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3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçun
dan müebbet hapse hükümlü Alman uy
ruklu Wilfried Herbrecht hakkındaki ha
pis cezasının affı hakkındaki kanun tasa
rısı. (1/671) Şİ9 
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Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in 5965 sayılı Kanuna 
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5. — Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 
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6. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
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kadaşımn; izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve oniki arkadaşının, Gecekonduların 
düzenlenmesi hakkında; Konya Milletve
kili İhsan Kabadayı ve on arkadaşının, Ge
cekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, içimleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) 
(S. Sayısı : 83) 319:351 

-«•t»» 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, plânın 
uygulanması sırasında kurulan sağlık ocakları
nın, parti başkanlarının ve siyasi unsurların 
etkisi ile başka yerlere götürülmesinden ötürü 
partizanlığı yerdiğine ve Sağlık Bakanından 
şikâyetçi olduğuna, 

Manisa Milletvekili Sami Binicloğlu, mavi-
küf hastalığı ile dondan zarar gören bağcılara 
yardım edilmediğine ve tarımsal kredilerin es
ki bareme göre düzenlenmesinden ötürü yeter
siz durumda kaldığına ve 

Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan San da, 
Türkiye'nin kalkınmasında Gümüşane'nin yeri
ne ve bugünkü haline dair birer konuşma yap
tılar. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
kanunun bâzı maddelerin:ıı değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun ile îş, Deniz iş ve Silâhlı Kuvvetler 
Personel kanunlarının Anayasanın 93 ncü mad
desi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisine 

geriverildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
releri okunarak, usulle ilgili görüşmelerden 
sonra, bu kanunların tasarı olarak ilk havale 

J edildikleri Geçici Komisyonlarda görüşülmesi 
i ve bu maksatla bu komisyonların yeniden ku-
j Tutmaları hususu kabul olundu. 

! Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkındaki ka-
| nuıı tasarısının görüşülmesi bitirilerek tümü 
| açık oya sunuldu ise de yapılan tasnif sonun

da salt çoğunluk bulunmadığı görüldüğünden 
oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

29 Haziran 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 19,30 da) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Manisa 
İsmail Arar önol Sakar 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/357) 

2. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmİQ|tir. (6/358) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden dört muhrip satmalmması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı. (1/235) (Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı. 
(1/238) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarına) 

TEKLİFLER 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi. (2/334) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
yüksek tekniker ve teknisyenlerin meslekî for
masyon, görev, yetki ve unvanları hakkında ka
nun teklifi. (2/335) (Sanayi, Bayındırlık, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kan
gal'ın, İstiklâl Madalyası almış bulunan ve yaş
ları 60 ı geçenlere maaş bağlanması hakkkında 
kanun teklifi. (2/336) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
üner'in, (Öğretmen kitapları) adı altında Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılmakta olan 
neşriyatın ilk, orta, lise ve sanat okulları ile bun
ların muadili okul öğretmenlerine parasız veril
mesine dair kanun teklifi. (2/337) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 



BÎRÎNCJİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet 'Meıolsiaım 108 nü- (Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerim lâmbaları yandığı za
man anahtarları sağa çevirerek beyaz düğmele
re basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra-

1. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
belli başlı ihraç mal ve ürünlerimizi elverişli ta
ban fiyatlarla destekleyici şekilde stoklar yapıl
ması ve ekonomik kurallara uygun kuruluşlar 
meydana getirilmesi konusunda konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; belli başlı ihraç mahsul
lerimizden pamuk, üzüm, tütün, incir, zeytin 
yağı, fındık gibi döviz getiren mahsullerimi
zin gerek ziraati ve gerekse bunların değerlen
dirilmesi marketing konuları bütün çiftçimizi 
yakından acı acı düşündüren meselelerdir. Ço
ğu zaman Ziraat Bankasının gayretlerine rağ
men, kredi çiftçiye yetersiz gelmekte ve bu 
yüzden vatandaşlarımız sıkıntıya düşmektedir
ler. Halbuki, 5 Yıllık Kalkınma Plânı bu 
ürünlerimizin suni fiyat artışları ile bütçeye 
yük olmak suretiyle desteklenmesi yerine daha 
ziyade çiftçinin giderlerinde kısıntı yapılması
nı, yani maliyetin ucuzlatılması için gübre, ilâç, 
kredi, zirai alât ve makinalarmm çiftçiye yete
ri kadar ve ucuz intikalinin sağlanmasını ön
görmektedir. 

Fakat yıllardır çiftçi, bizde her bakımdan 
yalnız bırakılmakta, ciddî bir şekilde elinden 
tutulmamaktadır. 

dan gelen üyelerin beyaz düğmelere basmaları
nı rica ederim. 

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

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Kredi mevzuunda bâzı bankalarca da ticari 
kredilerle de beslenen, bâzı kasaba tefecileri 
% 30 - 40 gibi korkunç faizlerle ihtiyaç içinde 
kıvranan çiftçimin mahsulünü daha yeşilken, 
peşinen bir nevi ipotek altına almaktadırlar. 

Gübre, hükümetlerin bütün vaatlerine, pro
gramlarına önemle geçirmelerine rağmen, pa
halı satılmakta, çiftçiye hatırı sayılır bir mas
raf yükü yüklemektedir. 

Zirai ilâçlar da, üzerinde önemle durulan bir 
meseledir, bilhassa son senelerde, çeşitli hasta
lık ve haşere tahribatına karşı piyasada satı
lan birçok ilâçların müessiriyet derecesi ve fi
yat konusu çiftçi için yürekler acısı bir netice 
yaratmaktadır. 

Hele ziraat âlet, makina, traktör ve ekip
manlarının önceki yıllara göre ateş pahası 
bir fiyatla satıldığı, buna mukabil mahsul fi
yatlarında ise önemli bir artış olmadığı acı bir 
gerçektir. 

Hükümetimi bu konuda ve karma ekonomi 
kuralları içinde gümrük muafiyeti haksız ve 
yüksek kârların önlenmesi gibi tedbirleri bu\ 
lup çıkarması lâzımdır. 

Akar yakıt masrafı, tarla icarları ziraatte 
çalışan işçi ücretleri ise üzerinde dikkatle du* 
rulmaya değer ayrı bir konudur, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dlZ-
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Yüksek olan bu masraflar, mahsulün değer 
bulmadığı yıllarda çiftçi için bir yıkım olmak
tadır. 

Almterini, emeğini, varını, yoğunu, hattâ 
borçlanmak suretiyle de, çoluk - çocuğunun da 
istikbalini toprağa bağlıyan çiftçiler bir nevi 
kaderin eline terk edilmektedirler. 

Çıkaracağı mahsulün değeri ne olacak? Pi
yasadaki bu çetin mücadelede onu kim koruya
cak? Henüz böyle bir kuvvette teşkilât ortada 
yoktur. 

Yıllardan beri Pamuk çiftçisi daima yalnız 
bırakılmıştır, hava şartlarının müsait gitme
mesi halinde ektiğini 2 defa, 3 defa bozar tek
rar eker, masrafı da birkaç misli kabarır. 

Bhusarium gibi henüz ilâçlı mücadelesi 
dahi yapılmıyan hastalıklar ve diğer birtakım 
haşere tahribatı pamukçunun belini bükmekte
dir. 

Erken yağışlar ise bir taraftan malın le-
ıkelenip değerden düşmesine, diğer taraftan da 
ıgeçen yıl olduğu gibi toplama masrafını ko
rumadığı için pamuğun tarlada kalmasına sebe-
bolmaktadır. 

Tütün ekicisinin de kaderi belirsizdir, bu 
yılki tarla icarları, işçi ücretleri v.s. gibi mas
raf yüksekliği yanında birtakım hastalıklar 
bilhassa tarlada çok tahribat yapmıştır. 

Eğedeki yağışların son zamana kadar de
vamı ve düşük sühunet şartları da hastalıkla-
rın yayılmasına sebebopmuştur. 

Perenospora tabacinma denilen «Mavi küf» 
tütün mozaik virusu trips ve aift gibi haşere
lerin zararı çok büyüktür. Bâzı çevrelerce 
% 20 - 25 e kadar tahmin edilen tahribat bâzı 
yetkil i lere de % 40 a kadar çıkacağı 'merke
zindedir. 

140 - 150 milyon kilo hesaplanan rekoltenin 
80 - 85 milyon kiloya düşeceği söylenmekte
dir. Böylece maliyetin kabaracağı endişesi ya
nında mahsul kalitesinin de geçen yılkinden 
dana bozuk olacağı korkusu yer almaktadır. 
Bu durumda ciddî ve önemli meseleler 
karşısında olduğumuzu hatırdan hiçbir zaman 
çıkaramayız. 

Bir başka konu da nebati yağ durunradıır. 
Pamuk, ayçiçeği, zeytin müstahsili ve nebati 
yağ tüketimi yapan geniş halk kitlelerini il
gilendirdiği için meseleye biraz eğilmek isti
yorum. 

Bizde, margarin sanayii 1957 de kuruldu, 
bunun ham maddesini daha ucuz olan pamuk, 
'ayçiçeği, soyayağı teşkil eder, bilhassa Ameri
kan zirai istihsal fazlası yardım programı • için
de gelen soya yağlarına margarin sanayii vasi-
tasiyie geniş halk kitleleri alınmış oklu. 1957 
de sıfır olan margarin tüketimi dev bir ilerle
yişle 1965 te 105 bin tona yükselmiştir, ayrı
ca giıdai değeri düşük bu ithal yağları, Dev
letçe margirincilere ucuz dağıtıldığı için bâzı 
.gayricidtdî raıüesıseıselerce karaborsaya intikal 
ettirildi, yüksek vasıflı zeytin yağı ile karış
tırılarak piyasaya sürüldü, halk hem aldatıldı, 
kem de bunlara alıştırılmış oldu. Yılda nüfus 
başına, zeytin yağı tüketimi meselâ . Yunanis
tan'da 15, İtalya, İspanya'da 10, Tunus'ta 5 Kg. 
iken, bizde ise hâlâ 2 kg. dandır. 

Zeytinyağının değeri, diğer soya yağı," pa
muk ve ayçiçeği yağma nazaran (Vitamin, 
kalori v. s. bakımından) gıdai değeri çok yük
sek olmakla beraber, bugün piyasada garip, bir 
tutum yüzünden zeytinyağı daha düşük değer
le satılmakta, çiftçi mallarının değerlendiril
mesi bahsinde ise bu programsız gidişimize, gü
zel bir misal teşkil etmektedir. Halbuki • Ameri-. 
ka'dan bu nevi yağlar ithal edilirken, dâhilden 
nebati yağ ihtiyacımız bu suretle karşılanacak 
tüketimden artan istihsal fazlası zeytin yağı 
ise dünyada daima daha pahalı olduğu için, 
'ihraç edilecek ve memleket bundan döviz sağ- • 
lıyacak diye düşünülmüştür. Hakikaten evve
lâ böyle oldu, birkaç sene hem döviz kazan
dık hem fiyatlar dıolayıdyle istihsal arttı, zey
tinciliğimiz süratle gelişti. Hele geçen yıl zey
tinyağı ihracatımızın muayyen bir miktarınım 
üstüne (17,5 bin tona) çıkmasını önlediği için 
anlaşmayı erteleyip soya yağı ithalinin durdu
rulması memleket mahsulünün pamuk ve ayçi
çeği yağının değerlenmesine sobeboldu. T*rak-
ya bölgesi ve Kocaeliın'deki ayçiçeği istihsali 
bu yüzden 40 bin tondan 100 bin tona çıktı,' 
'bundan da müstahsil memleket istifade etmiş 
oldu. 

Şimdi konuşmamın sonlarında, önümüzde, 
pamuk, ayçiçeği ve zeytin müstahsilini, bilaha-
ra geniş halk kitlelerini ilgilendirecek oîari" 
yakın ve büyük bir tehlikeye işaret etmek isti
yorum. 

Arkadaşlar; bu yılki nebati yağ rekoltesi 
'asgari bir tahminle şöyledir: Ayçiçeği - yağı'î 
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100 bin ton, pamuk yağı 80 bin ton, Zeytin yağı 
120 bin ton sair yağlar (haşhaş, keten, susam 
v.s.) 20 bin fcön; Yekûn 320 bin ton âzami he
sapla tüketim yılda 260 bin ton. İstihsal faz
lası 60 bin ton. Tahminî stok 10 bin ton. 
Böylece 70 bin ton zeytin yağının ihracı ge
rekir, 70 bin ton zeytin yağı, tonu fob olarak 
500 dolar hesabiyle 30 - 35 milyon dolar eder. 
Bu kadar geniş bir döviz imkânı karşımızda 
varken, hiçbir olumlu gayret içine girmememiz 
bizi endişeye sevk ediyor. Bugüne kadar ya
pılanlar, neticesi henüz kâğıt üzerinde kalan 
oirkaç meslekî mahiyette toplantılardır, hu 
işler lâfla olmaz. Bakm piyasaya, Ağustosta 
ayçiçeği yağı, Eylülde pamuk yağı, Ekim -
Kasımda zeytin yağı akacaktır. O zaman pi
yasanın hali ne olacak? Tehlike yakındır, bu 
perişanlığı kim önliyecek? Kab ve depo vazi
yetimiz, teşkilâtımız, kredi imkânımız bunlara 
kâfi midir? Değildir arkadaşlar. 

Hiç vakit kaybetmeden dış pazarlara alivre 
zeytin yağı, satışları yapılmalıdır. İhracatçı 
kararsızlıktan kurtulmalıdır. Dünya piyasası
na göre dâhili fiyatları zeytin müstahsilini ko
ruyacak tarzda tutmak için gerekli malî ve 
ekonomik tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu 
yönden çalışma ve kararlar varsa Hükümet 
ilân etmelidir. Ne bekleniyor? Piyasanın, müs
tahsilin çözülmesi mi bekleniyor? Vergi iade
si, ihracat dövizine prim v. s. gibi konular üze
rinde önemle durulmalıdır. İşçi ve turist dö
vizlerinde gösterilen alâka niçin geniş bir müs
tahsil kütlesini ilgilendiren ve 30 - 35 milyon
luk döviz sağlanması bakımından zeytinyağı 
ihracında gösterilmiyor? Anlaşılması çok güç 
bir meseledir. İspanya, İtalya ve Yunanistan'
ın yaptıklarını biz neden yapamıyoruz ? 

Gerçekçi tedbi^er tezelden alınmazsa, bel
ki, 3 - 5 kişi milyoner olacak, fakat müstas-
gıl ezilecek. Seneye de istihsal düşecek, o za
man yine Amerika'ya el - avuç açıp soyayağı 
ithal edeceğiz. 

Bu itibarla hiç değilse belli başlı ihraç mah
sullerimizden pamuk, üzüm, incir, zeytin, fın
dık ve diğer nebatiyağ konularında taban fi
yatla müstahsili destekliyecek, gerektiğinde 
alımlar yapacak, stok vücuda getirip gerekir
se piyasaya çıkacak, halk kütlelerini korunak 
için hattâ ihracat yapacak ve içinde çiftçiyi, 

işletmeciyi, ihracatçıyı da bulunduran ve kar
ma ekonomi kurallarına göre kurulmuş teşek
küller ortaya çıkmalıdır, bunlar olmadıkça 
daima çiftçinin akibeti bir meçhule terk edile
cektir. Bu önemli konularda Yüce Mecliste 
Hükümetin dikkatini çekmeyi, âcil ve esaslı 
tedbirler alınmasını istemeyi bir vazife telâkki 
ettim, huzurunuzu işgal ettim, Yüce Meclise 
ve Sayın Başkanımıza saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

2. — Hakkâri Milletvcili Ali Karahan'ın, 
Hakkâri'nin bakımsız ve kendi haline bırakıl
masının gelmiş geçmiş idarelsre yüklediği ağır 
sorumluluğa dair demeci ve Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın cevabı 

BAŞKAN — Savın Ali Karahan, Hakkâri'
de alman idari tedbirlerle ilgili olarak, buyu
runuz. 

ALI KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; mütaaddit şahsi teşeb
büslerime rağmen, Hükümetin nazarını Tür
kiye'nin en geri (kalmış, Türk vatandaşını ve 
Türk aydınını utandırıcı iptidai şartlar içinde 
yaşamaya mahkûm ettiğimiz, temsil ettiğim 
Hakkâri vilâyetinin halkına ciddî tedbirler al
mak ve ciddiyetle bu vilâyetin dertlerine eğil
mek imkânını elde edemediğim içindir ki, âde
ta murakabesiyle mükellef olduğumuz Hüküme
ti size şikâyete mecbur kaldım. Hakkâri'de bir 
vatandaş 4 'kilo ş^ker alırsa askerî ve idari ma
kamlardan beyanname almak mecburiyetinde
dir. Hakkâri'de bir çuval unu eve götürmek, 
Türkçe bilmiyen bir vatandaşın günlerce otel 
otel Türkçe bilen bir tercüman vasıtasiyle Hü
kümet mckanizmasiyle temas temin etmek için 
coht ve mücadele sarf ettiği bir vilâyetin dert
lerine böyle kulaklarını tıkamak suretiyle, ben 
Hükümet yapıyorum, ben Hükümet olarak va
rım, ben vatandaşlardan mukabil vecibelerini 
ve taahhütlerinin ifasını isterken, kend'm hiç
bir şey yapmazsam, ben ciddî Hükümet zihni
yetini vatandaşın kafasına yerleştiremem ve on
lara Hükümet olmanın vatandaşa verdiği huzu
ru katiyen veremem. Bu hapta gümrük ve ka
çakçılığı önlemek, doğru, bunu önliyeceğiz. Tür
kiye iktisadi hayatının selâmeti bakımından bu
nu önliyeceğiz. Ama vatandaşa bir günlük ge
çimini, ekmek parasını temin için Hükümet ola-
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vsk, işsk, emeği dere su}^u gibi 12 ay boş akan, 
ayağı çıplak, karnına baktığınız zaman gömlek
ten sekiz yerden çıplak derişil görünen, üze
rine ceket diye giydiğinin bir ipliğini çektiğiniz 
zaman 40 yaması düşen vatandaşa, ey Hükümet 
sen ne verdin, emeğini değerlendirmek için ne 
yaptın, hangi medeni tesisi götürdün? Türkçe 
bilmiyor, Türkçe öğrenmesi için hangi mekte
bi yaptın, hangi ciddî eğitim tedbirlerini aldın 
da bu vatandaşı aynı zamanda Türkçe bilmedi
ği için istihkar edersin. Vazifesini yapmamış 
bir erkek, eğer aile hayatı tezebzübe uğrarsa, 
(kudretsizliğin, takatsizliğin mesuliyeti, o aile
nin yıkılmasmdaki mesuliyet erkeğin takatsizlik 
ve kudretsizliğindedir. Bunda da Hükümet me 
suldür. Hükümet Hakkâri'nin dertlerinin üze
rine, bu tarihin var olduğu günden beri var 
olan ve bütün gelmiş geçmiş medeniyetlerde 
Türkiye'nin, Irak'ın, İran'ın yokunu açan bu 
mücahitlere, hükümetleri, vazifelerini yapmı-
mak suretiyle topyekûn hükümetleri, mesul ilân 
ediyorum. 

Bugün 5 kazasında kaymakam bulunmıyan, 
uzatmalı onbaşının bir köyden 82 bin lira ha
sılat görtürdüğü bir vilâyeti ben temsil oder vo 
bu ıstırabı siz duvmazsanız; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 32 milyondan bir tok insanın 
dahi ıstırabına kulak tıkarsanız tarih sizi mesul 
tutar. Tekrar diyorum, kaçakçılık varsa bu
nun tedbiri milyonları ıstıraba sevk edici zecri. 
tedbir almakla değil, iktisadi sebepler vaz'et
mek suretiyle kaçakçılık vasatını ortadan kal
dırmaktır. Vo sunu diyorum, kulağıma kadar 
geldi, Hakkâri'de örfi îdare ilân edildi, va
tandaş evinden koyununun başına kadar gidemi
yor. 6 - 7 ve 9 numaralı sirkülerin vazıı ka
nun tarafmdan çıkarılışının sebebi; 5 kilo
metrelik hudut içine giren emniyet sahasında 
vatandaş bevannamove tabi tutulur, doğrudur. 
Ama tonvekûn Hakkâri vilâyeti bugün yaylaya 
çıkmak için koyunlarını dışarı çıkaramn.mnkta-
dır. Herkesten beyanname istenmekte, Türkçe 
bilmiyen vatandaş, beyanname derçil, imzasını 
atma ac^i içindedir, malına sahibolmanın piş
manlığı içindedir. 

Hükümetten rica ediyorum, bir Hükümet 
varsa ve vatanın bir parçası fe1? hainde ise, 
bu felci teşrih mars ına cesaretle yatırıp yara
yı, derdi bilmek ve derdin tedbirlerini, tedavi 

şekillerini süratle almak mecburiyetindedir. Ge-
çenki oturumda bir arkadaşımız, Gümüşane ile 
Hakkâri'yi kıyaslamaya kalktı, insafa davet 
ederim. Hepinizin masrafını ben deruhte ede
ceğim, sizi Hakkâri'yi görmeye davet ediyo
rum. Geliniz, görünüz, 45 senelik Cumhuriye
tin hâkim olduğu bu vilâyet Türkiye hudutla
rı içindedir, diye kalplerinizle tasdik ederseniz 
size tarziye vermeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, lütfen sözleri
nizi bağlayınız. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Bağlıyorum 
efendim. 

Eğitim dâvası gayriciddi, yatırım dâvası pal-
yatif, sırf göz boyamak için Hakkâri'ye 4 mil
yon lira dökdük... Bu, 4 milyon dâvası değil. 
Sanayi Bakanına soruyorum; emeği değerlen
dirmek için bir plânı var mıdır? Bizde Doğu ve 
Batı yoktur... Doğu vardır. Karadenizde nüfus 
kesafeti sebebiyle, fabrikasızlıktan, işsizlikten 
anavatanını terk eden milyonlarca ins.an vardır. 
Bunlar kendi kaderlerine terk edilmelerdir. 
Doğu var. Ama Türk aydınları, Türk Milleti 
sizi Doğu'ya eser o1 arak fethetmeye davet edi
yorum. Hakkâri'nin ıstırabına da ortak olma
nızı rica ediyorum. En derin hürmetlerimle. 
(Sağ sıralardan alkışlar) • • • 

DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Hakkâ
ri Milletvekili Sayın Ali Karahan'm buradaki 
iddialarının bir kısmına cevap vermek zarureti 
hâsıl olduğu i'kin huzurunuzu işgal etmiş bu'îû-
nuyorum. 

Değerli arkadaşım 45 yıldan beri hükümetle
rin Hakkâri'yi ihmal ettiğinden bahsederek, se
kiz aylık iktidarımızı da bu suçlamanın altına 
almış bulunmaktadır. Biz ve şimdiye kadar gel-
m*ş ve geçmiş olan hükümetlerin hiçbirisinin 
Do.^u ile Batı arasında her hangi bir farkın ya
ratılmasına veya böyle bir farklı muamelenin 
yürütülmesine göz yumucu olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Türkiye'nin... 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Yazık, .ya
zık!. - > ' 

BAŞKAN — Sayın Karahan, istirham edi
yorum, müdahale etmeyin. . . . 

CENGİZ EK.ÎNCÎ (Kars) — Brîtün bakan
lar şimdiye kadar hep Batı'yi dolaştılar. 
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BAŞKAN -T- Efendim oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz, rica ediyorum. (Gürültü
ler). 

Sayın Bakan lütfen devam buyurun. 
DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye 
Cumhuriyeti misakı millî hudutları içinde tek 
bir vardıktan ibarettir. Bizden evvelki hükü
metler de bugünkü Hükümet de aynı düşünce 
ile hareket etmiştir. Bunun dışındaki düşünce
leri sureti katiyede kabul etmeyiz. 

CENGÎZ EKÎNCt (Kars) — Bu, işin ede
biyatı. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Hükümet 
hakikati görsün, tedbir alsın. 

DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Edebiyat "değil, bu bir vakıadır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ka
rahan. Bu şekilde devam ederseniz size ceza 
vermek mecburiyetinde kalacağım. Eira ediyo
rum, müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Karahan, siz büyük bir 
heyecanla fikirlerinizi ifade buyurduğunuz za
man sizi sükûnetle dinlemişdik. Siz de üûtfen 
aynı şekilde hareket etmek lüzumunu hissediniz. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Siz haki
katleri söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Karahan,-size bir ihtar 
veriyorum. Oturun lütfen yerinize. Böyle mü
zakere usulü yoktur, Sayın Karahan. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Bir vekil 
de 'böyle yalan söylememelidir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; bu sö
zünüzü de geri alm, bu şekilde konuşamazsınız, 
oturun, yerinize... 

NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Dinlemesi
ni bilnıiyen adam burada oturamaz. 

DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Kaçakçılığın önlenmesi, kanunla
rın Hükümetlere vermiş olduğu vazifelerden
dir. Binaenaleyh hudut bölgesi bulunan Hak
kâri'de kaçakçılığın önlenmesi konusunda ka
nunların gerektirdiği tedbirlerin alınması Hü
kümetin tabiî bir vazifesidir. Eğer bu konu
da kanunsuz her hangi bir işlem yapılmışsa, 
bunların birtakım mücerret iddialarla değil, 
müşahhas vakıalar gösterilmek suretiyle bildiril

diği takdirde, mesulleri hakkında gereken taki-
Ibat yapılacaktır. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Kudretiniz 
nerede? 

DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Anayasa, Plân müessesesini ge
tirmiştir. Plânın öngördüğü prensipler Doğu 
için tatbik edilmektedir ve tatbike devanı edile
cektir. Hakkâri'de bir örfi îdare vaziyetinin 
mevcudolduğu iddiası yalandır. Gerek Hükü
met programımızda, gerekse parti seçim beyan
namemizde Doğu'nun gerçekten bugüne kadar 
olan düzensizliği, yani Batı ile arasındaki den
gesizliği önlemek için gerekli tedbirlerin alınma
sı hususundaki gayretlerimiz devam etmektedir. 
Bizim için Doğu ile Batı arasında hiçbir fark 
yoktur. Bunu bu şekilde ifade etmek zarureti
ni duydum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar).. 

3. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
Meksika ve Arjantin'de dönümüne 800 kilo ve
ren sonora 64 adlı buğday tipinin memleketimiz
deki tahıl darlığını gidorec&k nitelikte olduğu 
hakkında demeci. 

BAîŞKAN — Buyurun Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka-

; daşlarım; yeni bir buğday tipi üzerinde Yük
sek Meclisin ve Hükümetin dikkatini çekmek 

: istiyorum. En önemli 'mahsullerinden biri buğ-
j d ay olan Türk ekonomisinde bu yeni buğdayın 
• büyük etkisi olacaktır. Aziz arkadaşlarım, bi-
; zim iklim şartlarımıza uygun, adına >«Sono-
ı ra - 64» dedikleri buğday Meksika'da, Arjan

tin'de üretilmiş ve dönüm başına 800 kilo veren 
i bir cins buğday olarak bizim memleketimize 
I de normal yollardan 'girme imkânı olmadığı 
1 için anormal yollardan 'girmiş ve tecrübe edil

miştir. Bu yıl Adana'da buğday mahsulü fevka-
ı iade kötüdür. Normal olarak Floransa dönüm 

başına 180 kg. verirken, bu sene ancak 80 - 90 
; verdi. Bu yeni gelen cins buğday bu kötü şart-
| 1ar /altında dönüm başına 430 verdi. Ziraatçı ar

kadaşlarımın bilhassa nazarı dikkatini çekerim. 
i Bilhassa Orta - Anadolu'nun baş mahsulü olan 

buğdayın bu yeni cinsi üzerine dikkatini çek-
meyi kendime vazife biliyorum. Türkiye ziraa-

1 tinde bir inkılâp yaratabilecek önemli bir yeni
liktir. Boş kalan silolarımız dolabilir. Kendi ih-
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tiyaçlarımızı karşıladıktan başka ihraç da edi
lebilir. önemli bir döviz kaynağı olabilir. Dün
ya bu yeni cins buğdayla ilgilidir. Dünyada aç
lığa karşı savaş açıldı. Dünya nüfusumun yarı
sına yakın kısmı, yarı aç haildedir. Hâlâ dünya
da 'mllyonlarca insan açlıktan ölüyor. 

Bizim iklimimize son derece uygun1 olan bu 
yeni cins buğdayı yetiştirmekle, bir taraftan da 
dünyadaki açlıkla savaşa katılmış olabiliriz. Bu
nu esefle ifade ediyoTuım; normal yollardan ge
tirme imkânı yok. Deneme istasyonları bunu 
önlüyor. Deneme istasyonlarının önlediği yal
nız bu da değildir. Bunun çok misâllerini gör
dük ; vaktiyle pamukta akala ekerdik, 'gene nor
mal olmıyan yollardan koker 'getirirdik. iki 
misıli verimi var. Biz bunu ektikten ve bu tec
rübeyi yaptıktan sonra hâlâ men ettiler sonra 
mecbur, olup razı oldular. Aynı şey'çeltikte de 
oldu. Çeltiğin de bilinmiş dejenere olmuş to
humlarının verimi çok az olduğu için yeni cins
ler getirildi. Yine anormal yollardan... Sonra 
mecbur oldular buna da müsaade etmeye. Şim
di bu anormal yolları bırakalım. Başbakandan, 
Tarım Bakanından, Hükümetten bilhassa rica 
ediyorum, bu yeni cins buğdayla ilgilensinler. 
Çiftçi bunu ekmeye hazır, tohumunun parasını 
vermeye hazır, tohum pahalı ise pahalı fiyatını 
da vermeye hazır, verimi fevkalâde yüksek, bu
nu huzurunuza getirmeyi bir vazife bildim. Bu 
sabah Adana'dan geldim, bütün o bölge çiftçi
leri burada dile getirmemi rica ettiler. O vazife
yi gördüm. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi halikında Başkanlık tezkeresi. (3/401) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 28 . 6 . 1966 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferrah Bozbeyli 

Niğde Milletvekili Oğıızdemir Tüzün, 1 ay, 
hastalısına binaen 24 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

istanbul Milletvekili- Ilhami Sancâr, 24 gün, 
hastalığına binaen, 23 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 2.0 gün, 
hastalığına binaen, 25 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen 15 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Adana Milletvekili Tahir Yücekök, 20 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Corum Milletvekili Hilmi İncesulu, 12 gün, 
hastalığına binaen, 11 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Konya Milletvekili M. Necati Kalaycı, 15 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 7 . 6 . 1966 tarihinden 
itibaren 

Erzincan Milletvekili Nazif Giray, 12 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 4 . 1966 tarihinden iti
baren 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral, 1 ay, mâze^ 
retine binaen, 22 . 6 . 1966 tarihinden itibaren 

Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu, 1 ay, ma
zeretine binaen, 1 . 7 . 1966 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili Lûtfi Akdoğan, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 27 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Ordu Milletvekili F . Cemal Erkin, 10 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Oğuz-
demir Tüzün'e 24 . 6 . 1966 tarihinden itibaren 
hastalığına binaen bir ay izin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Sayın Ilhami Sancar'a 
23 . 6 . 1966 tarihinden itibaren hastalığına bina
en 24 gün izin verilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Sayın Hüseyin Doğan'a 
25 . 6 . 1966 tarihinden itibaren hastalığına bina
en 20 gün izin verilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uşak Milletvekili Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğ
lu 'na 15 . 6 . 1966 tarihinden itibaren hastalı-
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ğma binaen 20 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Sayın Tahir Yücekök'e 
7 . 6 . "i966 tarihinden itibaren hastalığına bina
en 20 gün izin verilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili Sayın Hilmi İncesuluya 
11 . 5 . 1966 tarihinden itibaren hastalığına bi
naen 12 gün izin verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Sayın M. Necati Kalaycı'-
ya 21 . 6 . 1936 tarihinden itibaren hastalığına 
binaen 15 gün izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Sayın Turhan Feyz'oğ-
lu'na 7 . 6 . 1936 tarihinden itibaren hastalığına 
binaen 15 gün izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzincan Milletvekili Sayın Nafiz Giray'a 
1.3 . 4 . 1966 tarihinden itibaren hastalığına bi
naen 12 gün izin verilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Sayın Hüdai Oral'a 
22 . 6 . 1966 tarihinden itibaren mazeretine bina
en bir ay izin verilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Sayın Ali Cüceoğlu'na 
1 . 7 . 1966 tarihinden itibaren mazeretine binaen 
bir ay izin verilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Sayın Lûtfi Akdoğan'a 
27 . 6 . 1966 tarihinden itibaren mazeretine bina
en 15 gün izin verilmesini kabul edenler... Etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Sayın Feridun Cemal Er
kin'e 20 . 7 . 1936 tarihinden itibaren mâzare-
tine binaen 10 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Tunceli Milletvekili Hazan Ünlüye, ödene
ğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kuru
lun kararına sunulduğuna dair Başkanlık tezke
resi (3/402) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay

dan fazla izin alan Tunceli Milletvekili Hasan 
Ünlü'ye ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 

İ 97 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
lına bîiğlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvipleri
ne arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN —• Sayın Hasan Ünlü'ye ödeneği
nin verilemesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
763 sayılı Sayıştay Kanununun Büyük Millet 
Meclisinde yeniden görüşülmesi hakkındaki Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet, Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun

duğu bildirilen 763 numaralı Kanun metni ile 
ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim 
ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılpn kanunun, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bu
lunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bun
dan evvelki birlerimde aynı mahiyetteki Cum-
hurbaşkanığı tezkeresinin gerekçesini teşkil eden 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı yazısının okun
ması arzu edilmiş ve okunmuştu. Hemen arz 
edeyim ki, bu yazının da mesnedini diğer dört 
kanunda olduğu gibi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığnrn 21 . 6 . 1966 tarih ve 6493 sayılı 
yazıları teşkil etmektedir. 

Sayıştay Kanunu yüksek malûmlarınız oldu
ğu üzere, Millet Meclisinin Maliye, Sayıştay, 
Anayasa ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda incelen
mişti. Şimdi, aynı kanunun gene Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından seçi
lecek beşer üyeden kurulu geçici bir komisyon
da incelenmesini kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu arada temenni mahiyetinde olan iki öner-
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ge var. Sayın Mustafa Kaplan ve İbrahim Sıt
kı Hatipoğlu arkadaşlarımız, seçilecek geçici 
komisyonların aynı üyelerden kurulmasını, se-

5 . — GÖRÜŞ 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfu
sunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Ömer'in hakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı (1/821) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Avu
katlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması 
ve İli ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/385) 

3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan mü
ebbet hapse hükümlü Alman uyruktu Wüfried 
Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kındaki kanun tasarısı (1/671) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üvesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tekUfi (2/525) 

5. — Sivil Savunma Kanununa iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/517) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, 

Anayasamızın 92 nci maddesinin 10 ncu fık
rası hakkında Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonunca hazırlanan ve Genel Kurulun 
13 . 6 . 1966 tarihli 96 nci Birleşiminde tasvibe 
iktiran eden raporu muvacehesinde halen Ada
let Komisyonunda bulunan, «Hendek kazası 
Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa
oğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı», 

(İstanbul Milletvekili Rc^it Ülker'in Avukat
lık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi), 

(Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet 
hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfricd Herb
recht hakkındaki hapis cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı) ile umumi gündemimizin tüzük 
gereğince bir defa görüşülecek kısmının 20 nci 
sırasında yer alan, 

(Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-

çilmesini istiyorlar. Bunu, o komisyonlann na
zarı dikkate almak üzere temenni olarak arz edi
yorum. 

in 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi), 

Yine umumi gündemimizin tüzük gereğince 
bir defa görüşülecek işler kısmının 32 nci sıra
sında yer alan, 

(Sivil Savunma Kanununa iki ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı) nm, Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşme süreleri geçmiş olduğun
dan gerek teklif ve gerekse tasarı metinlerinin 
bugünkü tarihle Millet Meclisince kabul edilmiş 
şekliyle kanunlaşmış olduğunu Genel Kurula 
arz ederim. 

6. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasar-ısı. (1/160) (S. Sayısı : 105) 

BAŞKAN — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki kanun tasarısı 102 nci Birleşimde açık 
oya sunulmuştu. Ancak gerekli çoğunluk elde 
edilememişti. Şimdi açık oylama tekrarlanacak
tır. Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Çarşı ve mahalle bek
çileri hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
ması devam etmektedir. Oylama devam eder
ken gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyonun 
lütfen yerlerini almalarını rica ederim. Görüş
melere kaldığımız noktadan devam edeceğiz. 

(1) 83 S. Sayılı basmayan 24 . 3 . 1966 ta
rihli 72 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

ftEN İŞLER 
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Efendim, 8 nci madde okunmuş ve madde 
üzerinde Sayın Hilmi İşgüzar ve Behice Boran, 
grupları adına görüşmüşlerdi. Şimdi elimizdeki 
listeye göre 8 nci madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşlar şunlardır; sayın arkadaşlarımızın isim
lerini okuyorum: Sayın Kesit Ülker, Sayın Nihat 
Diler, Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Arif 
Ertunga, Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, Sayın 
İlısan Kabadayı, Sayın Gıyasettin Duman, Sa
yın Faik Kırbaşlı. 

Sayın Ecşit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, 8 nci maddede diğer maddelerle, 
üzerinde evvelce tenkidde bulunduğumuz 3 ve 
4 neti maddelerle ilgili ve onları tamamlayıcı 
mahiyette bir maddedir. Diyor ki madde; 

«.Bu kanun gereğince belediyelere devrolu-
nan arazi ve arsalardan, şehir ve kasabaların 
ticari, iktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde 
veya kesif iş bölgelerinde bulunan , bu ve 
sair sebeplerle alım - satım değerleri yüksek 
veya imar plânlarına göre belirli bir kamu 
hizmetine verilmiş olan veya ucuz konut 
yaptırılması . uygun görülmiyenler, belediye 
meclisi kararı ve İmar ve İskân Bakanlığı
nın tasvibi halinde, belediyelerce, karşılığı 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kulalnılmak 
üzere 12 nci madde ile kurulan fon hesabına 
yatırılmak şartiyle ve yönetmelik esaslarına 
göre kiraya verilebilir veya satılabilir veya 
başka şekil ve surette kıymetlendirilebilir.» 
Yani bu madde ile bu kanunun başında, ev
velce de ifade ettiğimiz şekilde, Beş Yıllık 
Plânda gecekondu meselesinin bilhassa mül
kiyet probleminin çözümlenmesi öngörülmüş
tür, diğer tedbirler yanında. Yani halk de
yimi ile, gecekondu deyimi ile gecekonducu 
tapusunu istemekteydi. Bu tapu da ancak 
böyle yerlerin bu kanunun içindeki hüküm
lerle bu vatandaşlara verilmesi suretiyle 
mümkün olacak idi. Bunun mümkün olması 
da bu arazilerin bu vatandaşlara teslim edil
mesi veyahut teslim edilmişse onlar üze
rindeki mülkiyet hakkının tapu ile veril
mesi şeklinde olacaktır. Şimdi 3 ncü mad
de konuşulurken de ifade edildi; bu kanım 
yürürlüğe girdiği tarihte, gecekonduculara 
tapu vermek için; bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte Hazinenin, • özel idarelerin ve 
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Vakıflar İdaresi dışındaki katma bütçeli 
dairelerin elindeki araziyi gecekondu için 
teslim edeceğiz. Onlardan da vatandaşlar is
tifade edecek. Ama o zaman da ifade et
miştik; bir defa bu arazinin miktarı gayet 
azdır. Yani şu anda aslında bir gecekondu 
kanunu gelirken bu arazinin, gecekondu olan 
şehirlerde miktarları, az çok bir istatistik 
rakama dayanması lâzımgelirdi. Bunların 
esas itibariyle meselâ İstanbul şehrinde gece
konduların üzerinde bulundukları arazinin 
ortalama % 57 sinin şahıslara aidolduğu, % 23 
nün Vakıflara aidolduğu ki, bunlar kanu
nun şümulü dışındadır, yani kanunun el sür
mediği arazidir. Geriye kalan % 5 küsurunun 
belediyeye yüzde beşinin özel idareye aicloldu
ğunu o zaman ifade etmiştik. Ayrıca bu ara
ziden devredilecek yani Hazine ve özel ida
relerin elinde bulunup da devredilecek .ara
zilerde istisnalar da vardı. 

Bu istisnalar da şöyle idi : «Ancak, bir ka
mu hizmetine ayrılmış olan veya 28 . 12 . 196Ö 
tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren
lerle, 4753 sayılı Kanun hükümlerince kül
tür arazisi olarak tesbit edilenler veya ge
rek bu ve gerekse diğer kanunlarda belirti
len amaçlarda kullanılmak üzere Hazine 
veya özel idare elinde bırakılması..» ve saire 
diye istisnalar olmuştu. Şimdi bu maddede de 
evevlâ diyoruz ki, vatandaşa sana yüz lira 
veriyoruz. Sonra diyoruz ki, bunun 57 lirasını 
alıyoruz, onu geri ver, 23 lirasını da geri alı
yoruz, onu da geri ver. Geriye kalıyor % 25, 
lirayla ifade ediyorum, 25 lira kalıyor elinde. 
Bu sefer diyoruz ki, onların bir kısmını Hazi
nenin ve özel idarenin olmakla beraber ihtiyaç 
olanını aldık... Parzedin bunu da 3 - 5 diyelim, 
geriye kalıyor % 15. Aslında 100 parça veya 
100 ölçü arazi dağıtılmış gibi görünürse de 
şimdi,de diyoruz ki, bu araziler eğer şehirlerin 
ticari, iktisadi ve sınai faaliyet merkezlerinde 
ise, kesif iş bölgelerinde ise ucuz konut yapıl
ması uygun görülmüyorsa bunları satabilir. 
Yani geriye kalan 15 in bir kısmını da burada 
tanıdığımız yetkiyi ortadan kaldırıyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, mülkiyet problemini çö
zecek son noktayı da ortadan kaldırıyoruz. Bir 
defa bu ölçüler hatalıdır. Bugün İstanbul şeh
rini düşününüz; şehir ve kasabaların ticari, ik-
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tisadi, sınai faaliyet merkezlerinde, bütün bu 
araziler, verilecek araziler hemen hemen böyle 
merkezlerdedir. O zaman belediyeler bu arazi
ler kıymetli olduğu için, sınai, iktisadi, ticari 
merkezlerde bulunmasından dolayı o arazileri 
vermiyeceklerdir. Madde öyle diyor, ya sata
caklar veya kirahyacaklar. Halbuki istanbul 
şehrinin-bugünkü'büyüklüğü içinde bütün bu 
vasıfları ihtiva eden arazilerden ibarettir. Şim
di akla şöyle bir sual gelebilir; efendim şehrin 
ortasındaki bir araziyi de bu kanunun şümulü
ne giriyor diye verecek miyiz? Şüpheniz ol
masın arkadaşlar, şu noktada böyle bir şeyin 
vazedilmesine imkân yoktur. Bu kanunun tat
bik edileceği yerler zaten gecekondu bölgesi 
olarak, diğer maddelere göre tesbit edilen yer
lerdir. Yani Karaköy'deki diğer binalar arasın
da kalmış bir arazinin ticari ve sınai merkez
lerde olmasından dolayı kiralanması bahis mev
zuu olamaz ve olmamalıdir. Ancak gecekondu 
diye sınırı çizilmiş, tasfiye, önleme ve ıslâh 
bölgeleri şeklinde bu kanundaki usule göre çi
zilmiş arazilerin içinde kalan arsaları anlamak 
lâzımdır. Bunu anladığımız takdirde de bu mad
de bu kanunu baltalayıcı bir madde niteliğini 
taşımaktadır. Filvaki buna karşı denilecek ki, 
halen yürürlükte olan 6188 sayılı Gecekondu 
Kanununda bu esas vardır. O esasın o kanunda 
olması bir şey ifade etmez. O da o kanunun tat
bik edilmemesinin sebebi olmuştur. En iyi yer
ler ihtiyaçtır, kiraya verelim diye ortadan kal
dırılmıştır ve bunun neticesinde de gecekondu 
meselesine çare bulunmamıştır. Ve gecekondu 
meselesi bugünkü haline gelmiştir. Bu sebeple 
bu maddenin ya kanun metninden tamamen çı
karılması lâzım, bendenizin kanaati o. Veya
hut da eğer uygun bir formül teklif ederlerse, 
maddenin bu zararlarını izale edecek, o zarar
ları izale edecek şeklin kabul edilmesi lâzım-

gelir. Nitekim, gecekondular üzerinde sosyal 
etütler yapmış olan Prof. Harrt 'da gecekondu 
kanun tasarıları üzerinde yaptığı incelemeler 
esnasında aynı görüşleri savunmuştur. Aslında 
eğer ticari ve sınai merkezler içinde ise gece
kondular - ki, meselâ Zeytinbıırııu'nda olduğu 
gibi, - orada bu kıymetli arazinin hakikaten ge-
oekonduculara verilmesi veyahut bu arazi üze
rinde sosyal meskenlerin yapılması doğrudur. 
Yapılan" incelemeler göstermiştir ki, gecekon

duların kurulduğu yerler iş yerlerine yakın yer
lerdir. 

Elimizde istatistikler var, 1 nci, 2 nci Ko-
alisyan Hükümetleri zamanında çıkarılmış ciddî 
etütler var elimizde, o etütler vatandaşların 
kendi işyerlerine yakın yerleri, fabrikalara ya
kın yerleri, tercih ettiklerini göstermektedir. 
Binaenaleyh, meselâ İstanbul'da fabrika mm-
takası dururken fabrika mıntakasmdan çok 
uzak bir yeri siz gecekondu bölgesi olarak gös
terdiğiniz takdirde vatandaş oraya gitmeyecek
tir. Çünkü onun aldığı ücret bellidir. Bu üc
retin içinden yol parasını ayırmak istememek
tedir. Ve vatandaş ekonomik sebeplerden do
layı bu uzaktaki yerlere yerleşmemektedir. Ge
cekondular için, smaıi bölgede de olsa, eğer 
gecekondu bölgesi olarak tesbit edilmiş ve bun
ların içinden bu arazilerin gecekondu dâvası
na tahsis edilmesi lâzımdır. Önleme şeklinde 
olsun, tapu verme şeklinde olsun, onlara tah
sis edilmesi zorunluğu vardır. Bu sebeplerle 
ya kanun metninden bu maddenin çıkarılması 
ve yahut değerli komisyon veya değerli arka
daşlarımız uygun bir şekle sokacak formüller 
getirirlerse ona iltihak etmemiz lâzımdır. Ak
si halde gecekondu mülkiyet probleminin çö
zülmesine engel olucu ve şimdiye kadar tatbi 
katıyla da olmuş bir maddeyi konuşmaktayız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısında 
kanunun tatbik edilmesi için en lüzumlu mef
humlardan birisi olan gecekonduların tasfiye
si, gecekonduların ıslahı ve gecekonduların 
önlenmesi mefhumları hakkında açık bir hü
küm yok iken bir de böyle bir 8 nci maddenin, 
kanun tasarısında bulunması gecekondu prob
lemlerinin ortadan kaldırılacağı yerde bu prob
lemleri daha da fazla arttıracak, dolayısiyle 
gecekondu meselesini fasit daire içine sokacak
tır. 8 nci madde, mülkiyeti bu kanunla bele
diyeye geçmiş olan arsa ve arazilerin, 12 nci 
maddedeki fon hesabına yatırılmak şartiyle ve 
yönetmelik esaslarına göre belediyeler tarafın
dan kiraya verilmesini, satılabilmesini ve baş
ka şekil ve surette kıymeti endirilmesini hüküm' 
altına almış bulunmaktadır ı 

Muhterem arkadaşlarım, esasen gecekorîdu 
meselesini burada dile getiren arkacuışlar ve., 
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ilgili kimseler bunun içtimai sebeplerini şöyle 
sıralamaktadırlar : 

Birincisi; nüfusun artışı, ikincisi; kullanı
lamaz hale gelen mesleklerin yerine yeni mes
kenler yapılması ihtiyacı, üçüncüsü; âfetler ve 
istimlâkler dolayısiyle yeni meskenlerin yapıl
ması hali, dördüncüsü; meskenlerdeki kalaba
lığın asgari hadde indirilmesi, beşincisi; ge
cekonduların ıslah ve tasfiyehinden mütevellit 
bir sebepler silsilesi gecekondu dâvasının üze
rinde doğrudan doğruya müessir olmaktadır. 
Tasarının bu maddesini tahlil ettiğimiz vakit 
şu hususları tesbit etmiş olururz : 

Bir; şehir ve kasabaların ticari ve iktisadi 
faaliyetlerinin artışı ve merkezlerindeki arazi 
ve arsaların bundan mütevellit kıymetlenmesi, 

ikincisi; kesif iş bölgelerinde bulunan arazi 
ve arsaların kıymetlenmesi, 

Üçüncüsü; bu ve buna benzer sebeplerle ar
sa alım ve satımı değerlerinin yüksek olması, 

Dördüncüsü; veya belirli bir kanun hizme
tine verilmiş olan arazi ve arsalar, 

Beşincisi; ucuz konut yaptırılmasına uygun 
görülmiyen arazi ve arsalar kiraya verilebilir 
veya satılabilir veya başka türlü kıymetiendi-
rilebilir, diye belediyelere bir salâhiyet vermek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu şartları 
biz tahlil ettiğimiz vakit; saydığım sebepler, 
köyreden şehirlyere akın etmekte olan nüfus 
ve nüfus kalabalığının meydana getirmiş oldu
ğu sebepler neticesinde arsalarda ve arazilerde 
büyük bir fiyat farkı meydana gelecek, büyük 
bir artış olacak, bundan dolayı artık belediye
ler kendi uhdesine verilmiş olan arsa ve arazi
leri tutup da gecekonduların tasfiyesi, ıslahı ve 
önlenmesi için değil, doğrudan doğruya spekü
lâsyon yapmak, kâr temin etmek için kullana
caktır. Ve kendi asli vazifesini de bir iarafa 
bırakacaktır. Çünkü belediyeler için çok kârlı 
ve cazip bir durum yaratılacaktır, netice iti
bariyle de bir arsa spekülâsyonu yapılmasına 
sebebolunacaktır. Bu hali ile bu madde Pro
fesör Hart 'm dediği gibi, - Cumhuriyet Gaze
tesinde beyanatını okudum - bu kanun kabul 
edildiği takdirde bugünün başıbozukluğu daha 
da artacak ve gecekondu yapımını durdurmak 
şöyle dursun arazi sahibi ile Hükümet arasın
da hiçbir ilişki temin edilemiyecektir. Bunun 
neticesinde memleketin gecekondu meselesi üze

rinde, içinde bulunduğu şartlar daha ağır va
ziyete gelecektir. Maddenin yeniden tedvin 
edilmesi gerekmektedir. Komisyon maddenin 
esbabı mucibesini eğer ikna edici şekilde izah 
ederse şüphesiz biz de memnun olacağız. Fa
kat madde bu haliyle kaldığı takdirde arz et
tiğim gibi, belediyelerin, kendi asli vazifele
rinden uzaklaşıp arsa spekülâsyonu yapması
na sebebolacak ve aynı zamanda bu kanun do
layısiyle kendi arsa ve arazilerini belediyelere 
vermiş olan vatandaşların mülkiyet haklarını 
da çok ağır bir şekilde Anayasanın 37 ve 
38 nci maddeleri hilâfına zedelemiş olacaktır. 
Çünkü bu kanunun gayesine uygun olarak be
lediyeler vatandaşların arsalarını istimlâk et
mek imkânına malik olabiliyorlardı. Eğer bu 
kanunun maksadına uygun şekilde değil de, 
spekülâsyon yapmak, bir gelir temin etmek, 
iktisadi bir netice istihsal etmek için kullanılır
sa vatandaşın Anayasanın 37 nci ve 38 nci mad
delerine göre istimlâk edilmesi lâzımgelen 
mülkleri de ellerinden çıkmış olacaktır. Ko
misyonun bu hususta bizi tenvir etmesi gerek
mektedir. Aksi halde madde hem Anayasaya 
aykırı, hem de gecekondu problemini hallet
mekten uzaktır, gecekondu problemini daha da 
kangren hale getirecektir. 

Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; bundan evvel konuşan hatipler ve 
bugün konuşan 2 hatip arkadaşımız zannediyo
rum bu 8 nci maddenin esas maksadına nüfuz 
edememişlerdir, kendilerini tenvir edersem hu
zura kavuşacağım. 

Şimdi mesele şu : Tasarının 6 nci maddesin
den itibaren «Arsaların hangi amaçla kullanı
lacağı» başlığı atılmıştır. Ve bunlar 6, 7, 8 ve 
9 ncu maddeler birbiriyle irtibatlıdır. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker arkadaşımız ve 
Sayın Nihat Diler arkadaşımız Profesör Harf
in gazetelerde intişar eden ve sıhhat derecesi
nin ne olduğu bence belli olmıyan - ben de oku
dum bu yazıları - bâzı sözlerine dokunmak su
retiyle, bu 8 nci maddeyi tenkid etmişlerdir, 
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Evvelâ bu tasarıda daha evvel müzakeresi ya
pılan 3 ncü ve 4 ncü maddenin mânasın iyi 
anlamak lâzımdır ki, gerçek bir sonuca varmış 
olalım. Şimdi, arkadaşlarım dikkat ederse, 
3 ncü maddede, «Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin ve Va
kıflar idaresi dışındaki katma bütçeli daire
lerin mülkiyetlerindeki veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki arazi- ve arsalardan be
lediye sınırı içinde olanlar» tâbiri vardır. Şim
di arkadaşlarımız bu sekizinci maddeyi sadece 
üzerinde gecekondu olan bu Hazineye ait gay
rimenkullerin belediyeye intikal edeceği şek
linde mülâhaza etmek suretiyle sonuç çıkar
mak istemektedirler. Halbuki madde gayet sa
rihtir. Devlet bütün imkânlarını - aslında ge
cekondu bir vakıa olarak ele alınıyor bu ka
nunda - konut problemini halletmek ve müs
takbel şehir inkişaflarını göz önünde tutmak 

• üzere doğrudan doğruya belediyelerin emrine 
tahsis etmiştir. Şu hale göre 8 nci madde bah
si geçen araziler, üzerinde gecekondu olan ara
ziler değildir. Şehir içinde hisseli, hissesiz ne 
kadar yer varsa, Hazineye ait, özel idarelere 
aidolan bu yerler doğrudan doğruya belediye
nin mülkiyetine geçmiş olacaktır. Bu itibarla 
bu 8 nci maddede bahsedilen araziler, üzerin
de asla gecekondu yapılan araziler değildir. 
Onun için gecekonduların bu bölgelerden uzak
laştırılması diye bir mütalâaya yer vermek 
doğru olmamak gerekir. Dikkat ederseniz 
8 nci maddede diyoruz ki : «Bu kanun gereğin
ce belediyelere devrolunan arazi ve arsalardan, 
şehir ve kasabaların ticari, iktisadi, sınai faa
liyet merkezlerinde veya kesif iş bölgelerinde 
ıbulunan bu ve sair sebeplerle alım - satım de
ğerleri yüksek veya imar plânlarına göre belirli 
bir kamu hizmetine verilmiş olan veya ucuz ko
nut yaptırılmasına uygun görülmiyenler.* 

Demek ki bu cins arazi üzerinde halihazırda 
gecekondu yoktur. Ama ucuz konut yapımına 
tahsis edilebilmesi imkânları tartışılmaktadır. 
Biz bu 8 nci madde üzerinde dikkatlice durduk 
ve bizi bu maddenin metninin aynen kabulüne 
sevk eden sebepler hazırlamış olduğumuz ra
porda gerçeklere ilâve etmek gibi bir durum 
ile karşı karşıya bıraktı. Mesele şudur arka
daşlarım : Bu 8 nci maddede bahsedilen arazi 
Üzerinde halihazırda gecekondu yoktur. Yal-
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nız kanun iktizası belediyelerin emrine geçecek 
olan bu gayrimenkul kıymetlerinin dondurul* 
muş şekilde bırakılmasını mahzurlu telâkki et
tik. Bunları değerlendirmek lâzımdır. Bun
lardan bugün için veya müstakbel şehir plân
ları bakımından istifadesi mümkün olmıy anla
rın satışının yapılması mümkündür. Ancak 
belediyelerimize arız olan bir hastalık mevcut
tur, daima mevcudolan arsaları gelişigüzel baş
ka istikametlerde kullanılmak üzere keyfî ola
rak sattıkları da görülmüştür. Onun için bir 
denetime tabi tuttuk, İmar ve îskân Bakanlı
ğının müsaadesinin alınmasını ve mutlaka müs
takbel şohir inkişaflarının gözönünde tutulma
sı için bu gayrimenkullerin belediyelerin elinde 
kalmalarını sağlıyacak hükümler getirdik. 
Şimdi bugün için satılır ve bunu ucuz konut 
sahası olarak tefrik ederiz, fakat yarın, bun
dan 1 0 - 1 5 sene sonraki inkişaflar karşısında 
istikbalde o yerleri yıkmak zaruretinde kalı
rız. Bu gibi yapıların istikbalde yıkılmaması-
nı temin etmek ve medeniyet ölçüsü ile meyda
na gelecek inkişaflara göre ihtiyaçları karşılı-
yacak belediyelerin emrinde hazır arsalar bu
lundurmak maksadiyle biz bu denetlemeyi uy
gun gördük. Ama diğer taraftan şayet bunlar 
üzerinde ucuz konut yapılmaması gibi zecri 
bir kayıt korsak ve bu donmuş kıymetleri oldu
ğu gibi bırakırsak bunlardan da bir gelir elde 
edemiyeceğiz. Nitekim istikbale muzaf olarak 
satılmasında mahzur görülmiyen ve hisseli 
olan gayrimenkullerin satışı gibi hususlarda 
İmar ve İskân Bakanlığından emir almak su
retiyle, belediyeler satacaklardır. Ama bâzı 
yerlerde, bugün için Medeni Kanunumuzda 
mevcudolmakla beraber umumiyetle kullanıl
mamış bulunan üst hakların tesisi meselâ, on, 
onbeş sene gibi kiraya verilmesi, zeminin üze
rine değil altına garajlar yapılması, tesisler 
yapılması için vatandaşlarla anlaşma imkânını 
sağlamak, fakat onlardan elde edilecek gelirle
ri de bu konut problemine ve istisnai bir vakıa 
olarak ele aldığımız gecekondu problemine hiz
met edebilmek için bu paraları bir fona yatır
mak gayesini güttük. 

Madde gayet güzeldir. Anlaşılmıyacak bir 
tarafı yoktur. Eğer arkadaşlarımın dediği gibi, 
bir hareket içerisine girersek, istikbalde şehir 
sıkışıklıkları bu memleketin vatandaşlarına bü
yük malî külfete sebebolacak, yaptıklanmız 

— 323 — 



M. Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 0 : 1 

yıkılmış hale gelecektir. Bunlar bir rezervdir, 
bu rezervlere dokunmak günahtır ve bu mad
dede bahsedilen yerlerde de bugün vakıa ola
rak gecekondu yoktur. Maddenin düzenlen
me şekli de budur. Vakıa bu olunca çıkarılan 
sonuç da hatalı olmaktadır. Eğer arkadaşları
mızın dediği gibi ibu yerlerde gecekondu olur-
sa, hakikaten düşünülebilir, mütalâa serd edile
bilir. Bu itibarla bizim temennimiz, maddenin 
olduğu gibi kalbul edilmesi merkezindedir. 
Bundan dolayı istifade edeceğimiz hususları 
kısaca arz ediyorum. Birincisi; şehirlerimizin 
müstakbel inkişaflarmdaki ihtiyaçları karşılı-
yacak rezervlerin temini. İkincisi; bunlar üze
rinde her hangi bir yapı yaptırmayacağız, 
ama 'bunların gelirinden istifade etme yolları
nın: araştırılması ve ancak satmakta başka ça
resi olmıyan gayrimenkullerin satışa çıkarılma
sı keyfiyetinden ibarettir. Bunlardan elde edi
lecek menfaatler de 12 nci maddedeki fona ya
tırılacaktır. Belediyelere şimdiden tavsiye edi
yoruz, bu gibi yerleri elden çıkarmasınlar ve 
Medeni" Kanunda hükümler vardır, alt hak
ları vardır, üst hakları vardır. Bunlara göre 
muamele yapıp bunlardan gelir sağlamalarını 
ve mülkiyet haklarını muhafaza etmelerini biz 
tavsiyeye şayan gördük, raporumuza da dere 
ettik. Hâdise bundan ibarettir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sorum 
var. 

, BAŞKAN — Bu madde ile ilgili mi? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

Komisyon Başkanı diyorlar ki, 8 nci madde, ge
cekonduların bulunduğu bölgelerin dışında olan 
yerler için bahis mevzuudur. Bu hükmü madde 
sarih olarak yazdığına göre, bu kanun gere
ğince belediyelere devrolunan araziler dendiği
ne ve bu konuda Sayın Başkanın ifade ettiği 
gibi, 3 ncü maddede belediye sınırları içinde 
Hazinenin devrettiği arazi olduğuna göre, nere
den çıkarıyorlar ki, belediye sınırları içinde 
Hazineden belediyelere geçen bu yerler gece
kondu sınırları içinde ise böyle bir şey yapıla
maz. Bunu anlıyanıadım. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TKKÎNEL (Devamla) Efendim, iza

hım doğrudur ve noksansızdır, ama arkadaşı
mı tatmin etmek için tekrar arz ediyorum. 

Şimdi bu kanun sadece gecekonduyu bir 
vakıa olarak ele almıştır. Yani ister Hazineye 
ait, ister özel idarelere ait, ister Vakıflara ait, 
isterse kamu niteliğini taşıyan Devlet teşekkül
lerinin veya fert arazileri olsun; gecekondular 
yapılmış ise o arazi gecekonduların bulunduğu 
arazidir. Ancak bü kanunun, kabul etmiş oldu
ğumuz 3 ncü ve 4 ncü maddelerinde belediyele
rin emrine biz namütenahi imkânlar veriyoruz. 
Devletin vermiş olduğu bu imkânları da beledi
yelerin iyi kullanmasını murakabe etmek hak
kımızdır. Bu, aslında konut problemidir. Sade
ce gecekondu sahalarında bulunan yerler mev-
zuubahis değildir. Bunun dışında belediye hu
dutları içinde, hattâ 6785 sayılı Kanunun 47 
nci maddesine dayanılarak tesbit edilen müca
vir sahalardaki bu vasıftaki gayrimenkuller ta
puda intikali yapılmış olsun, olmasın, kanun 
icabı belediyenin mülkü olacaktır. Bir tarafta 
gecekondunun bulunduğu yerler vardır, bunun 
için muamele yapacağız amma gecekonduların 
bulunmadığı araziler de vardır. Bunlar bütün
dür, hisselidir. Bunların da değerlendirilmesi 
icabeder. 

Şimdi bir de fonlar var. Bu fonları neyle 
besliycceğiz. Beslememiz için bir gelir kayna
ğımız olacak. Gecekondu yapılmamış ve buna 
müsaidolmıyan ve müstakbel şehir inkişafları 
göz önünde tutulmak suretiyle şimdiden bu gibi 
palyatif tedbirlere, gecekondulara veya ucuz 
konut sahasına ayrılması uygun görülmiyen 
yerlerin belediyelerin mülkiyetinde kalmasında 
istikbal için büyük fayda ve zaruret vardır, 

Bu itibarla belediye hudutları içindeki gay
rimenkullerin tamamı belediye mülkiyetine oto-
matikman geçeceğine göre, bunları değerlendir
mek kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. 
Komisyonunuz olarak biz de diyoruz ki, bele
diyelere bunları gelişi güzel satmayınız, çarçur 
etmeyiniz, mahallî hasis menfaatleri istikbalde 
bu beldeli vatandaşın menfaatlerine tercih et
meyiniz. Usullerimiz var, alt haklar, üst haklar 
vardır. Bir zat bir benzin istasyonu kuracaktır, 
köşebaşında belediyenin bir yeri vardır bunu 
kiraya veremez, kiraya verse olmaz. Buna üst 
hakkı gibi imkânlar veriniz, alt haklarından 
imkânlar verin, garaj yapsın. Deyin ki, siz bu
nun üzerinde şu tesisi yapacaksınız, bana şu ka-
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dar para vereceksiniz veyahutta bu zeminin al
tına §ıı tesisi yapacaksınız, 20 sene kullanacak
sın, ama 20 sene sonra alâkayı kesip tesislerle 
birlikte belediyeye bırakacaksın. Bilhassa dik
kati çekiyorum arkadaşlarım, bu gibi gayrimen-
kullerin, istikbaldeki nüfus artımı, medeniyetin 
memleketimizde inşallah süratle kaydedeceği 
inkişaflar ve hâsıl olacak ihtiyaçlar göz önün
de tutularak belediyelerin mülkiyetinde kalma
sında büyük fayda vardır, biz bu tavsiyeyi ge
tiriyoruz. Madde metni yerindedir. 

BAŞKAN —- Sayın Ülker, 'buyurum sualini-
si sorunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hakikaten 
bir nokta aydınlandı. Diyorlar ki, bunlar üçün
cü maddede zikredildiği veçhile 'belediye hu
dutları içindeki bütün arsaları kapsıyor. Bu 
bir aydınlık verdi bize, 'buna bir şey diyece
ğim yok. Ama bendenizin sorduğum ikinci kı
sım, buradaki mı etkileri okuduğumuz zaman 
hiç bu işi bilımiyen her hangi bir vatandaş ola
rak çıkan mâna, bütün 'gecekondu bölgesi ola
rak ilâm edilmiş yerler dâhil Sayın Komisyon 
Başkanı temas etti, bunum dışında kalan yer
ler 'dâhil, bütün araziler hakkında bu 8 mel mad
de tatbik edilebilir. Gecekondu diye sınırlanmış 
yerler dışındakiler içinde kabili ,mün akaşadı r. 
Sayın Başkan, bunu açıklasınlar. Gecekondu 
bölgesinin dışında ucuz konut yapmaya uygun 
görülmiyen tâbiri vardır. Bu da kabili '.münaka
şadır. Ama bendeniz o kısmı bırakıyorum. Ge
cekondu diye sınırını çizdiğimiz ve belediyenin 
mülkiyetime geçmiş araziler varsa bunların için
dekilere de biz tapu vereceğiz, onlar ne olacak
tır? Bu noktayı da vuzuhlaındırsınlar. Bendeniz 
bunu aniıyanı adıım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Elendim, 'ar
kadaşım ısrar -ediyor. Zammediyorum ki, açık 
olarak izah ettim. Fakat tekrar bir defa daha, 
bir başka zaviyeden mâruzâtta bulunacağım. 

Durum gayet sarih; 'burada üç tâbir var: 
Bir; ıslah bölgesi, iki; tasfiye bölgesi. Islah böl
gesi ve tasfiye 'bölgesi dediğimiz yerler, gece
kondu sakinlerinin oturduğu yellendir. Bunlara 
ait hükümler vardır. Bir de, önleme 'bölgesi di
yoruz ve bâzı ahvalde de bu kanunun içerisin
de, gelecek olan konut kamunu tasarısında çeli

şiklik olmaması için, ucuz konut sahası diyo
ruz. Ucuz konut sahası ide önleme sahası ara
sında genel olarak bir fark yoktur. Dikkat eder
seniz bu maddede gecekonduların işgal ettiği 
mahalden, ki, bunlar ıslah ve tasfiye bölgeleri
dir, bahsedilmem ektedir. Ucuz konut sahası de
diğimiz zaman bu memleketim, Devletin, plâ
nının ilk hedefi ucuz konut olduğuna ve gece
kondular arazi müstesna Ibir vakıa olduğuna 
göre, bunu zikrettik. Durum gayet sarihtir. Ka
nunun anaçatısını dikkatle okuyacak olursak, 
arkadaşlarımızı yanıltacak veya onları endişe
ye sevk edecek hiçbir durum yoktur. Islah böl
gesi de, tasfiye bölgesi, de zaten fiilen gecekon
dulardır. Bunlara tapuları, elbetteki usulüne 
göre verilecektir. Ama bu gibi bölgeler bir de 
fon tesis etmek suretiyle, müstakbel gelişmeleri 
düşünmek mecburiyetindeyiz, gelişi güzel çar
çur edemeyiz ve bunu 'demetim altına almak, zo
rundayız. Kimin malımı kime veriyoruz veya
hut da istifade imkânlarını azaltmak •gibi ge
çici, palyatif tedbirlerle hareket etmek istiyo
ruz. Bunu düşünmediğimizden dolayı maddeyi 
böyle düzenledik. Madde gayet yerindedir ka
naatimce... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekinel, ay
rılmayınız. 

Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER — (İstanbul) — Efendim 

zannediyorum, ki ; anlatmadım. Şiımdi benim... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ülker, lütfen so
rularınız gayet vazıh ve kısa olsun. Kemdi mü
talâalarınızı söylemek için 'bumu vesile ittihaz 
etmeyiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gecekondu 
bölgesi tâbirini, ıslah bölgesi diye kabul ede
lim. Sayın Komisyon Başkanı tasavvur ediyor
lar ki, bu bölgenin içimde her taraf dolmuştur. 
Hiçbir arsa yoktur. Hem arsa vardır ve hom de 
her taraf dolmuş olsa ıslak edilirken bâzı yıkı
lacak yerler de çıkabilecektir. İşte bu yerler 
bu maddenin tatbikine kalkıldığı takdirde ne 
olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
TEKİNEL (Devamla) — Efendim, arkadaşımız 
bu kamum tasarısını okumuş. Yalnız kanun tasarı
sını hakikaten ciddî olarak okumak ve tetkik 
etmek lâzımdır. Diğer taraftan 'gecekonduların 
tesbiti konusu var. Bumu ilerde göreceğiz, gece-

— 325 — 



M. Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 O : 1 

kondular nasıl tesbit edilecektir. Elbette ki, ge
cekondu nııntakasının içinde münferit ıslah böl
gesi olarak tefrik ettiğimizi ilân edeceğiz o 
madde de bunlar var. Veyaihut da tasfiye böl
gesi olarak ilân ettiğimiz yerlerde münferit ar
salar olursa bunlar da ıslah bölgesinin tabi ola
cağı statüye tabi olacaktır. Biz bunu tefrik ede
meyiz. Zaten teferruatiyle de uğraşmamıza im
kân yoktur. Vakıalar neyi gösterecekse en pra
tik şekilde bu anlaşılacaktır. 

Eğer bu gibi gayrimenikuiler üzerimde gece
kondu dahi olmasa, tasfiye bölgesi olarak ilân 
edilen bölge içerisinde ise zatıâlinizin dediği' 
şekilde tatbikat görecektir. Saygılarımla arz 
ederim. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben de sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Diler. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Ucuz konut 

yaptırılmasına uygun görülen arsalar hangi ob
jektif kıstaslara güre tesbit edilebilecektir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — Bayın Baş
kanım, bu madde ile bu sorunun alâkası yok
tur. Tüzüğün bana vermiş olduğu yetkiye göre 
arkadaşıma 'arzı cevap etmiyorum. 

BAŞKAN — Bu t a d a r mı Sayın Diler? 
Efendim, ilgisi yoiktur diye cevap vermiyorlar. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — İlgisi vardır. 
BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Ben 

de soru (soracağını. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen bir da

kika. 
Buyurun sualinizi sorun ıSayın Boran. 
BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 

Komisyon Başkanı 8 nei maddenin, üzerinde 
gecekondu bulunmıyan arsalara ait bulunduğu
nu söylediler. Bu tasarının bir başka maddesi
ne göre; biliyoruz ki, gecekondu bölgelerinden 
bâzıları 'tasfiye bölgesi olarak tesbit edilecek
tir. Yani maddeye göre, oradaki (gecekondular 
yıktırılacaktır. Şimdi, tasfiye bölgesi ilân edi
len bölgelerdeki arsalar bu sekizinci madde 
tahtında satılamıyacak mı? Kiraya verilemiye-
cek mi ? 

Aksine bir hüküm bulunmadığına güre bu 
madde tahtında tasfiye bölgelerindeki arsala
rın satılabileceği ve kiralanabileceğidir. Bu 

madde üzerinde gecekondu olmıyaıı arsalara 
aittir. Kaldı ki, Sayın Reşit Ülker'in de beyan 
ettikleri gibi, belediyelere intikal edecek arsa
lar üzerine elbette ki, üzerinde gecekondu olan 
arsalar bulanacaktır. Binaenaleyh Komisyon 
Başkanının... (A. P. sıralarından «Ne biçim 
soru» sesleri) 

BAŞKAN — 'Sayın Boran, lütfen sorunuzu 
sorunuz, izah etmeyiniz. Bütün arkadaşlardan 
defaatle rica ediyorum. 

BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Tasfi
ye bölgelerindeki gecekonduların arsaları kira
ya verilebilir mi, verilemez rai? 

BAŞKAN — Buyurun îSaym Tekinel. 
GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — Efendim, bu 
mülkiyet hakkiyle ilgili bir konudur. Aslında 
nereye ait olursa olsun, 'belediyelerin mülkiye
tine geeen bütün gayri menkuller bu kanunun 
gösterdiği hudutlar içinde mülkiyet hakkının 
istimaline elverir tarzda istimal edilecektir. Sa
niyen Sayın Behice Boran Hanımefendinin, bu 
kanunun genel görüşmesi sırasında yaptığı ko
nuşmaları dikkatle izledim.. Yalnız memleketin 
bu konuda olan ihtiyacı sebebiyle lüzumsuz ko
nuşmalar yapmamak için, 'zaman zaman dur
duk. 

Zannediyorum, ki, kanun tasarısının müza
keresinden sonra kendilerine tatmin edici ve 
endişelerini giderici -ve konuşmalarından elde 
ettiğimiz kanaatin nelerden ibaret olduğunu 
ifade eden bir konuşma yapacağız. O zaman 
tatmin edeceğimizi umarız. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAiŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Çarşı 
ve mahalle bekçileri kanunu tasarısının açık 
oylaması devam ediyor. Kutular Başkanlık Di
vanı önündeki kürsüdedir. Sonradan gelmiş 
olan sayın üyelerden de lütfen oylarını kullan
malarını rica ederim. 

Söz sırası Sayın Süleyman Arif Emre'nin-
dir. Buyurun Sayın Emre. 

iSÜDEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlarım, 8 nei maddenin bu şe
kilde vaz'edilmesini zaruri kılacak sebepler 
vardır kanaatindeyim. 8 nei madde daha ziya
de belediyelere gecekondu sahalarının ıslahı, 
yollarının yapılması, su, elektrik gibi hizmetle-
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r.in gecekondu sahalarına kolaylıkla götürüie-
•bilmesi için belediyeler nezdinde tesis edilecek 
fona bir gelir kaynağı sağlamak düşüncesiyle 
vaz'edildiği gibi, ayrıca gecekondu sahalarının 
imar ve şehircilik esaslarına aykırı olmamak 
şartiyle şehirlere birer mahalle olarak kabul 
edilmesi ve böylece şehrin imar plânlarına ve 
şehircilik icaplanna göre güzelleşmesi için bu 
sahaların ıslah edilmesi gayesini de öngörmüş
tür. Gittikçe gelişen şehircilik esaslarına göre 
kesif işyerleri ayrı ve merkezî yerlerde toplan
makta, mesken olarak kullanılan bölgeleri da
ha ziyade şehrin kenarında ve daha asude yer
lerde ayrılmaktadır. Dikkat edilecek olursa ta
sarının bu maddesi İmar ve İskân Bakanlığına 
bir yetki vermiştir. İmar ve iskân- Bakanlığı 
belediyelerin 8 nci maddeyle kendilerine veri
len bu yetkilerini kullanırken imar plânlarına 
ve şehircilik esaslarına göre kullanmalarını de-
netliyecektir. Kesif bir işyerinde; değil. yalnız 
gecekondu yapılmasını ve gecekondu sahası ola
rak o yerin kalmasını kabul etmek, bugün mes
ken olan yerlerde de görüyorsunuz Ankara'da 
•bile mesken olara İt kullanılan evler yıkılmakta, 
yerine büyük iş merkezleri ve yazıhaneleri içi
ne alacak büyük binalar yapılmaktadır. 

işte bu madde sevk edilirken, kanaatime gö
re, bilhassa bu prensiplere de uygun olması ve 
gecekondu sahalarının ıslah edilmesi bu pren
siplere de uygun bir şekilde gelişmesi nazarı 
itibara alınmıştır kanaatindeyim. 

Ayrıca bu madde, belediyelere verilen yet
kinin uluorta kullanılmaması için bir de ni
zamname tanzimini derpiş etmiştir. Bu nizam
namenin tanziminde yukarıda izahına çalıştığım 
prensiplere uygun şekilde yapıldığı takdirde, 
belediyelerce bu maddenin gayesi dışında kul
lanılması ihtimalleri azalmış olacaktır. Yalnız 
belediyelerin bu madde ile üzerine bina yap
mak veya kiraya vermek suretiyle gelir kay
nağı haline getireceği bu arsaları satma yetki
sini de kanun bu maddesiyle tanımıştır. Bu sa
tış yetkisi, madde şu haliyle ele alındığı tak
dirde yalnız arsa ve arazilere münhasır gibi 
görünmektedir. Halbuki belediyeler bu arsalar 
üzerine bina yaptırıp kiraya verebilecekleri gi
bi, arsaları arsa olarak da satabilirler. Bina 
olarak kiraya verdikleri bir yeri, bir gayrimen
kulu bilâhara icabı halinde bina olarak da sa
tabilmelidirler. Madde bunu da içine almak 

maksadiyle sevk edilmişse de baş kısmındaki 
«arsalar» ve «arazi» tâbirleri, belediyelerin ile
ride bina yaptırdıktan sonra devretme ve sat
ma hakkını taihdideder mahiyette bulunmakta
dır. Bu itibarla,- «arazi» ve «arsalar» tâbirleri
nin bu maddeden çıkarılması, yerine daha umu
mi bir tâbir olan gayrimenkuller tâbirinin ko
nulması yerinde olur kanaatindeyim. Bâzı ar
kadaşlarımız bu maddenin bir nevi belediyeler 
tarafından yapılan spekülâsyona yol açtığı id
diasını ortaya koydular. Halbuki, bu kanaati-
müdafaa etmek doğru değildir. Bu arsaların 
veya gayrimenkullerin icarlarından veya satış 
bedellerinden hâs d olacak gelirler münhasıran 
gecekonduların ısiahı için ve gecekonduların 
bulunduğu mahallelere çeşitli belediye hizmet
lerinin götürülebilmesi için kullanılacaktır. Be
lediyeler bunu bilfarz başka bir bütçeye, başka 
bir fasla aktarannyaeaktır. Bu itibarla bu sa
tış ve kiraya verme ameliyesi bu kanunun gaye
si dışında bir kullanış tarzı diye adlandırıla-
maz. Yalnız ortada bir mesele zihinleri işgal 
edebilir; belediyelerin aldığı arsaları gayesi dı
şında kullanması halinde İstimlâk Kanununa 
göre iade hakkı doğduğu takdirde, istimlâk 
Kanununun mahsus maddesiyle bu kanunun se
kizinci maddesi arasında bir tezat husule gel
miyor mu suali, akla gelebilir. Fakat bu ge
cekonduların ıslahı ve tasfiyesi için bir kanun 
olduğuna göre, daha ziyade fevkalâde tedbirle
ri ihtiva eden bir kanun mahiyetindedir ve esa
sen satış bedelleri de münhasıran kanunun ga
yesi istikametinde sarf edileceğine göre; bu te
zadın da mevcudolmadığı hususunda mütalâa
lar yürütülebilir ve bu mütalâalar da isabetli 
olur. Mâruzâtım bundan ibarettir,x Demin arz 
ettiğim gibi, «arazi ve arsalar» tâbirinin, «gay
rimenkuller» şeklinde değiştirilmesi için bir 
önerge takdim ediyorum. Beylerinize mazihar 
olursa isabetli bir neticeye varmış oluruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga, 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; hakikaten üzerin
de konuştuğumuz 8 nci madde önemli bir mad
dedir. Bu maddeye göre; belediyelere devrolu-
nan arazi ve arsaların, şehir ve kasabalarda 
ticari, iktisadi ve sınai faaliyet merkezlerinde, kesif 
iş bölgelerinde ve bu sebeple alım ve satım do-
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bayisiyle değeri yükselecek olan bu arsaların 
bâzı şartlarla satılması ve kiraya verilmesi der
piş edilmektedir. Bâzı arkadaşlarım bu konu 
üzerine önemle eğildiler. Hakikaten kendilerine 
hak vermemek mümkün değildir. Yalnız bu sat
ma ve kiraya verme konusu hangi şartlarla 
mevzuubahsolmaktadır, buna bir göz atalım. 
Bu yetkiyi evvelâ belediye meclisleri kararma 
veriyor bu madde. Fakat onun arkasından da 
her hangi bir suiistimale meydan vermemek 
için, hattâ bütün bu gecekondu problemlerini 
elinde topljyan İmar ve İskân Bakanlığına bu 
yönde bir de tasvip meselesi tanımış bulunmak
tadır. Demek ki, belediye meclisleri kararını 
verecek, ondan sonra bu kararı İmar ve İskân 
Bakanlığı tasvibedecektir. Nasıl yapacak, neye 
-göre yapacaktır? Bu. satılan ve kiraya verilen 
arsa ve arazilerden elde edilecek olan para, 
gelir doğrudan doğruya 12 nci maddede gös
terilen bir fonda toplanacaktır. Binaenaleyh bu 
fonda toplanan paraların da sarf ediliş şekli 
bilâıhara gelecek, göreceğiz, 13 ncü mad
dede yer aJ maktadır. '13 ncü madde gel
diğinde göreceğiz ki, 12 nci 'maddeye 
göre teşkil edilecek fonda toplanan paralar yi
ne gecekondu semtlerinin menfaati için bu ka
nunun amaçlarına uygun olarak sarf edilecek
tir. Meselâ 13 ncü maddenin (A), (B) ve (C) 
fıkralarında, İmar ve İskân Bakanlığının tas-
vibiyle tabiî, halk konutu ve geçici misafir ko
nutları yapılacak ve onların kanalizasyon, su 
ve elektrik gibi benzeri hizmetler ve tesisler 
yapılacaktır. Bütün bu hizmetlerin plân ve pro
jelendirme işleri de yapılacaktır. Bu fondaki 
biriken paraların sarf ediliş şekline göre böyle 
'bir vecibe yüklemektedir. Binaenaleyh, değeri 
yükselecek olan bu iş sahalarında, ticari böl
gelerde, kesif işyerlerinde belediyelere devrolu-
nan bu arsa ve arazilerin, bir bakıma bu şekil
de satılması, fakat parasının da kanunun amaç
larına ııygun olarak yine gecekondu semtleri
ne sarf edilmek üzere toplanmış bulunması ye
rinde bir hükümdür. 

Her ne kadar bâzı arkadaşlarımız bunlar 
üzerinde tereddüde düşebilirlerde de, ben tered
düde düşmelerini de mümkün görüyorum. Ama 
netice itibariyle her şeyden şüphe etmek ye
rine biraz da bu işi tatbik edenlere, belediye 
meclislerine ve onun üzerinde İmar ve İskân 
Bakanlığına, Devletin bir koluna itimadetmek 

herhalde daha uygun olur kanaatindeyim. Bu 
itibarla maddenin yerinde olduğunu ifade ede
rim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
altı arkadaşımız da konuşmıuştur. Bu itibarla 
Önce komisyona, sonra sıradaki bir sayın mil
letvekiline sö'z vereceğim. 

REŞİT ÜLKER, (İstanbul) - - Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın komisyonun bir mütalâası var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI 18MAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Yok. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım?.. 
Yok. 

Sayın İhsan Kabadayı?.. Yok. 
Sayın Gıyasettin Dumam? Yok. 
Sayın Faik Kırıbaşlı. Buyurun efendim. 
FAİK KİEBAŞLI (Bundur) — Sayın Baş

kan, sayın .m'illlc,tvio:ki 11 eri; konuşulmakta bulu
nan 8 nci madde kanunun -amaçlarına uygun 
tatlbi'kıatmı sağlamak bakımından, çok büyük 
ehemmiyeti haiz bir maddedir. Hem mutla.k 
mânada yarınki tebeddülatta mevcut değerle-
ı fim izi korumak ve hem de gerek belediyelere 
ve gerekse İmar ve İskân Bakanlığına ihir sup-
leks kazandırmak 'bakımından ve kanunun bu 
yönden ileride meydana gelebilecek boşlukla
rını doldurmak bakımımın an ıbüyilk bir ehem
miyet taşınmaktadır. Esasen endişeyi mucip bir 
hal, ibu maddede görülmıektedir. Gerek sırala
nan şartlar ve ^gerekse belediye meclisi kararı 
ve İmar ve İskân Bakanlığımın taisvibi, kargılı
ğının fonlara yatırılması gibi sebepler karşı
sında ne olaacktır? Ya kiraya verilebilecektir 
veya satılaıbilceekıtir. Veya ibaşka şekilde ikıy-
metlendirilecektir. Demek ki, mahallî hususi
yet] er, İmar plânları ve bu kanunun amaçları 
muvacehesinde tatbikat neyi ica'bıettiriyoroa 
bu şartlan1 tahtında, kıymetlen dirilecek demek
tir, Ne olacak, ıbu suretle, bir taraftan bunla
rım gelir kaynaklarını teşkil eden fonları bü 
suretle desteklemiş bulunacak. Sonra, gayet 
tabiî bir taraftan da kaımu 'hizmetleri için lâ-
zımgelen şamalar da, icıalbedersc bu suretle te
min edilmiş olacaktır. Bu faikımdan, biz mad
dede endişeyi mucip bir hal ve hele değil de
ğiştirmek, maddeyi ortadan kaldırılması lâ-
zımgelir gibi endişeyi yaratacak bir hal göromü-
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yoruz. Tasvip gömeceği kanaati ile hürmetle
rimi ara ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo-
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde (8) in müzakere kifayetini arz ede

rim. 
İstanbul 

Osman Nuri Uılusoy 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Reşit Ülker söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

.arkadaşlar; konuşmalar, sıaym Komisyon Baş
kanının verdiği cevaplar ve sorularla bu mad
denin tamamen vuzuhsuz olduğu ve ileride, tat
bikatta büyük zorluklar çıkaracağı ortadadır. 
Burada «satılabilir» hükmü konulmaktadır. 
Konut kanununda satılmaması lâzımgelmcıkte-
dir. Binaenaleyh, bu maddenin açıkça anlaşıla
bilmesi /bakımından müzakerenin kifayeti ye
ter görülmemelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet 'önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kifayeti kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde ile ilgili üç tane tâdil öner
gesi vardır. Önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Gecekondu kanunu ta

sarısının 8 nci 'maddesinin aşağıdaki şekilde 
tâdilini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Behice Hatfeo Boran 

Maadde 8. — Bu kanun gereğince bele
diyelerin mülkiyet ve tasarrufuna geçen arazi 
ve arsalar hiçbir şekilde satılamaz. Bu arazi 
ve arsaların kiraya verilmesi yönetmelikte gös
terilecek istisnai hallerde mümkündür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 8 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sinop Sivas 
Hilmi İşgüzar Gıyaıscttin Duman 

Bu kanun gereğince belediyelere deıvırolu-
nan arazi ve arsalardan şehir ve kasabaların ti
cari, iktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde ve
ya kesif iş bölgelerinde (bulunan bnı ve sair se
beple alım - satım değerleri yüksek veya imar 
plânlarına göre belirli bir kamu hizmetine ve
rilmiş olan veya ucuz konut yaptırılması uy
gun görülmiyenler, belediye meclisi kararı ve 
İmar ve İskân Bakanlığının tasvibi halinde 
belediyelerce karşılığı bu kanunda belirtilen 
amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci madde ile 
kurulan fon hesabına yatırılmak şartiylc ve 
yönetmelik esaslarına ve açık artırma usulü ile 
kınaya verilebiilr. Veya bir başka şekil ve su
rette kıymetlenıdirilebilir. Kiralanma beş se
neden fazla olamaz. 

Muhterem Başkanlığa 
8 nci maddedeki (arazi ve arsalardan) ta

birlerinin çıkarılarak yerine (gaytimenkuller-
den) tâbirinin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gecekondu kanununun 8 nci maddesinin 

anetinden çıkarılmasını arz ve teklif ıcdorim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre, 
ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — İştirak etmi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabnl eden

ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Urfa Milletvekili Bethi.ee Hatko Boran'm, 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi loyunuaa sunuyor tını. Kaimi od ön

ler... Kaibııl 'etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(.Sinop Milletvekili Hilnd İşgüzar ve Sivas 

Milletvekilli Gıyaısetti.n Duman'm önergıesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katıkmyo-
T'UZ. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Önergeyi ioyunuıza sunuyorum. Kabul od ell
iler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 

Emre'nin önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Koımiisyion katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. Üçüncü maddedeki kabul şekline de aykı
rıdır. 

29 . 6 . 1966 0 : 1 

'NİHAT DİLEK (Krzurum) -— Sayın Baş
kan, ıs aynı milletvekilleri, taisarııııın 9 neu mad
desi 7 nci maddesine atıf yapmıaıktadır. «7 nci 
madde gereğince tc-ibit edilen cabalar içerisinde 
'bulunup da, plân ve mevzuat icaplarına göre 
dükkan, han, hamam, fırın, gazino, sinema, ti
yatro, garaj vesaire gibi konut dışında genel 
ihtiyaçlarl'a ilgili öızel tesislere ayrılan yerler 
hakkında da 8 nci madde hükümleri' uygula
nır» demektedir. Esasien belediyelerin mülki
yetinde bulunan ve ıbu kanuna göre devredil
memiş bu gibi yerler hakkımda mevcut mev
zuat çerçevesi içinde belediyeler tasarının ifa
de etmiş olduğu mânada tasarını fi muamelede 
bulunmak imkânını haizdirler. Binaenaleyh 
9 nevi madde, belediyelerin uhdesinde bulunan 
ve belediyelerim nalıatlıkla, bugünkü mev
zuat çerceyesi içinde 8 nci maddede tesıbit edi
len kiraya verilme satım'u ve başka surette 'kıy
metlendirilme imkânını haiz iken tasarıya bir 
de belediyelerim uhdesindeki 'bugünkü mevcut 
mevzuat çerçevesi içinde rahatlıkla tasarruf 
edebilecekleri han, hıarnnm v es al reyi koyup tat
min etmek hali tamamen kanun tekniğine ay
kırı bir tekerrürden ibarettir. Komisyonun 
bunu izah etmesini saygı 1 arımla arz ederim, 
teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Muhteılenı 'arkadaşlarım, Çar
şı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı için 
yapılan acık oylama devam ediyor. Kutu Baş
kanlık Divanı önündeki kürsüdedir. Sonradan 
gelen üyelerin de 'oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

Sayın Kırbaşlı, buyurun. 

EAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Pek sayın 
arkadaşlarım, 9 nen madde, belediyelerin mül
kiyetinde bulunan ve şimdiden sonra da ka
nunun tatbikatiyle mülkiyetine geçecek olan 
sahaların içerisinde bulunup da konut dışın
da genel ihtiyaıçlaıiıa alâkalı özel tesislere ay
rılan yerler hakkında 8 nci madde bükümleri
nin uygulanacağını belirtmektedir. Bu 'madde 
>'enel olarak- 8 nci madde 'muvacehesinde gayet 
tabiîdir iki, 7 nci maddenin bir tamıamlayıcısı 
nahiye t indedir. Ve bu madde hakikaten zaru-
•idir. Yalnız bizim burada işaret etmek istedi

ğimiz ve önemli gördüğümüz lıiBUis şudur; bir 
prensip vaz'edil mistir. «Genel ihtiyaçlarla il
gili özel tesisler» ve maddanin içinde de bıın-

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyumuzıa sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kaibııl edilmemiştir, 
Selkizinci maddeyi loyunuza sunuyorum. Ka

bul -edenler... Etmiyenler... Kaıbu'l edilmiştir. 
MADDE 9. — 7 nci madde gereğince teisbıit 

'edilen «sahalar içerisinde bulunup da, plân ve 
mevzuat icaplarına göre dükkân, han, bamıam, 
fırın, gazino, simama, tiyatro, igaraj ve saire 
(gibi konut 'dışında genel ihtiyaçlarla ilgili ü'zıel 
tesislere ayrılan yerler hakkında da 8 nci mad
de hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, 9 ucu madde üze
rinde söz istiyen arkadaşların isimlerini ve 
sıralarını okuyorum. Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Nihat Diler, Sayın,Faik Kırbaşü, Sayın İsmail 
Hakkı Boyaeıoğlıı, Sayın Arif Ertumga, Sa
yın Mustafa Uyar, Sayın Celâl Nuri Koç, Sa
yın İhsan Kabadayı. 

Efendim söz sırası Sayın Reşit Ülkenindir. 
Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. Buyuru
nuz. 
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lar arasında «dükkân, han, hamam,, fırın, ga
zino, tiyatro, garaj vesaire gibi» deniyor. Şim
di 'biz burada iki noktaya dokunmak istiyoruz. 
Bir defa dükkân tâbiri çok geniştir. Genel ih
tiyaçlarla ilgili» evet burada tiyatro, garaj, si-
nem'a, gazino hattâ fırını genel ihtiyaçlarla 
ilgili özel tesisler arasına sokmak mümkündür. 
«Dükkân v.s.» tâbirleri biraz karışıklık doğu
rabileceği endişesi ile huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Eğer sayın komisyon bu noktayı 
izah eder ve aydınlatırlarsa minnettar kala
cağız. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu? Yoklar. 
Sayın Arif Ertunga, buyurunuz. 
ARÎF ERTUNGA (İzmir) — Kıymetli 

arkadaşlarım, hakikaten 7 nci madde gere
ğince tesbit edilen sahaların içerisinde bu
lunan bâzı konut dışı kalması gereken kı
sımları 9 ncu madde ele almış bulunmakta
dır. Bu 9 ncu maddenin, gecekondu kanunu 
tasarısı içinde bence müstesna bir yeri var
dır. Çünkü, 7 nci madde gereğince belediyelere 
devrolunan arsalar içinde, araziler içinde ge
cekondu sahalarını derpiş eden bu hüküm 
muvacehesinde olabilir ki, bâzı yerler bu ge-
nişliyen gecekondu sahalarının ihtiyaçları 
için konut dışında kullanılabilir. Bu madde 
işte bu hususu öne almıştır. Bunların için
de dükkân, kan, hamam, fırın gazino, tiyatro, 
sinema gibi yerlerin konut dışına çıkarıl
ması konusu, elbette 8 nci maddeye atıf yap
mak suretiyle bu şekilde yerli yerinde bir 
husus koymuş oluyoruz kanaatindeyim. Ar
kadaşlarım, 8 nci maddeyi biraz evvel geç
tik. Biliyorsunuz 8 nci madde hükümleri 
uygulandığı takdirde bence bu hüküm ye
rinde bir vaziyetle önümüze gelmiş oluyor. Bu 
sebeple maddenin yerinde olduğunu kabul 
ediyorum. Yalnız bir hususun komisyon ta
rafından açıklanmasını istirham edeceğim. Da
ha evvel umarım ki, başka arkadaşlara da 
geldi, bu gecekondu mevzuunda emeklerini, 
çalışmasını yakinen bildiğim İzmir Belediye 
Reisi Sayın Osman Kibar'm bir mektubun
da bu maddeyle ilgili bir sorusu vardır. Bu
nun komisyon tarafından açıklanmalını is
tirham edeceğim. Diyor ki, maddede, tasfiye 
ve ıslah bölgelerinde bulunanlar hakkında bir 
tasrihat yoktur, müphem geçmiştir. Gerçi 
21 nci maddenin son fıkrasına bir hüküm 

ilâve edilmişse bu da vazıh değildir diye mek
tubunda söylüyor. Eğer komisyon bunu ay
dınlatırsa, bence maddenin yerinde olduğunu 
kabul etmekten başka bir çare yoktur. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 9 ncu madde . ve 
8 nci maddelerle ilgili ve onların devamı 
mahiyetinde olan bir maddedir. Bu madde
ye göre, 7 nci madde gereğince gerek bele
diyelerin mülkiyetinde bulunan, gerekse bu 
kanunla belediyelerin mülkiyetine geçecek 
olan arsaların bir kısmında belediye mec
lisleri konut yapımı için ayırabilme salâ
hiyetini haizdir. Farz edelim ki, gerek bele
diyelerin mülkiyetinde, gerekse bu kanunla 
belediyelerin mülkiyetine geçen arsaların bir 
kısmında konut yapılması için belediye mec
lisi tasarrufta bulunmuş ve şu kısımda ko
nut yapılsın diye kaıar almıştır. Böyle ko
nut yapılmak için karar alınmış olan saha
lar içinde 9 ncu maddeye göre, bu maddeye 
göre plân ve mevzuat icaplarına göre dük
kân, han, hamam, fırın, sinema, gazino, ti
yatro ve saire gibi âmme ihtiyaçlariyle veya 
genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesisler ya
pılması hususunda 8 nci maddededeki pro
sedüre müracaat etmek lâzım geldiği ileri 
sürülmektedir. 

Hiç şüphe yok ki konut yapılması için 
ayrılan bir mahalde mutlak surettte tepeden 
tırnağa biteviye konut yapılacak değildir. 
Bu konutlarda oturanların medeni ihtiyaçları
nı veya genel ihtiyaçlarını giderec közel tesis
lerin de yapılması düşünülecektir. İşte bu 
madde bunun için kaleme alınmıştır ve kanunun 
gayelerini tahakkuk ettiren bir maddedir. Oldu
ğu gibi kabulünde fayda ve hattâ zaruret var
dır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Celâl Nuri 
Koç. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 9 ncu madde 7 nci 
maddeye atıf yapmak suretiyle 8 nci maddenin 
hükümlerinden istifade etmektedir. Bahusus 7 nci 
madde: «Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve 
bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçe
cek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi 

— 881 — 
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kararı ile belli edilip, İmar ve İskân Bakanlığın
ca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dai
resinde konut yapımına ayrılır.» diyor. Şu hal
de belediye, 7 nci madde hükümleri gereğince 
bir yeri ıslah bölgesi olarak kabul edecek ve ora
yı bir mahalle haline getirmeye çalışacak, gece
konduları ıslah edecek. Fakat bu gecekonduların 
birtakım sakinleri vardır, bunların birtakım pa
zar ihtiyaçları olacaktır, dükkânlardan mal ala
caklardır, firma ihtiyacı olacaktır, ekmek alacak
tır, meselâ bu gecekondu ıslah bölgesi şehir mer
kezinden iki, üç. hattâ beş kilometre uzakta ola
bilir. Ticari imkân kendisini yaratacaktır. İşte 
bu şartlar altında böyle umumi ihtiyaçları kar
şılamak üzere 9 ncu maddenin asıl son fıkrasın
da sayıyor; dükkân, han, hamam, fırın, gazino, 
sinema, tiyatro, garaj ve saire gibi konut dışın
da genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislere ayrılan 
yerler. Meselâ bir otele ihtiyaç hâsıl olacaktır. 
Bu otel zaruret halini alacaktır. İşte bu bakım
dan 9 ncu madde, 7 nci maddeden ilham almak 
suretiyle 8 nci madde hükümleri gereğince, fert 
bunu yapamadığı takdirde bu ihtiyaçları karşı
lamak üzere belediyeler .doğrudan doğruya hare
kete geçip bu müesseseleri kuracak, dükkânlar 
açacak ve hâttâ sanayi çarşıları açacak ve bun
ları icara verecek ve icabında satacak gelirlerini 
de 12 ve 13 neti maddelerdeki gibi teslbit edip yi
ne aynı ihtiyaçlara sarf .edecektir. Bu bakımdan 
gerek teknik, gerekse esas bakımından, gaye ba
kımından madde yerindedir. Bu itibarla arkadaş
larımın itirazları varit değildir. Aynen kabulünü 
rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın İhsan Kabadayı.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN —• Efendim 9 ncu madde üzerin

de başka söz istiyen yoktur. 
Buyurun Komisyon bir arzunuz mu var? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bize bir sual 
tevcih edildi, müsaade ederseniz yerimizden açık-
lıyalım. 

Şimdi, Sayın Arif Ertunga ve arkadaşları 
maddeyi gayet güzel izah ettiler. Buna ilâve ede
cek bir sözümüz yoktur. Yalnız Sayın Osman 
Kiibar'm bir sorusu kendilerine intikal ettiril
miş. Halen gecekondu olan bölgelerde bu madde
nin uygulanıp uygulanmıyacağmı sormaktadır

lar. Madde gayet sarihtir. Burada bahis konusu 
olan kısım konut yapımına ayrılan sahalardır. 
Gecekondular tasfiye bölgesindedir. Bu itibarla 
orada fiilen mevcudolanlar da bu maddeden isti
fade .edeceklerdir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
•edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine da

yanılarak belediyelere devrolunan arazi ve arsa
lardan yapılacak imar veya ıslah plânlarına gö
re, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve 
yeşil saha gibi genel hizmetlere ayrılması gere
kenleri hakkında ayrıca tahsis kararı alınmaz. 

.BAŞKAN — .10 ncu madde üzerinde söz 
istiyen arkadaşların isimlerini okuyorum. Sa
yın Ülker, Sayın Diler, Sayın Kıribaşlı, Sayın 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu... 

Sayın Ülker.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğ

lu, («Yok» sesleri) 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Belediyeler, bu kanunda ya

zılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları 
arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf 
edemezler. 

BAŞKAN —.11 nci madde üzerinde söz isti
yen arkadaşların isimlerini okuyorum . 

Sayın Ülker, Sayın Diler, Saym Kırbaşlı, Sa
yın Boyacıoğlu. 

Sayın Ülker. 
REİŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar; 11 nci madde, «Belediyeler, bu kanun
da yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere devral
dıkları arazi ve arsaları bu amaçlar dışında ta
sarruf edemezler.:» şeklinde bir hüküm getirmek
tedir. Bu hüküm yerindedir. Ancak 8 nci mad
de hedefi o kadar genişletmiştir ki, belediyeler 
kendilerine bahşedilen imkânlar içinde ve mev
cut şartlar da göz önüne getirildiği vakit, cazip 
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bulunan arsa spekülâsyonunu bir tarafa bıraka
rak gecekondunun ıslahı, tasfiye ve önlenmesi 
için uğraşmıyacaktır. Bu bakımdan yerinde olan 
bu madde, 8 nci madde ile malûl vaziyete geti
rilmiştir. Şayat 8 nci maddenin şart ve unsur
ları, belediyeler müöbir sefoepler tahtında tasar-
rufi muamelede bulunur, diye bir kayıt konur
sa bu madde belediyelerin kendi asli vazifelerini 
bırakıp cazip bir iş olan arsa spekülâsyonuna 
gitmiyecek, gecekondunun ıslah tasfiye ve önlen
mesi yoluna gidecektir. Bu madde yerindedir, 
fakat 8 nci madde ile malûl hale gelmiştir kana
atindeyim. Komisyon buna bir vuzuh verirse da
ha iyi olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kıribaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Boyacııoğlu... Yoklar. 
11 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Fonların teşkili ve kullanılması: 
MADDE 12. — Bu kanundaki hizmetlerin 

yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanacak gelirler, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında, ilgili belediyeler adına açılacak özel he
saplarda toplanarak birer fon teşkil edilir : 

a) 5218, 5228, 6188 ve 7367 sayılı kanun
larla veya bu kamun hükümlerine dayanılarak 
belediyelerin mülkiyetine geçen ara/zi ve arsala
rın veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal 
edilmiş bulunan belediyeye ait safhaların ve bu 
arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptırı
lan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere 
intikal den yapıların, bu kanunun gerektirdiği 
hallerde, kiralarından, satışlarından veya sair 
şekillerde kıymetleııdirilmelerinden elde edilecek 
gelirler, 

b) 24 ncü madde gereğince alınacak katılma 
payları, 

c) Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerinde
ki toplam giderlerin yüzde birinden az olmamak 
üzere, konacak ödenekler, 

d) 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanun
la değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 ncu fıkra
sında yazılı gelir kaynağı hâsılatından arta kal
mış veya kalacak kısımlar, 

e) Devlet bütçesinden veya 15 nci madde
de sözü geçen fondam Ibu fona aktarılmak suretiy
le yapılacak yardımlar, 

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

g) Fondan verilen kredilerin taksit ve faiz
leri, 

h) Her türlü bağış ve yardımlar, 
i) Fondan toplanacak paraların faiz ve sair 

gelirleri. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşların isimlerini okuyorum; Sayın Ül
ker, Sayın Diler, Sayın Kırbaşlı, Sayın Boyacı-
oğlu, Sayın Akdoğan. 

Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 

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

kadaşlarım, 'kanunun tatbikatı ile alâkalı en önem
li maddelerden birisi bu 12 nci maddedir. Gayet 
tabiîdir ki, bu kanunun hükümlerinin j^ürütüle-
bilmesi için belediyelerin elinde, belediyelerin em
rinde bir fonun tesis edilmesi gayet tabiîdir ve 
zaruridir. Fakat bu fonun tesisindeki kaynak
ların çeşitlendirilmesi ve maddenin içinde sayıl
mış bulunan kaynakların dışında da bâzı kaynak
ların ilâve edilmesi imkânlarının sağlanması da 
düşünülmesi lâzım gelen hususlardan biridir. Bu
rada bir defa (a) fıkrasında 5218, 5228, 6188, 
7367 sa.yılı kanunlarla veya bu kanun hükümle
rine dayanılarak belediyelerin mülkiyetine geçen 
arazi ve arsaların veya izinsiz yapı yapılmak su
retiyle işgal edilmiş bulunan belediyeye ait .sa
haların v. s.» eledikten sonra «Bunların satışla
rından veya sair şekillerde kıymctlendirilmelcrin-
den elde edilecek gelirler» bu fonun esas kay
naklarından en mühim inini teşkil etmektedir. Bu
nun dışında özel mülkiyette bulunan arazi ve ar
sa sahiplerinden alınacak katılma payları da mü
him bir unsuru teşkil etmektedir. Bunun dışın
da (c) fıkrasiyle «Belediye bütçelerine, yıllık büt
çelerindeki toplam giderlerin yüzde birinden az 
olmamak üzere, konacak ödenekler.» Bu, yüzde 
birinden az olmamak kayıt ve şartı, bunun tatbi
katı sayın arkadaşlarım, belediyelerce sadece .yüz
de bir olarak geçeceği endişesi bizde doğmakta
dır. Bu asgari had bu suretle geçirildiği takdir
de fondan elde edilmesi düşünülen miktarın dü
şük olacağı kanaati ve zehabı bizde uyanmakta
dır. Diğer fırkalarda belirtilen, meselâ (d) fıkra-
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smda «1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanunla 
değiştirilen, 110 ncu maddesinin 19 ncu fıkrasın
da yazılı gelir kaynağı hâsılatından, arta kalmış 
ve kalacak kısımlar,» Bunlar çok zayıftır, beledi
yelerde. Diğer taraftan, 15 nci madde gereğin
ce yapılacak yardımların ne olacağı belli değil
dir. (f) fıkrasında «Diğer kanunlarla bu fona 
katılması kabul edilen sair gelirler,» Bu aşağı - yu-
'karı belli bir durum arz etmektedir, (g) fıkra
sında «Fonda verilen kredilerin taksit ye faizle
ri.» (h) fıkasında «Her türlü bağış ve yardım
lar»... Bu her türlü bağış ve yardımlar fıkrası da 
net bir gelir kaynağı olmaktan uzaktır. Son fık-
rak, «Fonda toplanacak paraların faiz ve sair 
gelirleri.» Gayet tabiî bunun içerisine ithal edil
miş bulunmaktadır. Bizim burada söyliyebilece-
ğimiz husus şudur; bu kadar muazzam hizmet
leri içerisine alan ve belediyelerce yapımı ve ted
viri düşünülen bu hizmetlerin bu fonlardan kar
şılanıp, karşılanmıyacağı hususu ve bu fonların 
yeterli olup olamıyacağı hususu münakaşayı mu
ciptir. Bunun üzerinde komisyonun eğer daha 
evvel bir çalışması varsa, bir mesnet ittihaz ede
bileceğimiz belgeler ve neticeler bulunuyorsa bun
ların açıklanmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 
Aksi takdirde bu kadar muazzam hizmetleri içe
risine alan bir faaliyetin fonunun kifayetsizliği 
muvacehesinde bu hizmetlerin görülmesinin ak-
sıyabileccği kanaatini izhar etmek mecburiyetin
deyiz. O ayet tabiî bu kanun için böyle bir fon 
teşkili zaruri idi. Fakat kaynakların tesbiti, yük
lenilen faaliyetle mütenasibolup olmadığı husu
su bizi endişeye sevk etmektedir. Sayın Komis
yon bu hususta aydınlatıcı ve gerekçeli malûmat 
verirse memnun oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğhı? (Yok sesleri.) 

Sayın Akdoğan. 
ABDULLAH AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri, bu kanundaki hizmetlerin yürütül
mesi için belediyeler hesabına Türkiye İÜ m lâk ve 
Kredi Bankasında bir hesap açılması gayet tabiî
dir. Yalnız benden evvel konuşan arkadaşınım 
da buyurdukları gibi, maddenin içerisinde bulu
nan kısımlarda toplanan gelir kaynakları gayet 
kısırdır. Bu bakımdan eğer hizmetin yürütülme
sini arzu ediyorsak, çok mühim olan bu hizmet 
bu para ile, bu maddi güc ile yürütülemez. Büt
çeden muayyen bir miktarın her yıl belediyelere 
ayrılmasını lüzumlu görmekteyiz. 
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İkinci husus olarak da, bu 12 nci madde 
13 neü madde ile biraz hizmetin yürütülmesi ba
kımından çelişmektedir. 13 ncü madde der ki, 
kısımlarına geçiyorum, «Bu kanundaki amaçlar
da kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, İmar 
ve İskân Bakanlığınca onanan plân ve projelere 
göre halk konutu veya geçici misafir konutu 
yapılmasında «yani para harcamalarında aşa
ğı - yukarı bu plân ve proje işlerinde İmar ve 
İskân Bakanlığının müsaadesini almadan be
lediyeler hiçbir surette para harcıyamıyacak-
lar demek suretiyle bu 12 nci maddede topla
nan. paraları belediyelerin keyfî bir şekilde har
camasına bımlalmam aktadır. Bu bakımdan 
12 nci madde ile 13 ncü madde çelişme halin
dedir. Düzeltilmesi gerekir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, ufak 
bir mâruzâtım olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, komisyon 
söz istemiştir, kendilerine söz veriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, iki 
arkadaşımız konuştu. Bunlardan Sayın Kırbaslı 
arkadaşımıza arzı cevabedeceğim. Çünkü ken
disi komisyon üyesidir, komisyonda bu kanun 
tasarısının müzakeresi dolayısiylc arız âmik 
konuşmuş ve hazırladığımız metni birlikte sun-
muşuzdur. Söz hakkını da mahfuz tutmadığı
na göre, meseleleri bizim kadar bilmektedir. 

Diğer arkadaşımızın beyanına gelince, asıl 
fonlar 14 ncü maddededir. Devletin imkânları 
burada ortaya konmuştur. Bu 12 nci maddede 
yazılı fonlarla 14 ncü maddede yazılı fonlar 
arasında irtibat vardır ve yine sarf yerlerinde 
de irtibat vardır. Devletin denetimi bahis ko
nusudur. Bu itibarla bir çelişiklik de yoktur. 
Saygılarımı arz ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 12 nci madde 
üzerinde grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; benden evvel konuşan arkadaşlar 12 nci 
maddeye ithal edilen ve belediyelere gelir kay
nağı olabilecek kaynakların çok kısır olduğu-
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mı ifade buyurdular. Biz daha evvel bu ka
nun tasarısının tümü üzerinde parti olarak gö
rüşlerimizi ortaya koyduğumuz vakit, gecekon-
du dâvasının samimî olarak halledilmesi için 
asgari her sene bütçeye 300 milyon lira gibi bir 
paranın ayrılmasının zaruri olduğunu ifade 
etmiştik. Binaenaleyh eğer maddeye bu şekil
de bir hüküm koyarsak gedekondu dâvasını 
samimiyetle halletmek imkânını bulabileceğiz. 
Gecekondu dâvasının hallinde her sene klâsik 
bütçe aıılayışiyle değil, memleketin içinde bu
lunduğu durumu takdir eden, ihtiyaçlara ce
vap verebilecek realiteleri göz önünde tutmak 
suretiyle 300 milyon liranın ayrılması suretiyle 
bu meselenin halledilebileceği görüşünün bu
rada kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi hal
de sadece kanun maddesi çıkacaktır, kanunlar 
çıkacaktır. Fakat kanunların tatbiki için en 
zaruri olan para bulunamadığından, kanun tat
bik edilmiyecek ve ıstıraplar devam edecektir. 
Bu yolda bir önerge verij^orum. Partim adına 
verdiğim önergenin kabul edilmesini saygıla
rımla arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN •—• Muhterem arkadaşlarım, 12 nci 
madde üzerinde başka söz istiyen yoktur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 12 nci madde gereğince teş
kil edilen fonda toplanan paralar, belediyelerce, 
İmar ve İskân Bakanlığının izni alınmak şar-
tiyle: 

a) Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak 
üzere arsa sağlanmasında, İmar ve İskân Bakan
lığınca onanan plân ve projelere göre halk ko
nut veya geçici misafir konutu yapılmasında, 

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

c) Kendi bütçe imkânlariyle karşı'anaını-
yan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gere
ken tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme 
hizmetlerinde kullanılır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın arkadaşların isimlerini okuyorum. 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Fa
ik Kırbaşlı, Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu, 
Sayın Arif Ertunga, Sayın Hilmi İşgüzar. 

Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyurunuz. 

söz sırası sizin efendim. 
Muhterem arkadaşlar, çarşı ve mahalle bek

rileri kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
devam ediyor. Sonradan kelen arkadaşlarımızın 
da lütfen oylarını kullanmalarını istirham ede
rim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilseri; tasarının 13 ncü madde
sini Hükümet teklifinde çok uzun olarak gör
mekteyiz. Buna mukabil Komisyon 13 ncü mad
deyi kaleme aldığı zaman Hükümet tasarısın
daki metnin hilâfına çok kısa olarak tesbit et
miştir. İçinde benim yadırgadığım bir iki hu
sus vardır, ona temas edeceğim. 

(a) bendinde şöyle diyor: «Bu kanundaki 
amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasın
da, İmar ve İskân Bakanlığınca onanan plân 
ve projelere göre halk konut» .... Buradaki «ko
nut» tâbirinin «konutu» olması lâzımdır. Bir 
tabı hatasıdır. «Veya geçici misafir konutu ya
pılmasında»... Geçici misafir konutundan ne 
kasdcdilmektedir? Hükümet tasarısında, nüve 
konut yapılmasında, deniyor. Bu husus kanun 
tatbiki bakımından çok mühimdir. Komisyin ta
rafından ne kastedildiğinin açıklanmasını arz 
ve rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Pek sayın ar

kadaşlarım, 13 ncü madde bundan bir evvelki 
maddede teşkil edilmiş olan fonun tahsis şek
lini göstermektedir. Biz 12 nci maddede bu fon 
imkânlarının 13 ncü maddede belirtilen faali
yetlere tam mânasiyle esas teşkil edip etmiye-
ceği hususunu, daha evvelki konuşmamızda be
lirtmiştik. Burada yalnız bir tek hususu belirt
mekle yetineceğim. Bu da 13 ncü maddenin (C) 
fı'krasıdır. C fıkrası şöyle diyor : 

«Kendi bütçe imkânlariyle karşı lanamıyan 
ve fakat bu kanun gereğince yapılması gereken 
tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme hiz
metlerinde kullanılır.» 

Burada ancak bir tek husus nazarı dikkati 
celbetmektedir. O da, maddenin başında «İmar 
ve İskân Bakanlığının izni alınmak şartiyle» 
deniyor. Şimdi, belediyeler, biliyorsunuz, zaten 
bundan evvelki maddede de belirttiğimiz gibi 
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fakirdirler. Bir de bu işlerin büro hizmetlerine 
gereken tahsisi, her ne kadar İmar ve İskân 
Bakanlığının izni ile yapacak derse de zorlama 
görüldüğü takdirde bunun hiç olmazsa Hükü
met tasarısında olduğu gibi, yüzde 5 gibi bir 
nisbet dâhilinde takyidatmın daha isabetli ola
bileceği düşüncesini ileri sürmek mecburiyetin
de bulunuyoruz. 

Sözlerim bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu?... 
Yok. 

Sayın Ertunga, buyurunuz. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Kıymetli ar

kadaşlarım, bundan evvel 8 nci maddenin ko
nuşulması sırasında mevzuubahsettiğimiz 13 
ncü madde şimdi önümüze gelmiş bulunmakta
dır. Hakikaten orada tereddüte düşen arkadaş
larımız, acaba belediyelerin sattığı bu arsaların 
ve kiraya verdiği arsa ve araziden elde edile
cek gelirler nasıl sarf edilecek; her hangi bir 
maksat uğruna bunlar feda edilecek midir, yok
sa, çarçur mu edilecek diye tereddüde düşmüş 
olanlar varsa onların 12 nci maddede kurulmuş 
olan bu fonda toplanacağım ve 13 ncü madde
nin bu amaçlarına göre sarf edilmiş olacağı 
kaydını burada görmüş oluyoruz. Arkadaşlarım, 
böylece fonda biriken paraların muayyen mak
satlarla sarf edilmesini derpiş eden bu madde 
içinde bu hükümlerin mevcudolmuş olması bir 
bakıma insana emniyet veriyor. 

Şimdi madde, «İmar ve İskân Bakanlığının 
izni alınmak şartiyle» diyor. Bu paraların nere
lerde sarf edileceğini üç kısımda sıralıyor. El
betteki bu kanundaki amaçlarda kullanılmak 
üzere arsa sağlanmasında İmar ve İskân Ba
kanlığının tasdik ettiği projelere göre halk ko
nutu ve geçici misafir konutları yapılacaktır. 

(b) bendinde ise bilhassa gecekondu bölge
leriyle yeniden tesis edilecek olan bölgelerde 
âmme işleri için kullanılacak olan kanalizasyon 
rmeydan, su, elektrik ve benzeri gibi kamu hiz
met tesislerinin yine İmar ve İskân Bakanlığı
nın projelerine göre onarılması ve yapılması 
mevzuunda bu paralar kullanılacaktır, diyor, 
(C) kısmında da kendi bütçe imkânlariyle ya
pamazsa şayet belediye, ki sadece gecekondu 
semtleri için ve bu bölgelerin kalkınması için, 
bu yerlerin tesbiti için haritalar yapmak, plân 
ve proje hizmetlerinde bulunmak yine bu fon

dan alınacak paralarla yapılır diyor. Hakikaten 
arkadaşlarım, bâzı belediyeler var ki, kendi 
bütçe imkânları yoktur. Ama Gecekondu ka
nunu tasarısına göre 12 nci maddedeki fonda bi
riktirilecek olan bu paraların elbetteki bu ma
hallere sarf edilmesi uygun görülecektir. Bina
enaleyh, harita, plân ve proje gibi işlerinde ve 
bürolarda sarf edilen paraların da yine madde
nin başında söylendiği gibi, İmar ve İskân Ba
kanlığının iznine tabi olmak kaydiyle bu şekil
de sarf edilmiş bulunması hakikaten bu bele
diyelere yardım bakımından gecekondu saha
larının gelişmesini temin bakımından yerinde 
bir hüküm olarak karşımızda durmaktadır. Bi
naenaleyh ufak tefek anlaşılmıyan kısımlarına 
rağmen, maddenin yerinde olduğunu ve hüküm
lerindeki isabet derecesini burada belirtir, say
gılarımı sunarım arkadaşlarım. 

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

ve muhterem milletvekilleri; 13 ncü madde 
J2 nci maddeye göre teşkil edilen fondaki para
ların ne şekilde sarf edileceğini formüle etmiştir. 
Yalnız İmar ve İskân Bakanlığının izni alınmak 
suretiyle (a) (b) (c) fıkralarında gösterilen 
yerlerde kullanılacağını âmir olan bu maddenin 
ilk fıkrasında, benden evvel konuşan arkadaşı
mın da ifade ettiği gibi, «Bu kanundaki amaç
larda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında. 
İmar ve İskân Bakanlığınca onanan plân ve pro
jelere göre halk konut veya geçici misafir konu
tu yapılmasında» fıkrasında, bilhassa halk ko
nutu anlamı hepimizce bilinmektedir. Yalnız 
misafir; esasında geçici olduğuna göre, ikinci 
bir sıfat olan geçici misafir tâbirinin burada ka
nun tekniği ve terimi bakımından yerinde olma
dığı kanısındayım. Ve sayın komisyonun bu 
bakımdan dikkatini çekmek istiyorum bu bir. 

İkincisi de, daha önce görüşmelerimizde de 
işaret ettiğimiz gibi, İmar ve İskân Bakanlığı
nın adeta kontrolü altında bulunan ve öteden 
beri müstakil olduğu ileri sürülen belediyelerin, 
İmar ve İskân. Bakanlığından izni alınlıktan son
ra eğer projeler onanmazsa, yani ö ı̂ce İmar ve 
İskân Bakanlığı izni verdi, fakat bu izin istih
salinden sonra belediyeler arsa sağlamak için 
elbetteki bu paraları kullanacaktır. Ama, bu ar
saların bilhassa İmar ve İskân Bakanlığınca 
plânları onaylanmazsa ne olacak? Eğer plân
ların onaylanması ile izin istihsali kendiliğinden 
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oluyorsa, acaba bu 13 ncü maddenin 3 fıkrasına 
da şâmil olan baştaki «izin» kelimesi fazla de
ğil midir? Bilhassa bu iki hususun komisyon 
sözcüsü tarafından açıklanmasını istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran. 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 

Başkan, sayın Millet Meclisi üyeleri; bu mad
dede iki noktaya değinmek istiyorum. Birisi 
(a) fıkrasındaki «geçici misafir konutu» terimi. 
İkincisi de (c) fıkrası. 

Kanaatimce bu «geçici misafir konutu» tâbi
rini koymakta bir fayda yoktur, belki zarar var
dır. Buna neden lüzum görülmüş, benden ev
vel konuşan arkadaşlarım da bu konunun açık
lanmasını istediler. Ben de aynı kanıdayım. 
Kanatimce, «geçici misafir konutu» inşaasma 
lüzum yotkur. Zira bahis konusu olan, yani tas
fiye edilecek olan gecekondular için veya şeh
re yeni gelenlere önleme bölgelerinde tahsis edi
lecek arsalarda yapılacak gecekondular için böy
le bir de ayrıca geçici misafir konutu ihdas et
meye lüzum yoktur. Bunlar, inşaatı uzun süre
cek büyük blok apartmanların ihtiyaçları, me
selâ efendim, inşaatı bir, iki sene sürebilir, o in
şaat bitinceye kadar bu dışardan yeni gelenleri 
veya tasfiye edilerek gecekonduları yıkılanları 
iskân etmek için geçici misafir konutu yapalım, 
densin. Bahis mevzuu olan şey esasen önleme 
bölgelerinde şehire yeni gelenlere veya gecekon
dusu tasfiye dolayısiyle yıkılanlara bir arsa gös
terip, o vatandaşların kendi imkânlariyle ve bi
raz da kendilerine yardım edilerek yine orada 
gecekondu kabilinden kısa zamanda inşa edile
cek barınaklar meydana getirmeleri. Binaena
leyh, neden ayrıca bir geçici misafir konutu in
şasına lüzum görülsün. Belki o geçici misafir 
konutu inşa edilinceye kadar yeni gecekon
dunun kendisi inşa edilebilir. Bir kere bu
na lüzum görülüyor. Dediğim gibi, eğer söz 
konusu büyük blok apartmanlar olsaydı in
şaat uzun sürecekti ve böyle bir şeye lüzum 
görülebilirdi. 

ikincisi «geçici misafir konutu» eleniyor. 
Geçicilik süresi hiç tahdidedilmemiş. Kaç sene; 
geçici üç sene, beş sene, on sene de olabi
lir ve «Geçici» kaydı altında maddedeki 
bu tâbire sığınarak vatandaş'larımızm ge
cekondudan da belki daha kötü şartlar altın
da misafir konutlarında barındırılması neti

cesini doğurabilir. Kendi İçtüzük mesele
sinden de biliyoruz ki ; geçici diye kabul 
edilmiş bir İçtüzük, hâlâ geçicilik vasfından 
âdeta daimilik vasfını kazanmış, devam edip 
gidiyor. Buradaki geçiciliğe de böyle bir Sı
nır konmayınca bu kötüye kullanmalara 
yol. açabilir. Böyle bir geçici misafir konutu 
ihdasına bir defa lüzum yoktur. İkincisi de, 
geçicilik sınırı tahdidedilmediğine göre za
rarlı neticeler doğurabilir. 

İkinci temas edeceğim, (C) fıkrasıdır. Bu 
kanunla ihdas edilen fonların bu kanunla 
öngörülen amaçları karşılıyabileceği esasen 
şüphelidir. Gecekondu meselesi bizde yüz-
binleri, milyonları kapsıyan bir meselesidir. 
Büyük fonlara lüzum vardır. Bu fonlar 
önleme bölgeleri, tasfiye edilecek gecekon
dular için yapılacak yeni meskenler için ge
rekli finansmanı temin edecek midir? Bu bile 
caî sual görülürken bir de bu fonların be
lediyelerce proje yapılması tesbit işleri için 
kullanılması büsbütün imkânları daraltacak
tır. Proje yanmak, plân ve sair lüzumlu işleri 
tekemmül ettirmek belediyelerin esas vazife
leri dahilindedir. Bu fonlar bu işler için 
kullanılmamalıdır. Binaenaleyh, bu son fıkra 
maddeden çıkarılmalı ve birinci fıkradan 
da, «Misafir konutu» tâbiri çıkarılmalıdır, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sa
yın milletvekilleri, 12 nci maddede, belediye
lerin gecekondu için belirtilen gelir kaynak
larının çok az olduğundan bahsetmiştim. Bu 
yetmiyormuş gibi, 13 ncü maddede belirtilen 
(a), (b), (c) kısımlarını teşkil eden, plân ve 
projelerle, yol, meydan, kanalizasyon, su, 
elektrik gibi kamu hizmetleri ile, tesbit, ha
rita alımı ve projelendirme giderleri İmar ve 
İskân Bakanlığınca deruhde edilirse hem hiz
met gayesine ulaştırılır, hem de belediyeleri 
büyük bir masraftan kurtarmakla, daha çok 
iş yapmasını temin etmiş oluruz, işlerin 
aksamaması yönünden de kurtarmış oluruz. 

Arkadaşlar, tesbit harita dimi, plân, 
proje ve çok masrafı icabettiren hunusları 
komisyonun çok iyi bilmesi gerekir. Bu ba
kımdan bendeniz maddeye bir fıkra eklen-
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meşini arzu etmekteyim. Mevzuubahis olan 
masraflar İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
deruhde edilecektir. 

Saygılarımla. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNE'L (İstanbul) — Komisyon 
adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü isti
yorsunuz? Buyurun efendim, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Efendim ta
sarının .13 ncü 'maddesi Hükümet tasarısındaki 
metninden farklı olarak Komisyonumuzca dü-
zenlenımiştir. Burada başlıca iki esas ayrılık 
vardır. Bunlardan birisi, !belediyeıler emrinde 
olan bu fonlardan ihtiyaç sahiplerine yardım 
edilmesi fıkrası vardır. Bu Hükümet tasarısı
nın (e) bendine tekabül etmektedir. Bir diğeri 
de yine toplanan bu fonlardan bu •hizmetlerde 
kmllanılacak elemanların alınması keyfiyetidir. 
Komisyonunuz bu iskân ve konut dâvası üze
rine Hükümetin baş mesul olduğunu 'düşüne
rek, yetkilerin bir elde tutulmak lâzım/geldiği 
gerekçesiyle 14 ncü ve 15 nci maddeleri de dü
zenlenmiş, ve iki ayrı koldan yardım yapılma
sında mahzur telâkki etmiştir. Bu mahzurlar
dan birisi, mükerrer tahsislerin veyahut da bu 
'belediyelerde ufak tefek partizanlıklarla vatan
daşlara farklı muamele yapılmasının önlen me
şini temine matuftur. İkinci fark, «Bu kanunun 
yürütülmesi amaciyle kurulan bürolarda İmar 
ve îslkân Bakanlığınca onanan kadrolarda bu 
Bakanlıkça lüzum görülen süre için çalışan per
sonel giderlerinin ve diğer giderlerin karşılan
masında,» şeklinde ifade edilen (f) fıkrasının 
Komisyonumuzca reddedilmiş olmasıdır. Ger
çekten bugünkü işsizlik durumu ve alışılagel
miş ve fakat kurtulmamız lâzımgelen çalışma 
şeklilerimiz karşısında gerçek gayeye tahsis 
edilmesi, lâzımıgelen bu fonların şişirilmiş me
mur ve teknisyen kadroları ile heba edilmesi 
mümkün görüldüğünün, belediyelere bu isler 
için kendi asli elemanlarını kullanmaları mec
buriyeti tahmil edilmiş ve yeni memur almama
nın lüzumu üzerinde durulmuştur. 

Yine arkadaşlarımın sormuş oldukları sual
lere belki atlıyarak arzı cevabedeceğim. Son 
mâruzâtımla ilgili olarak, Sayın Arif Erlunga 
ve son olarak konuşan Divan Kâtibi arkadaşı-
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•rnızın (c) fıkrası ile ilgili ıb'ölümüne geçiyorum 
Komisyon metninin «O» bendinde: «Kendi büt
çe imkânlariyle, karşıılanaımıyan ve fakat bu 
kanun gereğince yapılması gereken tesbıit, hari
ta alımı, plân ve projelendirme hizmetlerinde 
kullanılır» denmektedir. 

Burada iki kısım vardır; aslında gecekon
duların bulunduğu /bölgeler, zenigin belediye
lerdir. Bir İzmir Belediyesi, bir Ankara Beledi
yesi, 'bir îstanhul Belediyesi fennî imkânlarla 
teçhiz edilmiş, yüksek mühendis ve yüksek mi
marlardan müteşekkil kadroları ihtiva etmek
tedir. Burada bu arkadaşlar bu vazifeleri ifa 
ederler. Ama 'bâzı 'belediyelerimiz vardır ki, hu-
rada bir inşaat kalfası 'dahi yoktur. Şu halde 
bu gibi yellerde bu hizmetlerin 'görülebilmesi 
için hem paraya hem de teknik elemana ihtiyaç 
-vardır. Onun için müstesna ahvalde imkânları 
bulunmıyan belediyeler için yine bir kanaldan 
idare edilmek üzere, İmar ve İskân Bakanlığı
nın emri altında ve İmar ve İskân Bakanlığın
daki teknik elemanlar vasıtasiyle fbu gibi işlerin 
yapılması ve şayet buna da lüzum igörülmüyor
sa, gereken tesbit, harita alımının ihaleye çıkar
tılmak suretiyle yapılmasıdır. Ama hu hususun 
bu fondan yapılacak yardımlarla temin edilme
si amacı güdülmüştür. Bu da gerçeklere uygun 
bir davranıştır ve iyi hir hareket olduğuna ka-
aniim. 

Diğer taraftan 'bütün arkadaşlarımızın üze
rinde durduğu 3 nevi konut hu maddede ifade 
edilmektedir. Bunlardan biri nüve konut, di
ğeri halk konutu ve bir diğeri de geçici misafir 
konutudur. Muhterem arkadaşlarım, nüve ko
nut aslında İmar ve Îslkân Bakanlığınca bölge
nin özelliğine göre tanzim edilmiş plânlara gö
re başlanmış elan yapıl arın bitmemiş olan bö
lümlerini ifade etmektedir. Meselâ yapılacak 
plânda halk konutları iki oda, bir mutfak, bir 
banyodan ibarettir. Ancak kendine yer verilen 
vatandaşlarımızın, bunun tümünü yapma imkâ
nına sahibolmadığı, maddi durumu müsaidol-
madığı takdirde bu plânı sonunda uygulamak 
kaydiyle, evvelâ kendisini barındıracak birinci 
odayı yapmak, sıvayı ikmal etmemek, tuvaleti 
yapmak ve bilâharda gelecek para imkânları 
elverdiği takdirde o plâna uygun inşaatını ik
mal etmekten ibarettir. Yani natamam hir halk 
konutudur, bunda da zaruret vardır. Bu tâbir 
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bunun için kanuna ithal edilmiştir. Halk 'konu
tunun, hakikaten arkadaşlarnmızın dediği gibi, 
tarifine hacet yoktur, bütün •arkadaşlarımız ta-
•rafından bilinmektedir. 

Geçici misafir konutuna gelince; geçici mi
safir konutları da aslında nüve konutlardır ve 
bunlar önleme bölgesi, konut bölgesi olacak te
sislerde imar ve İskân 'Bakanlığınca öncelikle 
yapılacak oları yapılardır. Bunların doğrudan 
doğruya alâk allılara tahsis ve tevzi 'edilmemesi
nin gerçek sebebi; bu imar ve ıslah hareketle
rinde sürati sağlamak ve kanunda esas almış 
olduğumuz vatandaşlara 'bir mesken temin edil
medikçe konutları yıkılamıyacağı prensibi .mü
dafaa etmek içindir. Bilhassa uygulama sahası, 
'bizim tetkikatraııza göre, ıslah ^bölgelerinde ola
caktır. Islah 'bölgeleri kesif gecekondu bölgele
ridir. Yollara müsadif olan gecekondular yıkı
lacaktır. Bu, müstace'liyet arz 'etmektedir. Yeni 
bir önleme mıntakasında gerek vatandaşın ken
di imkânlariyle gerekse Devletin yardımı ile 
kısa zamanda nüve konut veyahut 'da halk ko
nutu yapılamaması imkânsızlığı karşısında 
bunları yine bu kanunun asli prensibine sadık 
kalmak ve kendilerine oturacak yer temin et
medikçe gecekonduların yılkılmıyacağı prensi
bini temin etmek için misafireten bu nüve ko
nutları ve halk konutları yapılması anına kadar 
bir sistem dâhilinde orada 'ba.rındırılmalannı 
temin ötmek için yapılmış olan konutlardır. 
Bunların miistacelen ele alınmasında zaruret 
vardır ve sonunda, inşallah bu kanun gayet 
iyi uygulanacaktır, bunu temenni ediyoruz, is
tisnai bir vakıa olarak ele alınan gecekondu 
meselesi halledildiği takdirde bu nüve konut
larda, ihtiyaç sahiplerine bu kanunda gösteri
len şartlar dahilinde tapulariyle birlikte devre
dilecektir. Bunun arasındaki kıstas bundan 
ibarettir. Sanıyorum ki, arkadaşılarımızın sor
muş olduğu sualleri cevaplandırmış durumda
yım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 13 ncü 
madde ile ilgili iki tane tadil önergesi ıgelmiş-
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 18 ncü mad

desinin (a) fıkrasından «geçici misa!fir konu
tu» ibaresinin ve (c) fıkrasının da tamamının 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Urfa 

Bellice Hatko Boran 

Meclis Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 13 ncü madde

sine aşağıdaki hususun eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 13. — 
a) a, b, c 'bölümlerinde sayılan hizmetler 

İmar ve İskan Bakanlığının 'bütçesinden temin 
edilecektir. 

Ağrı 
AbdiU'bâri Akdoğan 

BAŞKAN • — Önergeleri ayrı ayrı okutup oy
latacağım. 

(Urfa Milletvekili, Belıioo Hatko Boran'm 
önergesi tekrar okundu)' 

BAŞKAN •-- Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanlbul) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
C Ağrı Milletvekili Abdüllbâri Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İlSMAlL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi 'oyunuza sunuyorum. KaJbul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
13 ncü maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — Bu kanundaki hizmetlerin 

yürütülebilmesi için, 12 nci maddede ö̂z!ü geçen 
fondan ayrı olarak, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açılacak özel bir hesapta, imar ve is
kân Bakanlığı. emrinde de ibir fon teşkil edilir. 
Bu fonun gelirleri şunlardır : 

a) Devlet Bütçesinin imar ve iskân Bakan
lığına aidolan bölümüne, bu amaçla konacak 
ödenekler, 
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b) Türkiye Emlâlk Kreidi Barikatının, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Cum'hııri-
yoti Emekli Sandığının ve konut kredisi veren 
kamu kaynaklı diğer kurumların, yıllık bütçe 
ve programları da konut kredisi olarak ayrılan 
meblâğın Bakanlar Kurulunca tesbıt edilecek 
belirli miktarları, 

c) Bu kanun hükümlerine göre kredi ala
cakların, yönetmelikte belirtilen esaslar gereğin
ce ve imar ve iskân Bakanlığınca tâyin edile
cek miktar üzerinden, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına yatıracakları kredi ortaklık payları, 

d) Çeşitli kanunlarla bu fona aktarılması 
öngörülen diğer gelirler, 

e) Pondar. verilecek kredilerin taksit ve 
faizleri, 

f)( Bu kanun uyarınca imar ve İskân Ba
kanlığınca, geri, devir veya «atınalınan veya ka
mulaştırılan arazi ve arsaların veya adı geçen 
Bakanlıkça yaptırılan veya başka şckillerd'C 
Bakanlığa intikal eden halk ikonutu, nüve konut 
ve diğer yapıların kiralarından, 'satışlarından 
ve sair şekillerde kıymetlen d irilmelerinden elde 
edilecek gelirler, 

•g) Her türlü 'bağış ve yardımlar, 
lı) Fonda toplanan paraların faiz ve sair 

gelirleri, 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz 
istiyen sayın arkadaşlarımızın isimlerini oku
yorum. 

Sayın Eeşit Ülker, Sayın Nihat Dile^, 'Sayın 
Faik Ki rb aslı, Sayın ismail Hakkı Boyacı oğlu, 
Sayın Behice Hatko Boran, Sayın Arif Er-
tunga, Sayın Ahdülıbâri Akdoğan, Sayın Kemal 
Nebioğlu, ıSaym Hilmi işgüzar. 

Efendim, söz sırası Sayın Reşit Ülker ar-
kadaşımızmdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Siz vazgeçiyorsunuz. O halde 
buyurunuz Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu 14 ncü mad
dede 12 inci maddenin benzeri bir maddedir. 
Kanun tekniği bakımından her ikisinin bir 
maddede yer alması gerekirdi. Fakat uzun 
olması dolayısiyle ayrı bir madde halinde 
tedvin edilmesinde mahzur teşkil etmemek
tedir. Ancak daha evvel de arz ettiğim gibi, 

gecekondu probleminin asgari on sene için
de süratle halledilmesi için paraya ihtiyaç var
dır. Bu paranın 14 ncü ve 12 nci maddede 
tasrih edilen kaynaklardan temin edilmesine 
imkân yoktur. Ve bugüne kadar yapılan tat
bikatla da yine bu problemin halledilmesine 
imkân yoktur. Bütçede, eski bütçe anlayı
şının haricinde her yıl asgari üç yüz mil-
yo.ı lira para ayırmak suretiyle gecekondu 
probleminin on veya 15 sene içerisinde hal
ledilmesi mümkün olabilecektir. Onun için 
bendeniz tasarının (a) bendine; her yıl üç yüz 
milyon lira ödenek ilâvesini zaruri görmekte
yim. Aksi halde bu kanun sadece efkârı 
umumiyeyi kandırmak maksadiyle getiril
miş bir kanun olmaktan ileriye gidemiyecek-
tir. Çünkü, bütün bu hizmetlerin görülmesi 
için paraya ihtiyaç vardır. 

(a) bendinin şu şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyorum ; «Devlet bütçesinin Ira ar ve 
iskân Bakanlığına aidolan bölümüne asgari 
her yıl 300 milyon liralık bir ödenek ko
nur.» Bent bu şekli aldığı takdirde maksat 
hâsıl olacaktır ve gecekondu problemi de 
ciddî bir şekilde ele alınmış olacaktır'. Tek
lifime iltifat buyurmanızı arz ve istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyu
run. 

FAlK KTRBAŞLI (Burdur) — Pek sayın 
arkadaşlarım; yalnız teknik bakımdan iki hu
susa dokunmak mecburiyetini hissettik. O hu-
sussları şimdi müsaadenizle sizlere arz edece
ğim. 

Bir defa bu 14 ncü maddede bundan evvel 
teşkil edilmiş olan fondan ayrı bir fon teşkil 
edilmektedir ki, bu da bundan sonra gelecek 
olan 15 nci maddedeki işlerin görülebilmesi için 
lâzımgden malî kudreti temin etmek bakımından 
ehemmiyetlidir. Burada Türkiye Emlâk ve Kre
di Bankasında açılacak öı̂ cl bir hesaba bu para
ların yatırılacağı belitilmiştir ki, doğrudur. Yal
nız biz burada (a) fıkrasında belirtilmiş bulunan 
bir hımışa nazarı dikkatinizi celbetmek isteriz. 
Burada (a) fıkrasında: «Devlet Bütçesinin İmar 
ve İskân Bakanlığına aidolan bölümüne, bu amaç
la konacak ödenekler,» denmiştir. Arkadaşlar, biz 
eminiz ki, bu gecekondu dâvası, Bakanlar değiş-

— 340 — 
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tikçe değişmiyen ve hedefe muhakkak surette 
kanunun gerekçesine uygun olarak bizi ulaştıran 
bir yol içinde cereyan etsin. Bu bizim en büyük 
temennimizdir. Yalnız, Bakanlara göre veya ge
nel bütçe gerekçesinde belirtilen bâzı Özel durum 
lara göre, ki aşağı - yukarı bu türlü bir tatbikatar* 
gelen bir arkadaşınız olarak vaz'etmek mecburiye
tindeyiz meseleyi, değişebileceği için hiç olmazsa 
bu (a) fıkrası çok önemli ve fonun esasını teşkil 
eden bir fıkra da olduğu için, bunu 300 milyon, 
500 milyon gibi değil, daha genel bir kıstasa bağ
lamanın çok da'lıa faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Nitekim bunun birçok misalleri de vardır. Bun
dan evvelki madde do yine böyle kıstaslardan bi
rine riayet ederek hazırlanmıştır. Meselâ % ! in
den aşağı olmamak, veya % 5 i veya % 10 u şek
linde veya, genel bütçenin muayyen bir miktarı 
şeklinde, yani asgari bir haddi koymanın ilerde
ki tatbikatla malî imkânları sağlamlaştırmak ba
kımından büyük bir ehemmiyet taşıdığını bura
da bir maliyeci ve bütçe tekniğine vâkıf bir ar
kadasınız sıfatiyle ifade etmek mecburiyetini du
yuyorum. 

İkinci husus (b) fıkrasıdır, «Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankasının, Sosyal Sigortalar Kuru
munun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
ve...» Buraya kadar bir şey diyeceğimiz yok. «ve 
konut kredisi veren kamu kaynaklı diğer kurum
ların» tâbiri vardır. «Konut kredisi veren kamu 
kaynaklı diğer 'kurumlar». Arkadaşlarım bu hu
sus üzerine hassasiyetle eğilmek gerekmektedir. 
Şu bakımdan; şimdi siz buraya bu hükmü koydu
nuz, ben size bunlardan bir misal vereyim. Meselâ 
Ziraat Bankası. Bankalarımızın anaibankası, bü
yük sermayeli bir banka; konut kredisi vermek
tedir. Ne yapacaktır biliyor musunuz? Bu konut 
kredisini, kendisi değil de kuracağı bir sandık 
mensuplarının da iştirak edeceği bir sandık yolu 
ile verdiği tadkirde siz bundan hiçbir pay alamı-
yaeaksmız. Bu hassas noktayı teknik balcımdan 
bura'da belirtmek mecburiyetini hissettik. Ve bu 
böyle olacaktır arkadaşlar. Niçin böyle olacaktır'? 
Sebebi de şudur: Burada alınacak faiz, vergi; me
selâ 15 nci maddede teknik hususla alâkalı oldu
ğu için oraya da atıf yapmak mecburiyetini his
settik, masraflar toplamı yüzde 5 ten fazla ola
maz, diyor. Şu halde, burada önemli bir hususu, 
teknik bakımdan arz etmek durumundayım. Tat
bikatta büyük ihtilâflar yaratabilecek bir hususu 
da belirtmek mecburiyetindeyiz. Burada bütün 

vergi, resim ve harçlar yüzde 5 olunca, yatıraca
ğı fonları yüzde kaçtan faize tabi tutacaksınız? 

rarm bir problem olarak karşınıza çıkacaktır. 
"îünkü banka işletmeciliği malî ve iktisadi pren-
:'plcre ne pahasına olursa olsun, riayet etmeyi 
;öze almış ve basiretli bir tüccar, kârlı durumu 
laima nazarı itibara alan bir tüccar gibi hareket 
ileceğine ve buradaki kurumların çoğu da İkti
sadi Devlet Teşekkülü olduğuna göre, bu konu 
yarın bâzı bu 'teknik diye gördüğümüz hususlar
dan dolayı bizi müşkül durumlara sokabilecek
tir. 

Komisyondaki arkadaşlarımızın - ki biz de 
/ardık bu komisyonda - bu hususu nazarı dikkate 
alarak ne düşündüklerini öğrenmek bizim için çok 
iyi olacaktır. Eğer yaptıkları tetkikat neticesinde 
böyle bir noktayı zait buluyorsa, ne sebepten zait 
bulduklarını da öğrenmeyi arzu ediyoruz. Temen
nimiz odur ki, ihtilâf yaratmasın, münakaşa çık
masın ve bâzı çekişmelere ilerde sebebolmasm di
ye bu noktaları arz etmek' mecburiyetinde kaldık. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Boyacıoğ-
M.. Yek. 

Sayın Behieo Boran, buyurun. 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; bu maddenin (O) 
fikrası üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Fonu teşkil edecek kaynaklar sayılırken (C) 
fıkrasında da, kendilerine arsa gösterilecek ve 
kredi verilecek olan vatandaşların Emlâk Kredi 
Bankasında hesap açarak yatıracakları paralar 
da kaynak oılarak gösteriliyor. Bence bu, va
tandaşlar için ağır bir şarttır. Unutmıyalım ki, 
gecekondusu yıktırılan veya şehire yeni gelince 
bir mesken bulamadıkları için şehirdeki mevcut 
meskenlerin kirasını verebilecek durumda olma
dıkları için, önleme bölgelerinde ucuz bir mes
ken temini yoluna giden vatandaşlar, bütün va
tandaş kategorileri içinde iktisadi kudreti en 
düşük olan vatandaşlardır. Neden bunlardan 
'bir de Emlâk Kredi Bankasına hesap açtırma 
şartını istiyoruz?.. Çerçi Emlâk Kredi Banka
sı normal olarak kredi vereceği vatandaşlardan 
bankaya muayyen bir miktar yatırmalarını, o ya
tırdıkları paranın bankada muayyen bir müddet 
kalmasını ve ondan sonra ancak krediye hak 
kazanacakları şartını koyuyor. Ama iktisadi gü
cü en düşük, en muhtaç vaziyette olan, normal 
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bir mesken edinebilmek imkânından mahrum 
olan bu vatandaşlara neden böyle ağır bir şart 
koyuluyor? Hele düşününüz biran, tasfiye 
bölgesinde olan bir gecekondu sakininin vaziye
tini; tasfiye bölgesinde ise gecekondusu yıkıla
cak, .bunun bedeli kendisine ödenmiyecek, bir 
'başka yerde borç karşılığı bir arsa gösterilecek 
ve yine borçlandırılarak kendisine bir yeni ko
nut inşa etmek imkânı verilecektir. Adamca
ğız o zamana kadar oturduğu meskeninden ola
cak, bedelini almıyaeak, önleme bölgesi belki 
şehrin uzak bir yerinde, orada kendisine yeniden 
bir mesken inşa etmek mecburiyetinde kailacak, 
borçlanacaktır. Sonra borçlanabilmek imkânına 
ısahibolabilmek için de önceden peşin bir para 
yatıracak bankaya. Kabul etmek lâzımdır ki, 
bu vatandaş için çok ağır bir şarttır. Bunlar za
ten kötü bir vaziyetle karşılaşmış oluyorlar, ge
cekonduları tasfiye bölgesine isabet ettiği için. 
Bir de bunlar üzerine bu ağır şart koymak, 
onları imkânsız bir vaziyetle karşı karşıya bı
rakmak gibi oluyor. Binaenaleyh bu önlem'o 
bölgelerinde veya tasfiyeye tabi tutulan vatan
daşlara gösterdiğimiz arsalarda ev yapmak du
rumlarında, böyle bankaya para yatırması, he
sap açtırması mecburiyetini koymıyalım ve on
ları büsbütün zor durumda bırakmıyalım. Bun
dan dolayı da bu fıkranın maddeden çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 
ARlF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; bu müzakeresini 3 âp-
makta olduğumuz 14 ncü maddede teşkil edilen 
fon hesabı, hakikaten lüzumlu Ibir 'husustur. 
Bundan sonra konuşacağımız 15 nci maddede 
göreceğiz ki, belediyelerin "kendi güçleri dışın
da imar ve iskân Bakanlığının yapması gere
ken birçok hizmetleri vardır, işte bu hizmet
leri yapmak için bu fondan istifade etmek gere
kecektir. Hakikaten bu kanunun esa^ pren
siplerinden birisi de imar ve iskân Bakanlı
ğının gecekondu meselesini Türkiye çapında 
idare etmesi konusudur. Binaenaleyh gecekon
du problemlerini halletmek ve bu dâvayı yü
rütmekle görevli bulunan imar ve İskân Ba
kanlığının böyle bir fona ihtiyacı olacağı gayet 
tabiîdir. Burada 12 nci maddede sözü geçen 
fondan ayrı olarak bir fonun teşkili ve böyle
ce bunun da Türkiye Emlâk ve Kredi Banka
sında açılacak özel bir hesapta toplanması ye

rinde bir hükümdür, yerinde bir görüştür. Bi
naenaleyh 'bunun diğerinden farklı olarak ayrı 
bir bendde veya sütunda yer almış olması doğ
rudur. Yalnız bâzı arkadaşlar değindiler, ona 
ben de değinmek istiyorum. Bütçenin imar ve 
İskân Bakanlığına aidolan bölümünde, bu gece
kondunun uygun olarak konulacak olan meblâ
ğın, ödeneğin burada ifade edilmesini istedi
ler. Bir arkadaşımız 300 milyon liralık bir 
meblâğ koyalım, dediler. Bir arkadaşımız 
muayyen bir kıstas koyalım; genel bütçenin 
yüzde 1 i, 5 i şeklinde ifade buyurdular. Ka
naatimce buna lüzum yoktur. Çünkü buraya 
konacak olan meblâğ, nihayet bu kanun çer
çevesi içinde, bizim görüşümüze göre, İmar ve 
iskân Bakanlığını buna ehemmiyet versin diye 
bağlayıcı bir meblâğ olarak konacaktır. Hal
buki konulacak olan tahsisat, 'bütçe imkânla
rına göre konulması lâzımgelen bir paradır. 
Memleketin umumi bütçesiyle, memleketin bü
tün ge'lir ve giderinde gecekondu dâvası ele alı
narak elbette Bütçe Komisyonunda ve Meclis
çe bu iş 'tartışılacak ve buraya ne kadar para 
konması gerekiryorsa. ancak o zaman konacak
tır. Aksi takdirde biz bunu dondurmuş ola
cağız. Belki arkadaşlarım bunu gecekondula
ra ehemmiyet verilsin, diye söylüyorlar. Ama 
belki mümkündür ki, bütçe hazırlanırken, Mec
liste bu işler görüşülürken, o yılın önemine gö
re 300 milyon lira da olabilir, 500 milyon lira 
da olaibilir. (Binaenaleyh bu bakımdan bence 
bunu 'bütçeye bırakmakta fayda vardır. Ne bir 
rakam, ne de şu kadar nishette, bu kadar nis-
bet'te diye Ibir kıstası 'buraya koyacak olursak, 
yanılmış oluruz. Sanıyorum ki, gelecek olan 
hükümetler bu gecekondu dâvasına önem ve
receklerdir. Hangi vekil gelirse gelsin, hangi 
Hükümet gelirse gelsin, buna mutlaka önem 
vereceklerdir ve imkânın âzamisini ortaya dö
keceklerdir. Aksi halde zaten barmaamıyacak-
lar, zaten sarsılacaklardır. Bunu bilmeye ha
cet yoktur arkadaşlarım. 

Bunun dışında geriye kalan maddeler üzerinde 
Sayın Behice Boran 'arkadaşımız (C) fıkrasına de
ğindiler hakikaten ortak olarak iştirak edenler, 
bilhassa gecekondu semtlerinde oturan fakir vatan
daşlar olduğunu düşünecek olursak, bir ortaklık 
payının daha ilâve edilmesi insana biraz tuhaf 
geliyor ve Itereddüde sevk ediyor. Bu itibarla 
bu fakır vatandaşları dikkaite alarak, hakika-
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ten ya bunun çıkarılması veyaihut da İmar ve 
İskân Bakanlığı bu miktarı koyarken çok az 
bir miktarın konması üzerinde durması gere
kir. Çünkü bir 'ortaklık yaparken bir pay ayır
mak, kooperatiflerde de görüyoruz, zaruri ol
maktadır, ama bunun özelliğini dikkate alarak 
komisyonun hassasiyetle durmasını ve fakir va
tandaşlarımızın 'bütçesine uygun sbir tarzda bu 
işin tedvin edilmesini ben de faydalı görüyo
rum. 

Diğer hususlar yerindedir. Böyle bir fo
nun ihdasında büyük bir zaruret vardır. İmar 
ve İskân Bakanlığına geniş hizmetler yükldye-
ceğimize, kendilerine büyük vazifeler verece
ğimize göre, 'böyle bir fonu tahsis etmek ve 
emirlerine vermek hakikaten yerinde bir hu
sustur. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 

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

terem arkadaşlarım; Türkiye'mizde hakikaten 
bu gecekondu problemini 'bir program tahtın
da halledeceksek, yani plân, program gereğin
ce yapacağımız işlerin miktarının belli olması
nı istiyor isek; ma'ddenin (A) fıkrasında belir
tilen, İmar ve İskân Bakanlığına aidolan büt
çe bölümüne genel bütçenin muayyen bir yüz
desinin ayrılması, hizmetin hedefe ulaşmas1 

yönünden lüzumludur. Zira yapılacak iş belli
dir, 'genel bütçeden muayyen bir yüzde ay
rılması lüzumludur. 

Maddenin (C) bölümünde belirtilen ortak
lık paylarının hangi kıstasa göre alınacağı be
lirtilmelidir. Zira tatbikatta 'bu çok güçlük 
ve ıstırap doğuracaktır. Açıkça belirtilmesi 
gerekir ki, alınacak kredinin dörtte bir yahut 
yüzde 25 v. s. gibi açıkça rakamla izabı gere
kir. 

Yine maddenin (E) bölümünde belirtilen 
kredilerin taksit ve faiz nisbetleri bilinmelidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 14 ncü maddenin 
(a) fıkrası görüşülürken geçmişteki İmar ve İs
kân Bakanlığının bütçesine konulan miktar pa
raya bakmakta da fayda vardır. Gecekondu ka
nunu tasarısının evvelki birleşimlerde yapılan 
görüşmelerinde ileri sürülen rakamları, yanlış 

tesbit etmedimse, 1963 yılında 17 milyon küsur 
lira, 1964 yılında 35 milyon küsur lira ve 1965 
yılında 26 milyon küsur liradır ki, cem'an 70 
küsur milyon lira üç sene içinde gecekondu dâ
vası ile ilgili tahsisat ayrılmıştır. Bir yandan üç 
senelik bu ayrılmış olan paraya bakınız, diğer 
taraftan arkadaşlarımızın asgari üçyüz milyon 
liradan bahsetmeleri ve bu takdirde gecekondu 
meselesinin çözüme vardırılabileceği iddiası kar
şılaştırıldığı takdirde gerçekten (a) fıkrasına 
daha açıklık vermekte yarar vardır. 

(b) fıkrasında ise; bâzı kuruluşların yıllık 
bütçe ve programlarına konut kredisi konmuşsa 
bunun, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek mu
ayyen bir kısmının gecekondu probleminin çö
zümlenmesinde kullanılmasına dair âmir hüküm 
getirmektedir. Bu müesseselerden bir tanesi de 
Sosyal Sigortalar Kurumudur. Bilindiği gibi 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kendisine mah
sus bir mesken politikası vardır. Sosyal Sigor
talar Kurumundan, muayyen sene sigortalı olan 
işçiler mesken politikasından yararlanmak su
retiyle kredi almak imkânına sahip bulunmak
tadır. Bugünkü Sosyal Sigortalar Kurumunun 
mesken politikası, gerçekten işçilerin meskene 
kavuşmasını sağlamakta yeterli bir çalışma dü
zeni içinde değildir. Böyle olmasına rağmen Sos
yal Sigortalar Kurumunun konut problemine 
ayırmış olduğu fondan ayrıca bir fon ayırıp 
gecekondu konusuna tahsis etmesinin ne dere
cede diğer meselenin çözüme vardırılması ve 
engelliyebileceği hususunu da düşünmek gere
kir kanaatindeyim. Her ne kadar gecekondu
larda oturmakta olan vatandaşlarımızın büyük 
bir çoğunluğunun işçi olduğu göz önüne alınır
sa, bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ilgi göstermesi gereklidir kanısı uyanırsa da, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun mesken politika
sını arzulanan seviyeye çıkarabilmesi sağlanır
sa, gecekondu problemi bir yönü ile halledilmiş 
olabilir kanısındayım. 

(C) fıkrasında Sayın Behice Boran'm söyle
miş olduklarına ilâve edilecek husus elbetteki 
şu olabilir; ortaklık payı yatırma gücüne sa-
hibolmıyan kişilerin gecekondu kanun tasarısı
nın getireceği nimetlerden istifade edemiyeceği 
hükmü, kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Bu 
kanunun yoksul vatandaşlara da uygulanabil
mesinin sağlanması arzusu komisyon tarafından 
istenmekte ise, (C) fıkrasının behemehal ka-
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nun tasarısından çıkarılması gerekmektedir. 
Her ne kadar gecekonduların yapımında yok
sul yurttaşlarımız bütün imkânlarını zorlıya-
rak muayyen dönemler için yatırımlar yapmış
lardır. Bu yatırımlarla da daha yoksul duruma 
düşmüş olan gecekondudaki yoksul yurttaşlar
dan ortaklık payı ile böylesine bir fona iştirak 
ettirilmeleri doğru değildir. Bir kısmını böyle
sine haktan istifade edememök durumuna sok
muş oluruz ki, bu gerçekten açık bir haksızlık 
olur. Bu fıkranın maddeden çıkarılması gerekli
dir, saygılarımla. 

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

muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 14 
ncü madde hakikaten gecekondu kanun tasarı
sının en önemli maddelerinden birisidir. Şüp
hesiz çeşitli hizmetlerin gerçekleşebilmesi için 
mutlaka bâzı yardım ve paralara ihtiyaç var
dır. 12 nci madde ile ayrılan fonlar dışında ay
rıca 14 ncü maddede de yer alan (a, b, c, d, e, 
f, g, h) fıkralarında tadadedilen kısımlar ge
nellikle iyidir. Yalnız, kanunların biraz daha 
objektif olması, hükümetler değiştiği zaman da 
tatbikatının daha iyi bir şekilde olabilmesi için 
daha sarih ve daha politika, elastikiyetinden 
uzak olması gerekir. Bu bakımdan bilhassa ön
leme ve tasfiye bölgelerinde tamamen fakir olan 
vatandaşlar bulunduklarına g*öre, 'gecekondu 
kanun tasarısının kapsam ve tarifinin tahakkuk 
edebilmesi için yani, birinci maddede yer alan 
hususların yerine getirilebilmesi için, her şey
den evvel 14 ncü maddenin (a) bendinde yer 
alan kısımda asgari bir meblâğın, bir fonun tah
sis edilmesinde fayda vardır. Ama bu, bâzı ar
kadaşların söylediği gibi, asgari bir meblâğ ola
bilir, yüzde veya onda ile ifade edilebilir. Fakat, 
her halde bu Devlet bütçesinin, İmar ve İskân 
Bakanlığına aidolan bölümünün bu amaçlarda 
kullanılması için gelirler nazarı itibara alın
mak suretiyle, hiç değilse Bakanlık bütçesinin 
onda birinden aşağı olmamak kaydiyle bir ke
sin hudut çizmekte fayda vardır. Bunu söyle
mek suretiyle hiç değilse asgari bir haddi tâyin 
etmek ve gelecek hükümetleri mutlaka bu as
gari haddi kullanmak suretiyle kapsamına gi
ren yerlerin yani Gecekondu kanun tasarısının 
gayesine daha iyi bir şekilde hizmet bakımın
dan iyi olur. Diğer 'bakımdan, işarete mecbur 
bulunduğumuz (O) fıkrasında yer alan : «Bu 

kanun hükümlerine göre kredi alacakların, yö
netmelikte belirtilen esaslar gereğince ve İmar 
ve İskân Bakanlığınca tâyin edilecek miktar 
üzerinden, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
yatıracakları kredi ortaklık payları» kısmıdır. 
Muhtelif hatip arkadaşların da işaret ettiği gibi 
ve hepimizin de malûmu olduğu üzere, hakika
ten ortaklık paylarını yatırabilecek olan insan
lar çok azdır. Bunlar esasında fakir insanlardır. 
Biraz sonra görüşeceğimiz 15 nci maddede yer 
alan ve bu fondan istifade edecek olan vatan
daşlara 20 sene vade ile ve % 5 faizle imkân 
temin edileceği işaret edildiğine göre, 10 bin 
lira yardım alan bir vatandaş 20 yıl sonra zaten 
yüzde 5 ten 10 bin lira gibi bir de faiz ödemek 
zorundadır. Bunu ödiyecek kimse yoktur, bulu
namaz. Binaenaleyh (c) fıkrası ile yani, ortak
lık payına iştirak edecek kimseleri de serbes 
bırakmak. Fakat buna katıl amıyacak olan va
tandaşların da bundan istifadesine imkân ver
mek kanunun gayesine daha uygun olur, Komis
yonun bu bakımdan ilgisini bilhassa çekmek 
isterim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Tâdil önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin (a) bendinde «aidolan» ke

limesinden sonra «bu amaçla konacak asgari her 
yıl 300 milyon ödenekler» ibaresinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin (b) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

Madde 14. — 
b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sos

yal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının yıllık bütçelerinden ve 
konut kredisi veren veya konut için yardım ya
pan kamu kaynaklı diğer kurumların yıllık büt
çe ve programlarında bu maksatlarla ayrılan 

— 344 — 



M. Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 O : 1 

meblâğlardan Bakanlar Kurulunca tcsbit edile
cek belirli miktarları. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ' Gecekondu kanun tasa

rısının 14 noü maddesinin «c» fıkrasının madde
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim . 

Saygılarımla. 
Urfa 

Befhiiee Haitkıo Boran 

Millelt Meclisi Sayın Başkanlığına 
14 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve rica ederim. 
'«Gecekondu tasfiye sahasında »bulunan gece

kondu sahiplerinden (O) fıkrasında belirtilen 
ortaklık payları alırimaz ve kredi tevziinde önce
lik tanınır.» 

Anikara 
Hüseyin Balan 

Millet Meclisi Sıayın Başkanlığına 
14 n'cü maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

(a) fıkrası: Devlet Bütçesinin, î'miar ve iskân 
Bakanlığına aidolan bölümüne her yıl 100 milyon 
lirayı-aşmamak üzere konacak ödenekler. 

Millet Meclilsi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 14 noü madde

sinin bölümlerinde belirtilen 'bâzı hususlarının 
aşağıdaki hususları bünyesinde 'bulundurmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ağn 
Abdülbari Akdoğan 

Madde 14. — (a) fıkrasına, genel 'bütçenin 
yüzde 3 ü İmar ve İskân Bakanlığının bütçesine 
gecekondu maksadı için ithal edilmelidir. 

BAŞKAN — öneıigelerin 3 tanesi (a) fıkrası 
ile ilgilidir. Evvelâ onları ayrı tekrar okutup 
Komisyonun da fikrini alarak oylarınıza suna
cağım. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ©fen
dir? 

GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) —Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi " 

tekrar okundu.) 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — «Az olmamak 

şartiyle» olacak. 

BAŞKAN — Az olmamak şartiyle tafshih edil
miş şekilde Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —" Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Isltnfoul Milletveki

li ismail Hakkı Tekine! 'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önerge komisyondan geliyor, 
oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Urfa Millletvekili Behice Hakto Boran'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu t! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 

HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor unu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hayır, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul eden

ler... Eıtaıiyemler... 'Kabul edirme'miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ağrı Milletvekili Abdülbari Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Hayır. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 
Maddeyi, kabul ettiğiniz değişiklik önergesi 

ile beraber oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmişftir. 

Muhterem arkadaşlarım, Çarşı ve 'mahalle 
bekçileri kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
'henüz devam ediyor. Oy vertmeiş arkadaş varsa 
lütfetsin versin, biraz sionra oylamanın bittiğini 
ilân edeceğim. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 15. — 14 ncü ımaddede sözıü geçen 

fonda toplanan paralar : 
a) Bu kanun hükümlerine göre ve plân ve 

mevzuat icaplarına uygun olarak, gecekondu ıs
lah ve önleme bölgelerinde halk konutu veya nüve 
konut yapacaklara, mevcut gecekondusunu dü
zeltecek veya onaracak olanlara kredi verilme
sinde, 

îb) Belediyelerce yapılamıyan veya Devletçe 
yapılması veya yaptırılmaisı öngörülen tesbit, 
Iharita veya fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, 
her türlü plânlama ve projelendirme hizmetlerin
de, başka imkânlarla karşılaınamıyan malzeme ve 
benzeri giderlerin karşılanmasında, 

c) î'mar ve îskân 'Bakanlığınca 31 nci mad
deye dayanılarak yapılması gereken binalı ve bi
nasız artai ve 'arsa satınalmmasında, kamulaştı
rılmasında, toplu veya ayrı halk konutu, nüve ko
nut veya misafir konutu yapılmasında, bunların 
düzeltiîme'si veya onarılmıaısınida, 

d) Gecekondu ıslattı bölgelerinde veya yeni
den teöis olunacak önleme bölgelerinde veya yu
karıdaki fıkra gereğince alınacak arazi ve arsa
larla,, yapılacak konutların ihtiyacını gidermek 
amaciyle, adı geçen Bakanlıkla kamu hizmet ve 
tesislerinin yapılmasında, 

e) Bu kanundaki hizmeti erden, belediyeler 
/tarafından yapılacak olanlarının dalba iyi ifasını 
sağlamak üzere, yönetmelik esaslarına ve hazır
lanacak uygulama plân ve programlarına göre. 
12 nci maddeye dayanılarak teşkil olunan fon 
hesaplarına aktarılmak suretiyle, belediyelere 
yardım edilmesinde, kullanılır. 

Bu maddeye göre fondan verilecek kredilerin 
vâdesi 20 yıldan ve alınacak faiz, vergi ve mas
raflar toplamı yüzde beşten fazla olamaz. 

Kredilerle ilgili faiz miktarları ve gerektiğin
de meydana gelebilecek faiz farkları dolayısiyle 

I yapılacak işlemler, yardım ve kredi verme usul
leri ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz 
alan sayın arkadaşlarımız; Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Nihat Diler, Sayın Faik Kırıbaşlı ve Sa
yın İsmail Hakkı Bıoyacıoğlu^dıur. 

Muhterem arkadaşlar, Çarşı ve mahalle bek
çileri kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
işlemi bitmiştir. Kutuların kürsüye getiril-

I meşini rica ederim. 
Söz sırası Sayın Reşit Ülker'indir, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
I Buyurun Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ,sayın milletvekilleri; 15 nci maddede bun-

I dan evvelki 13 ncü maddeye mütenazır bir 
I maddedir. Bumun (a) ve (c) bendi üzerindeki 
I görüşlerimi arz edeceğim, «a) Bu kanun hü-
I kümlerine göre ve plân ve mevzuat icaplarına 
I göre ve plân ve mevzuat icaplarına uygun ola-
I rak, gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde 

halk konutu veya nüve konut yapacaklara, 
I mevcut gecekondusunu düzeltecek veya onara-
I cak olanlara kredi verilmesinde» özel fonda 
I toplanan' paralar bu maksatla kullanılır, diyor. 
I Halk konutu yapılmasında kredi verilmesi için 
I kullanılabilir. Fakat nüve konutun yapılması 
I için kredi verilmesini ben biraz yadırıgamakta-
I yım. Sayın Komisyon bu hususta bizi tenvir 
I etsinler. Nüve konut için de kredi verileeek-
I miş. Asıl konut olmadığına göre, nüve konut 
I için ne şekilde kredi veriliyor, bunun fayda -
I sı nedir? 
I İkinci nokta da (c) bendine aidolacaktır. 
I (e) bendinde: «İmar ve İskân Bakanlığınca 
I 31 nci .maddeye dayanılarak yapılması gere-
I ken binalı ve binasız arazi ve arsa satın alm-
I masında, kamulaştırılmasında, toplu veya ayrı 
I halk konutu, nüve konut veya misafir konutu 
I yapılmasında, bunların düzeltilmesi veya ona-
I rılmasında,» denmektedir. 

I Halk konutu tâbirini yerinde bulmaktayım. 
I Ancak nüve konut ve misafir konutu,.. Vatan-
I :laşa misafir konutu yapacaksın diye.. Bu hu-
I sus sarahatten ve vuzuhtan uzaktır. Komisyo-
I nun bizi tenvir etmesi gerekmektedir. Nüve 
I konut ve misafir konutunun bence bu madde-
I de yeri olmasa gerektir. Komisyonun tenvir 
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etmesini arz ve istirham ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyu
runuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Pek saym 
arkadaşlarım; ıbu madde yukarıda tesbit etmiş 
bulunduğumuz fonun hangi hizmetlere tahsis 
edileceğini göstermesi bakımından çok isabet
li hazırlanmış bir maddedir. Bu fonla hangi 
hizmetlerin görülmesi burada yegân yegân 
derpiş 'edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa ben 
burada iki noktaya temas etmek mecburiyetin
deyim. 

Birincisi; biliyorsunuz ki, bir arisa istim
lâk edilmiş bulunsa bile veya sahibinin elinde 
istimlâkten sıonra veya evvel belediye <kararı ile 
veya değil, elinde (bulunmuş olsa bile bu arsa 
üzerine tesis (kurabilmek, bina yapabilmek bu
günkü ekonomik durum 'muvacehesinde ancak 
kredi ile olabilecektir. Çolk modern bir düşün
ce ile kredi hususunu bu madde esaslara bağla
mış bulunmaktadır. Diğer taraftan bilhassa 
6188 sayılı Kanunun hükümlerine uygulana
rak bunlarım böyle yegân yegân sayılmasında 
bir denetimin de mevcut olduğunu yani fon 
denetiminin de ımevcudolduğumu görmek müm
kündür. Hazırlanacak olan yönetmelikle aşağı 
yukarı İmar ve İskân Bakanlığına bırakılmış 
durumdadır ve çok isabetli de olmuştur. Yal
nız ıhıer ne kadar yönetmelikte bu hususun dü
zenleneceği açıklanmış ilse de, bu 15 nci bııad-
denim (b) fıkrasında belirtilmiş bulunan (Be
lediyelerce yapılamııyan veya Devletçe yapıl
ması veya yaptırılması öngörülen tesbit, ha
rita veya ıfotoğraf alımı ve (değerlendirilmesi, 
her türlü plânlama ve projelendirme hizmet
lerinde, ıbaşka imkânlarla karşılammıj^an malze
me ve benzeri giderlerin (karşılanmasında) de
niyor. 

Saym arkadaşlar, bir hususu burada işaret 
etmek yerinde olur. Her ne kadar burada ga
yet .objektif ve isabetli ibir hüküm konmuş ise 
de ben, saym komisyondan ufak bir noktayı 
burada sözle tescil etmesini istirham edeceğim. 
O da şu noktadır; biliyorsunuz .ki, İmar ve 
İskân Bakanlığı bu maddede sayılan, hizmet
leri de kendi bütçesi içinden karşılamaktadır. 
Yani kendi bütçesi içinden Ibunu karşılayan 
bir teşkilât 'vardır. Peki, iş böyle olunca bu 
fondan benzeri hizmetlerin karşılanması halin

de acaba bu hudut ne olacaktır? İmar ve İskân 
Bakanlığı kendi hizmetlerini de bu fondan kar-
şılıyacak mıdır, yoksa bunların kesin hudu
du... Meselâ bunada ilenmiş Devletçe yapılma
sı veya yaptırılması öngörülen tesbitler... Bu 
hem İmar ve İskân Bakanlığının faaliyet sa
hasına girmekte, hem de bu kanununun sa
hasına girmektedir. Yani burada Devletin im
kânları ive bütçesiyle bu fon karşılaşmaktadır. 
Bu noktadaki tereddüdün izalesinde ve ıbu hu
susun belirtilmesinde veya tatbikatta güdüle
cek istikametin ve yolun belirtilmesinde fayda 
mülahaza 'ediyorum. Tümü itibariyle madde çok 
isabetli (hazırlanmıştır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym İsmail Hakkı Boyacı-
oğlu? Yoklar. 

Saym Hilmi İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Bakan, 

'mulhterem arkadaşlar; maddenin tümü bir ih
tiyaca cevap verecek şekilde kaleme alınmıştır. 
Bundan önceki madde üzerinde görüşlerimi arız 
ederken de işaret ettiğim gibi, bendeniz ar
kadaşlarımın temas etmedikleri bir noktaya, 
yani ('e) fıkrasında yer alan faiz ve ınıüddet
ler üzerinde durmak istiyorum. 

14 ncü maddemin (O) fıkrasının yerinde 
olmadığını ve çoğunun fakir ve kredi ve or
taklık payını yaptırmak imkânından mahrum 
olduğunu işaretle bunun daha elâstiki hale ge-

' tirilmesini, malî imkânı olanların ortaklık pa
yına iştirak etmesini, fakat bu 'imkândan mah
rum olanlara da kredi verilmesini burada bil
hassa işaret etmiş ve fcamisyonun da dikkatini 
çekmiş idik. Fakat mıuhterem komisyon bu 
hususa (dokunmadığı için ve madde aynen ka
bul edildiği için, öyle zannediyoruz ki, bu mad
de de aynen kabul edildiği zaman ileride fa
kir olan ve kredi imkânlarından istifade etmek 
istiyen vatandaşlar hem miktar bakımından az 
olacak ve 'krediden istifade edecekleri 'zorluk
la karşılaşacaklardır. Bu maddeye göre fon
dan verilecek kredilerin vâdesi 20 yıldan ve 
alınacak faiz, vergi ve masraflar toplamı 
yüzde beşten fazla olamaz - Müddet 20 yıl ile 
tahdit edilmiştir. Ve faiz de '% 5 o la ark gös
terilmiştir. Bu bakımdan faiz miktarı bizce çok
tur. iBir vatandaş bile kendi tasarruf ederek 
yaptırdığı mevduat için bankalar 2,5 - 3,5 ara-

— 347 — 



M Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 O : 1 

ısında faiz verirken bunun âzami miktarımın 
da 'bankanın kalbul ettiği inik tan 'geemcmiesi 
çok daha yerinde olur. 

Bendeniz ıbir teklifte bulunacağım nıuıhte-
rom arkadaşlarımın ve sayın komisyonun ilti
fat etmesini rica ederim. Hiç değilse müddet 
20 sene olsun fakat faiz 'miktarı, bankaların 
tasarruf sahiplerine âzami olarak .tanıdığı faiz 
miktarı iolan 2,5 - 3,5 ü geçmesin. Size bir mi
sal ile arz ©deyim; 10 i)in lira alan bir vatandaş 
% 5 faizle alacaktır. 'Şimdiye kadar ki, tatbikat 
p ı u göstermiştir. (Bilhassa Emlâk Kredi Ban
kasından % 5 faizle .alınan 10 bin liraya on 
senede aşağı - yukarı on bin lira faiz verilmek
tedir. Bu ise çoktur. Dikkatlerinize arız ede
rim. Bu hususta birde takrir sunuyorum : 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Bellice Boran, buyuru
nuz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Ben
leri 13 ncü maddede olduğu gibi, bu maddede 
de yine ayrılan fonun (harita, plân ve fotoğraf 
teısbiti gibi işlere kullanılması konuşuma de
ğinmek istiyorum. 

Tekrar belirtmek isterim, yapılmak istencin 
iş muazzamdır, fonlar ise kifayetsiz gelecektir. 
Esasen (belediyelerin ve Devletin normal işle
ri arıasmda olan plân, proje yapmak fotoğraf 
almak ıgüb'i 'bürokratik işler için bu fonlar har
canmasın, hiç değilse 'buradan 'tasarruf yapıl
sın. Bunun için de Ibu fıkranın maddeden çıka
rılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — 15 nci madde ile ilgili iki ta
ne tâdil tekliif gelmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan [gecekondu kanım tasa

rısının 15 nci maddesinin ('!)) fıkrasının mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif edenim. 

Saygılarımla. 
Urfa 

Bellice Hatko Boran 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan gecekondu kanun tasa

rlısının 15 nci maddesinden sonra : 

Belediyeler (Millî Konut) konusundaki ça
kışmalarında gecekondu güzoleştirmc dernekle
ri ile işbirliği yapacaklardır. 

Maddesinin kanuna eklenmesini arz ve tek
lif ıe derini. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Evvelâ (lı) fıkrası ile ilgili 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Urfa Milletvekili Behice Hatko Boran'ın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor muf 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstaübul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
15 nci .maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 
Şimdi Sayın Balan'm önergesini tekrar oku

tup oyunuza sunacağım.. Çünkü yeni bir mad
de olarak teklif etmektedir. 

(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner-
ıgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Kalbul edilmemiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Gecekonduların tesibiti : 
MADDE 16. — Gecekondu ıslah ve tasfiye 

bölgeleri ve Ibunlarm .sınırları, belediyelerce bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren engee 6 ay 
içinde, her türlü imkân ve araçtan faydalanı
larak teisibit olunur. 

Bu bölgeler içinde 'bulunan •bütün yapılar, 
gerek ıbelediyclerin ve (gerekse yardımcı olabi
lecek diğer daire ve kurumların durum ve im
kânları da göz önüne (alınarak, İmar ve İskân 
Bakanlığınca tâyin ıcdilccek .şekil ve süreler içe
risinde, (mümkünse hava fotoğraflarından veya 
haritalarda, mümkün olmıyan yerlerde ise öl
çekli krokilerde gösterilir. 

!Bıı 'konuda (belediyelerin, mülkiye âmirlerin
den istlyccekleri her türlü yardımlar, imkânlar 
dâhilinde karşılanır. 

348 — 



M. Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 O : 1 

Mahallî imkânlarla ikarışılanamıyan tesbit, 
hava fotoğrafı alımı, kıymetlendirilmesi, harita 
alım ve (tanzimi ve benzeri gibi teknik yardım
lar hakkımda İmar ve İsikân Bakanlığının istek
leri, ilgili Bakanlık, ıdaire ve kurumlarca, lü
zumunda adı gecen Bakanlık <voya 'belediyeler
ce sağlanacak fennî malzeme dışında her han
gi bir karşılık (aranmaksızın yerine getirilir. 

Yukarıda belirtilen .esaslara göre hazırlana
cak hava fotoğrafları, harita ve krokiler, tes
bit tarihlerimi ide ihtiva .etmek suretiyle beledi
ye .encümenlerince öncelikle müzakere edilip 
karara bağlandıktan sonra onaylanarak, ince
lenmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilir. Bakanlıkça kabul edilen ve omanarak 
kesinleşen bölgelere ait karar ve krokiler, be
lediye dairesinde 've bölge içindeki muhtarlık
larda herkesin görebileceği bir yerde bir ay sü
re ile asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla hal-
kıa duyurulur. 

B.elediye sınırları ve varsa mücavir saha
lar dışındaki (gecekondu bölgelerinde bu mad
de gereğince yapılması .gereken işlemler, İmar 
ve İskân Bakanlığınca yürütülür. 

Gerek igecckıondu bölgelerinin, gerekse ıs
lah veya tasfiye edilecek .gecekonduların tes
bit şekli ve .esasları, mahallî özellikler ve tek
nik imkânlar da göz önünde tutularak, İmar 
ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — 1G ncı .madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşların isimlerini .o,kuyorum. Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın İsmail 
Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Bellice Boran, Sa
yın Abdülbârl Akdoğan, Sayın Hilmi İşgüzar, 
Sayın Gıyasettin Duman. 

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

daşlar, bu madde mülkiyet probleminden sonra 
bu kanunun en önemli bir maddesi niteliğinde
dir. Çünkü bu madde ile ıslah ve tasfiye böl
geleri tesbit edilecektir. Kanun da bu bölge
lere tatbik edilecektir, birinci maddede sarih 
olarak yazılmıştır. 

«Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, ye
niden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu 
amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Şimdi burada yapılacak iş maddede sayıl
mışı. Fakat bu kadar mühim iş, yani şurası ıs

lah edilecek, gecekondu bölgesidir, yahut şurası 
tasfiye edilecek, yani yıkılacak, temizlenecek 
gecekondu bölgesidir, hükmü verilecek. Ama 
kanunda - zaten kanunun sistemi öyle - buna ait 
en ufak bir işaret yoktur. Yani neresi ıslah 
bölgesi olur, neresi tasfiye bölgesi olur en ince 
noktasına kadar burada bunların tesbiti müm
kün değildir, ama hiç olmazsa anahatları ile ya
pılacak yönetmeliklere bir çerçeve teşkil ede
cek şekilde burada tesbit edilmesinde zaruret 
vardır. Bu yapılmadığı takdirde gecekondu ıs
lah bölgesi ve tasfiye bölgesi birtakım indî ve 
keyfî tasarruflarla tesbit edilecektir ve bunlar
dan vatandaşlar büyük zarar görecektir. 

Ayrıca, ştmu da belirtmek gerekir ki, ge
rek tasfiye bölgelerinin tesbitinde gerekse 
ıslah bölgelerinin tesbitinde büyük menfaatler 
de rol oynıyacaktır. Çünkü bu tasfiye edilen 
yerlerde, kanunun bundan sonraki maddelerine 
göre, yeniden hiçbir gecekondu yapılamıyacak 
ve eğer bu arazi şahıs mülkiyetinde olan arazi 
ise orüara teslim edilecektir. Bir nevi şahıs
lara temizleme yapılacaktır. Gecekondu şahıs
lar arazileri üstünden temizlenecektir. Yahut 
umuma ait arazi üzerinde temizleme yapılacak
tır. Şahıslar, elbetteki bu temizleme yapıldığı 
zaman muazzam menfaatler elde edeceklerdir. 
Kamu idarelerine ait araziler temizlendiği za
man da kamu idarelerinin de kendilerine göre 
hesapları olacaktır. Meselâ orası bir deniz kı
yışıdır, güzel bir plaj yapmak isterler veyahut 
burası kıymetli bir arazidir satıp ondan para 
elde etmek isterler, veyahut burada söylenmesi, 
hesaplanması mümkün olmıyan birtakım he
sapları olabilir. Bu bakımdan tafsiye bölge
lerinin bu önemi vardır. 

Islah bölgeleri ise; ıslah bölgelerini tesbit 
ederken ıslah bölgesinin dışında bırakabilecek 
istediği yerleri. Ve olabilir ki, siyaset de karışa
bilir, bizim tarihimizde görülmüştür, bu işe 
politika da karışabilir, uzak bir ihtimal, fakat 
mümkündür. Bunun da hesaplanması lâzım
dır. Öyle ıslah ve tasfiye bölgeleri için 
hiç olmazsa bâzı çerçeve teşkil edecek ölçüler 
konulmasına ihtiyaç vardır. Nitekim bizim tek
lifimizde ki, ellerimizdeki metinlerde 10 ncu say
fadadır, 2 nci madde olarak, «Gecekondu böl
gesi gecekonduların kesif olarak bulundukları 
bölgeler ile gecekondu yapımına ayrılacak böl
gelerdir.» Bu kanunun sisteminde önleme böl-
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geleri yedinci maddede tasrih edildiği için, bu 
ikinci fıkranın yarısı katılmaz ama, gecekondu 
bölgesi, gecekonduların kesif olarak bulunduk
ları bölgeler diye biz bir ölçü koymuşuz' meselâ. 
Hiç olmazsa bir kesafet ölçüsü koymuşuz. 
Şimdi gözümün önüne geliyor; Kuruçeşme sırt
ları değerli yerlerdir ve kesiftir. Şimdi bu 
maddeye göre burada bir ölçü yok. Öyle bir yö
netmelik yapılabilir ki, bütün bu takdir hakla
rını mahalline bırakır ve mahallinde de, şu Ku
ruçeşme sırtlarındaki gecekonduları oradan çı
karalım diyebilirler. Çünkü biz bir ölçü koy
madık. 

Biz nasıl ölçü koymuyorsak, yönetmeliği ya
pacaklar da bir ölçü koymıyabilirler. Bizim tek
lifimizin ikinci maddesinin altında bir açıklama 
daha vardır. «Gecekonduların toplu halde yapıl
mış olduğu beldelerde, belediyeler özellikle Ada
na, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gazian
tep, İstanbul, izmir, Samsun, Urfa ve Zongul
dak illeri sınırları içindeki belediyeler...» diye 
devam ediyor. Yani birtakım ölçü konulmuş olu
yor. Bendeniz şu ölçüyü teklif ediyorum; ıslah 
bölgeleri için: 

Gecekondu ıslah bölgeleri gecekonduların ke
sif olarak bulundukları bölgelerdir- Şüphesiz 
bu yönetmelikte bir eksiklik yapmryacak, yarın 
her hangi bir kimse kalkıp ela, kesif olan bölgeler 
gecekondu bölgesi değildir, dediği zaman onun 
karşısında bu kanuna dayanarak kaza merciine 
müracaat imkânını yaratan bir ölçü vereceğiz 
kanun yolu ile. Şüphesiz daha başka ölçüler de 
arkadaşların hatırına gelebilir. Yahut Komisyon 
veya ilgililer de daha başka ölçüler bulabilir. Ya
ni teferruata kaçmayan, fakat anahatları veren 
ölçülerin verilmesi lâzımdır. Tasfiye bölgeleri 
için bir ölçüyü ben şu anda tesbit etmiş değilim. 
Fakat mütehassıslar lütfetsinler, tasfiye bölgesi 
ıslah bölgesinden daha önemlidir. Tasfiye . bölge
sinin ölçüsü ne olacaktır? Hiç olmazsa komisyon 
izah etsin. Yani yönetmelikle yarın neler tasfiye 
edilecektir? Bunu ifade etsinler. Yani, tasfiye 
bölgesinde biz şu, şu vasıfta, umumi nitelikte 
olan yerleri tasfiye edeceğiz. Yoksa, canının iste
diği yeri tasfiye bölgesi ilân ederse biz bunun 
içinden nasıl çıkabiliriz. Birinci nokta bu. 

İkinci bir nokta, ikinci fıkrasında, «Bu bölge
ler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediye
lerin ve gerekse yardımcı olabilecek diğer daire ve 
kurumların durum ve imkânları da göz önüne alı

narak, İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin edile
cek şekil ve süreler içerisinde, mümkünse hava 
fotoğraflarında veya haritalarda, mümkün olmı-
yan yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilir.» 
diyor. Şimdi dikkat buyurursanız, bütün yapı
ların gayi'imuayyen bir müddet veyahut da yö
netmelikte gösterilecek bir müddet, yönetmelik bu
nu altı ay diyebilir, bir sene veya üç sene diye
bilir, niçin biz gecekonduya el koyuyoruz? Bu 
bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek be
lediyelerin ve gerekse yardımcı olabilecek diğer 
kurumların durum ve imkânları göz önüne alına
rak tesbit edilir, diyor. Bu tesbit işlemi Gece
kondu Kanununda yer alan en mühim işlerden 
biri. Bu işlemi biz bir süreye bağlamalıyız, mu
ayyen bir süreye. Bendeniz bu süreyi altı ay 
olarak teklif ediyorum. Eğer komisyon ve Ba
kanlık yetkilileri. «Hayır biz bunu az buluyo
ruz» derlerse; 9 ay olsun. Ama bu işin yapılması 
için bir süre buraya konsun. Aksi halde ucu açık 
bir bono veriyoruz. Bu açık bononun ne şekle 
geleceği ve bunun neticesinde halkın arzu ile bek
lediği bu Gecekondu Kanununun tatbikattmın ne 
olacağını kestirmek mümkün olamaz. Sayın Ba
kan düşünebilir ki, biz iktidardayız. Fakat ikti
darlarda gördük, değişiklil'ker olur, şu olur, bu 
olur. Bakanlar dahi bu müddetlere hâkim olama
mak durumuna girebilirler. 

O bakımdan burada altı aylık bir süre teklif 
ediliyor. 

Diğer bir nokta; «Yukarda belirtilen esaslara 
göre hazırlanacak hava fotoğrafları,» bu da be
şinci fıkra oluyor. «Harita ve krokiler, tesbit ta
rihlerini de ihtiva etmek suretiyle belediye en
cümenlerince öncelikle müzakere edilip karara 
bağlandıktan sonra onaylanarak, incelenmek üze
re İmar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Şimdi, 
muhterem arkadaşlarım, Ibunun altında, «Bakan
lıkça kabul edilen ve onanarak kesinleşen bölge
lere ait karar ve krokiler, belediye dairesinde 
ve bölge içindeki muhtarlıklarda herkesin göre
bileceği (bir yerde foir ay süre ile asılır ve keyfi
yet mutat vasıtalarla halka duyurulur.» deni
yor. Yani gecekondu ıslah ve tasfiye 'bölgelerini 
gösteren hu krokiler teslbit ediliyor. Encümen
den geçiyor. Bakanlığa gidiyor. Bakanlıktan 
geldikten sonra askıya çıkarılıyor. Şüphesiz bu 
askıya çıkarılmaktan kasıt her halde itiraz hakkı 
tanımak veyahut da aleniyet içindir. Ben itiraz 
hakkı tanımak bakımından <ele alıyorum. Şimdi, 



M Meclisi B : 103 29 . 6 . 1966 O : 1 

burada .encümene girdikten sonra bir itiraz hak
kı tanımak doğru olur ki, boşu boşuna encümen
den çıkacak Bakanlığa gidecek, bakanlıktan ge
lip iasüacak. O zaman efendim, feryat kopacak, 
yanlış oldu, idari bir tasarruf dur... Şurayi Dev
let v. s... Bilmiyorum, bu mekanizma hakkında 
yetkililer ne düşünürler, açıklarlarsa memnun 
olurum. 

Şimdi, bunların tesbitinden büyük şikâyetler 
olacağına göre encümen tesbit ettiği zaman bu
nu ilân etmeli, bu ilân için bir aylık müddeti de 
buraya konmalı, vatandaşın yapacağı itirazla 
birlikte Bakanlığa gitmelidir. Sonradan dâva yo-
liyle bakanlık birtakım fuzulî işgallerle uğraştı-
rılmamalıdır. Vatandaşları da yokuşa sürmeme-
lidir. Bunlar vatandaşların itirazı ile birlikte 
Bakanlığa aksettirilmeli ki, gerçek bir tesbiti 
yapmış olsunlar. 

Eğer, Komisyon bunu bir başka türlü anla-
mıyorsa, - belki başka türlü anlıyabilir - bende
niz bunu bu şekilde anlıyorum. Şimdi eğer bu 
nokta yapılırsa, hiç olmaızsa tarif «demeyiz, ıslah 
bölgesi neresidir, tasfiye bölgesi neresidir, bunun 

tarifi zordur gibi, bir açık olmıyan noktanın iti
raz yolu ile düzeltilmesi imkânını, öıbür taraf
tan kaylbettiğimizi bu taraftan elde etmek imkâ
nına sahiboluruz. 

Bendeniz bilhassa bu noktalar üzerinde du
ruyorum ve rica ediyorum, beşinci fıkrada, «Bir 
ay süre ile asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla 
halka duyurulur» dan kasıt vatandaşın hem bu
nu öğrenmesi, hem de itiraz hakkının doğması 
mıdır? Bu noktanm da açıklanmasını rica edi
yorum. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Çarşı ve 
mahalle bekçileri kanunu tasarısı için yapılan 
açık oylama sonucunu açıklıyorum. Oylamaya 
(237) üye katılmış, tasarı (2) çekinser, (29) ret 
oyuna mukabil (207) oyla meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 1 Temmuz 
1966 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

ı 
Kapanma saati: 19,00 

- » • • 
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Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısına verilen oyların sinucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 28 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 213 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç? 
Cihad Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin^ek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çel'kkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursalaoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
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Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Puad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Haçıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Ali Özkan 

AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

KIRKLARELİ I 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELt 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar j 
Muammer Dirik I 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy ı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar j 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 
Reşit Ülker 

ÎZMÎR 
Lebit Ytırdoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZH 
Maz'har Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Molâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
ŞevM Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

KASTAMONU 
Adil Toközlü 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
îhsam Kabadayı 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hat'ko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
F^vzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

VAN 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
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[Çekinser] 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıg 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tün ay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Pafesüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeg 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Sadi Binay 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçuba§ı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (I.) 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğhı (1.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıçoğhı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başjbakan) 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çeıtin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaan 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 

Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
îlhami Sancar (i.) 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaf 
Şeref Bakgık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Eırdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göla 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Urun 

KOCAELİ 
tsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan (I.) 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuj 
İsmail Hakkı Yıldırım 
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MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan (İ.) 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi <Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Oğüzdmir Tüzün (İ.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SllRT 
Abdülhalim Araş 

Miaibah Ongan 

SlNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

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

TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(I.) 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çeıtiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Çorum 

Yekûn 

» e « 
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MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMI 

103. BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın

da kanun tasarısı (1/160) (S. Sayısı: 105) 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCE]JİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile istan

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

IV 
A - HAKLARıNDA ÎVEDÎLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 

B - BLRÎNCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
ÎŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Caihit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım .suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı: 79) [Dağıtma tarihi: 1 . 3 . 1966] 
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