazi ve arsalardan, şehir ve 
ikasaJbalarm ticari, iktisadi, sınai faaliyet mer
kezlerinde veya kesif iş bölgelerinde bulunan, 
bu ve sair sebeplere alım - satım değerleri yük
sek veya imar plânlarına göre belirli bir ka
mu hizmetine ayrılmamış olan veya ucuz konut 
yaptırılması uygun görülmiyenler, Belediye 
Meclisi kararı ve imar ve İskân Bafcanlığmm 
tasvibi halinde, belediyelerce, karşılığı bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere 
12 nci madde ile kurulan fon hesabına yatırıl
mak şartiyle ve yönetmelik esaslarına göre ki
raya verilebilir veya satılabilir veya başka şe-
,kil ve surette kıymetlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... 
'Kabul edilmiştir.* 

MADDE 9. — 7 nci madde gereğince tesbit 
edilen sahalar içerisinde bulunup da, plân ve 
mevzuat icaplarına göre dükkân, han, hamam, 
fırın, gazino, sinema, tiyatro, ıgaraj ve saire 
gibi konut dışında genel ihtiyaçlarla ilgili özel 
tesislere ayrılan yerler hakkında 8 nci madde 
/hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine da
yanılarak belediyelerce devrolunan arazi ve 
arsalardan yapılaea'k imar ıslah plânlarına gö
re, yol, meydan, park, otopark, çocuk behçesi 
ve yeşil saha gibi genel hizmetlere ayrılması 
gerekenleri hakkında ayrıca tahsis kararı alın
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 11. — Belediyeler, bu kanunda ya
zılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldık

ları arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasar
ruf edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fonların teşkili ve .kullanılması 
MADDE 12. — Bu kanundaki hizmetlerin 

yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanacak gelirler, Türkiye Emlâk Kredi Ban-
ıkasırida, ilgili belediyeler adına açılacak özel 
hesaplarda toplanarak birer fon teşkil edilir. 

a) 6218, 5228, 6188 ve 7367 sayılı kanunlar
la veya bu kanun hükümlerine dayanılarak 
belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsa
ların veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle iş
gal edilmiş bulunan belediyeye ait sahaların 
ve bu arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce 
yaptırılan veya çeşitli şekillerde yapılarak be
lediyelerce intikal eden yapıların, bu kanunun 
gerektirdiği hallerde, daralarından, satışların
dan veya sair şekillerde kıymetlendirilmelerin-
den elde edilecek gelirler. 

b> 24 ncü madde gereğince alınacak ka
tılma payları, 

e) Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerde-
;kii toplam giderlerin yüzde birinden az olmamafc 
üzere, konacak ödenekler, 

d) 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanun
la değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 ncu fık
rasında yazılı gelir kaynağı hâsılatından arta 
kalmış veya kalacak kısımlar, 

e> Devlet bütçesinden veya 15 nci madde
de sözü geçen fondan bu fona aktarılmak su
retiyle yapılacak yardımlar, 

f ) Diğer kanunlarla bu fona katılması ka
bul edilen sair gelirler, 

g) Fondan verilen kredilerin taksit ve fa
izleri, 

lı) Her türlü bağış ve yardımlar, 
i) Fonda toplanacak paraların faiz ve sa

ir gelirleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir.-

MADDE 13. — 12 nci madde gereğince te§* 
kil edilen fonda toplanan paralar, belediyelerce, 
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İmar ve iskân Bakanlığının izni alınmak şar-
tiyle i 

•a) Bıı karnındaki amaçlarda kullanılmak 
üzere arsa sağlanmasından, İmar ve İskân Ba
kanlığınca onanan plân ve projelere göre halk 
konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu 
yapılmasında, 

b> Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile 
yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, 
meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri 
gibi kamu hizmet ve tesislerinin, İmar ve İskân 
Bakanlığınca onanan projelerine göre yapılma
sında veya onarılmasında, 

c)< Kendi bütçe imkânlariiyle karşılanamı-
yan ve fakat bu kanun gereğince yapılması 
gereken tesbit, harita alımı, plân ve projelen
dirme hizmetlerinde kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üyel . . Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir^ 

MADDE 14. — Bu kanundaki hizmetlerin 
yürütülebilmesi için, 12 nci maddede sözü ge
çen fondan ayrı olarak, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında açılacak özel bir hesapta, İmar ve 
İskân Bakanlığı emrinde do bir fon teşkil edi
lir. Bu fonun gelirleri şunlardır: 

a)1 Devlet Bütçesinin İmar ve İskân Ba
kanlığına aidolan bölümüne, bu amaçla kona
cak ödenekler, 

•b)! Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının yıllık bütçelerinden ve 
konut kredisi veren veya konut için yardım ya
pan kamu kaynaklı diğer kurumların yıllık 
bütçe programlarında bu maksatlarla ayrılan 
meblâğlardan Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek belirli miktarları, 

e ) Bu kanun hükümlerine görö kredi ala
cakların, yönetmelikte belirtilen esaslar gere
ğince ve İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin edi
lecek miktar üzerinden, Türkiye Emlâk Kredi 
{Bankasına yatırılacak kredi ortaklık payları, 

id) Çeşitli kanunlarla bu fona aktarılması 
öngörülen diğer gelirler, 

e)1 Fondan verilecek kredilerin taksit ve 
faizleri, 

f) Bu kanun uyarınca İmar ve İskân Ba
kanlığınca, geri, devir veya satmalman veya 

kamulaştırılan arazi ve arsaların veya adı geçen 
Bakanlıkça yaptırılan veya başka şekillerde Ba
kanlığa intikal eden halk konutu, nüve konut 
ve diğer yapıların kiralarından, satışlarından 
ve sair şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde 
edilecek gelirler, 

g) Her türlü bağış ve yardımlar, 
iı) Fonda toplanan paralarm faiz ve sair 

gelirleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üyel . . Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 14 ncü maddede sözü geçen 
fonda toplanan paralar: 

a) Bu kanun hükümlerine, göre ve plân 
ve mevzuat icaplarına uygun olarak, gecekondu 
ıslah ve önleme ^bölgelerinde halk konutu ve
ya nüve konut yapacaklara, mevcut gecekon
dusunu düzeltecek veya onaracak olanlara kre
di verilmesinde, 

b) Belediyelerce yapılamıyan veya Devlet
çe yapılması veya yaptırılması öngörülen tesbit, 
harita veya fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, 
her türlü plânlama ve projelendirme hizmetle
rinde, başka imkânlarla karşılanamıyan malze
me ve benzeri giderlerin karşılanmasında, 

c)> İmar ve İskân Bakanlığınca 31 nci mad
deye dayanılarak yapılması gereken binalı ve 
binasız arazi ve arsa satınalmmasmda, kamu
laştırılmasında, toplu veya ayrı halk konutu, 
nüve konut veya misafir konutu yapılmasında, 
bunların düzeltilmesi veya ayrılmasında, 

•d) Gecekondu ıslah bölgelerinde veya ye
niden tesis olunacak önleme bölgelerinde veya 
yukarıdaki fıkra gereğince alınacak arazi ve 
arsalarla, yapılacak konutların ihtiyaçlarını gi
dermek amaciyle, adı geçen Bakanlıkça »ka
mu hizmet ve tesislerinin yapılmasında, 

e) Bu kanundaki hizmetlerden ^belediyeler 
tarafından yapılacak olanlarının daha iyi ifa
sını sağlamak üzere, yönetmelik esaslarına ve 
hazırlanacak uygulama plân ve programlarına 
göre, 12 nci maddeye dayanılarak teşkil olu
nan fon hesaplarına aktarılmak suretiyle, bele
diyelere yardım edilmesinde, kullanılır. 

Bu maddeye göre fondan verilecek kredile
rin vâdesi 20 yıldan ve alınacak faiz, vergi ve 
masraflar toplamı yüzde beşten fazla olamaz, 
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Kredilerle ilgili faiz miktarları ve gerekti
ğinde meydana gelebilecek faiz farkları dolayı-
siyie yapılacak işlemler, yardım ve kredi ver
me usulleri ile diğer hususlar yönıetaıelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen üye? Yok. Maddeyi 'Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Gecekonduların tesbiti 
MADCDE 16. — Gecekondu ıslah ve tasfiye 

hölgeleri ve bunların sınırları, belediyelerce bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 
ay içinde, her türlü imkân ve araçtan faydala
nılarak tespit olunur. 

Bu bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, 
ıgeneik belediyelerin ve gerekse yardımcı ola
bilecek diğer daire ve kurumların durum ve 
imkânları da göz önüne alınarak, İmar ve İs
kân Bakanlığınca tâyin edilecek şekil ve süreler 
içerisinde, mümkünse hava fotoğraflarında veya 
haritalarda, mümkün olmıyan yerlerde ise öl
çekli krokilerde gösterilir. 

Bu konuda belediyelerin, mülkiye âmirle
rinden istiyec ekleri her türlü yardımlar, imkân
lar dâhilinde karşılanır. 

Mahallî imkânlarla karşılanamıyan tespit, 
hava fotoğrafı alımı, kıymetlendirilmesi, harita 
alım ve tanzimi ve benzeri gibi teknik yardım
lar hakkında İmar ve İskân Bakanlığının is
tekleri, ilgili Bakanlık, daire ve kurumlarca, 
lüzumunda adı geçen Bakanlık veya belediye
lerce sağlanacak fennî malzeme dışında her 
hangi bir karşılık aranmaksızın yerine getiri
lir. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre hazırla
nacak hava fotoğrafları, harita ve krokiler, tes-
bit tarihlerini de ihtiva etmek suretiyle beledi
ye encümenlerinle e öncelikle «müzakere edilip 
karara bağlandıktan sonra onaylanarak, ince
lenmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilir. Bakanlıkça kaJbul edilen ve onanarak 
kesinleşen bölgelere ait karar ve krokiler, be
lediye dairesinden ve bölge içindeki muhtarlık
larda herkesim görebileceği 'bir yende bir ay 
süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla hal
ka duyurulur. 

Belediye sınırları ve varsa mücaviir sahalar 
dışındaki gecekondu bölgelerinde bu madde ge

reğince yapılması gereken.işlemler, İmar ve İs
kân Bakanlığınca yürütülür. 

Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslah 
veya tasfiye edilecek gecekonduların tesbit şek
li ve esasları, mahallî özellikler ve teknik im
kânlar da göz önünde tutularak, İmar ve İs
kân Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Belediye sınırları ve varsa 
mücavir sahalar içindeki bütün gecekonduların 
ve ayrıca 16 ncı madde gereğince tesıbit edi
len bölge ve sahalar içinde bulunan bütün ya
pıların sahipleri ve her ne şekilde olursa olsun 
bu yapılarda oturan veya bunları işleri olarak 
kullananlar, İmar ve İskân Bakanlığınca hazır
lanacak örneğe uygun bir beyannameyi ilân ta
rihinden itibaren 3 ay içerisinde yapının bulun
duğu yer belediyesine makbuz karşılığında ver
mek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iş'tiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 
MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten sonra, belediye sınırları içinde ve
ya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarele
re, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar
da veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde yapılacak, daimî veya geçici 
bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya 
iskân edilmiş bulunsun, hiçibiir karar alınmasına 
lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabı
tası tarafından derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hâsıl olduğunda, be
lediyeler ilgili mülkiye âmirlerine başvurarak 
yardım istiye'bilirler. Mülkiye âmirleri, Devlet 
zaibıtası ve .imkânlarından faydalanmak sure
tiyle, izinsiz yapıların yıkımı konusunda yü
kümlüdürler. 

Özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz ya
pılar hakkında, arsa sahiplerinin yazılı müra
caatları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik 
etmeleri şartiyle bu madde hükümleri, aksi hal-
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de genci hükümler ve 6785 sayılı İmar Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

EKREM ÖZDEN (îsittantral) — Bir sual sor
mak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Burada; 

«özel 'kişilere veya 'bu maddenin 1 nci fıkrasında 
sözü geçenler dışındaki -tüzel kişilere ait arazi ve 
arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkın
da, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine 
ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri..» diye 
devam ediyor. Buradaki mülkiyet durumları 
içinde zili iyetlik durumları da kabul edilmekte 
midir? 

BAŞKAN — Mülkiyet durumu içinde zil-
yedlik de kabul edilmekte midir, buyuruyorlar. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet efendim kabul 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Zilyedliğin de kabul edilmekte 
olduğunu beyan ederler. 

Madde üzerinde başka görüşmek isteyen Sa
yın Üye? Yok. Maddeyi -oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Kahul etmiyenler.. Kabul edilmiş-
ttir. 

Plân ve programlar 
MADDE 19. — Islaha muhtaç veya tasfiyesi 

gereken gecekondu (bölgeleri ile yeniden halk ko
nutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek 
sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, imar 
ve ıslattı plânlarının düzenlenmesi, İmar ve İskân 
Bakanlığının denetimi altında, ilgili belediyelerce 
yapılır veya yaptırılır. 

imar ve İskân Bakanlığı, hazırlanan harita ve 
plânları redde, düzeltilmek üzere geri gönder
meye, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamaya 
ve lüzum gördüğü hallerde hu hizmetleri kendisi 
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Onaylanarak kesinleşen plânlar 'belediye 
'dairesinde herkesin görebileceği bir yerde bir 
ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla 
halka duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen 'Sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

BADDE 20. — Islah ve tasfiye tatbikatının 
yapılacağı şehir ve kasabaların ve buralardaki 

ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sı
rası İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Belediyeler hu program ve öncelik sırasına ve 
İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilecek diğer 
esaslara göre kendi çalışma programlarını yap
maya ve onanmak üzere adı geçen Bakanlığa gön
dermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi 
MADDE 21. — Belediyelere aidolan veya bu 

kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi 
gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun 
vürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 16 ncı 
ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş 'bulunan 
geecikondulardan konut olarak kullanılanları; için
de oturanlar 25 nci maddedeki şartlan haiz olduk
ları takdirde; 

a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma su
retiyle veya sair şekillerde konut temin edilin
ceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, 
lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci 
maddedeki süre ve şartlara uygun olarak konutu
nu yapıncaya kadar, 

h) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz ki
ralık konut ttemin edilinceye veya konut yapmak 
üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi 
"ağlnmak suretiyle 27 nci maddedeki süre ve şart-
1 ara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, yık-
tırılamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahibe!anların, 
'bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi hakkın
da yukarıdaki hükümler uygulanabilir. Şu ka
dar ki; plân ve mevzuat icaplarına göre hu ya
pılardan korunması mümkün olanları varsa; 

'bunlardan birinin seçilmesi şarttır. Diğer ko
runması gerekenlerden lüzumlu görülenleri, han
gi amaçla kullanılmakta olursa olsun, belediye
lerce takdir olunacak bedel karşılığında alınarak, 
lüzum ve ihtiyaca göre, sürekli veya geçici bir za
man için olduğu gibi veya değiştirilerek kullanı
labilir veya kullanılmak üzere kiraya verilebilir 
veya satılabilir. Belediyelerce tesbit edilecek 
veya ettirilecek bedellere, tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün içinde, umumi hükümler dâhilinde 
hukuk mahkemelerine itiraz olunabilir. 
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Konuttan 'başka maksatlar için kullanılan1 ge
cekondulardan plân ve mevzuat icaplarına göre 
korunması gerekenler hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanabilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde görşmek iste
yen sayın üye? Yook. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Gecekondu ıslah bölgele
rinde bulunup da, belediyelere aidolan veya 
bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine 
geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış olan gecekondulardan, bu sahalar için 
yapılacak imar ve ıslah plânları ve mevzuat 
icaplarına göre olduğu gibi veya değiştiri
lerek korunması mümkün olanları, plânın tan
zimlinden sonra yapılacak bildiriden itibaren 
en geç 2 yıl içinde yönetmelik esasları dai-
sinde sahipleri tarafından imar ve ıslah 
edilir. Aksi halde, bu yapıların verilen 
süre zarfında yıktırılması yoluna gidilir. Sa
hipleri tarafından yıktırılmıyan yapılar, en
kazı sahiplerine aidolmak üzere belediyelerce 
yıktırılır ve yıkım masrafı c/c 10 fazlasiyle 
ilgiliden alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere 
katılma 

MADDE 24. — Gecekonduların ıslah, tas
fiye ve önleme bölgelerinde bulunan bütün 
yapıların, binalı ve binasız arazi ve arsaların 
sahipleri, bu sahalarda belediyelerce gerek 
bu kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen 
fondan faydalanmak suretiyle, gerekse di
ğer bütçe imkânları yapılacak veya yaptı
rılacak yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elek
trik gibi kamu hizmet ve tesisleri yapıl
dıktan sonra, bunlardan dolayı yapılan 
harcamaların tamamına, Belediye Gelirleri 
Kanununda belirtilen şekil ve nisbetlerde 
katılırlar. Bu katılma payları, belediyelerince 
ilgililerinden 10 yılda ve 10 eşit taksitte alınır. 

Bu maddede sözü geçen araai ve arsa
lardan özel mülkiyette bulunanlarının, baş
kaları tarafından gecekondu yapılmak sure
tiyle işgal edilmiş olan kısımları için alın
ması gereken katılma payları da, işgal de
vam ettiği sürece, gecekondu sahibinden alı
nır. 

Tasfiye veya ıslah söbdbiyle yıkılması ge
reken gecekonduların sahiplerinden, yıkılacak 
gecekonduları dolayısiyle tahakkuk eden katıl
ma paylarının yıkım gününden sonra öden
mesi! gereken taksitleri alınmaz. 

İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum gö
rülen bâzı gecekondu ıslah 'bölgelerinin 
kamu hizmet ve tesislerine harcanmak üzere, 
belediyelere ikrazlar dışında, Devlet bütçe
sinden yapılan yardımlardan dolayı, bu 
hizmet ve tesisler için yapılan harcamalar 
toplamı, bu yardım miktarını aşmamak üzere 
adı geçen Bakanlıkça tesbit edilecek miktar 
kadar düşürülerek, katılma payları buna 
göre hesaplanacağı gibi, belediye - meclisleri 
de lüzum gördükleri, takdirde, bu maddede 
sözü geçen maliyet masraflarının bir kıs
mını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle 
indirebilirler veya yukarıda belirtilen taksit 
süresini 20 yılı geçmemek üzere uzatabilirler. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak kamu 
hizmet. ve tesisleri içlin de bu madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kafoul edil
miştir. 

MADDE 23. — Tek başına veya toplu ola
rak yapılmış olan veya gecekondu ıslah böl
gelerinde bulunup da bu sahalar için yapı
lacak imar veya ıslah plânlarına veya mev
zuat icaplarına göre yıkılması gereken izin
siz yapılar 21 nci madde hükümleri de göz 
önüne alınarak enkazı kendilerine idolmak 
üzere sahipleri tarafından yıktırılır. Bun
dan dolayı kendilerine her hangi bir bedel 
"verilmez. Sahiplerince yıkılmıyan veya yık
tırdım ıyan gecekondular, yıkma masrafı % 10 
fazlasiyle Ikendilerinden alınmak üzere beledi
yelerce yıktırılır. 

Bx\ŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 
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Arsa tahsisi şart ve şekilleri 
MADDE 25. — 7 nci madde gereğince tes

bit olunan önleme bölgelerindeki arsalar, ön
celikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi se-
'bep'leriyle açıkta kalacaklara ve diğer ko-
nutsuz vatandaşlara verilir. 

Bu arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerin
de bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısı
nın tasfiyesini istiyenler de faydalanabilirler. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun 
hükümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, 
yoksul veya dar gelirli olması, kendisinin 
veya eşinin veya ergin olmıyan çocuğu
nun her hangi bir belediye sının içinde 
ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi 
bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir 
dairesine karşılık olan payına sahip bulun
maması şarttır. 

Kimlerin yoksul ve dar gelirli sayılacağı, 
kendisine arsa tahsis edileceklerin öncelik 
sırası ve yukarıda sözü geçen diğer hususla
rın esasları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — 25 nci maddede sözü geçen 
arsalar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esas
lar dairesinde ve tesbit olunacak bedellerle, 
kendilerine arsa verilmesi gerekenlere dağı
tılır. 

Bu bedellerin tesbitinde : 
Arsaların devir veya satmalına bedeli, ha

rita ve plân harcamaları, yol, meydan, 
park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 
okul, mabet ve benzeri gibi genel hizmetlere 
ayrılan saha kaybı, yol, kaldırım, kanalizasyon 
ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri 
için yapılan harcamalar dikaate alınır. 

İmar ve îskân Bakanlığınca bilfiil yapılan 
veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu 
maksatla belediyelere yapılan yardımlar do-
layısiyle, bu hizmetler için hesaplanan bedel 
yardım miktarı kadar düşürülebileceği gibi 
belediye meclisleri de lüzumlu gördükleri 
takdirde bu maddede sözü geçen maliyet har
camalarının bir kısmını kendi bütçelerinden 
ödemek suretityle indirebilirler. 

Bina satışları halinde de yukardaki hü
kümler uygulanmakla beraber tesbit edilecek 
bedele binanın maliyet değeri de eklenir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye ?.. 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan burada ve bundan evvel kabul etti
ğimiz maddede bir yönetmelik tanzim edile
ceğinden bahsediliyor. Bu yönetmeliği kim 
yapacaktır? Çünkü bu kanunu tatbika Bakan
lar Kurulu yetkilidir. Hangi Bakanlık ya
pacaktır? 

BAŞKAN — Sayın özden, bahsi geçen 
yönetmeliğin kim tarafından yapılacağını 
sormaktadır. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — îmar ve îskân 
Bakanlığı tarafından tanzim edilecektir, 
Sayın Başkan; 

BAŞKAN — îmar ve îskân Bakanlığı ta
rafından yapılacağı beyan edilmektedir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka 
sayın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler?. Kabul etmiyen
ler?.. Kabul edilmişir. 

Yardımlar ve muafiyetler 
MADDE 27. — Bu kanun hükümlerine göre 

kendilerine arsa tahsis edilenlerle gecekon
dusunu ıslah edeceklere, imkânları nisbetinde 
îmar ve îskân Bakanlığınca, mahallî beledi
yelerce veya diğer daire ve kurumlarca her 
türlü teknik yardım yapılır ve bunlara uzun 
vadeli konut kredisi verilmesi ve aynî yar
dım yapılması yoluna gidilir. Islahı gereken 
konutların tesbiti işlemleri, arsa tahsisi, yeni
den konut yapacaklara veya konutunu ıslah 
edeceklere temin olunacak kredi veya ya
pılabilecek aynî ve teknik yardımların mik
tar, şekil ve sair şartlarına dair esaslar yö-
netmeklikte belirtilir. 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönet
melikte belirtilen işlemleri, tahsis tarihinden 
itibaren 6 ay içinde tamamlamıya ve krediye 
ihtiyaçları bulunduğu ve yönetmeliğe göre 
gerektiği takdirde, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında kendilerine kredi tahsisini ge
rektirecek şekilde hesap açtırmaya mecbur-
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durlar. Bunlardan krediye hak kazananla
rın kredi tahsis tarihinden itibaren, diğerle
rinin ise, arsa tahsisi tarihinden itibaren en 
geç 1 yıl içinde konutlarını yapmaya baş
lamaları ve 32 nci maddeye uygun olarak 
önceden tesbit edilen plâna göre, nüve kıs
mını en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. 

Bu şartlara uymıyanlardan, bu kanuna 
göre tahsis edilmiş veya edilecek taşınmaz 
mallar hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalın
maksızın geri alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümleri ge
reğince ıslah edilecek veya yemden inşa 
olunacak konutlarda kullanılacak lüzumlu 
orman emvali, onanlı ihtiyaç belgeleri ile 
imar ve iskân Bakanlığının talebi dikkate 
alınarak (6831 sayılı Orman Kanununun 33 ncü 
maddesi hükmü saklı kalmak şartiyle) orman 
idarelerince öncelikle ve maliyet bedeli üze
rinden verilir. 

Bunun dışında, bu gibi yapılar için yapı
lacak diğer malzeme yardımları ve sağlana
cak sair kolaylıklar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is 
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum :, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29. — Gerek gecekonduların tes
bit, ıslah, tasfiye ve Önlenmesi hususlarında 
ve gerekse ıslah olunacak gecekondu bölgele
riyle yeniden tesis edilecek halk konutu veya 
nüve konut sahalarının her türlü kamu tesis 
ve hizmetlerinin ifasında imar ve iskân Ba
kanlığının veya bu Bakanlıkça gösterilecek 
lüzum ve ihtiyaca binaen diğer Bakanlıkla 
rm, Devlet dairelerinin ve sair kamu ku-
rumlariyle kamu tüzel kişilerinin, mümkün 
olabilen her türlü yardımda bulunmalarına 
veya kendi konularına giren hizmetleri ye
rine getirmelerine Bakanlar Kurulunca veri
lecek karar üzerine, adı geçen daireler kendi 
aslî vazifelerini, hizmet ve iş programlarını 
aksatmaksızın ve her hangi bir karşılık 
talebetmeksizin bu yardım ve hizmetleri ye
rine getirirler, gerekirse bütçelerinde bu mak- I 

satlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yine 
lüzumu halinde iş programlarını, bu hususları 
da göz önünde bulundurarak düzenlerler. 

Bu bakanlık, daire ve kurumlarca, yukar
da bahsi geçen yardım ve hizmetlerin, kendi 
imkânları dâhilinde ve Bakanlar Kurulu ka
rarı alınmaksızın yerine getirilmesi de caizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Gecekondu ıslah bölgelerin
de kamu tüzel kişilerine ait arazi ve arsa
lar üzerinde bulunan, plân ve mevzuat icapla
rına göre yıkılmayıp, olduğu gibi veya de
ğiştirilerek korunması mümkün olan gece
kondulara ve bu kanun hükümlerine göre yeni
den tesbit edilen konut sahalarında beledi
yelerce tahsis olunan arsalarda ilgililerince 
yapılacak yapılara yapı ruhsatiyesi verile
bilmesi için; ilgilinin satış va'dini, kiraladı
ğını veya tahsis edildiğini belirten onanlı 
belgelerden birini ibraz etmesi şarttır. Başka 
mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu se
nedi aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

— Bir sual soracağım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Maddede «onandı» kelimesi var, ne demek? 
Ben anlıyamadım. («Tasdik etmek» sesleri) 
Niye «tasdik etmek» tâbirini koymamışlar, bu 
tâbir neden icabetmiş? («öz Türkçe» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu «onandı 
kelimesinin ne demek olduğunu sordu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADHC 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Tasdik etmek ma
nasınadır. 

BAŞKAN — Tasdik manasınadır diye ce
vap verdiler. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 
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MADDE 31. — İmar ve İskân Bakanlığı bu 
kanundaki hizmetlerde kullanılmak üzere 
özel mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar 
içinde yapı veya sair hangi bir tesis bulun
duğu takdirde bu yapı ve tesisleri sahipleri 
ile anlaşarak satmalabilir veya kamulaş-
tırabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığı ve bu Bakanlığın 
izni ile belediyeler, gecekonduların ıslah, tas
fiye ve önlenmesi maksadiyle halk konutları, 
nüve konutlar ve geçici olarak kullanılacak 
misafir konutları inşasına yetkilidir. 

Bu yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 
35, 36 ve 49 ncu maddelerine tabi olmadığı 
gibi, adı geçen Bakanlıkça belediyelere aido-
lan veya bu kanunda belirtilen amaçlarda 
kullanılmak üzere belediyelerin mülkiyetine 
geçen arazi ve arsalar üzerinde de yapıla
bilir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan konutlardan, adı geçen Bakan
lıkça lüzumlu görülenleri, bu kanundaki mak
satlarda kullanılmak üzere, ilgili belediyelere 
devir ve temlik olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapı
lan veya yaptırılan yapıların kira ve kullan
ma şekilleri yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyanler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Bu kanunun uygulanacağı 
sahaların imar ve ıslah plânlarının tanzim ve 
onanması işlemleri ile bu sahalarda yapıla
cak konutların tipleri, iç ve dış ölçüleri. 
oda ve müştemilât durumları, mahallî şart
lara göre kullanılacak malzeme cinsleri ve 
sair hususlara ait esaslar 6785 sayılı İmar 
Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın, 
hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine da
yanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, 
temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, 
geri alma, geriverme, ifraz, tevhit, tescil, 
cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, 

değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her 
türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve 
benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü 
vergi, resim ve harcdan muaftır. 

Bu kanun gereğince teşekkül edecek fon
lardan yapılacak sarfiyat, Artırma, Eksilt
me ve İhale, Divanı Muhasebat ve Mühasebei 
Umumiye kanunlarına tabi değildir. 

Bu sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahsis amacına aykırı davranışların önlenmesi 
MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre 

belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve 
bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana 
gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itiba
ren 20 yıl süre içinde : 

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

dilemez. 

e) Satış va'di sözleşmesine konu teşkil 
edemez. 

d)' Taksim ve satış suretiyle şüyuun gide
rilmesi talebine konu olamaz. 

e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 

Ancak (e) fıkrası hükmü mahfuz kal
mak şartiyle, ölüm, emeklilik, görev nakli 
ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının veya 
konut kredisi veren diğer kuruluşların ipo
tekli alacaklarından dolayı yapılacak satış 
ve işlemler bu kayıtlara bağlı değildir. 

Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar 
dolayısiyle yapılacak satışlardan elde edilen 
bedelden, bu kanunla ilgili borçları kesil
dikten ve varsa bu kanuna aykırı olmamak 
şartiyle, belediyeden ve bankadan izin ala
rak, masrafını tamamen kendisi karşılamak 
suretiyle ek olarak yaptığı yapı ve tesisler 
için harcadığı para ilgilisine verildikten sonra, 
artanı 14 ncü maddede sözü geçen fona ya
tırılır. Satış bedelinin bu fıkra gereğince 
ilgiliye verilen kısmı, diğer borçları sebebiyle 
de haczedilebilir. 

- 3 7 7 — 
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BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 hü
kümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere 
verilmiş olan görev ve yetkiler, İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanlıkları tarafından birlikte tesbit 
edilecek yakın belediyelerden birisine verilebi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetmeliklerin hazırlanması 
MADDE 36. — İmar ve İskân Bakanlığı; bu 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 37. — Bu kanun hükümlerinden 

faydalanmak amaciyle yalan beyanda bulunan 
veya hakikate aykırı beyanname verenler ile 
bu kanunun yayımından sonra belediye .sınır
ları içinde veya dışında belediyelere, Hazineye, 
özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait 
arazi 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 
şekillerde devredenler ve bilerek devir ve sa-
tmalanlar, 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 halinde cezalar bir misli ar
tırılabilir. 

Özel kişilere veya bu maddenin 1 nci fıkra
sında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapı
lar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet du
rumlarını vesikalandırmaları şartiyle yazılı mü
racaatları halinde bu madde hükümleri uygu
lanır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı olarak işgal
de bulunanlarla oturma hakkını kaybedenler, 
ilgili belediyelerce 612G 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. 

17 nci maddede sözü gcqeıı beyannameyi, 
haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında ver-
miyenler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 lira
dan 600 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 38. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde gö
rülür. 

Görevlerden doğan suçlar ise genel hüküm
lere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 39. — Bu kanunun Türkiye Emlâk 

Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifası
na karşılık olmak üzere adı geçen bankaya her 
hangi bir ücret ödenmez. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde görüşmek.isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40. — Bu kanun gereğince yapı
lan kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk Ka
nununun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir tadil tek
lifi vardır, okutuyorum : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 40 ncı madde

sinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İstaribul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Özden, önergenizi izah 
için sözmü istiyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının 40 ncı 
maddesinde, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 
ncü maddesinin uygulan amıyacağı tasrih edilmiş
tir. 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü mad
desi şöyledir : 

«İstimlâk bedelinin kesinleşmesi tarihinden iti
baren 5 sene içinde istimlâk maksadına uygun her 
hangi bir tesisat yapılmıyarak gayrimenkul ol
duğu gibi bırakılması halinde, mal sahibi veya mi
rasçısı istimlâk bedellerini ödeyerek gayrimenkulu 
geri alabilir. 

Şu halde vâzıı kanunun maksadı beş sene 
içinde bir muamele yapılmamış ise istimlâk edi
len yerin bedeli iade edilmek suretiyle bu gayri
menkulun iadesini ve arz edilen 6830 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesi derpiş edilmiştir. Şimdi 
evet diyeceğiz ki, böyle -bir kanun diğer bir ka
nunun maddesi ile oradan kaldırılabilir. Ama 
Anayasaya gelirsek burada Anayasanın kamulaş
tırmaya taallûk eden 38 nci maddesi vardır. Bu 
madde diyorki (Devlet kamu tüzel kişileri kamu 
yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılık
ları peşin ödemek şartı ile özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların kamında gösterilen.) nazarı 
dikkâtinizi celbetmek için tekrar okuyorum (ka
nunda gösterilen esas ve usullere göre tamamının 
veya bir kısmının kamulaştırılmasına veya bun
lar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.) 

Şu halde kamulaştırmaya taallûk eden Anaya-
yasanın 38 nci maddesi, bir istimlâk kanunun
dan bahsediyor, bundan bahsederken de bu ka
nunda gösterilen esas ve usullere göre, istimlâ
kin yapılabileceğini bahsediyor, hatırlardadır ki, 
bu İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin Ana
yasaya muhalif olduğundan bahisle Anayasa 
Mahkemesine müracaat edilmiş ve bu müracaat
lar reddedilmiştir. Şu halde Anayasa hukuku

na ve onun gösterdiği espriye uygun olarak vak
tiyle tanzim ve neşredilmiş ve bugün de tatbik 
sahasında bulunmuş olan 6830 sayılı Kamımla 
bütan hükümlerinin ve maddelerinin Anayasa
nın, gösterdiği istimlâkler dolayısiyle ve çıka
rılacak hususi kanunlara göre o esas İstimlâk 
Kanunu hükümlerinin hiçbir surette ihlâl edil
memesi iktiza eder. Şu halde şimdi burada Hü
kümetin getirdiği tasarının 40 ncı maddesi bu 
Anayasanın âmir hükümlerine ve 6830 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesine tamamen muhalif
tir. Bu itibarla bu madde esas mülkiyet hakiki
ni ihlâl edici bir mahiyet arz ediyor ve Anaya
saya muhalif düşüyor. 

Arkadaşlar, hiç şüphe etmeyiniz ki, ve hepi
miz kabul ederiz ki, mülkiyet hakkı mukaddes 
bir haktır ve bu mukaddes hakkın hiçbir suret
le tecavüzünü, kimse, hiçbir kanun kabul etmez. 
Ancak bunda bir istisna vardır, kamu yararına 
uygun olarak Devlet usulü dairesinde istimlâk 
yapabilir. O istimlâki nasıl yapacak? Demincek 
okuduğum İstimlâk Kanunu hükümlerine göre 
yapacak. O İstimlak Kanunu hükümleri ki, Ana
yasa tarafından tesbit edilmiş usul ve kaideleri 
halen mer'i olmuş bir kanundur. Bu itibarla 
Hükümetin -getirdiği 40 ncı madde Anayasaya 
ve İstimlâk Kanununa uygun olmadığından bu
nun tasarıdan çıkarılması zarureti vardır. Bu 
takririn kabul edilmesini istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına sözeü Sayın 
Artukmaç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem arkadaş
lar, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü 
maddesi şu hükmü ihtiva etmektedir: «İstim
lâk bedelinin katileşmes'i tarihinden itibaren 
beş sene içinde istimlâk maksatlarına uygun 
her hangi bir tesisat yapılmıyarak gayrimen
kul olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mi
rasçısı istimlâk bedellini ödiyerek gayrimen
kulunu geri alabilir.» demektedir. Şu halde 
İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesine göre 
istimlâk maksadına uygun olarak tesisat ya
pılmazsa beş sene içinde alâkalı kişi veya mi
rasçısı istimlâk bedelini ödemek suretiyle gay
rimenkulunu geri alabilecektir. Şimdi bizim 
40 ncı maddemiz gerek İstimlâk Kanununun bu 
23 ncü maddesine ve gerekse Anayasamıza ay-
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kın değildir. Çünkü, biz 'burada ıslah, tasfiye 
veya önleme bölgesi olarak lüzumlu olan yer
lerin istimlâki ci'hetine gitmekteyiz. Maksadı
mız, gayemiz bu sahayı o anda temin etmekten 
ibarettir. Maksat ve gaye bu alanların temi
ni olduğuna göre bahis mevzuu istimlâk Ka
nununun 23 ncii maddesine asla aykırılık yok
tur. Çünkü 23 neü maddede bahsedilen mak
sada uygundur. Burada bahsedilen tesisat bi
zim için bahis mevzuu değildir. Çünkü biz bir 
Manı istimlâk 'ediyoruz. O alan içinde icabeden 
imar plânlarına göre de zaman ile binaların ya
pılması gerekmektedir. Asıl gaye istimlâk sa
hasının o anda ekle edilmiş olması bulunduğu
na göre, Anayasaya ve istimlâk Kanununa has
saten 23 ncü maddesine muhalif bir hareket ba
his mevzuu değildir. Ve dolayısiylc 40 ncı 
madde yerinde tedvin edilmiş bir maddedir, il
tifat olunmasını komisyonumuz adına rotiriham 
öderim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden tarafın
dan verilen takrir ile 40 ncı maddenin tasarı
dan çıkarılması teklif edilmiştir. Komisyon 
katılmıyor, Hükümet katıllmıyor. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 42. — 6188. 7367, 5 . 9 . 1963 tarih 

ve 327 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyelerce tesbit 

ve kabul edilip, İmar ve iskân Bakanlığınca 
uygun görülen gecekondu ıslah ve tasfiye böl-

I gelelinde, bu kanunun yayımı tarihinden önce 
kendilerine veya sahiplerinin kanunen muteber 
muvafakatleri alınmak suretiyle özel veya tü
zel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yap
tırılmış olup da, sadece bir ailenin oturmasına 
mahsus ve konut olarak kullanılan izinsiz yapı
ların sahipleri ve içinde oturanlar da, 25 nc'i 

I maddedeki şartları haiz bulunmaları halinde, 
bu kanun hükümlerinden faydalandırılırlar. 

Bu maddenin kapsamına giren ve tapuda 
ortak ımülkiyet esaslarına göre kayıtlı bulunan 

I arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hisse
darlarına aidolduıkları tesbit edilenlerden, bu 
bölgenin şartlarına, plân ve yönetmelik esasla
rına uygun olarak ifrazı kaibil olanlar, belediye 

I encümeni karariyle ve o yapıya sahibolanlarm 
isteğiyle .müstakil parsel olarak, yapı malülkinin 
veya maliklerinin adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul .edenler... Etmüyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden önce, kendisine aidolmıyan 
ve bu kanun mucibince belediyelerim mülkiye -

I tine geçecek .olan veya esasen belediyelere alt 
bulunan arazi ve arsalar üzerinde, bağ, bahçe 
ve meyvalık yetiştirmiş 'olanların bu tesis yer
leri imar plânına uymadığı takdirde, muhtesa-
tmm belediyece takdir lediilecek bedelleri öde-

I nerek, ilgileri kesilir. 
İlgililer takdir olunan bedele karşı 21 ne i 

maddede belirtildiği şekilde itirazda 'bulunabi
lirler. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür. 
lüğe girdiği tarihten önce gecekonduların ıs
lah, tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı amaç-
lariyle İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmış 
ve yapılmakta olan kamulaştırma, yapı ve di
ğer uygulatma işlerinde de bu kanun hüküm-

I feri uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 6188 sayılı Kanun
dan doğan arıülktesep haklar ve yükümlülükler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gecekondu ıslah böl
gelerinde bulunup belediyelere aidolan veya bu 
kanun uyarınca 'belediyelerin mülkiyetine geç
mesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, 'bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp 
16 ve 17 ncl maddelere göre tesbiıt edilmiş bu
lunan gecekonduların konut olarak kullanılan
larından imar ve ıslah plânları ve mevzuat icap
larına göre olduğu gibi veya değiştirilerek ko
runması gerekenlere,- 30 ncu madde gereğince 
gecekondusunu tamir veya ıslah ettiği takdir
de, yapılacak imar plânlarına ve hazırlanacak 
parselasyona uygun olarak, bedeli mukabilinde 
tapuları verilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanacakla
rın 25 nci maddedeki şartları haiz olmaları ge-
relkir. Birden fazla gecekonduya sa.hibola.nlar. 
bunlardan sadece seçecekleri bir tanesi için yu-
ikardaki hükümlerden faydalanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri 
MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tîyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
Sayın Enver Kök, buyurun. 

ENVER KÖK (Sinop) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Özden. Buyu

run, efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin en mü
him meselelerinden birisinin gecekondu dâvası 
olduğunda hiç şüphe yoktur. Esasen C. H. P. 
sözcüsü de bu konu üzerinde gayet etraflı bir 
şekilde izahat verdi. Ve getirilen tasarının ihti
yaçları tatmin etmekten çok uzak olduğunu ve 
dâvaları çözecek, büyük meseleleri halledecek 
ve ıstrıapları dindirecek maddelerin mevcut 
bulunmadığını ve kanunun bu nitelikte olmadı^ 
ğmı uzun uzun izah eti. Ben de şahsım adına bu 
kanunun hakikaten sosyal dâvamıza bir mer
hem olacağına kanaatim yoktur. Kanun gayet 
girift yazılmıştır. Uzun uzun maddeleri ve fık
raları vardır. Birçok yetkililer tadadedilmiş bir
çok kanun maddeleri ortaya konmuş, bâzı me
seleleri diğer Bakanlıklara ve belediye encü
menlerine salâhiyetler verilmiştir. Mesele, arka
daşlar, ıstırabı dindirmektir. Ankara'da, İstan
bul'da, Adana'da, Zonguldak'ta şurada, burada 
bulunan gecekonduları ıslah etmek, onların bü
yük dâvalarına çare bulmak elbetteki her 
Türk'ün en mühim bir vazifesi olduğuna kana
atim vardır. Gerek Millet Meclisinde gerek Yük
sek Senatoda okunan bu kanunun arkadaşları
mız tarafından, iktidar tarafından methedilme-
sine rağmen, tatbikatta büyük faydalar getire
ceğine kaani değilim. Gecekondularda oturan 
vatandaşlarımız bu kanunun getirdiği madde
lerden istifade etmek için çok uğraşacaklardır. 
Formaliteler geç yerini bulacaktır. Bu formali
teler Bakanlıklarda ve belediye meclislerinde 
ve belediye encümenlerinde uzun zaman sürün
cemede kalacaktır ve gecekondunun tekrar ya
pılmaması için getirilen madde tatbik edilemi-
yeeektir. Çünkü bu madede esaslı salâhiyetler 
verilmediği gibi, cezai müeyyideler de hafiftir. 
Daiha esaslı müeyyideler konulabilirdi, daha 
zecri hükümler sevk olunabilirdi. Bu yapılma
mıştır. 

Arkadaşlar, asıl ıstırap, asıl büyük dâva 
bundan evvelki sözcü arkadaşlarımızın ittifak 
ettikleri mühim mesele taşradan, köyden, Ana
dolu'dan büyük şehirlere akan ve daima devam 
eden ve bundan sonra da devam edecek büyük 
akının önüne geçmektedir. Bu büyük akının 
önüne geçici tedbirler getirilmedikçe, bu tedbir
ler sağlanmadıkça gecekondunun nihayetinde 
dâvayı halletmek mümkün değildir. Çünkü ge-
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cekondu nihayet yapılan bir yerdir, bir mesken
dir, bu bir zaruretle yapılmıştır. Bu zarureti or
tadan kaldırmak asıldır, esas nokta budur. Bu 
zaruret ortadan kalkmadıkça gecekondunun 
önünü alamazsınız, ve gecekondunun ıstırabını 
ortadan kaldıramazsınız. (Sağdan «nasıl kaldı
rılacak» sesleri) Biz böyle söylüyoruz, siz inşal
lah kaldırmaya muvaffak olursunuz. Temenni
miz esasen budur. Muvaffak olursanız biz sizi 
alkışlarız. Ama, bizim kanaatimiz şudur ki, mu
vaffak olamıyacaksmız. Yeniden tadil teklifleri 
ile geleceksiniz ve tekrar bu hususlar üzerinde 
durulacaktır. Ben Hükümetten gönülden rica 
ederim ki, esas dâvayı halledici tedbirler getir
sin. Böyle tasarı ile karşımıza çıksın. Yoksa, bu 
kanun bâzı tedbirleri getirecektir, belki bâzı 
paliyatif meseleler halledilebilecektir. Ama, esas 
dâva, büyük akın, büyük hücum önüne geçmek 
için ayrı meseleler, ayrı kanunlar ve tedbirler 
lâzımdır. Ben bu tasarıda bu tedbirleri göremi
yorum. Bu tedbirler gecekondunun ıstırabının 
son safhasına dair tedbirlerdir. İlk safhasından 
başlıyarak devam ederek tam buraya kadar di
ğer tedbirleri getirmezseniz, faydalı olmıyacak-
tır, ıstırabı dindirmiyecektir. 

Bu kanunun bununla beraber ıstırabı din
dirmesi için Tanrıya dua etmekten başka çare 
kalmamaktadır. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Kanunun bir lehinde bir aley
hinde söz verilir dendiğine göre Sayın Ömer 
Ucuzal söz aldılar. Buyurun, Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler gecekondu kanun tasa
rısının tümü ve maddeleri üzerinde görüşleri
miz tebellür etmiş ve kabulünüze mazhar ol
muştur. Gecekondu mevzuu yirmi küsur yıldan 
beri bilhassa büyük şehirlerimizle, büyük şehir 
olma niteliğini kazanmakta bulunan şehirleri
mizde her geçen gün mantar biter gibi gecekon
du yetişmiştir. Gecekondular inkişaf ettikçe ge
rek bu yerleri yapanların bu medeni âlemde za
ruri olan asgari şartlardan mahrum yaşama 
şartları, hem kendileri hem de bütün vatandaş
ları üzerken hükümetler ve belediyeler için de, 
içinden çıkılmaz güçlükler kaynağı haline gel
miştir. Bu maddi ve mânevi üzüntü kaynağını 
ortadan kaldırmak için vaz'edilen 5218, 5228, 
6188 sayılı kanunlar meseleyi dört başı mamur 
halde elç almamış, tatbikatta da beklenen neti

ceyi sağlıyamamıştır. O tarihten bu yana bele
diyelerce yapılan zecri tedbirler aksine gece
kondu meselesini teşvik etmişçesine bugün Tür
kiye'de 450 000 ne yaklaşan gecekondu ile kar
şılaşmak bir vakıa halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu nizamsız hale her 
bakımdan çare bekliycn milyonlarca insanı ni
zam ve huzura kavuşturmanın çarelerini büyük 
bir cesaret ve millet sevgisiyle ortaya koyan 
Hükümetimiz geleceği de garantiye alıp susuz, 
ışıksız, yolsuz kanalizasyondan mahrum, hele 
hukukî vasfı bulunmıyan sadece çürük çarık in
şaat malzemesi yığını vasfında olan bu yerleri 
tesbit, ıslah ve tasfiye gibi büyük meseleler ha
linde ele almış böylece dâvanın hallini bütün 
zorluğuna ve ağırlığına rağmen biran evvel 
normal şartlara irca için Hükümet Programında 
ele alınmış şekil içerisinde halline çalışılmış ve 
Yüce Meclislerden talebetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, her maddesinin 
üzerinde hassasiyetle durup inceleyip kabul et
tiğiniz bu kanunun evvelâ gecekondu teriminin 
tarifi meselesinin hukukî yönden ıslaha muh-
tacolduğunu, katıksız ekmeğinden kesip, yıl
larca sıkıntıya katlanan vatandaşı bu kanunla 
mülkiyet hakkına kavuştururken, mülkiyet hak
kına tecavüz edilen vatandaşları da gasbedilmiş 
malının bedeline kavuşturmakla Anayasamızın 
teminatı altında bulunan mülkiyet hakkının ko
runduğunu ve hukuk rejiminin nimetine, mille
ti kavuşturacağı gibi, yine Anayasamızın temi
natı altında bulunan insan gibi yaşama hakkını 
nasip kılmanın imkânını sağlıyarak, Hazinenin 
özel idare, belediye ve katma bütçeli müessese
lerin mülkiyetinde bulunan arsaların tüm halde 
bu yoldaki kaynakların gecekondu derdine son 
vermek için tahsis edildiği, böylece eski kanun
lara nazaran arsa ihtiyacı tüm halde sağlanır 
hale getirilmiştir. Dâvanın halli için gereken pa
ranın temini İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
imkânı yanında aynı gayeye yardımcı olan sos
yal Sigorta Kurumu ve Emekli Sandığının da 
yardımcı olacağı kabul edilmekle imkânlar mü
him miktarda sağlanır hale getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut gecekondu
ların ıslahı yolunda getirilen tedbirlerin gayeyi 
sağlıyacak nitelikte olduğu gibi ayrıca kredi 
yolunun açılması büyük bir yenilik taşımakta
dır. Tasfiye yolunda bilhassa turistik yerler ve 
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eski eserler civarında bulunan gecekonduların 
tasfiyesi ve tasfiye sırasında gecekondularda 
oturanlar için gerekli tedbirlerin alınması ayrı
ca tasarıya konan garantiler kanunun millet ve 
memleket için beklenen gayeye ulaşacağımızın 
büyük işaretleridir. Yeniden gecekondu yapı
mına teşebbüslerin belediye zabıtasiyle birlikte 
polis ve jandarmalarla işbirliği yaparak önleme 
yolunda görevli hale getirilmesi eski kanunların 
bu yoldaki tedbirlerine nazaran daha müessir 
netice sağlıyacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizdeki tasarı 
3 ncü ve 4 ncü koalisyon zamanında hazırlanmış 
tasarının biraz daha ıslah edilmiş şeklidir. Muh
terem arkadaşım Özden her ne kadar burada ta
sarıyı tenkide kalkışmışsa da tasarının mesnedi
ni teşkil eden ilk tasarıları tetkik etse idi bu 
gibi bir tutum içinde huzurunuza gelmiyeceğine 
kaaniim. 

Kanunun tümü hakkında kullanacağımız 
müspet oyların sözümün başında da arz ettiğim 
gibi milyonlarca yoksul ve gecekondularda otu
ran vatandaşları gerek içtimai ve iktisadi ve ge
rekse hukukî yönden huzura ve rahata kavuş
turacağı niteliğini taşımaktadır. Kanunun ha
zırlanmasında büyük emeği geçen İmar ve İs
kân Bakanlığı teşkilâtında çalışan arkadaşlara 
teşekkürü bir borç bilir, kanunun milletimize 
ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun 33 ncü maddesi ver
gi kaldıran hükümler ihtiva ettiği cihetle kanun 
açık oylarınıza arz edilecektir. Küreler gezdi
rilsin. 

Sayın Bakan, size bir teşekkür mahiyetinde 
söz verebiliriz. İçtüzüğümüz buna müsaittir. 
Buyurunuz. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; yüksek tasvibinize iktiran 
eden bu kanun Türkiye'nin çok mühim bir mem
leket meselesini kendi sınırı içinde, kısa. vâde 
içinde ve üçlü tedbirler sistemi halinde çözmek
tedir. Bu itibarla Bakanlığım ve şahsım adına 
Yüce Heyetinize en derin şükranlarımı sunuyo
rum. Ve Türk teşriî hayatında kıymetli eserle
rinize bir yenisini daha ilâve ettiğinizi ifade 
etmeyi bir vicdan borcu telâkki ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunu bugün bi
raz evvelki konuşmalarımda arz ve izah ettiğim 
veçhile bu meselenin ekonomik taraflarını uzun 
vâde içerisindeki tedbirlerini kapsayan bir ka
nun değildir. Bu kanun kısa vadeli tedbirler ge
tiren bir kanundur. 

Bugünkü gecekondu realitesini çözen orada 
oturan 2 milyon 850 bin vatandaşa kamu hiz
metini götüren ışık, yol, su, kanalizasyon götü
ren, medeniyet götüren ve nihayet sosyal gü
venliğin en temel faktörü olan mülkiyet hakkı
nı götüren bir kanundur, huzur kanunudur. Bu 
kanunun huzur getirmediğini iddia etmekte hiç
bir realist ve mantıki isabet olamaz. Nesi ile, 
hangi hükmü ile huzursuzluk getirmektedir? 
Bilâkis 450 000 gecekonduya medeni şartlar, 
sıhhi şartlar götürmenin haysiyetini ve şerefini 
taşımaktadır, bu kanun. Şu halde 3 milyon kişi
ye yaklaşan gecekondudaki vatandaşlarımızın 
yıllardır beklediği bir eser meydana gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu kanunun kesin ve kifayetli müeyyideler 
getirmediği hakkındaki fikre de iştirak etmeye 
imkân yoktur. Bilâkis gayet yerinde ve gayet 
kuvvetli bir müeyyide getirmiş, gecekondu ya
pımını önlemek için gecekondu yapımı hangi 
safhada olursa olsun derhal yıkılacağı hükmü
nü getirmiştir. Bu hüküm Türk mevzuatına ilk 
defa girmiştir. 6188 sayılı Kanunun kifayetsiz 
hükmü Türkiye'de gecekondu yapımının bir 
teşvik unsuru olmuştur. Diğer taraftan yalnız 
nizami ve maddi bir tedbirle iktifa etmemiş, 
sosyal tedbir alınmamıştır, buyurdular bâzı ar
kadaşlar! Sosyal tedbirin tam kendisi almmış, 
önleme bölgelerinde yoksul ve dar gelirli vatan
daşlara tahsis edilecek arsalar ve o arsalar üze
rinde ev yapma kredilerini sağlamak suretiyle 
sosyal tedbirin en iyisi ve en isabetlisi alınmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Senato Heyeti 

Umumiyesince bütün maddeleri kabul edilmiş, 
ve mesele açık oy sonucuna kalmıştır ve dolayı-
siyle kabul edilmiş bir kanun karşısmdasmız. 
Meselenin tartışılması da bitmiştir. Biz sizi ka
nunun Senatomuzca kabulünden mütevellit his
siyatını ifade için davet ettik. 

İMAR VE İSKAN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
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çok teşekkür ederim. Ben arkadaşlarınım endi
şelerini gidermek bakımından maruzatıma kısa
ca bir iki cümle ilâve ettim. Müsaade ederseniz 
sözümü tamamlıyayım. 

Netice itibariyle değerli arkadaşlarım, bu 
kanun sosyal tedbirleri ile mevcut gecekondu
lara kamu hizmetleri götürmekle ve mülkiyet 
hakkı vermekle yıllardan beri beslenen bir ümi
di tahakkuk ettirmek niteliğindedir ve Yüce 
Senatonun büyük bir eseridir. Yüce Heyetinize 
şükranlarımız sonsuzdur. Kanunun milletimize 
hayırlı olmasını, gecekonduda oturan milyon
larca vatandaşlarımızın en kısa zamanda mede
ni hizmetlere kavuşmasını gönülden temenni 
eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Gecekondu kanun tasarısının açık oylama 
sonucunu arz ediyorum, lütfen sayın üyeler 
yerlerini alsınlar. 

Oylamaya 114 sayın üye katılmış, 112 kabul, 
2 ret, oy çıkmış, salt çoğunluk sağlanmıştır ve 
kanuniyet kesbetmiştir. Bakanlığa, Türk mil
letine ve bilhassa gecekondu ıstırabını çekenle
re hayırlı ve uğurlu olmasını Cumhuriyet Sena
tosu adına dilerim. (Alkışlar.) 

2 1 . 7 .1966 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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Gecekondu kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil! 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abrîurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

— 385 — 
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TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğiu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel (1.) 
Kadri Kaplan (B§k. V.) 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya hatılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (1.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 

M. İhsan Topaloğlu 
HAKKARİ 

Necip Seyhan (1. Ü.) 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Güııdoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
•Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (1.) 
1. Etem Erdinç (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Suad Hayri Ürgüplü 

Mustafa Tığlı 
SİVAS 

Rifat Öçten 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koçaş (1.) 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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