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— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklamalar 

Sayfa 
654 

654:655 

655,655:656 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 656 

.1. — Kurban Bayramı dolayısiyle Ge
nelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural 
ile Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbey-
li'nin karşılıklı tebrik telgrafları 656 

2. — Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Parlâmento Dostluk Grupunun kuruldu
ğuna dair Müteşebbis Heyet Başkanlığı ya
zısı 656:657 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/325) 657 

4. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin iptali hak-

Sayfa 
kında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/327) | 

5. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka- \ 
nununun 21/3 maddesinin iptaline dair : 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/326) 657 

5. — Görüşülen işler 
X I . — Gecekondu kanun tasarısı ile 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ; 
ve 12 arkadaşının, Gecekonduların düzen
lenmesi hakkında; Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve 10 arkadaşının, Gecekondula
rın ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, Gecekonduların imarı, tas
fiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve 
İskân ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) 658 

657 

:658 
658 

679 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

7 Nisan 1966 Perşembe gününe kadar ara 
verilmesi hakkındaki Parti Grupları Başkanve-
killerinin önergesinin kabulü üzerine Birleşime 
saat 16,38 de son verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Zonguldak 

ISadık Tekin Müftüoğlu 
Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Telsiz kanunu tasarısı (1/179) (İçişleri, 
Millî Savunma, Adalet, Turizm, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarına). 

2. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı (1/180) (İçişleri, Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonlarına) 

3. — Yabancı memleketlerde yapılan evlen
me merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/181) (Adalet ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

4. — Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi ka
rarları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/182) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

5. — Vatandaşlığın kazanılması konusunda 
karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/183) (İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

6. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
listesi» (En ziyade müsaadeye mazhar Millet 
Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması hak
kında kanun tasarısı (1/184) (Dışişleri, Güm
rük, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

7. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
listesi» (En ziyade müsaadeye mazhar Millet 
Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hak
kında kanun tasarısı. (1/185) (Dışişleri, Güm
rük, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/186) (Sayıştay Komisyonuna) 

TEZKERELER 
9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/322) (Sayıştay Komisyonuna) 

10. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/323) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/324) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

RAPORLAR 
12. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 

bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/162, 1/32) (Gündeme) (S. Sayısı : 86) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1966] 

13. — 4997 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/131) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 .1966] 
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CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

14. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı. (1/178) (Millî Savunma, Maliye, 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geç.'ci Komisyona) 

15. — İş kanunu tasarısı (1/187) (Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar

dım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet. Ça
lışma ve Plân komisyonlarından ikişer üyeden 
kurulu Geçici Komisyona) 

16. — Deniz İş kanunu' tasarısı (1/188) 
(Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından iki
şer üyeden kurulu Geçici Komisyona) 

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

BAŞKAN — Ba]kanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Âdü Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lütfen üye arkadaşlar beyaz düğme
lere bassınlar. 

Yoklamaya iştirak etmemiş olan arkadaşlar 
lütfen acele etsinler. 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz yok- j 
tur. Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma-saati : 15,03 

»•<* 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Ba:>kanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bileşik), Adil Kurtel (Kars) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, isim
leri okumak suretiyle yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ekseriyetimiz var
dır, gündeme başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 arkadaşımız gün
dem dışı söz istemiştir. Zaten birleşimimize bi
rinci oturumla ekseriyet bulunmadığı için geç baş-
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İıyoruz. Binaenaleyh, bu oturumda gündem 
dışı söz vermiyeceğim. («İkişer dakika <söz ve
riniz» seslejri.) Rica ederim, bu mümkün değil
dir. 

Başkanlık Divanının Yüce Heyete sunuş
ları vardır. Tasvibinize arz edeceğim. Kabul 
buyurulursa okutacağım. Sunuşlara geçilme-

BAŞKAN — Genelkurmay Başkaniyle Millet 
Meclisi Başkanı arasında mübarek Kurban Bay
ramı dölayısiyle teati edilen mesajlar var. Onları 
okutuyorum. 

Sayın Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

Yüce Meclisin sayın üyelerine Kurban Bay
ramı dölayısiyle Silâhlı Kuvvetler mensupla
rının tebriklerini, şahsi iyi duygularımla bir
likte sunarım. 

Cemal Tural 
Orgenaral 

G-enelkurmay Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Al
kışlar.) 

Sayın Orgeneral 
Cemal Tural 
Genelkurmay Başkanı 
Ankara 

Şahsım ve Millet Meclisi üyeleri adına za-
tıâlinize ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarına Kurban Bayramı münasebetiyle 
tebriklerimi ve en iyi temennilerimle saygıla
rımı sunarım. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Al
kışlar.)' 

7 . 4 . 1966 O : 2 

sini kabul edenler... («Lüzum yok oylamaya» 
sesleri.) Başkanlık Divanının sunuşları var
dır, tasvibinize arz edeceğim. Kabul ederseniz 
okutacağım. («Lüzum yok» sesleri.) İzinler var
dır, Anayasa Mahkemesinden gelmiş tezkere
ler vardır. Tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 3 . 1966 gün ve 38 sayılı Müşterek Baş

kanlık Divanı kararı uyarınca, kurulması 
ilânen duyurulan «Türk - Birleşik Arap Cum
huriyeti Parlâmento Dostluk Grupu» nu, ilişikte 
sunulan yazımızda ad ve soyadları yazılı üye
lerin iştirakiyle 22 . 3 . 1966 tarihinde kurmuş 
bulunuyoruz. 

378 sayılı «Yasama Meclislerinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun» un 
4 ncü maddesi gereğince Meclislerin Genel Ku
rullarından karar alınması gerekmektedir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Türk - Mısır 
Parlâmento Dostluk 

Grupu Müteşebbis 
Heyet Başkanı 

İstanbul 
Ali Fuat Başgil 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aramızda dinî, tarihî, kültürel bağlarımız 

olan Birleşik Arap Cumhuriyeti ile dostluğumuzu 
artırmak gaye ve maksadiyle biz, aşağıda ad ve 
imzaları bulunan Parlâmento üyeleri olarak 
dostluk grupunun kurulmasını arzulamaktayız. 

Gerekli formalitelerin tamamlanması hususun
da emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Ali Fuat Başgil (İstanbul Milletvekili) 
Sadettin Bilgiç (İstanbul Milletvekili) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —Kurban Bayramı dölayısiyle Genelkur- 2. — Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti Par-
may Başkanı Orgeneral Cemal Tural ile Mület lâmento Dostluk Grupunun kurulduğuna dair 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbey'linin karşılıklı Müteşebbis Heyet Başkanlığı yazısı, 
tebrik telgrafları BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 
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Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul Millet-
veki) 
Mevlût Yılmaz (Balıkesir Milletvekili) 
Ömer öztürkmen (Bursa Milletvekili) 
Nihat Diler (Erzurum Milletvekili) 
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı Milletvekili) 
Şerafettin Paker (Sakarya Milletvekili) 
Hasan Aksay (Adana Milletvekili) 
Hami Tezkan (Bolu Milletvekili) 
Cemal Külâhlı (Bursa Milletvekili) 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli Millet

vekili 
ibrahim Aytaç (Balıkesir Milletvekili) 
Hasan Akçalıoğlu (Antalya Milletvekili) 
Hüsnü Dikeçligil (C. S. Kayseri Üyesi) 
Rasim Hancıoğlu (C. S. Afyon Karahisar 

üyesi) 
Arslan Topçubaşı (Çorum Milletvekili) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili) 
Şevket Bohça (Kastamonu Milletvekili) 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/325) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi var, okutuyo
rum. * 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 24 . 3 . 1966 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı, 2 ay, has
talığına binaen, 18 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 

Giresun Milletvekili Ali Köymen, 20 gün, has
talığına binaen, 14 . 2 . 1966 tarihinden itibaren 

Manisa Milletvekili Şevket Raşit Hatipoğlu, 
16 gün, hastalığına binaen, 3 . 2 . 1966 tarihin
den itibaren. 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer, 15 
gün, mazeretine binaen, 3 . 3 . 1966 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza ; 
sunacağım. 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı, 2 ay, has- I 
talığına binaen, 18 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Ali Köymen, 20 gün, has- I 
talığma binaen, 14 . 2 . 1966 tarihinden itibaren j 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir. j 

Manisa Milletvekili. Şevket Raşit Hatipoğlu, j 
16 gün, hastalığına binaen, 3 . 2 . 1966 tarihin- i 
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... ; 
Kabul edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer, 15 ; 
gün, mazeretine binaen, 3 . 3 . 1966 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir. i 

4. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 \ 
sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla değişik 5 nci [ 
7naddesinin iptali hakkında Anayasa Mahkemesi i 
Başkanlığı tezkeresi (3/327) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi | 

Grupu tarafından; Temyiz Mahkemesi Teşkilâ- i 
tına dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Ka- ; 
nunla değişik 5 nci maddesinin Anayasaya aykırı 
olduğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve anılan Kanunun deği
şik 5 nci maddesinin iiknci fırkasında yer alan j 
«Başkanların vazife ifa edecekleri dairenin tâyin \ 
ve tebdili Birinci Başkanın mütalâası alındıktan j 
sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır.» şeklin- I 
deki hükmün Anayasaya aykırı olduğundan ip- i 
taline 29 . 3 . 1966 gününde 1963/109 esas ve ! 
1966/17 karar sayısiyle karar verilmiştir, 

Bilgilerinzi rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı ; 

Lûtfi Akadlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu- \ 
nun 21/3 maddesinin iptaline dair Anayasa M ah- \ 
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/326) \ 
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BAŞKAN — Tezekreyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

21/3 maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptali hakkında Danıştay 9 ncu Dairesin
ce itiraz yoliyle yapılan başvurma üzerine konu 
incelenmiş ve : 

1. Anılan Kanunun 21 nci maddesin:n üçün
cü fıkrasında yer alan «Bu levhalardan belediye 
meclislerince düzenlenecek tarifeye göre yıllık bir 

resim alınır.» şeklindeki hükmün, Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline, 

2. İşbu iptal kararının 26 Eylül 1966 gü
nünde yürürlüğe girmesine; 

29 . 3 . 1966 gününde 1965/45 esas ve 1936/16 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Lûtfi Akadh 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Kesit Ülker ve 10 a?'kadaşının: 
L-.mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
K,'-nya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arka
daşının, Gecekondıdarın ıslah, tasfiye ve önlen-
iıiesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekonduların ima
rı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa. Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve ts-
kân ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geç'ci Komisyon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 
2/193) (V. Sayısı :83) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
yanda kalmıştı, şimdi onlara devam ediyoruz. 
10 ncu sırada Sayın Hayrettin Uysal, buyurun 
efendim. 

•»-v 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
nşkan. Sayın Milletvekilleri; Gecekondu kanun 

tasarısı ile ilgili konuşmam yarım kalmıştı. 
Şimdi bu konuşmamı tamamhyaeağım. Daha 

ence gecekondu oluşumunun nedenleri üzerin
di* durmuş, bâzı şehirlerimizin gecekondu oran
larını belirtmiştim. Gecekondu olayının ekono
mik sosyal yanları bulunduğuna değinmiş, ge
cekondu sorunumuzun Türkiye'mizin büyük ıs
lı vapların dan biri olduğunu ifade etmiştim. Bu 
konuda yapılan bilimsel araştırmaların sonuç
larını da burada huzurunuza getirmiştim. Şim
di sorunu, kanun tasarısının genel espirisi içeri
sinde incelemek istiyorum. 

(1) 83 S. sayılı basmayazt 24 . 3 . 1966 tarih
li 72 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Gecekondu olayı, konut ihtiyacının karşıla
ma mam.ısı sonucudur. Yurdumuzun ihtiyaç içe
risinde çırpındığı köklü reformların yapılama
ması sor,ucudur. Bu dâvada yalnız gecekondu
ya hedef almak bu konuyu elbette ki, çözüm-
jiyemiyecektir. Mücerret bir şekilde bu konuyu 
hıkukikştirınek bir çare olmıyacaktır. 

Gerçekte belediyelerin yok saydığı bu toplu
luklar su, yol, elektrik, otobüs, okul istiyor. 
Biz, yurttaşız diyorlar. Bütün yurttaşlık yü
kümlülüklerini de yerine getiriyorlar. Böyle 
bir anlayış içerisinde meseleyi gören bütün ül
kelerde konu zor tedbirlerinden, zabıta tedbir-
lerinder. çok daha başka bir açıdan ele alın
mıştır. Yeni köklü te'dbirler üzerinde durulmuş
tur. öncelikle bu bülgelere hizmetler götürül
müştür. kendilerine yardım edilmiştir. 

Hiç bir sosyal gelişim hiç şüphesiz ki, sıkm-
1i5.ız olmamıştır. Köyden şehire göç hareketi 
okıcakt'.ı. Ve bu harekette bir süre için mev
cut dÜ£«;r ve dengede bozukluklar ve dalgalan
malar görülecektir. Bunlar bir ara döneminin 
kaçınılmaz sonuçlarıdır. Çağımızda gelişmiş ül
g e r d e bütün bunlar olmuştur. Ancak, kalkın
ma dâvası şehirleşmenin sıkıntılarını, ağırlıkla-
r.r.T karşılamakla gerçekleştirilebilir. Köyden 
şehire akın sonucunda nüfus oranının sürekli 
olarak şehirlerde yaşıyanlarm lehine artmakta 
< uğu bir gerçektir. Bir incelemeye göre. Tür-
lüyemizde köy ile şehir arasındaki resmî ölçü-
ie:•€ göıv 2 000 nüfus ayırımı göz önünde tu-
Lı.ursa, 1950 nüfus sayımında yüzde 25 olan 
şehirli i.üfusunun 1955 ve 1960 sayımlarında 
yüzde 2S,8 ve yüzde 31,9 olduğu görülmüştür. 
b'i gelişmeye paralel olarak, 1950 yılında sayı-
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sı 102 olan 10 000 ve daha fazla nüfuslu şehir
le* imiz, 1960 yılında 141 e yükselmiş, nüfusu 
lCH 000 i aşan şehirlerimizin sayısı 1950 yılın
da 5 iken 1960 yılında 9 olmuştur. Bütün az 
g-Mşmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de şehirleş
me. sanayileşmeye oranla daha hızlıdır. Bu 
mesele elbette ki, şehirleşme unsurunda birta 
kim dalgalanmaları, birtakım yetersizlikleri or-
i tya çıkarmakta, gizli işsizlik olarak tarımdaki 
gücün şehirlere aktarılmasını sağlamakta ve 
böylece şehirleşme yerine bir nüfus birikmesi. 
Lüyük şehirlerin çevresini kuşatan gecekodu-
lar olamk ortaya çıkmaktadır. Gerçekte gece
kondu sorunu günlük tedbirlerin ötesinde bir 
ağırlık taşıyan bir çözüm yoluyla aydınlığa çı
karılabilir. Türkiyemizde 7 - 8 milyon kişi şe
hirlerde yaşıyor diyoruz. Ve bu sayının 20 - 30 
yıl içinde 25 milyonun üstüne varması bekleni
yor. Böylesine bir şehirleşme birçok kesimler
de iddia edildiği gibi, durdurulmaya çalışıla
cak bir oluşum değil, yurdumuzun iktisadi ve 
sosyal bakımdan gelişmesinin anaunsurudur. 
Gtri kamışlığımızın bünyesini, daha doğrusu 
or'taçağ yapısını değiştirebilmek, nüfusumu
zun büyük oranının şehirleşmesiyle sağlanacak
tır. Şimdi burada böyle bir kanunu bünyesi 

içerisinde halledilmesi lâzımgelen bir sorunu
muz var O da şudur: Türkive'nin şehirleşme* 
sonucunda meydana gelen şehir iskân arazisi 
ihtiyacı, en azından 150 bin hektar olarak gö-
liUüyor. Yani, 1 milyar 500 milyon metrekare. 
Yeşil Siba, endüstri, kamu hizmetleri ticaret 
«jlanları için bir bu kadar daha arazi daha dü
şünülecek olursa, önümüzdeki 30 yıl içerisinde 
3 milya:* metrekareye yakın arazinin şehirleş
mesi durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. 
Günümüzün arsa fiyatlarına dayanarak en nor
mal bi'- hesap yapsak dahi, arazinin yenileşme 
si sonucunda yüz milyar Türk lirasının üstün
de bir değer artışı ortaya çıkar ki, bu 
değer artışı ülkemizin toplam millî ge-
lir'rJn iki katını bulur. Şimdi bu değer artışı-
r ı kim<, yönelteceğiz. Şehirleşmede günümüz
deki tııtnm devam ederse, bu milyarlardan bü-
y.'ik ölçüde arsa spekülatörleri büyük kazanç
lar sağhyacaklar ve bu baskı altında şekillene
cek şehirl eşmede halihazırda görüşmekte oldu
ğumuz gecekondu kanun tasarısı gerçeklere uy
gun hi.:nıeti yurttaşa götürücü gecekondu se

falet yuvalarını ıslah edici, gecekonduda otu
ran yurttaşa sosyal bir konut sağlayıcı iıjnkân-
ları getirecek mi? Bu soruya kendi adıma olum
lu cevap veremiyorum. Gerçi bu kanun tasarısı 
bir meseleye eğilmiş görünüyorsa da, köklü 
birtakım tedbirleri ve imkânları getirmekten 
meselenin özünü kavramaktan da uzak görünü
yor. Gecekondu olgusunda köydeki fakirliğin. 
imkânsızlığın, açlığın şehirlere yönelttiği! köy
lü vatandaşlarımız, herşeyden önce başlarını 
sokabilecek bir sığmak aramaktadırlar. Oysa. 
Türkiye'mizde 250 metrekarelik, (Ataköy'de 
olduğu gibi) lüks dairelerin finansmanı yapı
lırken, 20 - 30 metrekarelik, 40 metrekarelik 
konutlar için- yardım yapılmadığı bir gerçek
tir. Evlerini yapacak ufak da olsa bir arsa par
çası edinmesi için arsa spekülatörleri ile kar
şı karşıya kalan yurttaşlar, imar sınırlan için
de belediyenin inşaata izin verdiği arsaya sahi-
bolmak için en azından 15 bin lira haraç öde
mek zorunda kalmışlardır. Oysa, bu yurttaşla
rın konutları için yapabilecekleri toplam; yatı

rım 7 000 lira civarındadır. Bu durum karşısın
da, imar kararma tecavüz etmek gibi olaylar 
doğmuş, ve hattâ bâzı şehirlerde tarlalardan. 
gayrikanuni yollarla parseller satınalınmış, 
kamu arazisine tecavüzler olmuştur. Bu yurt
taşlarımız, evlerini koruyabilmek için de bâzı 
hallerde rüşvet vermişler, bâzı hallerde <le oy 
va'dinde bulunarak durumlarını kurtarfmaya 
çalışmalar, bâzı hallerde de kazma, kürek fnüca-
deleler olmuştur. Bu kadar sefalete ve millî ser
vet ve güc kaybına sebebolan arsa tüccarları ise 
milyonlar kazanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, konuşmamı topluyorum. Şehirleri

mizde görülen en önemli toplumsal sorunj gece-. 
kondu sorunudur. Bu kanun tasarısı gerçekte 
bu sorunu çözebilecek ağırlığı taşımaktan juzak-
tır. Birçok meseleleri yönetmeliklere bır^kmış
tır. Bu yanlıştır. Bu kanun tasarısı sosyal bir 
politikanın derinliğini ve kapsamını taşıma
maktadır. Tercihi, doğrudan doğruya, yapının 
özelliklerini köklü bir reformla değiştirmekten 
uzak, mücerret bir görüşte toplanmıştır. Bu ka
nun tasarısında bölge plânlamasını öngören ve 
cazibe merkezleri niteliği taşıyan bir oluşun pa
ralelliği yoktur. Prensiplerden yoksundur. Ka
nun tasarısının 12, 13, 14 ncü maddelerince ön-
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görülen hem belediyelere bağlı fonlar ve hem 
de İmar ve İskân Bakanlığı emrindeki fon ge
cekonduların ıslahını, halk tipi konut yapımını 
yani sosyal konut problemini çözebilecek, bu 
sorunu kökünden halledebilecek, düzenliyebile-
eek imkânlardan yoksundur. Bu kanun tasarısı 
kabul edildiği zaman gecekondu dâvasını hal
letmiş olmanın kıvancını duymıyacağımızı sanı
yorum. 

Esasta hiç şüphesiz ki, bir gecekondu kanu
nu getirmek plânın öngördüğü bir husustur. 
Ama, bugün Türkiyenin istediği, muhtevası, 
geniş, kaynaklan tam, tercihi sağlam, hedefi 
belli bir kanundur. Böylesine bir kanun tasarı
siyle gelmedikçe, derinliği olan sosyal ve eko
nomik yönleri bulunan bir konu da bu kanun 
tasarısiyle dâvayı halletmek, ıstırapları dindir
mek mümkün değildir. 

Bu kanun tasarısı gecekondularda yaşıyan 
1,5 milyon faal nüfusun temel ıstıraplarını dur-
durmıyacaktır. Şehirleşmek istiyen, kurtuluşu 
göç etmekte gören; iş bulmakta gören köylüle
re insanca yaşama imkânlarını getirmiyecektir. 

Gerçek o ki, işin başındayken bu sorunu te
melinden çözecek bir kanun tasarısiyle gelmek. 
ve bu işi oldu bitti kabul etmemek daha yerinde 
olurdu. Belirttiğim temel eksiklikleri giderici, 
prensipleri belli bir kanun tasarısı hazırlamak 
ve Yüce Meclise getirilmek üzere bu tasarı ge
ri alınmalıdır. Yoksa, bu kanun tasarısı kabul 
edildiği zaman meselenin halledilmiş olmadığı
nı, yarın gerçekler bütün ağırlığıyla karşımıza 
çıkınca daha açık daha kesin göreceğiz. Onun 
için bu kanun tasarısını, olumlu bir kanun tasa
rısı olarak görmüyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü gündemimiz hakkında Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımızın bir önergesi vardır, onu oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın 89 ncu maddesinin açık hük

mü karşısında gensoruları bekleterek başka bir 
kanunun esasının görüşülmesine imkân yoktur. 
Bu sebeple, gensoru önergelerinin gündeme alı
nıp alınmamasının görüşülmesine geçilmesinin 
oya dahi arz edilmeksizin gerçekleştirilmesini 
saygı ile arz ve rica ederiz. 

istanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Teşekkür 
ederim Başkanım, evvelce vermiştim, şimdi 
okunuyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, nor
mal toplantı günlerimizin dışında gecekondu 
kanununu görüşüp bir karara bağlamak üzere 
Perşembe günleri sırf bu kanunu görüşmek için 
Birleşim yapılmasına Yüksek Heyetinizce karar 
verilmişti. 

Şimdi bu önerge, bu kararınızın ve Meclisin 
toplantısının başka bir yola konulması hakkın
daki Reşit Ülker arkadaşımızın bu teklifi, Mec
lisin çalışmalarını ilgilendiren bir konu oldu
ğu için Başkanlık Divanına sunulacak ve neti
ce Heyetti Aliyenize arz edilecektir. 

Sayın Mustafa Uyar. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın arka
daşlarım, ikinci Cihan Harbinin cemiyet haya
tımızda yapmış olduğu etkilerin tabiî bir neti
cesi olarak köylerde, kasalba ve şehirlere, bil
hassa büyük şehirlere bir akın başladığı hepi
mizin malûmudur. Şehirlere vâki olan bu akın 
sebebiyle şehirlerdeki konutlar kâfi gelmediği 
için ve kiralar da ikinci Cihan Harbinin tabiî 
bir sonucu olarak günden güne arttığından şeh
re gelen köylü vatandaşlarımız başını soka
cak bir mesken, bir konut yapmanın derdine 
düşmüş ve belediye mevzuatlarının imkânsız
lıklarına rağmen bütün malzemesini derleyip 
toparladıktan sonra, bir gecede başını sokacak 
bir ev yapma imkânı bulmuş ve böylece mey
dana gelen konutlara da gecekondu adı veril
miştir. Ötedenberi devam edegelen Hükümet
ler, bu gecekondu konusu, dâvasiyle ilgilenme
ye başlamışlar ve bunun bir hal çaresini arama
ya koyulmuşlardır. Bugün Yüce Meclisin Hu
zuruna bir kanun tasarısı olarak gelen Gece
kondu Kanun tasarısının esası hepimizin malû
mu olduğu üzere geçen devrede 2 nci inönü 
Kabinesi zamanında sevk edilmiş olan ve geçici 
komisyonlardan geçerek Meclis gündemine 
alınmış olan Gecekondu Kanun tasarısıdır. Esa
sını bu teşkil etmektedir. 

Geçen devrede, geçen dönemde Yüce Meclis 
adına çalışan Geçici Komisyon, gecekondu ka
nun tasarısına bir veçhe vermiş ve Meclisin ma
lı etmişti. Seçim tatili münasebetiyle görüşüle-
miyen bu tasarı tarafımızdan ve daha birçok 
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arkadaşlarımız tarafından ele alınmak suretiy
le yine Meclisin malı haline getirilmiştir. Bu
günkü Hükümet de, aynı tasarıyı kendi görü
şüne göre, bâzı ufak tefek tadillerle Yüce Mec
lise sevk etmiş ve Geçici Komisyonda görüşül
dükten sonra son şeklini alarak Yüce Meclisin 
gündemine alınmıştır. 

Gecekondu dâvası hakikaten, bilhassa 20 - 25 
yıldan beri Türk toplumunu, Türk Hükümet
lerini, Türk Meclislerini yakından ilgilendiren 
bir dâvadır. Buraya belediyeler tarafından, âm
me işlerinin, medeni ihtiyaçların elektrik gibi, 
su gibi, yol gibi - getirilmesi, yaşamak için as
gari şartlardandır. Ancak, bunların, gecekon
duların belediye nizamına göre yapılmadığı 
için, belediyeler bu hizmetleri oraya götürmek
te mevzuat bakımından da bir sakınca ile kar
şılaştıklarından, bu gecekondu bölgelerinde ya-
şıyan vatandaşlarımız kendi yönlerinden haklı 
bir şikâyetin şikâyetçisi olagelmişlerdir. 

Getirilmiş olan bu kanun, gecekondu dâva
sını, sorununu ne şekilde halledecektir, bunu 
nasıl ele alacaktır? Bu tasarı ile bir defa mev
cut gecekondular tesbit edilecek ve bu gecekon
duların meskûn olduğu hali hazırdaki yerlerde 
fiilî durum bu kanunla belediye mevzuatına 
göre, şehir plânı içine alınıp almmryacağı, ya
ni şehir plânına göre ıslah edilmek, tamir edil
mek suretiyle asgari yaşama şartını haiz kü
çük bir konut vaziyetine gelebilecek yerlerde 
olanlar ıslah edilecekler, bir ıslah sahası mev
cut gecekonduların bir kısmının ıslah edilmesi 
suretiyle bunlar faydalı ve devamlı bir hale 
gelecektir. 

Bir de şehir imar plânına ve arazinin vazi
yetine göre, gecekonduların durumuna göre ıs
lahı mümkün oimıyanlar tasfiye edilecekler. 
Tasfiye bölgesinde bulunan gecekondu sakinle
rine de, belediyeler bu kanuna göre Hazine ve 
diğer kamu tüzel kişilerin malı olan ve bu ka
nuna göre belediyelere geçecek olan arsalardan 
münasip yerlerde gecekonduyu önleme bölgele
ri, Önleme saJhaları tesbit edilip tasfiye sahasın
da gecekondusu bulunan, tasfiye sahasındaki 
gecekondularda oturan kişilere; önleme bölge
sinde parsellenen arsalardan arsa vermek, ica-
'bmda malzeme yardımında bulunmak suretiyle 
bir gecekondu değil de, tâbiri caizse; gündüz-
kondu yapılmasına müsaade edilecektir. Böy

lelikle mevcut gecekonduları kimisini tasfiye 
etmek ve Önleme bölgesinde yeni bir gündüz-
kondu yapmak suretiyle, kimisi de ıslah edil
mek suretiyle asgari yaşama şartını haiz birer 
mesken haline getirmiş olacağız. Kanun tasarı
sının gayelerinden birisi bu. 

ikincisi, peki mevcut gecekondular bu şekil
de halledilecek. Bundan sonra gecekondu ya-
pılmıyacak mı? Bundan sonra gecekondunun 
yapılması önlenecek. Onu da bu kanunun tabiî 
bir devamı olarak kabul ettiğimiz konut kanu
nu, arsa ofisi kanunları gibi kanunların bir an 
evvel çıkarılması suretiyle nasıl gecekondu tas
fiye bölgesinde gecekonduları tasfiye ederken 
bir önleme bölgesi ayırarak oraya gecekondu 
yapmaya müsaade edersek, Konut Kanunu, Ar
sa Ofisi Kanunu, bu kanunun getirdiği imkân
larla bundan sonra, bu kanun çıktıktan sonra, 
bu kanun tatbike başlandıktan sonra, yine şe
hirlere vâki olacak akımlar sonucu gecekondu 
yapmak istiyen vatandaşlara gecekondu değil, 
belli yerlerde parsellenmiş arsalar verilecek, 
icabında malzeme yardımı yapılacak, icabın
da nakdi yardım, para yardımı yapılacak ve 
tâbir caizse o vatandaşın gündi'ukondu yap
masına imkân sağlanacak. Bunun bu şekilde 
tatbik edilip edilmemesi Hükümetlerin gerek 
Gecekondu Kanunu, gerek bundan sonra çıka
rılacak olan Konut Kanununu ve Arsa Ofisi 
Kanununu rey mülâhazasının ötesinde objektif 
olarak ve hizmet ettiğine inanarak tatbik etmek 
suretiyle mümkün olacaktır. Hepiniz kabul 
edersiniz ki, bir kanun ne kadar iyi olursa ol
sun, ne kadar mevcut ihtiyaçlara cevap verir
se versin, iyi tatbikatçının elinde iyi kanun 
olur, kötü tatbikatçının elinde de kötü kanun 
olur. Binaenaleyh, bu gecekondu kanun tasarı
sı tek başına kaldığı, diğer iki kanun bunu ta-
kibetmediği takdirde veya her üç kanun da çık
tığı halde, şimdiye kadar vâki olduğu gibi, 
6188 sayılı gecekondularla ilgili kanunların 
tatbik edilmediği gibi, rey kaygusuyla, şu kay
gusuyla, bu kaygusuyla tatbik edilmiyecek 
olursa burada çalışmamızın, çaba göstermemi
zin, gayret sarf etmemizin hiçbir faydası olmı-
yacaktır. Şu halde, gecekondu kanun tasarısı 
tek başına ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 
Hükümetin arsa ofisi ve konut kanunu tasarı
larını da hazırlamakta olduğunu öğreniyoruz; 
gazetelerden, basından işitiyoruz. Geçen devre-
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de komisyonlardan geçmiş, Meclisin malı elan, 
Meclisin ömrünün yetmemesi sebebiyle kadük 
olan gecekondu tasarısı, yine tarafımızdan ele 
alınmak suretiyle Meclisin malı haline getirilmiş 
ve Hükümetin getireceği tasarıyı beklemektedir. 
Bir an evvel öbür tasarılar da bu tasarıyı ta-
kibettiği takdirde her üçünün müşterek tatbiki 
neticesinde gecekondu dâvasının halledileceğine 
inanıyorum. 

Şimdi kanunun tümü üzerinde maruzatım 
bundan ibarettir, teşekkür ederim. (Alkış1 ar.) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ncbioğlu. 
KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 
49 neu maddesinin 2 nci fıkrası: «Devlet, yok
sul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına 
uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri 
alır.» demek suretiyle konut meselesinin çözü
münü Devlete görev olarak vermektedir. Açık
lıkla ifade etmek gerekir ki, yoksul halkımı
zın en müzmin ve en büyük dertlerinden biri 
bugün yurdumuzda ekmek kadar önemli, ko
nut davasıdır. Toplumumuzun bu konudaki 
geriliği ve içinde bulunduğu çıkmaz, geri kal
mışlığımızın bir başka belirgin vasfı olarak 
ortada durmaktadır. Her türlü insanı yaşama 
şartlarından uzak bedeli ihtiyaçlardan yoksun 
bilhassa büyük şehirlerimizin civarlarındaki 
gecekonduların, meydana getirdiği meseleye 
inildiğinde, gecekonduların bir -«ruretin neti
cesi olarak meydana geldiğini görürüz. Bâzı il
lerimizdeki gecekondulara bakıldığında, bu 
meskenlerde oturanların uzun süren mücade
leleri sonucu elde ettikleri bâzı beledi hizmet
ler nazarı dikkate alındığında Doğu - Anado-
ludaki mağara biçimi meskenlerden daha iyi 
olduğu ifade edilebilir. 

Bilindiği üzere, gecekondu, başkasının ara
zisinde, ilgili mevzuat hükümleri dışında, kısa 
bir süre içinde yapılmış olmasına rağmen ge
cekondularda yapılan yatırımlar bir devamlı
lık arz etmektedir. Bu konuda üzerinde durul
ması gereken nokta, kısa süre içinde yapılan 
ıbu meskenlere onarma, yerleştirme, bakım ve 
geliştirme yönünde yapılan daimi yatırımlar
dır. Her ne kadar 6188 sayılı K'.raunun 28 n3İ 
maddesinde («Bu kanunun • yayışımdan sonra 
kendisine aidolmıyan arsa üzerinde inşa edi
lecek binalar inşa sırasında derh.ıJ, iskân edil
miş olması halinde verilecek 15 günlük mühle

tin sonunda hiçbir hüküm istihsaline lüzum 
kalmadan Belediye Encümeni kararı ile yıktı
rılır ve masrafı bina sahibinden tahsil olu
nur.») denildiği halde kanunun 29 . 7 . 1953 
tarihindeki yayımından sonra 1961 yılına ka
dar 53 000 küsur gecekondu yapılmış olduğu 
üzerinde durulduğu zaman, yoksul halkımı
zın bu konudaki meskene olan büyük ihtiyacı 
kendiliğinden ve açıkça ortaya çıkar. 6188 sa
yılı Kanunun 6 ncı madesine göre belediyeler 
mesken ihtiyacını karşılamak için ucuz ve ba
sit meskenler yapmasına yetkili kılınmışlardır.. 
Ve belediyelerce yapılacak bu meskenlerin ise 
öncelikle gecekondu sahiplerine ve bilâhare de 
ihtiyaç sahiplerine maliyet bedelleri üzerinden 
temlik olunacağını bildirmektedir. Bu arada, 
Belediye Meclisleri, bu bedellerin 10 yıllık bir 
süre içinde taksitlere bağlanabileceğini de, bu 
kanunla yetkili kılındıkları halde, kanunun bu 
maddesinin işlemediği sayın milletvekillerinin 
malûmudur. Bu kısa izahatı vermekten mak
sadım, kanunu çıkarmanın yeteri i olmadığı 
hususudur. Bunların uygulanması çıkarılması 
kadar elbette önemlidir. Gecekondu kanun ta
sarısı ne kadar iyi ne kadar yoksul halk ya
rarına olursa olsun, uygulanma rususunda ye
terli çaba gösterilemez ve gerekli imkânlar or
taya konmazsa bu kanunda meseleye çözüm 
getirmiyecektir. 

Mesken konusunun az gelişmiş ülke olu
şumuzla olan ilişkileri olduğunu yukarıda ifa
de etmiştik. 

İmar ve İskân Bakanlığı tarafından neşredi
len Mesken Dâvamız adını taşıyan broşürün 
19 ncu sayfasındaki bir istatistike göre, bâzı 
memleketlerde ve yurdumuzdaki mesken kı
yaslaması şöyledir : 

Danimarka'da 
İngiltere'de 
Avusturya'da 
Fransa'da 
Batı Almanya'da 
İtalya'da 
Ockovlovakya'da 
Macaristan'da 
Yunanistan'da 
Bulgaristan'da 
Yugoslavya'da 
Türkiye'de ise 

100 evde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 

72 kiş 
78 » 
93 » 

101 » 
103 » 
127 » 
153 » 
161 » 
179 » 
184 » 
233 » 
252 » 
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Yine aynı incelemeye göre birikmiş ihtiya
cın 20 yılda giderilmesi dâhil olmak üzere 
1961 - 1970 yılları arasında yıllık mesken ihti
yacı 410 000 olarak ifade edilmektedir. Buna 
mukabil muhtemel yıllık mesken. yapımının 
125 000 olduğu ve aradaki farkın ise 285 000 
bulunduğu gösterilmektedir. Bu rakamlar ve 
biraz sonra arz edeceğim sebep ve rakamlar 
açıklamaktadır ki; geçici tedbirlerle ne mes
ken meseleleri ve ne de bununla ilgili ola
rak gecekondu meselesi çözümlenemez. 

Bilindiği üzere, 1950 ile 1960 yılları arasında 
ortalama nüfus arıtşı % 3 tür. Bu miktar iç göç 
dolayısiyle şehirlerde % 5 e yükselmektedir. 
Aradaki % 2 şehir lehindeki artı?*, gecekondu 
probleminin çözümündeki güçlükieri ortaya 
çıkarmaktadır. Toprak reformunun yapılma
ması, bu arada büyük şehirlerdeki lüks yapıt
lara olan yatırımın geçmiş yıliam nazaran 
fazlalığı ve arsa spekülasyonu konusnda gerek
li tedbirlerin de alınamamış olması şehirlerdeki 
mesken durumunun halkımız üzerindeki ağırlı
ğını gerçekten artırmıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ya
yınlanan 7 numaralı Komisyon raporunun 
8 nci sayfasında aynen: «6785 sayılı İmar Ka
nununun 48 nci maddesinde de oa yıldan beri 
boş duran arsalara konulmuş inşa mecburiyeti
nin tebliğ tarihinden itibaren 5 yi' içinde yeri
ne getirilmediği takdirde belediyelerin bu ar
saları istimlâk ederek, iki yıl içinde plâna uy
gun olarak inşaata başlıyacağıııa veya bu şekil
de inşaat yapmak istiyenlere atabileceğine» 
dair bir hüküm varsa da belediyelerin malî im
kânları müsaidolmadığından böyle bir tatbikat 
yapılamamıştır. 

Esasen, bu şekildeki arsalar ancak 15 yıl boş 
durduktan sonra inşaata zorlanabileceğinden 
istenilen netice de yine alınamıyaçaktır. 

Ucuz meskenler için arsa teminini de hedef 
tutan 6188 ve 7367 sayılı Kanunların tatbikatı 
verimli olamamıştır. Bu kanunlara göre bele
diyelere intikal eden arsaların bir kısmı her ne 
kadar maliyet bedelleri üzerinden halka dağı
tılmış ise de ihtiyaçları karşılamaktan uzak 
kalmıştır.» denilmektedir. Bu da geçici tedbir
lerin meseleye çözüm getirmediğini göstermek
tedir. 

Aynı raporun 5 nci sayfasında da; «(Arsa 
pazarında istihsali sonsuz olarak artırıp fiyat
ları düşürmek mümkün değildir. Bu halp gö
re, esas itibariyle satıcının vaziyeti kuvvetli 
ve alıcmınki zayıftır. Anlanlıyo: ki, ar$a fi
yatları hiçbir ayarlayıcı tedoiılere tabi tutul
madığı ve yalnız pazar kaidelerine terk edildi
ği takdirde, az teklif ve oldukça yüksek |fiyat 
kolayca meydana gelebilınektediv.* denijerek, 
bu konudaki durum, aydınlık bir şekilde jifade 
edilmektedir. Emlâk alış - verişinin büyük ka
zanç sağlaması dolayısiyle, millî sermayenin 
yüksek kâr veren arsalara yatırılarak iş haya
tından kaçacağı da gayet açıktır. Bu arada 
gecekondu konusunda, üzerinde kısaca bir baş
ka noktaya da değinmekte yarar görmektjeyim. 
Bu da gecekondu ağalarının mevcudiyeti; bu 
yoldan bâzı kişilerin yoksul vatandaşı sömür
dükleridir. 

Bu kanun tasarısı üzerinde Saym Muhiddin 
Güven konulmasını yaparken, Ankara ilinde 
gecekonduda yaşamakta olan vatandaşlardan, 
aklımda yan]iş kalmamışsa, yanlış tefsir etme
miş isem, % 40 inin kiracı olduğunu ifade et
mişlerdir. 

1960 yılı esas alındığında gecekondularda 
oturmakta olan vatandaş adedinin 1 20p 000 
kişi olduğu tahmin edilmekte idi. Bu vatandaş
larımızın 240 000 in üzerinde bulunan gecekon
dularda barınması ve bunların sadece barınma 
ve korunma düşünülerek yapılmış olması duru
mun vehametini kendiliğinden meydana çıkar
maktadır. 

Resmî bilgilere göre, 1960 yılında mjesken 
şartları anketinin 20 şehir sonucunda verdiği 
rakamlar şunlardır : 

1 500 000 meskenden 325 000 ini kullanıla
maz hale gelmiştir. 

Ailelerden % 64 ü bir veya iki odalı mes
kenlerde barınmak mecburiyetindedirler. ; Mil
letlerarası ölçülere göre bu miktarın ancak ve 
ancak % 19 olması gerekmektedir. ' 

Sayın milletvekilleri; 
1. Arsa spekülasyonu önlenm edikçe, j 
2. Konut meselesinin halli konusunda ge

rekli malî imkânlar bulunmadıkça, 
3. Kredi politikası ile lüks konut yapımı 

önlenmedikçe, 
4. İnşaat malzemeleri alanında yoksul halk 

yararına bir fiyat politikası uygulanmadıkça, 
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5. Toprak reformu yapılmadıkça, 
6. Ve nihayet ekonomik kalkınma içinde 

konut meselesi de ele alınmadıkça, bugün ge
tirilen kanunla iktidarın gecekondu meselesini 
kökten halleceği iddia edilemez, buna imkân 
görmüyorum. 

Gecekondu kanun tasarısı bu çeldi ile gece
kondularda barınmak zorunluğundıı olan yok
sul yurttaşlarımıza önemli bir yarar sağlama
makta, özledikleri emniyet hissini getireme
mektedir. 

Gecekondularda oturan yoksul yurttaşları
mızın Anayasamızın 49 ncu maddesinde : 

«Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin 
sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını 
karşılayıcı tedbirleri alır» diyen emrini yerine 
getirecek gerçek ve kesin tedbirlerin alınması 
dileğiyle saygılarımı sunarım. (T.İP. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şim
diye kadar gecekondu kanununun tümü üzerin
de oniki arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. Okutuyorum. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gecekondu kanunu tasarısının tümü üze

rinde yeter derecede görüşülmüştür. Görüş
melerin yeterliğine karar verilmesini arz ve 
taldbederim. 

Aydın 
Nihat Menteşe 

BAŞKAN — Sayın Aytaç buyurun efen
dim, aleyhinde. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, görüşmekte olduğu
ma gecekondu, kanunu tasarısı Türkiye'nin sos
yal ve ekanomik durumu ile sıkı sıkıya ilgili 
bir tasarıdır. Bu konuda bütün arkadaşlarımı
zın fikirlerini ve bu mevzudaki düşüncelerini 
açıkça söylemek imkânı verilmelidir. Hiç ol
mazsa bu esaslı konuda Hükümetin söylenecek
lerden istifade etmesi imkânı bu suretle sağ
lanmış olur. 

Aziz arkadaşlarım, gecekondu kanun tasa
rısı veya diğer kanun tasarılarının müzakere
sinde imkân nisbetinde bütün arkadaşlarımıza 
konuşma hak ve imkânı verilmelidir. Bu böyle 

giderse, birçok milletvekili arkadaşlarımız 4 
senelik teşriî hayatları müddetince . konuşma 
imkân ve fırsatı bulmadan geriye dönmekle 
karşı karşıyadırhır. Bu itibarla, aziz arkadaş
larım, istirham ediyorum, mümkünse bu öner
ge aleyhinde oylarını kullansınlar ki, bütün 
arkadaşlarımız anamesele hakkında görüşlerini 
arz etmek ve görüşlerinin faydalı olan kısımla
rını hiç olmazsa Hükümetin istifadesine sun
mak imkânını bulabilsinler. Hepinizi saygiyle 

. selâmlarım. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 

almış daha kaç kişi vardır, öğrenebilir miyiz? 
BAŞKAN — Dokuz arkadaşımız daha söz 

istemiş bulunuyor efendim. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Ha
tiplerden sonra söz rica ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesini 
okutacağımdan sizi davet ediyorum. Hatiplerden 
sonra kifayeti oylatacağım. Eğer, söz arzu bu-
yuruluyorsa, yoksa kifayeti oylatacağım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sa
yın Başkan, hatiplere cevap verebilmem için ki
fayet önergesi oylanacaksa hemen, değilse hatip
ler sözlerini bitirdikten sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Hatipler bitirmiştir. Siz konuş-
mıyacaksanız sırada bulunan bir milletvekiline 
söz verip oylatacağım. İçtüzük hükümleri bunu 
âmirdir. Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, tecrübenin, ih
tisasın ve realitenin mahsulü olan ve bugün hu
zurunuza getirmiş bulunduğumuz gecekondu ta
sarısı hakkında tenkidlerini ve görüşlerini izhar 
buyuran değerli milletvekillerine peşin olarak 
şükranlarımı sunarım. Kıymetli vaktinizi alma
mak için hatiplerin görüşlerine ve tenkidlerine 
yegân, yegân değil toplu olarak oevap arz ede
ceğim. 

Peşin olarak şu hususu hemen tebarüz ettir
mek isterim ki; gecekondu meselesi memleketi
mizde yeni bir mesele değildir. Her memleketin, 
bilhassa gelişmekte olan ve çeşitli ihtiyaçlarına 
paralel olarak tedbirleri zamanında alamamış 
ülkelerin mâruz kaldığı bir problemdir, gecekon-
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du meselesi. Her mesele gibi, bu problemi halle
decek olan tedbirler, kanunların muhtevasında 
tesbit edilecektir. Bir hukuk devleti sisteminde 
ve idare hayatında, her problem, kanun yolu 
ile halledilmektedir ve halledilecektir, Türkiye 
de bir hukuk devleti bulunduğuna göre, prob
lemin mahiyeti ve yönü ne olursa olsun, Yüce 
Meclisiniz bu meseleyi bütün etrafiyle tetkik 
edecek ve kanun yolu ile halledecektir. Binaen
aleyh, gecekondu meselesi, «Kanun yolundan geç
mez, memleketin sanayileşmesiyle bu kendiliğin
den halledilir.» tarzındaki Sayın Behice Boran'-
m fikrinin bir gerçeği ifade etmediğini işaret et
mek isterim. Biz, bu mütalâaya katılamayız. Ve 
bu mütalâayı ideolojik bir bağlantının tezahürü 
olarak kıymetlendiririz. Şimdi, meseleyi bütün 
yönü ile ortaya koymak lâzımdır. Gecekondu me
selesi, gecekondu realitesi nedir? Ne gibi tedbir
ler alınmalıdır? Ve Gecekondu meselesinin çö
zümünde kanalize edilmesinde nasıl bir metot ve 
bir sisteme ihtiyaç vardır? Bunları ortaya koy
duğumuz takdirde görüş ve tenkidlerin isabet 
dereceleri kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Şimdi, gecekonduyu doğuran sebepler neler
dir? Onlara kısaca işaret etmek isterim: Toplu 
bir mâna içinde gecekondu; sosyal ve ekonomik 
sebepler dolayısiyle meydana gelmiş bir vakıa
dır. Nedir bu sebepler? Bu sebepler çeşitlidir, 
köylerden, kırsal sahalardan şehirlere akımlar 
olmakta, bu nüfus akımının tevlidettiği sıkıntı
lar vatandaşlarımızı gecekondu yapımına teşvik 
etmektedir. Şu halde, birinci anasebep işsizlik 
olarak ortaya çıkıyor, ikinci sebep, medeni şart
lardan mahrumiyet, üçüncü sebep sosyal ve kül
türel imkânlardan mahrumiyet, dördüncü sebep 
insan psikolojisinin büyük şehirlerin cazibesine 
tutulması, büyük şehirlerin nimetlerinden fay
dalanma istidat ve mizacında olması ve nihayet 
beşinci anasebep konut ihtiyacının tazyik ve bas
kısıdır. Şu halde, bu sebepleri ortadan kaldır
dığımız takdirde, gecekondu meselesinin halle
dilmesinin imkânlarını ve tedbirlerini ' bulmuş 
olacağız. 

Bu tedbirler nelerdir? Bu tedbirleri biz uzun 
vadeli tedbirler ve kısa vadeli tedbirler olarak 
iki kategoride topluyoruz. Uzun vadeli tedbirler, 
şimdi işaret ettiğimiz üç sebebin kaldırılmasına 
matuf tedbirlerdir. Nedir bunlar? Bunlar sanayi 
ve tarım sektöründe istihdam hacmini çoğalt
mak, kırsal sahalarda medeniyet şartlarını ge-
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tirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçları sağlamak, 
bölgelerarası dengesizliği gidermek ve nijhayet 
bölge plânlama çalışmalarının ortaya koymluş ol
duğu doneler ve tavsiyelere uygun bir genel yer
leşme politikası takibetmek. Bu tedbirleri aldığı
mız takdirde kırsal sahalardan şehirlere | akım 
mutlak olarak duracak mıdır? Hayır durjmıya-
caktır. Neden? Çünkü, bu aldığımız tedbir I biraz 
evvel arz ve izah ettiğim beş ana sebebin iancak 
üçünü karşılıya'bilmekte ve üçünün tedbirini ala
bilmektedir. Bizim gibi azgelişme devresinij geri
de bırakmış medeni ve tam mânasiyle gejl işmiş 
memleketleri dikkate aldığımız takdirde bu nok-
tai nazarımızın bir gerçek olduğunu götürüz. 
Sanayileşmiş, zirai sektöründe gelişmeler sağla
mış, bölgeler arasındaki dengesizliği gidernjıiş ve 
genel bir yerleşme politikası izlemekte olajı me
deni Batı memleektlerinde de köylerden şehirlere 
akın vardır. Bu insan psikolojisinin değişjniyen 
hasletlerinin en tabiî icabıdır. Şu halde,i uzun 
vadeli tedbirler almak asla kâfi değildir^ kısa 
vadeli tedbirler manzumesini de getireceksiniz. 
işte huzurunuzdaki bu kanun kısa vadeli tedbir
ler sistemini getirmektedir. Gayrimeşru şekilde 
mülkiyet haklarına tecavüz ederek inkişaf ye de
vam etmekte olan gecekondu yapımını durdur
mak, meşru yolu aşmak ve gecekondu ysjpmak 
ihtiyacında bulunan vatandaşa arsasını temin et
mek, teknik yardımı sağlamak, kredi temin et
mek suretiyle bunları bu sakîm yoldan uzaklaş
tırmak ve aynı zamanda meşru bir meskene sa-
hibolarak bunun sosyal güvenliğini teminat altı
na almak lâzımdır, işte bu kanun bunları getiri
yor. 

Bir noktayı daha derhal açıklamak isterim : 
Bâzı muhterem hatipler, gecekondu kajnunu-

nu Türkiye'deki mesken problemini tüm halinde 
halleden bir kanun olarak tavsif etmekte jve bu 
bakımdan kifayetsiz görmektedirler. Bu ajılayış 
ve izah tarzı yanlıştır. Biz bütçe müzakerelerin
de Yüce Heyetinize bu mesken politikamı* hak
kında gayet geniş bilgiler arz ettik, dedfk ki; 
bizim mesken politikamızın ilkesi yoksul, djar ge
lirli vatandaştan başlıyarak bütün vatandaşları 
yuva sahilb yapmaktır. Bu hedefe karma tyr me
tot ile gidiliyor. Bu metot vatandaşın fiziki ve 
malî kudreti ile Devletin malî potansiyelin^ mez-
ceden karma bir metottur. Bu fikrimiz icrajat po
litikamızın temeli olacaktır ve bu politikamızın 
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hukukî dayanağını teşkil eden kanunları Yüce 
Heyetinize getireceğiz dedik ve saydık. Bunlar; 
konut kanunudur, arsa ofisi kanunudur,^ gece
kondu kanunudur ve Türkiye'de konut yapımı
nı temin hususunda aktif bir müessese haline ge
tirilmesine çalışacağımız Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası, bugün malî kifayetsizlik içindedir. Ser
mayesini artıracağız ve onu malî kudretle teçhiz 
edeceğiz dedik ve bu kanunu getirdik. Geçici 
Komisyondan da çıktı, önümüzdeki hafta huzu
runuza gelecektir. Arsa ofisi kanununu getirdik, 
komisyondadır. Huzurunuza gelecektir. Konut 
Kanunu, onu da hazırladık, o da huzurunuza ge
lecektir. 

Diğer taraftan mesken yapımında vatandaş
ların mâruz kaldığı birtakım müşkülâta temas 
ettik ve dedik ki, İmar Kanununun müşkülât do
ğuran, sıkıntı doğuran hükümlerini gözden ge
çireceğiz ve bir tâdil tasarısiyle huzurunuza 
geleceğiz. Onu da hazırladık, çok kısa bir zaman
da huzurunuza getirilecektir. Şu halde, bu kanu
nu maksadının dışında mütalâa etmemek gere
kir. Bu kanun mesken probleminin tamamiyle ve 
ve istisnai bir kısmını, bir parçasını teşkil eden 
gecekondu problemini kısa vadeli tedbirler çer
çevesi içinde halleden bir kanundur. Bunu böyle 
mütalâa ettiğimiz takdirde realiteyi tesbit etmiş, 
kabul etmiş oluruz. Bunun dışına çıktığımız tak
dirde bu kanunun hakiki maksadını, mahiyetini 
ve bünyesini dikkate almamış oluruz. 

Uzun vadeli tedbirlerin neler olacağım biraz 
evvel arz etmiştim. Bâzı arkadaşlarımız sarahat
le ifade ettiler. Toprak reformu yapılmadan, ge
cekondu meselesi halledilemez dediler. Bir diğer 
arkadaşımız petrol kanunundan, madenlere dair 
olan kanunlardan bahsettiler. Hükümet Progra
mını Yüce Heyetinize okuduk, günlerce tcnkid-
leri yapıldı. İşaret edilen hususlar bizim Hü
kümet programımızda tcsbit edilen hedeflerdir 
ve bu hedeflere ulaşmanın gayreti içindeyiz. 
Hem tarım reformu, hem Petrol kanunu, hem 
Maden kaynaklarımızı işletme kanunu, en kısa 
zamanda Yüce Heyetinize gelecektir. Bunları 
sarahatle ifade ettiğimiz halde, bâzı hatip ar
kadaşlarımızın, sanki bu meselelere Hükümet 
eğilmemiş, dikkate almamış, bundan habersiz-
miş gibi bir üslûp içinde konuşmaları, en hafif 
tâbirle, insafsızlık olur. Şu halde, Hükümet ola
rak uzun vadeli tedbirleri almanın gayreti içi

ne girmiş ve kısa vadeli tedbirlere ait kanun
ları da huzurunuza getirmiş olmanın şevki ve 
inşirahı içindeyiz. 

Bâzı hatip arkadaşlarımız, «Bu kanun yeni 
hükümler getirmiyor, mer'i kanunların bir ne
vi kopyasıdır.» dediler. Oysa ki ; bu huzurunu
za getirdiğimiz kanunla, 6188 sayılı Kanun 
arasındaki farklar büyüktür. Bu farklar nüans 
farkı değildir, bir karakter ve bünye farkıdır. 
Şimdi arz edeceğim. 

6188 sayılı Kanun, konut problemiyle gece
kondu meselesini bir tüm halinde mütalâa et
miş, her ikisinin çözümünü de yapamamış, kı
sır tedbirler getirmiş bir kanundur. Konut ya
pımını teşvik esaslarını dikkate almış, ama bu
rada sadece arsa meselesini realize etmiş ve 
bâzı şartlarla mesken yapmak istiyenlere arsa 
devrini hükme bağlamış. Gecekondu meselesin
de de sadece polisiye bir tedbir getirmiştir. 
Halbuki, gecekondu meselesini iki kategoride 
mütalâa etmek lâzımdır. Bugün realite olan 
mevcut gecekondular vardır. Bunu nasıl çöze
ceksiniz, buna ait hükümleriniz olacak. Bir de 
yeni gecekondu yapımını nasıl önliyeceksiniz; 
ikinci kategoride bunun hükümlerini ve tedbir
lerini getireceksiniz. 6188 sayılı Kanun, mese
leyi bu açıdan görmemiş ve bu iki kategoriye 
ait sağlam, şümullü, müessir tedbirlerin hiçbi
rini getirmemiştir. Ama bu kanun getirmiştir. 
Hem öyle bir şey getirmiştir ki ; bu Türkiye'
mizin mevzuatında yepyeni bir hükümdür. Bir 
tecrübenin, hâdiselerin ıstırabını çekmiş insan
ların bir görüşünün muhassalası olarak gel
miştir. Biliyorsunuz 6188 sayılı Kanunun, gece
konduları önliyebilmesi için, belediye zabıtası, 
yaparken tesbit ederse yıkılıyordu. Ama yapar
ken tesbit edemediği takdirde bunların yıkımı 
birtakım mercilerin kararlarına vabestedir. Bu, 
sakat tedbirlerdir ki, gecekondu yapımını ön-
liyememiş ve belediyelerin arşivlerinde binlerce 
yıkım dosyaları toplanmış, kesafet peyda et
miştir. Şu halde, bu hâdisenin karşısına sadece 
belediye zabıtasının çıkması kâfi değildir. İşte 
biz, bu gerçeği teşhis etmişiz, Devlete ilk de
fa gecekondu mevzuunda ve mesken mevzuun
da bir hizmet veren kanunu getirmişiz. Devlet 
zabıtasını çıkarmışız... 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ya
sak getiriyorsunuz. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Anlıyamadım 
Sayın Tahtakılıç? 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ya
sak getiriyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Halleden hü
kümler var muhterem beyefendi. Zaten zatıâli-
nize cevap veriyorum bu konuda. 

Sayın Tahtakılıç, «Yasak getiriyorsunuz» 
dedi. Doğru mu değil mi derhal münakaşasını 
yapalım. Elimde mütehassısların, uzmanların 
raporları var. Gecekondu tatbikatının acısını 
duymuş, ıstıraplar çekmiş, tecrübelerim var. 
Eğer gecekondu yapımının gayrimeşru istika
mette inkişafı için fiilî, maddi bir tedbir almaz
sanız, her türlü tedbiri alınız, istediğiniz ka
dar Devlet sektörü olarak konut yapınız; ge
cekonduyu önliyemezsiniz, önliyememişlerdir. 
Batı memleketlerinde önliyememişlerdir, Ame
rikan memleketlerinde önliyememişlerdir, Asya 
ve Afrika'da önliyememektedirler. Şu halde, bu 
müeyyideyi yasak getiriyor diye hafife alma
ya asla imkân yoktur. En ciddî bir tedbirdir 
ve tatbikatta bunu göreceğiz. Şu halde, biz bu 
tedbiri getirirken gayet mücerret mülâhazalar
la değil, hem tecrübeden, hem ilimden istifade 
ederek getirmişiz. Gayet objektif olarak getir
mişiz. Bunun neresi hafife alınabilir? 

6188 sayılı Kanun, kendisinin meriyetinden 
sonra yapılacak gecekondulara nasıl bir muame
le yapılacağı tedbirlerini getirmiş, fakat kendi
sinden evvel yapılan gecekonduların ıslah edil
mesi, hukukileştirilmesi gibi esasları asla dikkate 
almamıştır. Halbuki bugün binlerce vatandaşı
mız çeşitli büyük şehirlerde gecekondularda otur
maktadırlar ve bunların ıslah imkânlarını bekle
mekte, suyunu beklemekte, yolunu beklemekte, 
âmme hizmetleri tesis'ni beklemekte. Bunların 
hiç birisini 6188 sayılı Kanun getirmemiş, bu ka
nun getirmiştir. Şu ha] de, bu farklar birer nüans 
farkı değil, birer karekter ve bünye farkıdır. 

Diğer taraftan, 6188 sayılı Kanun gecakondu-
larm hukukileşmesi esasını asla dikkate almamış
tır. Halbuki, gecekonduların hukukileşmesi ora-
rada oturan vatandaşların sosyal güvenlikleriyle 
yakından ilgilidir. Bu kanun, o gecekondularda 
oturan yoksul vatandaş1 ara, küçük memurlara ve 
işçi vatandaşlarımıza sosyal bir güvenlik getir
mekte ve yıllardan beri halledilmiyen mülkiyet 
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ihtilâflarını halleden hükümleri ihtiva etmekte-j 
dir. 6188 sayılı Kanun sadece konut meselesin-i 
de ayrı bir parça olan arsa meselesi üzerinde dur-j 
mu'j, ama bunu tam olarak da hâl etmemiştir. 
Hattâ arsaların kimlere verilmesi hususunu ga-| 
yet açık bir hüviyet içinde de tâyin etmemiştir.! 
Bu kanun tâyin ediyor. Yalnız belediye sınır-! 
lan içinde değil, mücavir sahalarda hattâ bunun; 
dışındaki yerlerde bu maksat için arsa tahsisi! 
imkânlarım getiriyor. Şu halde, şümul sahası! 
itibariyle aralarında büyük bir fark vardır. Di-; 
ğer taraftan, bu kanun arsaların kimlere veri-! 
lebilcccğini, hangi vatandaşlara verebileceğini de! 
tâyin ediyor. O da, bizim mesken podlitikamızj 
da tesbit ett'ğimiz kriterler içerisinde tâyin edil-1 
miş bulunmaktadır. Yani, yoksul ve dar gelirli! 
vatandaşlar bunlardan istifade edecektir. 61881 
sayılı Kanunda bu hususu derpiş eden hiçbir hü-; 
küm yoktur. Bu kanun gecekonduyu bir ticaret! 
metaı olmaktan kurtarmaktadır ve gecekondu! 
simsarlarına son vermektedir. Bu da yepyeni! 
sağlam ve mükemmel bir hükümdür. 6188 sayılı! 
Kanun bunun kenarından dahi geçmemiştir, buj 
meseleler asla düşünülmemiştir, bile. 6188 sayılı! 
Kanunda bu işin kanalize edilmesine ait bir plânj 
fikri, bir program fikri yoktur. Ama, bu kanun) 
bu işin bir program dâhilinde yapılmasını der-; 
piş eden modern bir hüviyet tanımaktadır. Niha-! 
yet, 61188 sayılı Kanun gecekondularda oturan-j 
larm, hattâ oturacak olanların hak ve hukukuna! 
temas eden hiçbir hüküm getirmemiştir. Bu ka-| 
nun mevcut gecekonduların hak ve hukukunu tâ-; 
yin ve tanzim eden hükümler getirmektedir. Ve; 
nihayet fon mevzuunda aralarında büyük farkı 
vardır. 6188 sayılı Kanun belediyelere intikal; 
eden arsaların satışı 5116 nın desteği ile bir fon| 
halinde tesbit etmektir.' Bu da mahduttur, kısır-! 
dır. Sadece, yeni yapılacak olan ucuz mesken! 
mahallelerine yol ve içmesuyu işlerinde kullam-j 
lacaktır. Halbuki bu kanun hem belediyelerin,! 
hem de İmar ve İskân Bakanlığının emrinde ayrı; 
fon kurmakta ve mevcut gecekondulara bir taraf-j 
tan âmme tesisleri götürecek, öbür taraftan mes-' 
ken ihtiyacı olan yoksul ve dar gelirli vatandaş-i 
I ara teknik yardım ve kredi yardımı sağlıyaeakj 
bir hizmet hüviyeti tanımaktadır. Şu halde, 6188! 
sayılı Kanun ile huzurunuza getird'ğimiz kanun) 
arasında şimdi tadadettiğlm onbir büyük kareki 
ter ve bünye farkı vardır, takdirlerinize arz eden 
rim. 
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Bu mâruzâtımla, hem mesken probleminin ve 
hem de gecekondu probleminin bütün yönleriyle 
alınması lâzımgelen tedbirlerin neler olabileceği
ni zannediyorum ki, açık ve seçik bir dille özetle
miş bulunmaktayım. Sözlerime nihayet vermeden 
evvel, birkaç arkadaşımın üzerinde durdukları bir 
iki noktayı aydınlatmak isterim. 

Kayın Reşit Ülker arkadaşımızın, bu kanunda
ki kamulaştırma hükümlerini ele aldı ve Anaya
samızın bir maddesinde derpiş edilen kamulaştır
ma bedellerinin taksite bağlanması esasının bura
da da derpiş edilmesi lüzumuna işaret ettiler. 
Bu, haddi zatında icraya.tatbikat bakımından ko
laylık getirecek olan bir hükümdür. Bu nokta 
üzerinde biz de durduk, teemmül ettik. Ama, 
Anayasamızın hükmü, umumi iskân projeleri te
rimi içinde bu mevzuu topladığından ve gecekon
duda bir mesken probleminin istisnai bir yönü 
bulunması itibariyle Anayasamızın lâfzına ve ru
huna uygun düşmez, kanaatine vardık ve hükmü 
böyle getirdik. Bu konuda elbette ki, gerçeği ve 
isabeti Yüce Heyetiniz takdir edecektir. 

Burada bir şükran borcumu! eda etmek iste
rim. Değerli arkadaşımız Sayın Mustafa Uyar, 
hakikaten gecekondu meselesinde yıllarda emek 
vermiş olan bir arkadaşımızdır. Meseleyi bu 
kürsüye en objektif en etraflı bir şekilde ge
tirdi. Büyük bir insaf ölçüsü içinde, getirdi 
ve dedi ki; bu kanunu takiben arsa ofisi ve 
konut kanunları da geldiği takdirde Türkiye'de 
konut problemini çözmek ve gecekondu mese
lesini halletmek müsbet safhaya girecek ve bu 
problemler kanalize edilmiş olacaktır dediler. 
Görüşlerine aynen iştirak ediyorum. Bizim sa
vunduğumuz tez de budur. Kendisine huzur
larınızda şükranlarımı sunarım. 

Sayın Behice Boran, birkaç noktaya temas 
ettiler. Dediler ki, bu kanun haddizatında gece
kondu problemini çözmek için değil, halen ge
cekonduların bulunduğu ve özel mülkiyette bu
lunan arsaların sahiplerine verilmesi için ge
tirilmiş bir kanundur, dediler. Bu dünya üze
rinde en büyük insafsızlığın bir ölçüsüdür. 
Biz, Hükümet olarak, her zaman ve her yerde 
söyledik; biz 32 milyon Türk Milletinin Hü
kümetiyiz. Bir zümrenin, bir kliğin Hükümeti 
değiliz. Bizim indimizde bütün vatandaşlar iti
bara, hürmete lâyıktır. Eşit ve âdil muame
leye lâyıktır. Bu kanun muayyen bir zümrenin 

menfaatini sağlamak için hissi bir düşüncenin 
asla mahsulü değildir. Bu kanun ıstırap içinde 
bulunan gecekondudaki yoksul ve dar gelirli 
vatandaşarımızm problemini halletmek, onlara 
sosyal güvenilk getirmek için getirilmiş bir 
kanundur. Onlara âmme hizmetleri getirmek 
için, su, elektrik getirme için, onların yıllar yılı 
süren mülkiyet ihtilâfını hallederek durumla
rını hukukileştirmek için getirilmiş) bir ka
nundur. 

Sayın Behice Boran, bununla da iktifa (it
medi, dedi ki, toplu tasfiyeler derpiş etmişler, 
«vatandaşları şehirlerden uzaklara kovuyor, sü
rüyorlar» dediler. Sureti kafiyede reddede
rim Demokratik sistem içinde vatandaşları kov
mak, vatandaşları sürmek diye bir şey olamaz. 
Bu, ancak totaliter idarelerde, kızıl renkli, 
kara renkli idarelerde olur. Türkiye'de hürri
yet vardır, demokrasi vardır. (Soldan alkışlar) 
Eğer bunun aksini düşünenler varsa, Türk Mil
leti Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve nihayet Türkiye'nin 
millî müesseseleri asla müsaade etmiyecektir ve 
bu niyette bulunan hüsrana mahkûmdur. 

Sonra, Sayın Behice Boran, toplu tasfiyelerin 
yapılacağını nereden çıkarıyor? Gecekondular 
muayyen kriterler içerisinde tesbit edilecektir. 
Eğer, ıslah kabiliyeti yoksa, eğer âmme hiz
metleri götürülemiyorsa elbette oradaki gece-
konduar bu hizmetlerden istifade edebile
cekleri bir yere götürülecektir. (T. I. P. sırala
rından, «Sürüleceklerdir deseniz daha iyi olur» 
sesleri) 

BAŞKAN —. Sayın Ekinci rica ederim, mü
dahale etmeyiniz. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Vatandaşlar 
hür ve demokratik reijmlerde sürülmez. Ama 
siz. bu gecekondulara ışık getirilmesin diyorsa
nız, bu gecekondulara tapu verilmesin diyorsa
nız, ve bunu reddediyorsanız mesele yoktur. 
Ama yaptığınız bu azizliği yoksul Türk vatan
daşları ve işçi kütlesi asla unutmıyacaktır. He
pinize saygılarımı sunarım. (Soldan alkışları T. 
î. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yalnız bağırmakla neyi halle
deceksiniz, rica ederim, arkadaşlar. («Sorumuz 
var» sesleri) 

Sayın Bakan sorular varmış, lütfen tespit! 
buyurun. 
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Sayın Abdülbâri Akdoğan, sorunuz. 

ABÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sorumun 
bir tanesi; bu büyük problemin halli, yalnız 
tasarıyı ortaya atmak kâfi olmıyacağma göre, 
işin teknik tarafını nasıl halledecekler? 

2. Maliyet cephesinden yuvarlak da ol
sa bir rakam biliyorlar mı, biliyorlarsa bunu 
tasarının maddelerinde zikredilen malî yollar
dan temin edebilecekler mi? 

3. Gerek teknik, gerekse malî imkânlarını 
nazara alarak sağlanan proje ve programları 
nedir? 

4. Bu tasarıda gecekondu mevzuunda bâzı 
hukukî müşkilâtı bu problemin çözümünü hal
letmek için mi getirmiştilerdir ? 

5. Genel politika izahlarında buyurdular-
ki, istihsal artacaktır. İstihsal artışını, acaba 
işçi noksanlığında mı görüyorlar? 

Bu kadar efendim teşekkür ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
cevabımı arz ediyorum. 

Teknik imkânlar var mı dediler. Teknik 
imkânlarımız vardır. 

Malî imkânlarımız nelerdir, dediler. Kanun
da hangi kanallardan malî imkânları sağlıyaca-
ğımızı derpiş eden hükümler vardır. Yüce Mec
lise yeni yıl bütçesini getirdiğimiz zaman, ge
cekondu meselesi için bir ödenek koyacağız. 
Sosyal Sigortalar var dedik, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan alacağız. Emlâk Kredi Bankasın
dan alacağız. Gecekondularda oturan küçük me
murlar vardır. Emekli Sandığından da alaca
ğız. Sizin bu kanun çıkmadan bize bu imkânı 
vermeden, bu kanunu çıkarmış gibi sözler söyle
menizde, sorular sormanızda isabet yoktur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanun mü
zakere edilmeden soru mu sorulur? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — «Bu kanunu 
hukukî müşkilâtı halletmek maksadiyla mı ge
tirdiniz?» diyor. Ne maksatla getirdiğimizi bir 
saattir Yüce Heyetinize arz ediyorum. Sebeple
rini teker, teker tâdâdettim. 

istihsali artıracaklarından bahsettiler, dedi
ler. Beyefendiler, bu kanun zirai sektördeki bir 
ıreformun kanunu değil. Bu, gecekonduyu kısa 
tedbirler çerçevesi içinde halleden bir metot ve 

sistem kanunu. Ama siz, bunun çerçevesi dışına 
çıkıyorsunuz, toprak reformu yapmadan gece
kondu önlenemez diyorsunuz. Ben de Hükümetin 
bir üyesi olarak «Bu temas ettiğiniz memleket 
meselelerini çözmek kararındayız. Hükümşt 
Programındaki hedeflerimiz, gayelerimiz is
tikametinde çalışıyoruz, getireceğiz» diyorum. 
Bu kanunla ilgisi olmıyan bir sorudur. 

Evet Sayın Başkan, maruzatım bu kadar. 

BAŞKAN — Başka soru soracak var mı? 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — iki so

rum var. Sayın Bakan yapılan tenkitlere ver
miş oldukları cevapta tasfiyelerden bahsettiler, 
tasfiye bölgelerinden bahsettiler. Tasfiyedeki 
murat nedir, tasfiye kriteri ne olacaktır? (Sol
dan gürültüler.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arz ettim din
lememişsiniz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim. Ce
vap verecek Sayın Bakandır. Lütfen müdahale 
etmeyin. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — İkinci 
sorum, bugün Adalet Partisinin Grup Başkanve-
kili olan Sayın Muhittin Güven'in, İmar ve İs
kân Bakanı iken çıkarmış bulundukları bir in
celeme broşürüne istinaden bâzı rakamlar ver
miştir. Bunlara göre, yıllık mesken ihtiyacımız 
yapılmakta olan meskenlere rağmen, her yıl 280 
bin tane açık vermiştir. Bu konu nasıl halledi
lecektir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Saym Başkan; 
tasfiye bölgelerinden bahsettim. İşçi Partisinin 
sayın sözcüsünün, «Topyekûn tasfiyeler yapıla
caktır. Vatandaşlar sürülecektir» şeklindeki be
yanlarına cevaplarımı arz ederken, dedim ki, 
tüm halinde ve toplu tasfiyeler diye bir şey dü
şünülmemiştir. Tasfiyeler muayyen kriterler 
içinde olacaktır. Bu kriterler de şunlardır, dej-
dim. Eğer, bir bölgenin yolu yapılamıyorsa, bir 
dağın tepesinde gecekondular kurulmuşsa, mo
torlu vasıtalar çıkamıyorsa, elektrik gidemiyorsa, 
su gidemiyorsa, bu vatandaşlarımız orada gecej-
kondu yaptı diye elektriksiz, ışıksız, susuz, yok 
suz mu kalacak? j 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Götür orâyıjı 
öyleyse. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, gö-
türcnıcdiğimiz takdirde, diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen müdahale 
etmeyin. (T. t. P. sıralarından gürültüler.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Siz Türkiye'yi 
iyi bilmiyorsunuz, gelin ben sizi gezdireyim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Ben Türkiye'
yi! gayet iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, lütfen 
oturun, müdahale etmeyin, susunuz. (A. P. sı
ralarından gürültül er.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sonra diyo
rum ki, ağır, sıhhi şartlar içinde ise ve bu sıh
hi şartlar bertaraf edilemiyorsa, bu gecekon
dunun ıslahı kaabiliyeti yoksa, diyorum. Geli
ni." sizi gezdireyim, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinin ve Hukuk Fakültesinin arkasındaki ge
cekonduda üç dakika oturamazsınız. Hadi ge
lin yarın götüreyim. Binaenaleyh, gecekondu 
realitesini bilmek lâzımdır; realiteyi, gerçeği 
bilmek lâzımdir. Sonra dediler ki ; muhterem 
selefim zamanında çıkmış bir broşürden rakam 
alarak «280 bin açık var, bu ne olacaktır1?» Be
yefendiler, arz ettim, bu Gecekondu Kanunu
dur. Bunu bir Konut Kanunu olarak mütalâa 
etmeyiniz. Konut Kanunu getirilecektir. Arsa 
spekülâsyonundan bahsettiler, Arsa Ofisi Ka
nununu huzurunuza getirdim. Meseleyi ayrı, 
ayrı halledecek, ayrı kanunlar halinde getiri
yoruz, dedik. Arkadaşlar benim maruzatımı 
dinliyorlar, sual tevcih ediyorlar. 

Evet, sayın Başkan, maruzatım bu kadardır. 
Yüce Heyetinize tekrar saygılar sunarım. 

(Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, son 
söz milletvekilinindir. Bu itibarla... 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — önergenin 
aleyhinde söz istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhte bir arkadaşımıza söz 
verebiliriz, İçtüzük hükmü böyle. Başka arka
daşa söz vermeyiz efendim. Şimdi, son söz gru-
pu adına söz isteğinde bulunmuş olan Bellice 
Boran'dır. Buyurunuz efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHİCE HAT-
KO BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, biraz evvel konuşan Sayın îmar 

ve îskân Bakanı cevaplar verirken benim 
partim adına söylediğim görüşleri tahrif ede
cek derecede değiştirdi, yanlış değerlendirdi 
ve cevap veremiyeceği hususlarda da, parti
sinin daima âdeti olduğu veçhile, kızıl dik-
tatoryalar, ideolojiler, ve saire edebiyatı ile 
demagojiye saparak hakikatleri örtbas et
meye çalıştı. (Saldan, gürültüler.) Evvelâ dedi 
ki, biz bir hukuk Devletiyiz, binaenaleyh her 
meseleyi hukuk yoliyle hallederiz. Bunun için 
Behice Boran'm gecekondu meselesi hukukan, 
kanun yoliyle halledilemez görüşüne biz işti
rak etmiyoruz. Şimdi biz, hukuk, Devletiyiz. 
Her şeyi kanun yoliyle hallederiz demenin 
tahtında müstetir, zımnen mevcudolan muha
lif hükmü şudur : Yani onlar, hukuk Devleti
ni tanımıyorlar. Kanun yoliyle değil, kanun
suz yolla halletmeye gidiyorlar, demektir. Bu 
çeşit bir yorumu müsaade ederseniz tavsif et
mek için sıfat kullanmıyayım, bir mesele ka
nun yoliyle halledilebilecek mesele değildir 
demek; bu mesele kanunsuz yollardan halle
dilir, hukuk Devleti olmıyan bir şekilde hal
ledilebilir mânasına gelmiyeceği aklı başında 
olan herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. 
(T. t. P. sıralarından, alkışlar.) Kanun yo
liyle halledilebilecek bir mesele değildir de -
mek, bu konuda kanun geçirilmesin veya-
hutda hiçbir kanun geçirilemez dernek değildir. 
Bu mesele kanun yolu ile halledilmez demek; bu 
meselenin derin ekonomik ve sosyal sebepleri 
vardır. Kanun yolu ile teşriî tasarruflarla halle
dilebilecek bir mesle değildir, demektir. 

Nitekim, Sayın Bakan kendisi biraz önce çe
lişmeye düştüler. Kısa vadeli tedbirlerin yanın
da uzun vadeli tedbirlerin lüzumundan hasetti
ler. Uzun vadeli tedbirler temel tedbirlerdir. De
mek ki, kısa vadeli olan böyle kanuni tedbirler 
kâfi gelmiyor, meselenin çözülmesine, aslında çö
zülmesi için temel âmillere, şartlara, sebeplere 
inmek lâzımgeliyor. Yani, uzun vadeli temel ted
birler, alınması lâzımgeliyor. 

Şu halde, demek ki, bu meselenin çözümlen
mesi kanun yolu ile gerçekleşebilecek t i r me
sele değildir. (Soldan kanum «çıkmasın mı?» 
sesleri.) Kanun çıkmasın demedik. Kanunun 
hangi hususlarına itiraz ettiğimizi de açıkça 
belirttik. Ve burada yeniden tekrarlıyacağız. 

Uzum vadeli tedbirlere gelince, Sayın Ba* 
kan buyurdular ki ; «Aman ne lçadar insafsız-



M. Meclisi B : 75 7 . 4 . 1966 O : 2 

lık ediyorlar, bir petrol kanunu getireceği
mizi biz de söyledik, tarım reformundan yana 
olduğumuzu biz de kaç defalar belirttik.» 
Müsaade buyurulsun, biz burada tarım refor
mundan bahsetmedik, biz esas olarak top
rak reformundan bahsettik. Toprak reformu 
konusunda ise; Sayın Bakanın mensubolduğu 
Hükümetin Başbakanı kaç defa burada veri
lecek, dağıtılacak toprak yoktur, diye beyanda 
bulundu ve sözünü ispat için yanlış rakam
lar da verdi, istatistikleri dahi tahrif etmek 
yoluna gitti. (Soldan gürültüler.) Binaenaleyh, 
Petrol Kanununa gelince, ne şekilde bir Petrol 
Kanunudur, bilmek isteriz. Hükümet prog
ramında bizim nazarı dikkatimizden kaçmadı. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, sayın ha
tip, sözümü dinleyiniz efendim, bir dakika mü-
sade ediniz lütfen, biz Gecekondu Kanununu 
müzakere ediyoruz, lütfen bunun üzerinde ko
nuşmanız lâzımdır. Toprak reformu Kanunu 
mevzuubahis değildir. Lütfen sözlerinizi Gece
kondu Kanununa hasrediniz. 

T. T. P. GRUPU ADINA BEHÎCE BORAN 
HATKO .(Devamla) — Petrol Kanunundan 
bahsetmedim, Sayın Bakan buna temas ettiler. 
Ben şimdi buna cevap veriyorum. O sözünü 
etti. Etmese idi; ben de cevap vermezdim. 

Biz diyoruz k i ; Hükümet programında ifa
de edilen tedbirlere dayanarak iktisadi kal
kınma felsefesiyle gecekondu probleminin ge
rektirdiği temel tedbirleri almaktan yoksundur. 
Biz dedik ki, gecekondu problemini hallede
bilmek için, muhakkak surette hızla, kısa 
zamanda ve sosyal adalet içinde bir sanayileş
meye gitmemiz lâzımdır. Halbuki özel sek
törün eliyle, bu özel sektöre hizmet eden bir 
Devlet işletmeleri anlayışı ile böyle bir sa
nayileşme gerçekleşemez. Binaenaleyh, uzun 
vadeli tedbirleri biz de alıyoruz, alacağımızı 
söyledik, insafsızlık ediyorlar, sözleri tamamen 
hakikate aykırıdır. 

Ondan sonra Gecekondu Kanununun bünye
sinde yeni hükümler getirdiğine dair Bakanın 
verdiği baş misal; gecekonduların yıkılmasına 
müessir olmak üzere belediye kuvvetlerine ilâve
ten ilk defa olarak Dvlet kuvvetlerinin kulla
nılacağıdır. Yine benim işaret ettiğim zihniye
tin hâkim olduğu burada belli. Kanunun strük-
türünde bir yenilik, bir ilericilik diye ileri sürü

len misal gecekonduların daha müessir, daha iyi 
yıkılabilmesi için belediye kuvvetlerine ilâveten 
Devlet kuvvetlerinden de istifade edileceğidir. 
Bunu bir Devlet hizmeti olarak nitelendirdi Sa
yın Bakan. Yani gecekonduların daha çabuk, da
ha iyi şekilde yıktırılması bir Devlet hizmeti ola
rak ileri sürüldü. (Soldan, «siz de komisyonda 
idiniz» sesi) 

Ben komisyonda bütün itirazlarımı yaptım. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen

dim. 
BEHÎCE HATKO BORAN (Devamla) — 

Ondan sonra Sayın Bakan dedi ki; «Biz gece
kondularda bugün mevcudolan mülkiyet ihtilâf
larını önleyici tedbirleri getiriyoruz». Halbuki 
21 nci maddeye bakarsanız, gerçekten orada ev
velâ çok güzel hükümler vardır gibi geliyor. Me
selâ gecekondu sahibi veya kiracı olan bir vatan
daşa yeni bir gecekondu yapabilmesi için bir ar
sa gösterilmeden veya ucuz kiralık bir mesken 
temin edilmeden gecekondusu yıktırılamıyacak-
tır, deniyor. Evvelâ çok güzel bir hüküm deniyor. 
Sonra insan birden bir boşluğun farkına varı
yor. Bu hele geçen seneki tasarı ile karşılaşınca 
boşluğun ne olduğu meydana çıkıyor. Geçen se
ne kanunlaşmıyan tasarıda en son bir fıkra var
dı. Deniyor ki, «Özel mülkiyete ait arsalardaki 
gecekondulara bu madde hükümleri tatbik olun
maz. Genel hükümlerle, 6188 sayılı Kanunun hü
kümleri tatbik olunur». Ve o zaman dikkat et
tim, şimdiki 20 nci maddeyi okudum ve arkadaş
larımın da nazarı dikkatinden kaçmamıştır. Bu 
20 nci maddenin başında bütün gecekondular söz 
konusu değildir. Belediye arsalarında mevcudo
lan gecekondular ve bu gecekondularda oturan 
halka ucuz kira ve yer temin etmedikçe onlara 
arsalar göstermedikçe gecekonduları yıkılanıaz. 
Ama, belediyeye aidolmıyan özel şahıslara aido-
lan arsalar üzerindeki gecekondular ne olacak
tır? 

Bu kürsüden verilen rakamlarda belirli mm-, 
takalarda yapılan örnekleme etütleri neticesinde 
gecekonduların yüzde 57 si özel mülkiyete ait 
arsalar üzerindedir. Demek ki, gecekondularda 
oturanların yüzde 57 si 21 nci maddenin verdiği 
garantilerden mahrumdur. Bunların gecekondu
ları bu madde hükümleri ile korunmamıştır. 

Binaenaleyh, mülkiyetini sağlamlaştırıyoruz, 
gecekondu sahiplerine halka emniyet veriyoruz, 
iddiası da tamamen yersizdir. Bu madde bura-
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da mevcut. Bu bir benim iddiam, senin iddian 
meselesi değil, önümüzdedir tasarı, açınız 21 nci 
maddeyi, okuyunuz... Hangi arsalar üzerindedir 
gecekondu sahiplerine garanti veriyor! Belediye-
lere ait arsalar üzerindeki gecekondulara, özel 
mülkiyete ait arsalar üzerindeki gecekondulara 
değil. (Gürültüler) 

Yine, Sayın Bakan beyan buyurdular ki, ge
cekonduları ticaret metaı olmaktan kurtarıyoruz. 
Belki, yeni inşa edilecek gecekondular için bu 
mümkün olacaktır, eğer hakikaten tatbik edilir
se. Fakat, ya şimdiye kadar inşa edilmiş olan 
adedleri yüzbinleri bulan gecekonduların içinde 
ticaret metaı olarak yapılmış olanlar ne olacak? 
Ne olacak mı, ben size söyliyeyim. Ne, kadar sos
yal adalete aykırı hüküm getiriyor ben size söy
liyeyim : Mübrem ihtiyacı olan gecekondu yap
mış ve bir tek gecekondu yapmış vatandaşın ge
cekondusu bedeli karşılığı satmalmmıyacak, fa
kat birden fazla gecekondu sahibi olan bir in
sanın bu birden fazla gecekondu fazlası içinde 
oturulabilecek halde ise belediye bunu bedeli 
karşılığında satmalabilecek. Bu haksızlık olmaz 
mı? Mübrem ihtiyacı için ve bir tek gecekondu 
yapmış başını sokmuş olan vatandaşın evi bedeli 
karşılığı almmıyacak ama 5 - 6 - 2 0 tane ticaret 
metaı haline getirmiş insandan fazla gecekon
dusu rayici bedel karşılığı belediyece satınalma-
cak. Nerede sosyal adalet, nerede bunun gece
kondudaki yoksul halkı kurtarması? (A. P. sıra
larından «yalan» sesleri) 

Maddeler burada, neresi yalan, açın okuyun, 
aksini söyleyiniz bana. Maddeler de burada. (Sol
dan, gürültüler) 

Ondan sonra tasfiye meselesinde «Biz tasfi
ye etmiyeceğiz. Topyekûn tasfiyeyi nereden çı
karıyorlar?» diyorlar. 16 ncı maddeden çıkarıyo
rum. 16 ncı maddede bu kanun yürürlüğe girdi
ğinden itibaren altı ay zarfında tasfiye ve ıslah 
bölgeleri ve bunların sınırlarının... deniliyor. 
Dikkat ediniz, sınırları tesbit edilecektir deniyor. 
Demek ki, söz konusu olan tasfiye yol yapmak, 
mektep yapmak için yapılacak bir iki gecekon
dunun tasfiyesi değildir. Zaten, bu şekil işlem
lere tasfiye denmez, istimlâk denilir. Burada tas
fiye bölgesi diyorlar. 2, 3, 5 gecekondu değil. 
Bütün bir bölge ve bunun sınırları tesbit edile
cektir. 16 ncı maddede diyor ki; bunların icabın
da uçaklardan resimleri alınacaktır. Ve şehir 

plânlarında, şehir haritalarında eğer bunla t. 
yoksa; ölçekli krokilerde bu bölgeler gösterile
cektir diyor. Tamamen benim dediğim yani. 
Kırmızı kalem ile işaret edilecek, bütün bir böl
ge tasfiye edilecek, deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, lütfen bir 
dakika dinleyiniz efendim. Şimdi siz tümü üze
rinde konuşuyorsunuz. Yarın 16 ncı maddeye 
geldiğimiz zaman ne konuşacaksınız, rica ede
rim? Binaenaleyh, maddelerle ilgilienmeyiniz. 
(Alkışlar, gülüşmeler) 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) —• Çok rica ederim, benim 
bu değindiğim konulara, noktalara Sayın Bakan 
değindi ve kendi mütalâalarını belirtti. Ben ona 
cevap vereceğim. Ben böyle dedim diye konuş
muyorum, kanunu kendisine delil olarak gös
teriyorum. Bunun için maddelere müracaat edi
yorum. Hayır öyle değildir, böyle değildir diye 
konuşursam karşılıklı şahsi, indî münakaşaya 
girmiş olurum. Ama ortada kanun hükümleri 
var. Tasfiyeyi nereden çıkardılar, diyor. Ben 
de cevap veriyorum. Tasfiyeyi 16 ncı maddeden 
çıkardım, 16 ncı madde açık diyorum. Bütün 
bölge halinde tasfiye olacak diyorum. (Soldan 
«okumamışsın» sesleri) 

Baştan aşağı okdum, notlarımı da aldım ve 
bütün gecekondu komisyonunun her toplantı
sına geldim. Hepiniz biliyorsunuz, bütün itiraz
larımı o zaman yaptım, yeni yapmıyorum. 

En son olarak, bu tasfiyelerin niçin yapıla
cağı besbelli. Onun da yine maddesi var, o da 
satılmaya mütaallik madde. Dört halde bu tas
fiye olacak, besbelli. Birisi sınai, ticari, veya 
kesif iş mıntakası, yani arsa fiyatları yükselmiş 
ise; ikincisi; arsa alım - satım değeri yüksek 
ise; üçüncüsü; belediye o bölgeyi ucuz konut 
yapmaya müsait görmüyorsa; dördüncüsü; 
plânda başka türlü gösterilmiş ise; orada bele
diyelerce arsalar satılabilir deniyor. Ne demek 
satmak? Tasfiye demek. Tasfiye etmeden sa
tabilir misiniz arsayı? Birbirimizi kelime oyun
ları ile aldatmıyalım. Bu madde, düpedüz arsa 
spekülasyonuna yol açan bir maddedir. (Soldan 
gürültüler) Öyle ise siz lütfen çıkın ve anlatın, 
ben de memnun olurum, yanlış anlamışsam. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 
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T. t F. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Biz. bu kanunun önlen
mekle ilgili, gecekonduların önlenmesi için, ge
cekondu inşaatına arsa tahsis edilmesi madde
leri ile onlardan yanayız. Gecekonduların inti
zamsız bir şekilde gelişi.güzel yapılmaması için., 
bunlara şehirlerin civarında veyahut münasip 
görüldüğü bir yerde yerler ayrılması, orada ye
ni inşaat için arsa verilmesi, bunların kredi ile 
verilmesi hususlarında onlardan yanayız. Fa
kat, bizim karşı görüşümüz, şudur k i ; bu kanu
nun çıkmasından önce belirli bir tarihe kadar 
yapılmış- olan mevcut gecekondu bölgelerinin 
tasfiyesine gidilmemeli, buradaki haklar dondu
rulmalıdır. Ancak, yeni gecekonduların önlen
mesi için tedbirler almmaldur. Ev veya yol 
veya mektep veya hastane için yıkılacak, yaptı
rılacak gecekondu tasfiyesi meselesi değildir, bu 
istimlâk. Gecekondu olmasa da böyle binalar 
sur yol, elektrik ve saire, için istimlâk ediliyor. 
Bu tasfiye meselesi değildir ve ayrıca o madde
ler geldiği zaman belirticeğiz. Bu önleme böl
gelerinde, de bu gecekondu yapacak şahıslara 
kolaylık göstermek, için daha ek tedbirler, hü
kümler, konulması lâzımdır. 

Bir suale son cevabımı vereyim. Denilebilir 
ki, efendim şehirlerin, merkezlerine yakın olan 
bu büyük gecekondular ilânihaye böyle devam 
edecek midir? Şehrin estetiği bakımından, 
şehir plancılığı bakımından bunların tasfiyesi 
icabetmez mi? Oha da ben cevabımı, vereyim. 
Bu tasfiye böyle altı ay içinde kırmızı kalemle 
plânların üzerinde göstererek olmaz. Bu tasfiye 
bütün memleket kalkındıkça, bölge plânlaması 
yapıldıkça, sanayi merkezleri ye bunların etra
fında yerleşme mmtakaları tesbit edildikçe, ge
cekondularda oturan halkın hayat seviyesi yük
seldikçe, tedrici bir surette, normal bir gelişme 
neticesi olur, demiştim. Bu görüşümü tekrar 
ediyorum. 

Sonra gecekonduların tasfiyesi hususunda Sa
yın Bakanın ileri sürdüğü bif gerekçe de beni çok 
şaşırttı. Verdiği misal Hukuk ve Siyasal Bilgi
ler Fakülteleri arkasındaki gecekondular ise, 
bunlara Ankara Belediyesi, eğer yol yapmak ve 
su getirmekten âciz ise, bu'belediye de öyle ise, 
hiçbir şey yoktur ve hiçbir iş beceremez. 

Saygılarımla. (T. i. P. sıralarından, alkışlar.), 
(Soldan, «zavallı» sesleri.) Zavallı sizlersiniz, 
ayıp denen bir şey vardir. . 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Lütfen susun, oturunuz yerinize. I 

CELÂL NURÎ KOÇ (Kars) — Yalan söylü
yor, ben «zavallı» demedim. | 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Zavallı sisler
siniz. ' 

BAŞKAN — Sayın Koçak, müdahale etjme-
yin. Buyurun Sayın Bakan. j 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Terbiyesiz |ha
reket edenlerin yeri burası değil. (Gürültüleıj) 

BAŞKAN — Efendim, susacak mısınız arka
daşlar? Bakan konuşacak. ! 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Huzurumuza: 
tekrar çıktığım için özür dilerim. Söz almak! ni
yetinde değildim. Ama, Sayın Behice Borapi'ın 
son cümlesi beni tekrar huzurunuza çıkmaya ıjıec-
bur etti. Zabıtlar buradadır, mâruzâtım tetkik 
edilsin, ben gecekondu tasfiyesinde ne gibi kriter
lere göre yapılacağı sorusuna cevap verirkenj bu 
kriteri iki kategoride toplamıştım. Birisi, dejlim 
ki; «Âmme hizmeti tesisleri gidemiyojrsa, 
yol yapılamıyorsa, o gecekonduların bulun
duğu yere su ıgötürülemiyorsa, otcfbüs 
işlemiyorsa, elektrik götürülemiyorsa, orası [tas
fiye edilmeye mahkûmdur. Çünkü, tasfiye etrjıez-
seniz orada oturan vatandaşlara siz yıllarca (me
deni ihiyaçları sağlanmıyacak insanlarsınız diye
ceksiniz. Bunu diyemez bir halk Hükümeti, j bir 
hukuk Devleti.» Binaenaleyh, onu önleme göl
gelerinde, önleme bölgeleri de Sayın Behice Bo
ran'm dediği gibi; mahrumiyet şartlarını İaiz 
yerlere değil... Kanunumuzu objektif olarak| iyi 
niyetlerle tetkik etmiş olsalardı bunları görecek
lerdi. Bizim önleme bölgelerimizde bütün hizjnet 
tesisleri kuruluyor. Yolları yapacak, elektrik 
getirecek, içme suyunu getirecek, kanalizasyon 
yapacağız. Daha önce tesbit edilmiş iki önleme 
bölgelerimiz vardır. Gelsinler, kendilerini geddi
reyim, önleme bölgelerinde. Konuşmaları zfcbıt 
halinde elimdedir. Toplu tasfiyeden bahsettiler. 

Sonra dedim ki, ikinci kriter olarak, ağır Sağ
lık şartları varsa ve o gecekondular hiçbir sujret-
le ıslah kabiliyetine sahip değilse, onlar da kaldı
rılacaktır, dedim. Ve misal olarak, ağır sıhhi şar
ta; misal olarak, Hukuk Fakültesinin ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin arkasındaki gecekondulara 
geliniz, ben gittim, giriniz bir odasında üç dakika 
kalabilir misiniz,.dedim. Ve bizim tetkikleiÜEJıizö 
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göre burada oturan vatandaşlarımız, bu gibi ağır 
sıhhi şartlar içinde oturan vatandaşlarımız ağır 
nisbet dâhilinde verem olmaktadırlar. Bunları 
kurtarmak maksadiyle oradan kaldırılacaktır. 
Şimdi, kendileri diyor ki; «Eğer Ankara Bele
diyesi, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin 
arkasına elektrik götüremiyecekse, yol götüremi-
yecekse o, belediye olmaktan çıksın.» Hakikatle
ri bu kadar ağır derecelerde tahrif etmek kendi 
ihtiyatları, kendi eserleridir. Bendeniz gayet ob
jektif ölçüler içerisinde ve bir nezaket üslûbu içe
risinde konuştum. Sonra uzun vadeli tedbirler 
üzerinde muhtelif hatiplerin işaret ettiği konu
lara da cevaplar arz etmiştim. Toprak reformu, 
Petrol Kanunu, madenlerin işletilmesi konuları. 
Bunlar bizim Hükümet programımızın hedefle
ridir. Bu hedeflere ulaşmanın gayreti içerisinde
yiz. Bunlara aidolan kanunları en kısa zamanda 
getireceğiz, dedim. Sayın Behice Boran bunun 
istismarını yaparak, benim Başvekilimin bir be
yanını ele alarak bizi bir tezat içerisinde göster
menin lüzumsuz ve gayrisamimî bir çabası içine 
girdiler ve hakikatleri kabul etmediklerinin ye
ni bir delilini verdiler. Sonra beyanlarında de
diler ki, biz bâzı hükümlerini kabul ediyoruz. Bun
lara arsa teminini, kredi verilmesi işini. Halbu
ki konuşma zabıtlar önümde, en sonunda diyor 
ki, biz sureti katiyede bu kanunu ret ve inkâr edi
yoruz, diyor. îşte zabıtlar. Şimdi hanımefendi, 
çıkıyor, kanunun bir kısmını kabul ettiklerini, bir 
kısmını kabul etmediklerini beyan ediyorlar. Ko
misyonlarda da böyle konuştular ve birçok mü
zakerelere, değerli komisyon üyeleri buradadır, 
iştirak etmediler. Sonra, muhalifiz dediler. Ama, 
burada en son olarak biz bu kanuna kırmızı oy ve
receğiz, reddediyoruz, dediler. Ben bunu dile 
getirdim. Ben sizin konuşmalarınızın, zaptını tet
kik edip öyle cevap verdim, hanımefendi. Yoksa, 
bir ideolojik bağlantının tesiri altında konuşmak 
bizim siyasi felsefemize ve hizmet anlayışımıza 
asla uygun değildir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Gru-
pu adına Sayın Muhiddin Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, hakikaten şehirlerimizin etrafında gecekon
dularda oturan vatandaşlarımıza en iyi şekilde 
hizmet etmek için bir gayreti kıymetlendirmeye 

çalışırken, üzüntü ile şunu müşahede ediyoruz 
ki, orada oturan vatandaşlarımızın ıstırabını is
tismar etmek istiyenler vardır, Ben bu sözü söy
lerken, istismar etmek istiyenler vardır derken, 
elbetteki bunların sahipleri anliyacaklardır ne 
demek istediğimi. Biz istismarın içinde değiliz. 
Biz yalnız ve yalnız hizmet etme düşüncesinin 
içindeyiz. Biz, hakikatleri dile getirmek, mevzu
ları objektif ölçüler içinde ortaya koymak ve 
hakikaten bizden hizmet bekliyen insanlara bu
nu götürmek amacını taşıyan insanlarız. Ama, 
Türkiye İşçti Partisi sözcüleri buraya çıkıyor, 
yalnız kafalarında yaşattıkları düşüncelere hiz
met etmek uğrunda konuşmalarını kıymetlendir
meye çalışıyorlar. Maalesef bu istikameti bir baş
ka tarafa götürmek çabası içine girerler, bu bü
yük bir üzüntüdür. Ne der; Behice Boran?.. «Hü
kümet Başkanı çıkar, istatistiki rakamları tahrif 
ederek, konuşur» der. Yalancılıkla itham eder. 
Halbuki, kendisi söyler onu. Tahrifin içindedir, 
tahrikin içindedir. Başbakanın söylediği rakam
lar Toprak Reformu gerekçesi ile tesbit edilmiş 
olan rakamlardır. Okumuşlardır onu, bilirler. 
Ama bilmelerine rağmen gelirler burada itham 
etmek istedikleri Başbakanın seviyesinin üstüne 
çıkmaya çalışması icabederken, o seviyenin tâ 
altına inerler, yalanı kendileri söylerler. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri) Bu da yetmez, 
Adalet Partisini, yani bizleri bahis mevzuu eder
ler, itiyatları içinde konuşurken, neticeye var
mak istediğimizi ifade ederek bir ima ile bizi de 
o yolun içinde göstermeye çalışırlar. Esef veri
cidir bu hal. 

' • • - ~r-Ji 

Biz halbuki, Millet Meclisinin zemini üzerin
de bir anlayışı, bir birleşmeyi, hizmete ait bir 
muhassalayı araştırıyoruz. Bu araştırmamız için
de gayretlerimizi gayemize uygun olarak ifade 
etmeye ve bunu realize etmeye çalışırken, onlar 
bu gayretin sahiplerinin ayaklarının bastığı ze
minin altını kazımaya çalışırlar. Ama ben şunu 
inanıyorum ki, yalnız sizler değil sayın milletve
killeri, bütün vatandaşlarımız döndürülmek iste
nen bir yalan dolabının nerelere doğru götürül
mek istendiğini gayet iyi idrak etmektedirler. 

Ben bir bayram dolayısiyle İstanbul'da gece
konduların içinde dolaştım. Vatandaşlarımla 
bayramlaştım. (T. 1. P. sıralarından gürültüler) 
Ben bayram dolayısiyle İstanbul'da gecekondu
da oturan vatandaşlarla bayramlaşmaya gittim. 
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ALÎ KARCI (Adana) — Bütçe konuşmaları 
sırasında saded dışına çıktı diye Rıza Kuas'a 
takbih cezası vermiştiniz. Şimdi de versenize, Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. (T. t. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. 

BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Biraz 
evvel beni susturdunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, rica 
ederim. (T. t. P. sıralarından bağırmalar) İster
seniz bağırın, ne olacak bakalım. 

Oturun rica ederim, artık bu derecesi olmaz. 
A. P. GRUPU ADINA MUHIDDIN GÜVEN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biz bu
rada sahip olduğumuz seviyeyi asgarî mânada 
muhafaza etmeye çalışırız. Amma, bütün gay
retimiz bu seviyenin üstüne çıkmaktır. Bunun 
altında olanlar o seviyeye ulaşmaya çalışsınlar. 
Benim söyliyeoeğim bu olacak. Amma, bunlar 
burada herşeyi söylemekte, tahrikatın içine gir
mekte, tahrikat yapmak da kendilerini haklı bu
lurlar. Biz kendimize ait en ufak bir hakkın mü
dafaasını yaparız. Yerlerinden haykırırlar ve 
bağırırlar, marifetleri budur. (T. İ. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, karşılıklı 
konuşmayın efendim. 

MUHIDDIN GÜVEN (Devamla) — Evet, 
sayın arkadaşlarım, gecekondu... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Hoşuna mı gitmedi bağırmış olmam? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, kar
şılıklı konuşmayın efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUHIDDIN GÜVEN 
(Devamla) — Evet arkadaşlarım, gecekondu 
içinde yaşayan vatandaş, gecekondusunun inşa 
edildiği zemine ait mülkiyet hakkını ister. Bu 
mülkiyet için ne düşünüyorlar acaba? Biz Dev
let ve Hükümet olarak diyoruz ki... 

TARIK ZIYA EKİNCİ Diyarbakır) — Her
halde biz sizin gibi ufak bir avuç insanın hakkı-
düşünmüyoruz, biz 30 milyonun hakkını düşü
nüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci devam ederseniz 
Tüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde kalacağım. 
Kaçıncı defadır sizden rica ediyorum. Bağırma
yın yerinizden, lütfen oturun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUHIDDIN GÜVEN 
(istanbul) — Gecekonduda yaşıyan gönülleri 
zengin, saf ve bakir insanları aldatmaya kim
senin gücü yoktur. Kimsenin hakkı olaıhaz. 
(Soldan «Gücü yetmiyecektir» sesleri) Gjücü 
de yetmiyecektir. j 

Biz bu insanların hayat haklarını temin) et
mek için bir kanun getirdik. Halk binden 
tapu ister. Ama, biz dedik ki, burada Gfrup 
adına konuşurken, «Gecekondu sahibine tapkıyu 
teslim ederken, gecekondu sahibinin üzenine 
gecekondusunun kurulduğu arsanın bir ıpaül-
kiyet hakkı vardır. O halde, Devlete düşen] va
zife her iki hakkı, bir muvazene içinde hallet
meyi bilmesi olacaktır» 

işte getirilen Geekondu Kanunu içindeki 
ölçüler bu yöne tevcih edilmiştir. Elbetteki fas
kasının arsasının üzerine yapılmış bir inşa (var
sa, o bir yatırımdır. Bir zaruret olarak yap
mış ve başını oraya sokmuştur. Ona ait hikkı 
muhafaza edelim ve Bakanın söylediği gibi) hu
kukî hale getirelim. Ama, ona ait hukukî jhali 
kıymetlendirmek gayreti içinde iken elbetjteki 
bir başkasına ait arsanın sahibine ait mülkjiyet 
hakkını da korumak ön plânda tutulacaktır. 
işte buraya gelince T. I. P. mümessilleri vejsöz-
cüleri, derhal özel mülkiyete ait hakların mjida-
faası için sanki yanlız onların imtiyazları iesis 
edilecekmiş gibi, ölçüler vaz'eden bir kajnun 
gibi, sizlere bu mevzuu huzurunuzda takdini et
meye çalışırlar. En büyük tahrif bu. Okuduk
larını anlamışlardır, muhakkak. Ama, oku
duklarını kendi maksatlarına göre tefsir etjmek 
gayreti içinde oldukları için tahrif edejrler. 
Metotları budur. Biz biliyoruz bu metodu. 
Bu metodun mahkûmu haline hiç kimse gelmi-
yecektir. Getirmiyeceksiniz Sayın Milletvekil
leri. (A. P. sıralarından «Bravo» seslerij al
kışlar) 

Bu memlekette yaşuyan insanlar gecekon
dunun içinde kendisine ait saadeti araştırır
ken bu saadeti vermekle mükellef olan bizler 
elbetteki tedbirleri parça, parça da olsa gletir-
mek mecburiyetindedir. Gecekondu Kamunu 
bir iskân politikasının, bir mesken politikacının 
gelecekteki tahakkukunu temin edecek bir jıfak 
çarktan ibarettir. Biz bunu biliyoruz. Bu1 kâ
fi değildir, biliyoruz. Ama kâfi değil diyej bu 
çarkı yerine koymamak mı lâzımdır? Konajcak-
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tır, makina çalışacaktır! Gelecek için bir ik
mal içine girelim. İşte biz, bu gayretin içinde 
bir plânlı devre içinde, 4 senedir getirilemiyen 
Gecekondu Kanununu iktidarımız zamanında 
getirmekle bahtiyarız, demiştim. Bu bahtiyar
lığımı tekrar teyidederim. 

Muhterem milletvekilleri, gecekondu mesele
sini halledecek üç kuvvet var, tekrar arz ede
ceğim : 

Birinci kuvvet; vatandaşın yaratıcı gücü
dür. Biz, Parti olarak vatandaşın bu dinamik 
gücünden istifade etmek mecburiyetindeyiz, di
yoruz. Onun için özel sektöre inanıyoruz, onun 
için, Özel teşebbüs diyoruz. Bir gecekondu ya
pabilen kuvvet gün ışığında ispat etmelidir. 
Kanun onu sağlıyacak, gece zabıta kuvvetinin 
karşısmdaı kanunu bir tarafa iterek çalışan o 
kuvvetler, hakiki kuvvet olan Hükümetin yanı 
başında, belediyelerin yanında yer alacak, on
ların güçleri kendi meskenlerini en iyi inşa hu
susunda istikametlerini bulacak. O mucizeyi 
dile getirmek, o mucizeyi kaybetmeden memle
kette kazandırmak lâzımdır. En büyük kuv
vetimiz hazır bekliyor, ikinci kuvvet; beledi
yeye ait kuvvetler ve imkânlar. Belediye ken
di zabıta kuvvetleriyle, kendi hükümleri ile Dev
letin karşısında ayiniz mâni olarak çıkmıyacak 
yardımcı olacak bunun ötesinde ve üstünde bir 
üçüncü kuvvet Devlet kuvvetidir, işte Gece
kondu Kanunu bir büyük çarkın bir küçük 
fakat, çok ehemmiyetli bir büyük makinanm, 
bir küçük fakat çok ehemmiyetli bir çarkı ola
rak, önümüze getirildi. 

Sizler Sayın Milletvekilleri, bu çarkı yeri
ne yerleştirmekle mükellefsiniz. Yerine yerleş
tireceksiniz. Ve makinayı bu mütevazı binalar 
içinde yaşayan insanların hizmetlerine koşacak 
ve hep beraber bunun saadeti içinde geleceğin 
ufuklarını seyredeceğiz. Hepinizi saygılarımla 
selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır. 
BEHtCE HATKO BOEAN (Urfa) — Fikir

lerim yanlış anlaşıldı, yanlış beyanlarda bulu
nuldu ve bana hakaret edildi, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı 
ıböyle bir hakaretin vuku bulduğuna kaani de
ğildir. Müsaade buyurun, siz karşılıklı bir-
•biı-lerinizi itham ettiniz. Binaenaleyh, bu hu
susta eğer direniyorsanız Heyeti Umumiyenin 
oylarına müracaat etmek mecburiyetindeyim. 

©EHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Dire
niyorum efendim. 

ALÎ KARCI (Adana) —- Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz, bir dakika istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Ne diye istirham ediyorsunuz 
efendim? 

ALÎ KARCI (Adana) — Burada bütçe mü
zakereleri sırasında Rıza Kuas arkadaşımız 
Hasan Türkay arkadaşımıza, «yalan söylüyor
sun», dediği zaman, takbih cezası verilmişti. 
Aynı muameleyi icabettirecek hal, biraz evvel 
kürsüde konuşan arkadaşımız tarafından tek
rarlanmıştır. Siz neden ona da takbih cezası 
vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Ziyanı yok, siz heıe oturun ye
rinize. Haddiriiz kadar konuşunu/.. Lütfen otu
runuz yerinize bir defa, ondan sonra. (T.I.P. 
sıralarından «hakaret vardır» sesleri). Şimdi, 
hakaret iddia eden Saym Behice Boran... 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Yal
nız hakaret değil efendim, yanlış fikirlerde bu
lunduğum hakkında beyanda bulunuldu. 

'BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz. 
Bunu oylarınızla, halledeceksiniz. Başkanlık 
Divanı mukabil bir konuşma dolayısiyle vâki 
olan şeyi biliyor. Ama, mukaibele bilmukabele 
olduğu için bunda bir hakaret kasdi olmadığı
na kaaniim. Eğer, hakaret olduğumu iddia eden 
arkadaşıma söz hakkı verirseniz bu da sizin 
Yüksek Heyetinizin bileceği iştir efendim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Saym Başkan, 
yalnız hakaret değil, konuşmalın da yanlış 
anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — 95 nci maddeye göre, lâzım-
gelen muameleyi, işlemi yapıyorum efendim. Ma
dem ki, direniyorsunuz oylarla halledeceğim. 
Başkanlık buna kaani değildir... 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Mev-
zuulbahis mad;ebriin iki unsuru vardır. Birisi 
yanlış beyan atfetmek, hakaret değil, aynı 
maddenin.. 

BAŞKAN — Başkanlık bu kanaatte değil
dir. Arkadaşımız direniyorlar, söz istiyorlar. 
Oyunuza sunuyorum. Hakaret olduğunu kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kaibul edilmemiştir, 
efendim. 

Önergeyi okutuyorum, 
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Sayın Başkanlığa 
Gecekondu kanun tasarısının tümü üzerin-

*de yeter derecede görüşülmüştür. Görüşmele
rin yeterliğine karar verilmesini arz ve talebe-
derim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — önergeyi okuttum. Yeterlik 
•önergesini kabul edenler... Etmiyenler.;. Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçmeden evvel Sayın Tahtakı
lıç "in bir önergesi vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Genel görüşmesi sona ermiş bulunan 

(Gecekondu kanun tasarısı) kürsüden açıkla
dığım gibi çağ değişmesinden doğan ve bütün 
Dünyada (Konut meselesi) yurdumuzda ise ta
mamen kangrene, girip Sosyal ve ekonomik bir 
dert halini almış bulunan (Gecekondu) mese
lesini her hangi bir ölçüde halle yarayacak ni
telikte değildir. 

Gerçekçi olmak günü gelmiş hattâ geçmiş
tir. 1959 da çıkarılan 6188 sayılı Kanun bu ko
şuda 7 yıl kaydına ve derdin büyümesine se-
bebolduğu gibi bu tasarıda (kanun çıkardık 
«neseleyi çözdük) uykusuna yatmamıza sebe-
3>olacaktır. 

İç iskân, konut, hukuk ve sağlık şartları 
dışı onbirlerce kulübe, gecekondu problemle-
Tİnin bir arada ele alarak kredi, teknik ve di-
:ğer soyal konuları gerçekçi ve radikal bir su
rette çözüm yoluna bağlıyacak çareler üzerin-
»de durulması için tasarının, komisyona geri 
verilmesini. 

II - Tasarının el aldığı Plân ve haritaların 
•mevcut kanunlar çerçevesinde Başkanlık se
viyesinde acele bir icra işi olarak yürütülme
si yoluna gidilmesinin mümkün olduğunu say-
giyle rica ederim. 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Tahtakılıç bu kanunun, görüşmekte olduğu
muz gecekondu kanunu tasarısının komisyona 
iadesini teklif etmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Komisyon 

geri alma hususunu düşünmemektedir, efen
dim. i 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon, iltihak 
etmediğini beyan ettiler. Ben oylamaya muc-
burum. Önergeyi kabul edenler... Etmiyenlef... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edijftv 
rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler-
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul ecUV 
mistir, efendim. 

ivedilikle görüşülmesi talebedilmiştir. İve
dilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler geçiyoruz. 

Gecekondu kanun tasarısı 

Kapsam ve tarif: 
MADDE 1. — Mevcut gecekonduların ısla

hı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının Ön
lenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken ted
birler hakkında bu kanun hükümleri uygula
nır. I 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, 1 nci m^d-
de üzerinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başk$n, 
sayın milletvekilleri, birinci madde Kanunun ^e-
mel maddesidir. Onun için bu maddenin tazajm-
mun ve şümulü açık ve katî olarak tesbit edilrke-
lidir ki, kanunun diğer hükümleri bu maddeye 
göre tesbit edilsin. Manâlandırılsm ve ihtiyâca 
cevap verebilecek şekilde tatbik edilsin. Tasarı
nın bu maddesindeki tarifler, mantıki bakımdjan 
ifade ettiği mânada bir tarif değildir. Yani, ağ
yarını mâni efradını cami bir tarif değildir, i 

Birinci madde kanunun bel kemiğini teşkil jet-
mesine rağmen vazıh değildir, müphemdir. Tapa
rının birinci maddesi şöyledir: «Bu kanun anla
mında gecekondu imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılmış olup; kolaylıkla sökülüp taşınabilen, do
laylıkla yıkılabilecek olan konutlar...» («İkiıci 
maddeyi okuyorsun» sesleri.) Birinci madde beye
fendi. (Yanlış yanlış sesleri.) Tasarının şimdi bi
rinci maddesi. («53 ncü sayfanın sağ tarafına fra
kın.» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, 53 ncü siy-
fanın sağ tarafındaki birinci madde. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet ev,et. 
«Gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, önlenmesi ve bu 
amaçlarla alınması lâzımgelen tedbirler hakkında 
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bu kanun hükümleri uygulanır.» Ve sağ taraftaki 
de, şu şekilde tarif ediyor: «Mevcut gecekondula
rın ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının 
önlenmesi, bu amaçlarla alınması gereken tedbir
ler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Şimdi burada, Hükümetin getirmiş olduğu ta
sarı ile, Geçici Komisyonun tasarısı biribirine mu
gayir bir mahiyet arz etmektedir. Hükümetin ta
sarısında bir tarif yapılmış, bu tarif noksandır. 
Komisyonun tasarısında ise, tarif yapılmamıştır 
ve dolayısiyle maddeye geçilmiştir. Kapsam ve 
tarif o şekilde ortaya konulmuştur. Haddi zatın
da gecekondunun ne olduğu ilk defa bilinecek 
ki; ondan sonra hangi konutlar, hangi dükkân
lar gecekondunun tarifi içine girebilsin ve gece
kondu muamelesi görebilsin... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — ikinci madde
de tarif vardır. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Biz öyle bili
yorduk, o halde vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, sekiz da
kikalık vaktimiz kaldı bu müddet içinde konuşa
bilir misiniz? 

BEHİCE HATKO BORAN .(Urfa) — İki, 
üç dakika içerisinde konuşabilirim. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

BORAN (Urfa) — Efendim, biraz evvel yazılı 
olarak bir önerge de vermiştim. Orada birinci 
maddenin şu surette tadilini teklif ediyorum. 
«Mevcut gecekonduların ıslahı ve yeniden gece
kondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alın
ması gereken tedbirler hakkında bu kanun hü
kümleri uygulanır.» 

Bundan evvelki konuşmamda izah ettiğim üze
re bu tasfiye bölgelerine karşı olduğumuz için ha
ritalarda büyük bölgelerin tasfiye bölgesi olarak, 
altı ay içinde tesbit edilmesine ve bunların tasfi
yesine gidilmesine karşıyız. Sayın Bakanın tas
fiye için ileri sürdüğü kıstaslar, kriteryumlar bu 
kanımda mevcut değildir. Tasfiye edilmesi için 
bu iki şartın var olması lâzımdır, diye bir şey söy
lenemiyor, söylenmiyor. Diğer taraftan, diğer 
maddelerde öyle hükümler var ki, zaten tasfiye
yi öngörüyor. Eğer, ucuz konut yapılması için 
müsait görülmüyorsa o bölge veya sanayi, iş mın-
takasmda ise veya arsa fiyatları yükselmişse, ora
sı gecekondu mmtakası olmıyacaktır. Yani, ora
sı tasfiye edilecektir. Bu netice çıkıyor. 

Bütün, bu demin anlatttığım gerekçelerle ve 
şimdi de kısaca özetlediğim bu gerekçe ile, tasfi
ye yoluna gidilmemesi ve bundan dolayı da «tas
fiye» kelimesinin bu maddeden çıkarılmasını tek
lif ediyorum. Yol yapımı veya hastane yapımı 
için yıktırılacak gecekondular, tasfiye meselesi 
değildir. Bu normal istimlâk meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istemiyo

rum, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fethi Çelikbaş, 

siz söz istediniz. 
FETHİ Ç E L I K B A Ş (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Bakanı dikkatle dinledim. 
«Gecekondu kanununu, çıkarmaktan maksadı
mız, zaruretler dolayısiyle buralarda yerleşmiş 
olan vatandaşlarımıza belediye hizmetlerinden 
fbehemahal faydalandırmaktır» kanaatine ben
deniz de varmış bulunuyorum. Türkiye işçi 
Partisinin noktai nazarının yeri burası olma
mak lâzımgelir. Tasfiye ile alâkalı birtakım 
kriterleri Muhterem Reisimiz koymayı uygun 
görürse, o zaman tasfiye maddesi burada be
lirtilmiş olur. .16 ncı maddede; «şu, şu, vasıflar
dan mahrum olan bölgelerde oturanların gece
konduları tasfiye edilir.» der ve bu halledilir. 
Aksi takdirde, yine gecekondularda oturan va
tandaşlarımız, eğer belediye hizmetlerinden 
faydalanmıyacaklaraa, on sene geçtikten son
ra geriye baktığımızda, bugünkü hepimize ıstı
rap veren yoksulluk, mahrumiyet, sefalet ve 
sağlık şartlarından mahrum durum devam ede
cek demektir. Halbuki, bu kanunun bir maksa
dının bunu sureti katiyede önlemek olduğunu, 
gerek madde hükümlerinden gerekse sorumlu 
Bakanın izahatından bendeniz de anlamış bu
lunuyorum. Bu itibarla, tasfiye müessesesi kal
malıdır. Eğer, Muhterem Heyetiniz uygun gö
rürse: tasfiyeye tabi olacak olan bölgelerde 
aranacak kriterler nelerdir, bu kanunun ilgili 
maddesinde tesbit edilebilir. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, baş

ka söz istiyen olmadığına göre, vakit geçmiş
tir... 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
Yalnız hatırlatmak isterim, üç dakika kal

mıştır. 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bilhassa 
1 nci maddesi üzerinde durularak, 1 nci mad
dedeki, tasfiyeyi önlemesi ve bu amaçlarla alın
ması gereken tedbirler hakkında bu kanun hü
kümleri uygulanır. Bir defa bu kanun 1962 yı
lında kurulan bir heyet tarafından, mahallerin
de bu işi iyi bilen insanlar tarafından yapılan 
bir araştırma neticesi ilk defa 1962 yılındaki 
»bir heyet marifetiyle bu kanunun esasları tes-
!bi't edilmiştir. Ondan sonra 1962 yılındaki bu 
hazırlıklara esas olmak üzere, plânda yerini al
mıştır. 

Arkadaşlar, plânda bir konut problemi ola
rak, bu konut probleminin bir çözünü teşkil et
mektedir. Beş Yıllık Plânın 429 ncu sayfasında 
şöyle bir husus ifadesini bulmaktadır; ana il
keler kısmının 5 nci bendinde: «Gecekonduları, 
içinde oturanlar konut bulmadan yıkmamak. 
Herşeyden önce bu gecekonduların arsa mülki
yeti problemini çözmek, kamu hizmetlerini ta-
mamlıyarak, durumlarını düzeltmek, ancak 
çok kötü olanlaram, içinde yaşıyanlann konut 
ihtiyacını kârşılıyarak ortadan kaldırmak.» Bi

naenaleyh, Beş Yıllık Plânın gayet ciddî araş
tırmalara ve incelemelere dayanarak yapmış 
olduğu konut meselesini, bir cüzü ile ele alan 
bu tasarı tamamiyle Beş Yıllık Plânın derpiş 
etmiş olduğu ihtiyaca cevap vermektedir. I Ve 
yine, bu Beş Yıllık Plânın 434 neü sayfasında, 
gecekondular için «yapılmış olanların iyileşti
rilmesi» başlığı altında, yeniden gecekondu! ya
pımının önlenmesi, gecekonduların kaldırılma
sı için Beş Yıllık Plân döneminde düşünülen 
hususlar diye yine teferrua'tiyle tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, elimizdeki sarı bir kalemde 
kenara itilecek, şu veya bu prensibi ihmal edi
lecek bir tasarı değildir, muhterem arkadaşla
rım. Bu tasan unsurlariyle birlikte ciddî \ bir 
araştırma mahsulüdür ve plânda ağırlığı ile 
yerini almıştır, arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
tam 19.00. 

8 Nisan 1966 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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KURULA SUNUŞLARI 
B . ÎKİNCt DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 
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X I . — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekonduların 
imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi 
ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve is
kân ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/76, 2/13, 2/193) 
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