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- GECE-N TUTANAK ÖZETİ 

Hakkâri üyesi Necip Seyhan, uzun zaman
dan beri kapalı bulunan Hakkâri ili yolları, 

izmir Üyesi Mümin Kırlı, geçen hafta sona 
eren Türkiye Gür e 3 Şampiyonası ve 

Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy da, Güney 
illerinde çekilen gübre sıkıntısı ve alınması 
gereken tedbirler konularında gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 
Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin, Hak

kâri üyesi Necip Seyhan'ın ve 
DevleL Bakanı Boğan Kitaplı da Erzincan 

Üyesi Fehmi Baysoy'un yaptıkları gündem dışı 
konuşmalara cevap veridikr. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılacak seçim, henüz adaylar gösterilmemiş ol
duğundan, ertelendi. 

21 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bası 
maddelerinin değiştirilmesi bu Kanuna ek ve 
geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasa
rısı üzerindeki görülmeler tamamlandı; tümü 
kabul edilerek kanunlaştığı bildirildi. 

2 : 3 . 1972 Perşembe günü saat İS,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,19 da son 
verildi. 

Başkan 
Bafkanvekili 

'e reler Cenap Ege 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztiirlc-

SORULAR 

lazuı sondur 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcaîı'nm, Ayvalık ilçesinin yeni imar 
planına dair yazılı soru önergesi İmar ve İs
kân Bakanlığına göndsrilmhtir. (7/20) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık ve Altınova tütün 
kampanyasına dair yazılı soru önergesi, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/21) 

H - GETRİN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906, 
sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar 
günü yaplacak mahallî idare seçimlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil-
b t 'Meclisi 1/601; Cumhuriyet Senatosu) (İç
işleri vs Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Nüfus kanunu tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 
Adalet, içişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların

dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cum
huriyet 'Senatosu 1/50) (S. Sayısı : 75) (Da
ğılma tarihi : 2 . 3 .1972) 

3. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sa
yılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar 
günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/601; 
Cumîıuriyet Senatosu 1/66) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : '505; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
76) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1972) 

»»<«*•—•*• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 38 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(YoMama yapıldı.) 

BAŞKAN -— Ekseriyetimi* 
relere başlıyoruz. 

vardır, müzake-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karakii-
çük'inı, İzmir Üyesi Mümin Rırh'nın 29 . 2 . 1972 
tarihli 37 nci Birleşimde Türkiye Güreş Şampi
yonası konusunda yaptığı gündem dışı konuşma
ya cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Adnan Karaküçük İzmir Senatörü Sayın Mü- j 
m in Kırlımın konuşmalarına cevabî bir konuş- ! 
ma yapacaklar. | 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN ' 
KARAKÜÇÜK (Maraş) — Muhterem Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

İzmir Senatörü Sayın Mümin Kırlı, 29.2.1972 
günkü oturumda yaptıkları gündem dışı konuş
ma ile, bize, güreşimiz konusunda görüşlerimi
zi arz etmek imkânı vermiş olduklarından dola
yı kendilerine yüksek huzurlarınızda teşekkür 
etmek istiyorum. 

Değişik açılardan ele alman son güreş birin
ciliklerimizi izah etmeden »önce, durumu, genel 
olarak şöylece sunmayı yararlı bulmaktayım : 

Hepimizi olduğu kadar bütün Türk toplu
munu her yaş «ağıyle yakından ilgilendiren gü
reşimizin bugünkü durumu hiç de iç açıcı değil
dir. Bunu kabul etmekle beraber, yıllar yılı 
Dünya Olimpiyat şampiyonları yetiştiren, ha
len sinesinde binlerce şampiyon namzeti bulu
nan güreşimiz neden bu noktaya gelmiştir, dü
şünmemiz icabeder. 

Bunun nedenini, yakın maziye dönüp, çağ
daş uygarlıklarla bisim bu konudaki çalışmala-

ve rımızı özetle eleştirirsek, tam olarak teşhis 
tayin edebiliriz. 

İkinci Cihan Harbinden çıkmış memleketler 
npirsş veya genel olarak sporda henüz toparla-
namamış ve iyi bir çalışma düzeni içine gireme
miş oldukları bir zamanda uluslararası güreş 
müsabakaları organize edilmiştir. O yıllarda hu 
müsabakalara katılan memleketler sayısı da, 
yukardaki açıklamalarımızı teyide der durumda
dır. Meselâ, 1948 Londra Olimpiyatlarına 8 dev
let katılmıştır. Daha sonra, her geçen gün işti
rak eden millet adedi çoğalmıştır. Güreşte ta
mamen ilmi bir yönde çalışma ve araştırma dü
şeni içine giren yabancı memleketler, bizim ata 
mirasımız olan oyunlarımızı filmlerle tespit 
ederek ve bizden antrenör alarak öğrenmiş ve 
kendilerine mal ederken, değişik yeni oyunlar 
aramış ve bulmuşlardır. Buna paralel olarak 
güreşte sistem değişikliğine gidilmiş, tamamen 
ilmî çalışmayı gerektiren performans ve kon-
düıyon esasları üzerine oturtulmuştur. Biz ise, 
«Bunun ustasıyız, bizim sırtımızı kimse yere ge
tiremez» sîoganlariyle avunup, bir türlü yeni 
çalışma ve araştırma sistemlerine girememiş bu
lunmaktayız. 

Netice olarak; güreş çalışmaları olan memle
ketler dev adımlarla ilerleyerek arayı kapatıp 
geçerken, biz ise çok ağır bir tempo ile ilerle
memize devam etmiş bulunmaktayız. 

21 - 25 Şubat tarihleri arasında Türkiye 
Serbest ve Greko - Romen Şampiyonasına gelin
ce : Bu şampiyonaya 419 serbest, 267 (greko - Ro
man güreşçisi, Türkiye'nin bütün bölgelerinde 
yapılan deplasmanlı grup şampiyonasından alı
nan neticelere göre iştirak etmiş, bunun içinden 
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yalnız Ankara'dan 130 serbest, 67 greko - Ro
men güreşçisi malıaîlen katılmışlardır. Diğerle
ri da Silâhlı Kuvvetler, yüksek okullar, orta 
ve liselerle, müessese İmlüpieriınizdir. 

Bu kadar sayıda güreşçinin katıldığı büyük 
organizasyona ihtiyaç duyulmasının (birçok se
bepleri vardır. Evvelâ, federasyon yeni teşek
kül etmiştir. Güreşçisinden hakemine ve idare
cisin s kadar elindeki imkân ve kabiliyetleri bü
tünüyle görmek, tanımak ve tanıtmak, netice 
itibariyle güreşimizden insangüeü envanterini 
elde etmek amacı güdülnıüştür. 

Akdeniz oyunları öncesinde, 25 Ağustos 1971 
t asi binde Sofya'dakİ Dünya Şampiyonasında ta
kımlarımızın aldıkları netice ile Akdeniz oyun-
hn. neiieelerini mukayese etmek mümkün de
ğildir.. Bu bizi yanlış yorumlara ve yargılara 
götürebilir. Dünya şampiyonasında serbest onun
cu, greko - romende sekizinci olan takımız, Ak
deniz -oyan'arında süz sahibi olan devletlerin 
katılmamaları sebebiyle 14 altın madalya al
mıştır. TAI, küçümsenecek bir netice değildir, bu 
neticeyi alanlara peşinen tefekkür etmek iste
rim. 

Bu organizasyon, aynı samanla bu çelişikli
ğin bir o üzümü olmuştur, Nitekim, Akdeniz 
oyunla-unda altın madalya alan altı güreşçi yer
lerini yani elamanlara terk etmişlerdir. Memle-
ketimizds ilk defa bu genişlikte yapılan organi
zasyonda birçok aksaklığın olduğu, bazı hakem
lerimizin yetersiz kaldıkları da bir hakikattir. 
Bir kısım antrenörlerimizin spor sağlığı ve ma
saj yününden tam bir bilgiye sahibolmadıklan 
da bir gerçektir. Bu neticeleri istihsal-edip gör
memiz nedeniyle, güreşimizin kalkınması ve her 
birimizin büyük bir içtenlikle arzu ettiğiniz se-
viye}^ gelebilmesi için kya ve uzun vadeli çalış
ın alarımız olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
(Kirişimizin daba ileri ssviyeye götürülmesi 

için alınmış veya alınacak olan tedbirleri kısa
ca enselemek içeriri, ladese güreşte değil, tüm 
spor drJ.'aeında, Batılı anlamda ilmî çalışma dü
zeyine bugüne kadar bir türlü gidilememiştir. 
Bu konuyu gerçekleştirebilmek için de şu ted
birleri düşünmekteyiz, 
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| Ankara'daki Yaşar Doğu Spor Salonunun 
bir güreş eğitim merkezi haline getirilmesi için 
emir vermiş ve çalışmalara başlatmış bulunmak-
tayım. Antrenör ve hakemler, bu eğitim merke
zinde. ilmin ışığı altında kurs ve seminerlere 
tabi tutulacak ve kondüsyon çalışmaları, spor 
sağlığı, sporcu beslenmesi hakkında bilgili kı
lınmaları sağlanmış olacaktır. 

Yukarda da belirttiğim gibi, güreşçiden ba
şarı bekleyebilmek için en önemli sorun, bu 
gençleri iş sahibi yapabilmek ve beslenmelerini 
temin edebilmektir. Bu konuda, sadece Bakan
lığımızdan çözüm bulacağımızı beklemek müm-
,"i'n "enidir Kanaatimizce, bunu Gençlik ve 
'n-e Ba^uhtima yüklemek ve bunun çezümii-

-•»~ı-"ni vj;-n beklemek hiçbir zaman bizi 
-•> u yn.a ş rnuemez. Özel ve bütün kamu ku-

ı 1 ğ'-nmı?1!1 güreşçi ve sporcuları himayeleri-
_ •> -< n v ıvl-> dar zamanda büyük mesafeler 
-̂ Ae •" .- uk- Aks-" 'halde, yıllar yılı güreş kamp-

'- ı r -:-nlc-'-:rQ> sporcu beslemek de uygun 
m ı ̂  "" ° e dj İme m a Lidir. 

îi:n.„;ı Parlamentoda açıklığa kavuşturmak 
's istedim. 
\ 
j Ayrıca, güreş sporumuzun bütün yurda den-
| ^eli ve kitleye dönük bir şekilde yaymak için 
î ^erekli inceleme ve çalışmalara başlamış bulun-
I maktayız. 
i Se*0""eu ve spor idaresine ödenen 24 liralık 

^evrelye ile üç öğün beslenme ve barınmanın 
\ zorluğunu takdirlerinize bırakmak istiyorum. 
ı Bu konuda, yollukların artırılması ve diğer sos

yal imkrnlar için çalışmalara başlamış bulun
maktayız. 

înzünrü bitirirken arz edeceğim en önemli 
Inenm güreş ve sporun ilmî ve modern usullere 
uygun olarak yapılması, bunun için de sağlık 
m^dneebririn, kamp ve eğitim merkezlerinin 
biran önce kurulup işletilmesi şarttır. T3u ise, 
ki ıır bir yatırım ve malî olanakla çözümlenecek 

: lir konu delildir, 
i 
I Pek âcPer^i arkadaşlarınım, basta ata spo-
! rumuz olan güreş ve bütün spor dallarında gös-
| teree-ekleri hassasiyete peşinen teşekkür eder 
I Yüee e?enatovu saygılarımla selâmlarım. 
5 - • •- . -

| BAŞEA2* — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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v - aöRüşt 
1. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki kanım tasarısı
nın Millet Mecl'since kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, UlaşUnna i'*5 

İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kundan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/161; 
CıımJiuriyet Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) 
(t) 

BAŞKAN - - Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin 4 ncü sırasında bulunan 6785 sa
yılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapıl
masına dair olan 70 sıra sayılı kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon Karâhisar 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Efendim,, önerge üzerinde sez 
isteyen?... Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının mü
zakerelerine başlıyoruz. 

Raporun ve maddelerin okunmasını veya 
okunmamasını oylarınıza, arz ediyorum. Okun
masını arzu edenler?... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon yerini almıştır. 
Tümü üzerinde söz isteyenler?... Yok. Mad

delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir Bu
yurun efendim. 

6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 6785 sayılı Kanunun 2, 4, 6, 7, 
8, 11, 16, 18, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32, 33, 34,.35, 

(1) 70 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

LEN İŞLER 

37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nei maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Efendim, bu kapsam maddesi
dir. Şimdi diğer maddeleri okutuyorum, sonra 
1 nei maddeyi tekrar oylayacağız. 

Madde 2. — Belediye sınırları içinde yapıla
cak bütün yapılar içim ruhsatiye alınması mec
buridir. 

ilgili şahsa ruhsatiye vermeye, kanunî sebep
ler dolayısıyle bunu geri almaya veya fesih ve 
iptal etmeye belediye başkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz mü istiyor-
ınnıız Sayın Öztürkçine?... 

RİFAT ÖÇTÜRKÇİNE (istanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir yazı var, okutup ıttılaınıza 
arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6785 sayılı Kanun müzakeresi esnasında, ma

zeretime binaen hazır bulunamayacağım zaman
larda, Bakanlığım görüşünü yüksek huzur
larınıza getirmek üzere Bakanlığım müsteşar 
muavini Rıza Polat, Planlama ve İmar Genel 
Müdürü Halim. Emirhasanoğlu, Belediyeler Tek
nik Hizmetler Genel Müdürü Orhan Doğan, 
Hukuk Müşaviri Ayla Sanman'ı vekil ettim. 

Saygılarımla arz ederim. 
imar ve iskân Bakanı 

Serbriilent Bingöl 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurun 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeni;!; evvelâ 1 nei nıarlde üzerinde söz is
temiştim. Çünkü Cumhuriyet Senatosunun Ge-
oioi Komisyonunun kabul etmiş olduğu madde
ler ile Millet Meclisinin kabul ettiği, maddeler 
?ra?mda büyük fark var. Eğer, 1 nei madde üze
rinde doğrudan doğruya söz verilmiş olsa idi, 
o ?aman bendeniz Millet Meclisinden gelen met
nin esas alınması hakkında müdafaamı yapa
caktım. Bu imkândan maalesef mahrum kal
dım. 

Şimdi, 2 nei madde üzerinde konuşmaya baş
lıyoruz. 

«Belediye sınırları içinde yapılacak bütün 
yapılar için ruhsatiye alınması mecburidir.» 
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Komisyonumuz, eski mer'i kanunda da 2 noi 
madde olarak mevcudolan bu hükme şu fıkra
yı ilâve etmek suretiyle getirmeyi uygun gör
müş 

«ilgili şahsa ruhsatiye vermeye, kanunî se
bepler dolayısıyle bunu geri almaya veya fesih 
ve iptal etmeye belediye başkam yetkilidir» 
diyor. 

Şimdi, böyle bir fıkraya esasında lüzum yok
tur. Tatbikatta bu 2 nci maddenin şimdiye ka
dar adlî yönlerinden mağdur olan vatandaşlar 
yoktur. Bu itibarla 2 nci maddenin değiştiril
mesine lüzum yoktur. Bu bakımdan metinden 
çıkartılmasını saygı ile arz edeceğim. Zira, ruh
sat almış olan herhangi bir vatandaşımızın ruh
satını parti mülâhaza ve nedenleriyle günün 
birinde belediye reisi iptal ettiği takdirde, bü
tün kanunî hakları vatandaşın elinden alınmış 
olacaktır. Bu itibarla kanunî sakınca da var
dır. Maddenin metinden çıkartılmasını arz ede
rim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Sayın sena
törler; bir iki cümle söylemek için huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu ilâve edilen madde son derece tehlikeli
dir ve Türkiye'de çok değişik kriterlerde bulu
nan belediye başkanları hesaba alınmaksızın 
konulmuştur. 

1 400 belediyenin aşağı - yukarı 150 kada
rı teknik elemanı olabilen belediyelerdir ve 100 
bin nüfusun üzerindeki belediyeler 17 kadar
dır. 1985'te 100 bin nüfusun üzerindeki beledi
yeler 52'yi bulacaktır. Bu maddenin ilâve 
edilmesi ile özellikle, küçük belediyelerde ruh
satiye politik nedenlerle verilecektir ve bizzat 
belediye başkanlarının kendileri yıpranmış ola
caktır. Bunun için bu maddenin konulmama-
smı ve daha geniş malûmat isteniyorsa, bu ko
nuda, Bakanlığın sevk ettiği ilk tasarıda -ki 
gerekçe ne ise, Hükümetin onu Yüce Senato
ya açıklamasını istirham ediyorum. 

Ayrıca, bâzı belediyelerde imar müdürlükle
ri buna muhataptır. Bu maddeyi koyduğunuz 
zaman, imar müdürlüklerinin vermekte olduğu 
ruhsatiyelerin verilmesi ve geri alınması, mev
zii imar planlamadaki durum son derece karı
şıklık doğuracaktır. Eğer bu maddenin daha 

geniş ölçüde açıklanmasına lüzum görülürse 
-ki bendeniz ihtiyaç görüyorum- Hükümetin 
bu konuyu açıklamasını ve 2 nci maddenin de 
çıkarılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba-
büroğlu. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu, Komisyon 
adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

6785 sayılı imar Kanununun 2 nci madde
sindeki mevcut hüküm; belediye sınırları için
de yapılacak bütün yapılar için, belediyeden 
ruhsatiye alınması mecburiyetini ifade ediyor
du. 

Bu tatbikat içerisinde, memleketimizde ve
rilmiş olan ruhsatlara çok defa Danıştay nez-
dinde itirazlar vâki olmuş ve Danıştay; bele
diyelerden, belediye reisinin mi, belediye encü
menin mi, belediye meclisinin mi bizatihi bu 
yetkileri haiz olup olmadığı konusunda vaki 
olan müracaatları iptal etmek suretiyle reddet
mişti. Biz, bu maddeyle konuya aydınlık ge
tirmek suretiyle, 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nu hükmü muvacehesinde, belediye başkanları
nın doğrudan doğruya mesuliyetlerini deruhte 
edecekleri ve bu ruhsatiyelerin alınmasında, 
verilmesinde ve iptalinde belediye başkanları
nın yetkili kılınacaklarını sarih bir hükme bağ-
mak suretiyle bu 2 nci maddenin getirilmesini 
öngörmüş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bu 2 nci 
maddenin metinde kalmasında, 6785 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin tadilinde zaruretler 
vardır. Bu hususu sayın arkadaşlarımın dik
katlerine arz etmek isterim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara-
ciğaglıoğlıı. Buyurun. Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saym Baş
kan, cok değerli arkadaşlar; 

6785 sayılı imar Kanununun bazı maddele
rinle değişiklikler yapılması hakkındaki kamun 
tasarı Millet Meclisinden geldikten sonra, bizim 
«açiei Komisyonumuzda müzakere edilmiştir. 
Bu müzakere sırasında, tanzim edilen şu rapora 
göre, görülüyor ki, Millet Meclisinde 4 neü mad-
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deden itibaren 4, 6, 7, 8 ve saire tadil gördüğü 
holde, 2 nci madde ayrıca tadil görmek iedir. 
Bunun gerekçesi tanzim edilen raporun ikinci 
sayfasında yazılıdır. Bu kısımla Danıştay içti
hadından da bah solunmak t a ve buna istinadet-
tıirilmektedir. Esbabı mueibesi bu. 

Muhterem arkadaşlar, «(Belediye sınırları 
içinde yapılacak bütün yapılar için ruhsatiye 
alınması mecburidir» hükmüne karşı ben hiçbir 
itirazda bulunmuyorum. Tabiî ki, bu mecburi
yet vardır, olacaktır ve böyle olması da gerek
lidir. Ancak, 2 nci fıkra beni biraz düşündürü
yor: «ilgili şahsa ruhsatiye vermeye, kanunî se
bepler dolayısiyle bunu geri almaya veya fesih 
ve iptal etmeye belediye başkanı yetkilidir.» 

Arkadaşlar, İstanbul'da görev -almış, İstan
bul Belediyesinin birçok meselelerini ele lalnuş 
ve aynı zamanda istanbul'da senelerce bulun
muş bir arkadaşınız olarak ifade edeyim ki, be
k l i y e başkanı hangi partiden olursa olsun öne
mi yok, kim olursa olsun, ister doktor olsun, is
ter mühendis olsun, ister eski vali olsun, bu da 
önemli değil; yalnız, «İş, partizan bir iş mâhi
yetinde oluyor mu, olmuyor mu?» asıl mühim 
olan mesele budur arkadaşlar. Kim iktidarla 
olursa olsun, kim belediyeyi elinde bulundurur
sa bulundursun, belediye reisimin ruhsat verme, 
ruhsat alma mutlak yetkisinin karşısındayım 
arkadaşlar. Yapmayın bunu, bu is doğru değil

dir. Bu bir heyet tarafından verilmelidir, yir.o 
bir heyet tarafından iptal edilmelidir. Âdeta bu 
ruhsat, mahkemelerin verdiği bir ilâm mahiye
tindedir. bir ilâm gibidir. Getirir mühendisleri, 
mimarları, altına imza eder, projelerini verir
ler ; «Uygun mudur, değil midir» kurullardan 
çıkar; kurul «evet» der, ruhsat verilir. Bir ku
rul «evet» der, fakat belediye raisi ruhsat ver
mez... Olur mu bu arkadaşlar? Ruhsat verir, al
tından bir iş, bir şey çıkmaz fakat, canı sıkılır, 
bir tezkere belediyeye, ruhsatı geri aldım» eler 
belediye reisi. Nasıl şey bu arkadaşlar? Bu de
mokratik hayat içinde, hiçbir esas tetkik edil
meden, hiçbir mesuliyet ve müeyyidesi bulun
madan, bir belediye reisinin mutlak keyfine böy
lece işin bırakılmasında büyük sakınca okluğunu 
neden bizim Yüksek Komisyonumuz düşünmedi, 
ben buna hayret ediyorum. Millet Meclisinden 
geçmiş böyle bir madde yok. Niçin tedvin ettiniz 
bunu? Hangi zaruretlerle? Bu hususları lütfen şu 
kürsüden izah buyursunlar. Arkadaşlarım,-bu hu- | 
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sus üzerinde çok duralım; yarın başımız çok ağ
rır. Kim iktidarda bulunursa bulunsun, hiç öne
mi yok, kendi adalılarınızı getirn'sinis, belediye 
reisi yaparsınız onlar canınızı yakar. Onun içici 
yapmayınız, şahıslara bırakmayım^. Şahıslara 
bırakacak zamanda değiliz; acılarını, ıstırap:arı
nıl gördük. 

Kıymetli arkadaşlarım, bizini meselelerimizi 
uzun usun anlatmaya hacet yoktur; Türkiye'nin 
basma neler gelmişse, böyle, fertlere verilen bü
yük salâhiyetlerden çekiliştir. Tarih banuBla do- -
ludur. Bu salâhiyetlerin mesuliyetleri belki var, 
maddî, manevî mesuliyetleri var ama, <-'Ba'de 
harabül Basra», atı alan Üsküdar'ı geçer; sisin 
verilmiş haklı ruhsatınız 'bir kalemde iptal edi
lir ve siz inşaatı durdurursunuz, ondan sonra 
da, arkasından, Danış taya müracaat eder, bele
diye reisi hakkında tazminat davası açarsınız, 
ama. aylar lallar geçer ve siz de büyük bir zara
rı:! içine girmiş olursunuz. Onun için arkadaşla
rım, benim kanaatimce, Senatonun bu meseleyi 
tetkik eden komisyonu, hiç bir esaslı mucip se
bebe istinadettirmeden getirdiği bu maddeyi 
lütfen geri alsın, 

Saygılarımı susarım, (Alkışlar) 
DAŞKAN — Teşekkür ederim, S'^yın özden. 
G'EOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK AE-

TlTEHAÇ (Yozgat) — Sez istiyorum Sayın 
Başken. 

BAŞKAN — Sıryın Artukmaç söz verece
ğimi zatıâlinize. Yalnız bir noktayı muhterem 
arkadaşlarıma açıkça ifade etmek mecburiye
tindeyim, Biliyorsunuz, bu tasarının görüşül
mesi 'sıkışık bir zaman içerisine girmiştir. O 
bakımdan, Komisyondan Başkanlığa yardımcı 
olmalarını istirham ediyorum. Burada bir iki 
tane önerge var, müsaade ederseniz, onlar hak
kında da Komisyonun ve Hükümetin muvafa
katimi alayım, var mı yok mu; ona göre bir söz 
vereyim efendim. 

GbçiGi KOMİSYON SÖECÜSÜ SADIK 
ABTIJEMAÇ (Yozgat) — Efendim, müsaade 
buyurursanız burada bir iki kritik nokta var
an', onları arz edeyim ondan sonra, 

BAŞKAN — Buyurun S?ym Artukmaç. 
GEOİDİ KOMİSYON SöZOtJSÜ SABIK 

AP-TUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem arkadaş-
krım, evvelâ şunu arz etmek istiyorum: Bu 
tasarı geldiği zaman, dokuz - on maddeden iba
retti. Millet Meclisine gelince, Millet Meclisi 
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Komisyonunda birkaç madde eklendi. Ondan 
sonra Mecliste müzakere edildi ve orada da bir» 
kaç madde eklendi. Sonra Senato Komisyonu
na geldi ve orada da üç - dört madde eklenmiş 
bulundu. Bu suretle de kanun huzurunuza gel
miş bulunuyor. Sayın özden arkadaşımız «Bu 
madde yoktu, niçin geldi?» diyorlar. Diğer mad
deler hangi şekil ve usul ile gelmiş ise, bu mad
de de aynı şekilde bir ihtiyaç gözönüude tutu
larak yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunu
yor. 

Şimdi bu maddede niçin değişiklik yapıldı
ğını arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım dediler ki; «Belediye reisleri
ne mutlak salâhiyet vermek doğru değildir. Ne
tice itibariyle bu partizanlığa gider.» 

Burada, partizanlıkla vesaire ile ilgisi olma
yan mevzular içerisindeyiz, onları konuşmamak 
gerektiği düşüncesindeyim, nötr olarak kanu
nun müzakeresini yapmak gerektiği inancında
yım. 

Bunu arz ettikten sonra şu hususlara temas 
etmek isterim: 

Bir inşaat ruhsatiyesi alınacak... Nasıl alına
cak? Vatandaş dilekçe verecek. Dilekçe gele
cek. Nereye? Palan yerin belediye reisine. Be
lediye reisi bunu havale edecek. Nereye? Fen 
dairesine, küçük yerlerde fen memurluğuna. 
Fen memuru kendisine göre, kanuna uygun olup 
olmadığını tetkik ederek, belediye reisine arz 
edecek. Belediye reisi de, «Bu ruhsatnameyi va
tandaşa verdim» veya «vermedim» diyecektir. 
Bugünkü tatbikat da budur. Ama, yine bugün
kü tatbikatta şu da var muhterem arkadaşla
rım: Vatandaş geliyor, belediye reisi «Rursat-
name vermedim» diyor ve hemen dava açılıyor. 
Danıştaya diyorlar ki; «Efendim, belediye reisi 
yetkisinin dışına çıkmıştır. Belediye encümeni 
tarafından ruhsatname verilmesi gerekirkîiı, 
belediye reisi karışmıştır; yahut da, belediye 
meclisi tarafından ruhsatname verilmesi gerek
tiği halde, belediye reisi bu işe el koymuştur. 
Bunun iptalini isteriz.» Bu şekilde Danıştaya 
açılmış olan yüzlerce dâva vardır. Danıştay bu
nu tetkik ediyor ve diyor ki; «Bu iş için kanun
da sarahat yoktur.» 

Zaten, yürürlükte olan kanunun 2 uci mad
desi de aynen şöyle söylüyor: 

«Madde 2. —- Belediye sınırları içinde yapı
lacak bütün yapılar için belediyeden ruhsatiye 
alınması mecburidir.» 

Burada «belediyeden» diyor. Belediye kim? 
işte burada münazaa noktası bu oluyor. «Bele
diyeden ruhsatiye alınması mecburidir.» dediği
ne, göre, belediye nedir? 

Belediyenin çeşitli organları vardır. Beledi
ye reisi bir, belediye encümeni iki, belediye 
meclisi üç. işte maddedeki «belediyeden» keli
mesi ihtilâflara, iltibaslara mahal verdiği için, 
Devlet Şûrasının da kararına uyarak, biz Ko
misyonunuz olarak bunu vuzuha kavuşturmak 
istedik. 

Danıştay kararında, «Kanunda sarahat yok
tur, kimin isin vereceği hakkında; ancak, izin 
verme yetkisi icraya ilişkin bir tasarruftur, bu 
sebeple ruhsatiye vermek yetkisinin belediye
nin icra organı bulunan belediye başkanına 
aidolması lâzımdır.» diyor. 

Karar şöyledir : 
«Bu izinleri vermek yetkisi icraya ilişkin bir 

tasarruf olması itibariyle, icra organlarına 
aidolması lâsımgelir. Bunun aksine bir düşün
ceye ve tatbikata revaç ve cevaz verebilmek 
için, açık ve kesin bir kanun hükmünün mevcu
diyeti şarttır, inşaat izinlerinin belediye meclis
lerince veya belediye encümenlerince müzakere 
edilerek karara bağlanması için de hiçbir ka
nun hükmü yoktur. Şu halde, inşaat ruhsatı ve
rilmesi hususundaki yetki, belediye başkanına 
aidolması lâzımdır.» 

Bu kararlardan birisinin tarih ve numarası
nı arz edeyim; 6 ncı daire, 9 Nisan 1962 tarih, 
957/2364 - 962/1390 sayılı Karar bunlardan bi
risidir. 

Bu hüküm, Danıştaya binlerce dava açılma
sını sağlayacak ve vatandaşları tereddüde dü
şürmemek için huzurunuza getirilmiş yeni bir 
hükümdür. Komisyonunuz, lüzumlu ve faydalı 
bir hüküm olduğu inancındadır. Bu bakımdan 
kabulünü istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Komisyondan bir sualim ola
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babüroğlu, 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Söz iste

miştim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Söz sorudan önce olmaz efen
dim, soru düşer zira, Komisyon yerinde efen
dim, 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. ü.) — Sayın Başkan, anlaşılıyor ki, 
Komisyon husumet yönünden bir engeli ortadan 
kaldırmak için bu maddeyi getirmiş bulunuyor. 
Belediyelerin hükmî şahsiyeti vardır. Acaba 
Hükümet bu maddenin son cümlesine katılıyor
um? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Devamla) — Sayın Başkan, Ko
misyon müzakere ederken Hükümet temsilcileri 
ve Sayın Başkanımız hazır bulunmuştur ve on
ların da mütalâası ile Komisyonda bu şc-kikle 
karar verilmiş ve bu şekilde huzurunuza geti
rilmiştir. 

Arz ederim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SEB3s/L3NT 

BİNGÖL — Söz istiyorum. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

ben de daha evvel söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşım, süz verebil

mem için Hükümetin ve Komisyonun konuşma
sını bitirmesi lâzımdır. Şimdi do Hükümet söz 
istiyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

Tetkik buyurduğunuz 2 nci maddenin 2 ı:c.i 
fıkrası, sayın komisyon sözcüsünün de belittiği 
gibi, bir sebep tahtında ele alınmıştır. Bakanlık 
olarak biz zaman zaman «belediye» tâbiri veya
hut «Belediye 111001181-» tabiri arkasına kimin 
temsilci olduğu suali ile karşılaşmaklayız. 1580 
sayılı Belediye Kanunu bunu gayet sarih ola
rak tarif etmiştir; fakat buna rağmen de ihti
laflı konular ortaya çıkmakta ve Danıştaya ka
dar da uzanmaktadır. Komisyon bu durumu 
nazarı itibara alarak, böyle bir teklifle karşı
nıza çıkmış bulunuyor. Ancak tahmin ediyorum 
ki, komisyonun ümidettiğinin ötesinde hüküm
ler getirme temayülü vardır. Bu maddenin 1 nci 
pragrafında ruhsatiye alınacağı ifade ediliyor. 
Nereden alınacağı belli, yetkili organlar belli; 
buna ilâveten getirilmiş olan 2 nci pragraf san
ki bunu kâfi görmemiş de, belediye reisine, ilâ
veten bazı yetkiler tanımak g*ibi bir manaya da 
gelebilir. Biz Hükümet olarak, bu fıkranın bu 
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durumundan endişe duymaktadır. Aran edilen 
istikamette bir fayda sağlarken, diğer taraftan 
da mahzurlu, durum meydana getirecektir. 
Onun için özür dileyerek arz ediyorum; bu 
hükme katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ba
kan. 

Elendim, söz isteyen arkadaşları okuyorum: 
Sayın Ucuzal, Sayın Akça, Sayın Türkmen. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

3a; ,:,ı cVdon'in fikrine iştirak etmemeye im
kan yoktur. Tatbikatta bir sürü zorlukları he
pimizin bildiği g\doi, çıkm.r.ktadır. Bunları ya
ratan da bilhassa belediye TPİdorinin tutumu
dur. Aslmda ; 1580 sayılı Kanun. i ılediye reisi
ne bu yetkiyi vermektedir. Şimdi sayın komis
yonun tedvin ettiği maddenin birinci fıkrası 
aslında anakaramda mevcut. Bu yetki tamamen 
belediyenin yetkisi içerisinde; belediye hudut
ları içerisinde inşaat yapacak vatandaşlar da 
belediyeye müracaat etmek mecburiyetinde
ler, 

İkinci fıkrayı okuduğumuz zaman bir du
rumla karşı karşıya geliyoruz. O da şu : Gayet 
tabiî; müracaat, belediya reisine yapılacaktır. 
Belediye reisi yapılan müracaatın kanunlara 
uygun olup olmadığını, şehir imar planına uy
gun olup olmadığını, kendisinin emrinde bulu
nan yetkili organa havale ettirmek suretiyle 
tetkik ettirecek ve neticede ruhsat ya verilecek 
ya veriimej^ecektir. Bu, normal ruhsatın veril
mesinde kanunsuzluk varsa, organla beraber 
belediye reisi kanunlara karşı mesul. Bu da ta
mam. Ama, burada sayın komisyonun tedvin 
ettiği fıkraya gelince; belediye başkanı lâyüsel 
bir yetkiye sahip kılmıyor. İsterse her türlü 
formalite kanunlara uygun olsun, «vermiyo
rum» dediği zaman bu ruhsat verilmeyecek ve 
vatandaş da istediği şeyi yapamayacaktır. Ve
yahut kanunlara uymayan bir teklif gelecek, 
yetkili organ, kanunsuzluk sebebiyle ruhsat 
veremeyecek duruma geldiği anda, reis çağıra
cak yetkili fen işleri müdürünü, bu tedvin edi
len fıkra hükmüne göre «ruhsat vereceksiniz» 
diye yetkili şahsı kanunsuzluklarla karşı karşı
ya bırakıp ruhsatın verilmesine sebebiyet vere
cektir. 
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Şimdi, her ne kadar Danıştay boyla bir ka
rara gitmişse de, benim anladığım şey şu : El
bette Danıştaya açılan davada muhatap, bele
diye reisidir. Çünkü, başka yetkili uzuv yok, 
Belediyeyi temsil eden şahıs, belediye reisidir. 
Danıştay, bunu söyleyecek. Ama, daha başında 
siü, belediye reisini layüsel bir yetki: ile dona
tırsanız, aslında bası ihtilâfları önleme gibi bir 
düşünce olmasına rağmen, bundan sonra ba
şa çıkamazsınız arkadaşlar. Bir belediye reisi 
istediğine ruhsat verecek, istemediğine ruhsat 
vermeyecektir, öyle. Hatta, bu fıkranın arkası
na sayın komisyon, «Belediye reisi hakkında 
Devlet Şûrasına gidilemez» deseydi daha iyi 
olurdu yani. Aslında böyle bir yetki ile beledi
ye reisini yetkili kılmaya kendimizi yetkili bul
mayalım. Belediye reislerinin muhatabolarak 
mesulyetini kabul ederken, yetkili organların 
vereceği izne belediye reislerini uydurmak mec
buriyetindeyiz. Aksi halds bv, isin içinden çıka
mayız sevgili arkadaşlar. 

Hür jiletlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür eieria Sayın Ucuz-

al. 
Sayın Akça, buyurunuz efendim. 
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem senatör arkadaşlarım; 
Belediye başkanlarına tanınmış olan salâhi

yetin hukukî bakımdan doğuracağı sakıncaları 
arkadaşlarım izah ettiler. Bendeniz, burada 
Komisyonun verdiği izahata cevap vermek için 
söz almalk mecburiyetini hissettim. 

Devlet Şûrası, idarî tasarrufların iptali 
için müracaat edilen son mercidir. Fakat, Ko
misyonun zihniyetine hayret ettim; idarî bir 
tasarrufun teşriî bir tasarrufa emsal teşkil et
mek suretiyle teşriî tasarrufun yapmış olduğu, 
sepk eden faaliyetlerinin esasını idarî tasarru
fa bağlamak sakîm bir yoldur. Biz, kanun ya
parken, Devlet Şûrasının bu husustaki içtiha
dını nazarı itibara almak mecburiyetinde deği
liz. İstişarî mahiyette yapılacak olan bir mü
racaat sureti kaüyeds teşriî tasarrufa mani ola
maz. Binaenaleyh, münferit bir hâdisede, 
Devlet Şûrasının şu veya bu şekilde karar ver
miş olması bizi bağlamaz. Kuvvetler ayrılığı
na aykırı. Komisyonun, bu hususu idrak et
memesinin hayretd içerisindeyim. Bu itibarla, 
kuvvetler ayrılığı nazariyesinin hâkim olduğu 
bir ülkede, Devlet Şûrası tasarruflarının Bü

yük Meclislerin tasarruflarına mesnet ittihaz 
edilmesi zihniyeti çok tehlikeli, çok sakıncalı 
ve Anayasa vazıının bu husustaki sepk eden 
esprisine tam manasdyle aykırıdır. 

Ben, belediye reislerinin partizanca hareket 
edecekleri, yahut, şahıslarının bu meselede 
ehemmiyetli olup olmadığı hususundaki tartış
maya girmiyeceğim. Bu, bizim ezelî kaderi
miz. Yarın öbür gün hangi siyasî teşekkül ik
tidara gelirse gelsin, insanların tabiatı icabı
dır; muayyen bir siyasî tandansa sahibolan, 
muayyen bir görüşe sahibolan şahısların aynı 
şekilde düşünen insanların lehine birtakım ta
sarrufları sepk edeceği bir bedahettir ve bir 
hakikattir. Bütün bu sakıncalardan sıyrılma
nın yegâne şartı, kıymetli meslektaşım özden'-
in dediği gibi, bunu bir heyete bırakmaktır; 
bunda sayılmayacak derecede menfaat vardır. 

Yine, Komisyon sözcüsü, «bir sarahat ge
tirdik» diyorlar; «Eski kanunda belediye tara
fından ruhsat verilmesi kabul edildiğine göre, 
merci yoktu; meclis mi verecek, belediye reisi 
mi verecek, bu belli değildir, biz buna sara
hat getirdik» diyorlar. 

Sarahati getirelim, bir heyete verelim baş
kana vereceğimize... Madem M, eski kanunda 
salahiyetli merci tahdidi olarak zikredilmemiş, 
biz, bunu bir heyete vermek suretiyle muay-
yenleştirebilir ve bütün arkadaşlarımın hisset
tiği endişeleri ortadan kaldırabiliriz. Bu itibar
la, bunun bir heyete tevdiinde fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlayarak bu ikinci 
maddenin metinden çıkarılması hususundaki 
fikrimi sabit telâkki ediyorum ve iltifat ede
ceğinizi ümidediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Akça. 
Sayın Türkmen, buyurun efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar. 
Bu, ikinci madde ilk gelen kanun tasarısın

da mevcut değildi. Bunu, Geçici Komisyon 
ilâve etmiştir ve maalesef iyi olmamıştır. Bir 
defa, vuzuh getirelim derken, hakikaten umumî 
prensiplerden aynlınmıştır. Umumiyet olarak, 
bir yetki hangi makamdan, hangi usullerle ve
rilirse; o yetkinin geri alınması da aynı ma
kamlardan geçer. Madem ki ruhsat, belediye 
organlarından, belediye meclislerinden geçmek 
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suretiyle, muayyen formaliteden geçmek su
retiyle veriliyor, o halde alınması da aynı yol
dan geçer. Maalesef, Geçici Komisyon bu 
prensibi bir tarafa bırakıyor ve diyor ki: «Mu
ayyen merasim ile verilen bir kararı, günün 
birinde belediye reisi keyfi isterse geri alır.» 

Bu, hakkiaten hukuk nizamına aykırıdır. 
Bir komisyonun, bir heyetin; müracaat üzeri
ne tetkik yaparak; bu tetkikinin sonucunda 
ruhsat verdikten sonra, bu ruhsatın geri alın
ması hakikaten çok büyük şartlara bağlanma
lıdır. Aksi takdirde, içtimaî hayatta istikrar 
da, emniyet de kalmaz. «Komisyondan izin al
dım, inşaata başladım, inşaat yarı hale gel
mişken, belediye reisinin yanından geçerken 
selâm vermedim diye ruhsatım geri alındı» du
rumları da olabilir. Böyle bir hal insanı mah
veder. 

Bu itibarla, ruhsatın fesih ve iptali husu
sunu bir adamın keyfine bırakmak hakikaten 
büyük bir tehlike arz eder. Komisyondaki ar
kadaşlarım bunu nasıl getiriyorlar, ben şaşıyo
rum. Misal olarak da, Devlet Şûrasının kara
rını gösteriyorlar. Devlet Şûrasının kararı, 
bu kanunun bu maddesinin bu şekilde getiril
mesine bir sebebolamaz. Maddede «...ilgili şah
sa ruhsatiye vermeye, kanunî sebepler dola-
yısiyle bunu geri almaya veya fesih ve iptal et
meye belediye başkanı yetkilidir.» diyor. «Be
lediye reisi bu hussuta yetki alabilir mi, ala
maz mı?» Konusunda Devlet Şûrası, «idarî ta
sarruf olduğu için belediye reisi de alabilir» 
diye böyle bir içtihat vermiş olabilir. Bu bir 
zaruret dolayısiyle ve bir boşluğu doldurmak 
için olabilir, ama bugün mademki bir kanun 
tedvin ediyoruz, bu boşluğu kapatmak için 
de, «ruhsat ne şekilde verilmişse, alınması da 
aynı şekilde olur,» diyeceğiz. Hattâ, bugün 
bu madde hiçbir şekilde tedvin edilmemiş olsa-
da bile, zabıtlara geçen bu sözlerimizle duru
mu tescil ettirmiş oluyoruz. 

Bu itbiarla, saydığımız bütün bu mahzurları 
Önlemek için arkadaşımız bu maddenin metin
den tamamen çıkarılması hakkında bir takrir 
vermiştir. Durumu belediye reisinin keyfine 
bırakmak, içtimaî hayatta emniyet ve istikran 
tehlikeye düşürür. Ben de maddenin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türk
men. 
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I Sayın Yeşilyurt, buyurunuz. 
I İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
i Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millet Meclisi tasarısında bulunmadığı hal
de, maddenin Komisyonca tedvin edilmiş ol
masının hukukî sebebini izah etmek mümkün 
değildir. Bu maddenin eklenmesi hakkındaki 
izahlardan ben tatmin olmadığım gibi, arkadaş
larımın da tatmin olduklarına kani değilim. 
Her hangi bir sebeple Devlet Şûrasına açılmış 
bulunan bir dâvanın, (husumet sebebiyle, bu 
mudur, değil midir diye) emsal olarak gösteri
lip de bu sebeple tedvin edildiğine dair huku
kî mütalâalarına iştirak etmek de mümkün de
ğildir. Nitekim, Hükümet de, kürsüye gele
rek bizim taşıdığımız endişeleri taşıdıklarını 
böyle bir hükmün konmuş olmasından dolayı 
itinalı olacaklarını ifade etmişlerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, kanunun bu madde
si böylece çıktığı takdirde belediye başkanına 
verilen bir yetki ile memleketteki ihtilâfları ön
lemek mümkün değildir. Benim hukukî kanaa
tim ve ölçüme göre, bu maddenin metinden 
çıkarılmasında fayda vardır. Şayet çıkarılma
dığı takdirde, «belediye reisi» yerine «belediye 
encümeni» denmesinde fayda vardır. Zira en
cümen bir organdır; bunun reisi de belediye 
reisidir, o zaman mümkün olabilir. Ama, hu
kukî görüşüme göre ve benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın da görüşlerine göre, bu madde
nin tayyedilmiş olmasında ve Komisyon tara
fından geri alınmış olmasında isabet görüyo
rum. Aksi takdirde bir çıkmaza gireriz ki, bir 
daha bunu telâfi etmek mümkün olmaz. Bu 
yetki bir belediye reisine verildiği takdirde, 
reis beylerin memleketlerindeki ihtilâflarını da 
nazarı itibara alırsak, yaptıkları tasarruflarda 
bazan haklı olmadıkları da düşünülürse, bu 
yetki meselesi büyük ihtilâflara yol açabilir. 

Bu bakımdan, bu maddenin tasarıdan çı
karılmasını veyahut da Komisyon tarafından 
bu maddenin geri alınarak ona göre tedvin edi
lip tekrar getirilmesini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yeşil
yurt. 

Sayın İsa Bingöl, buyurunuz. («Maddeyi ge
ri alın» sesleri) 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Maddeyi geri alıyoruz efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Öyle ise konuşmak
tan vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz, pe
ki efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Madde, me
tinden çıkarıldı mı yoksa geri mi alındı? («Ge
ri alındı» sesleri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 
almasına lüzum yoktu. 

BAŞKAN — Muhterem arşadaşlarım, biraz 
müsaade ediniz efendim. Komisyo::, her zaman, 
her hangi bir maddeyi veyahut da tümünü, ka
nun teklif veya tasarılarını geri almaya mezun
dur. içtüzük buna imkân vermiştir. Alacak, 
tezekkür edecek, belki çıkaracak, belki her han
gi bir şekilde bir ilâve yapacak, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 
almalarına lÜEr-ı yok. 

BAŞKAN - Alındı efendim. 
RİFAT ÖETÜRKÇİNE fistanbul) — Yap

mayınız efendim... 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öyle 

ise dördüncü madde hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, madde okunsun bir 

kere. 
Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için be

lediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu se
nedinin ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçe
ye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mi
marî, statik ve tesisat plan, proje, resim ve he
saplarından gerekli olanlarının ve eğer kanali
zasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının 
eklenmesi lâzımdır. 

istisna olarak, nerelerde ve hangi hallarde 
tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edil
mesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler 
inşaatla ilgili dosyalarını, kadastro ada ve 
parsel numaralarına göre tutmakla mükellef
tirler. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir 
değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden 
izin alınmasına bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbi
rinden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen 
ve ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimarî, 

statik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapla
rı anlaşılır.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öztürkçine, 
dördüncü madde üzerindeki görüşlerinizi bil
diriniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhetrem arkadaşlarım, 

Millet Meclisi ile Komisyonumuzun kabul 
etmiş olduğu metinler mukayese edilirse, dör
düncü maddedeki fark birinci fıkra ile ilgili
dir. Millet Meclisi metninde, «Yapı ruhsatiye
si almak için belediyeye bir dilekçe ile müra
caat edilmesi...» deniliyor, Geçici Komisyonun 
kabul ettiği metinde ise, buradaki «bir» keli
mesi kaldırılıyor. 

Ayrıca, «...gerekli olanların ve eğer kana
lizasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının 
eklenmesi kimdir...» diyor Geçici Komisyon 
metni. 

Kanalizasyon meselesi senelerden beri bir 
yara hal ;:İ3 •r'i'̂ .m etmektedir. Şu ana kadar 
da yürü ...ite olan ^2 nci ve 36 ncı maddele
rin ilgili belediyelerce ters anlaşılması dolayı-
siyle vatandaşlarımız almış oldukları yerlere, 
kanal yapılamadığı nedeni ile inşaat yapamı-
yorlardı; hattâ bazan 5 - 10 kilometrelik bir 
sahaya kendi cebinden kanal yapmak zorunda 
bırakılıyordu, ki ondan sonra belediye o yere 
inşaat ruhsatı veriyordu. Bu hususları berta
raf eden hükümler hamdolsun 35 nci maddede 
getirilmiştir. 

Bu itibarla, «... eğer kanalizasyon varsa alı
nacak kanalizasyon ruhsatı...» diye bir tabire 
lüzum yoktur. Millet Meclisinin tedvin etmiş 
olduğu metin gayet yerindedir. 

Bu itibarla, Millet Meclisi metninin esas 
alınmasını, Komisyonumuzun kabul ettiği met
nin reddedilmesini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen bulunmadı
ğına göre önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü madde olarak Millet Meclisinin 

kabul ettiği metnin kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor 

musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 

KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Katılmıyoruz. 

_ 650 — 



C. Senatosu B : 38 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu
sunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Yüce Senatonun kararına bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Şimdi okundu, dördüncü mad
deyi Millet Meclisinin maddesi olarak değiş
tirmek isteyen bir önerge var, katılıyor musu
nuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Senatonun kararına terk ediyoruz. 

Millet Meclisinden çıkan şekli bizi tatmin 
etmiştir; ayrıca, bu ilâve de bir hüküm getir
mektedir. Her iki şekilde de katılıyoruz, tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Her iki şekle katılmak nasıl 
olur Sayın Bakan? Ya bu maddeye katılacak
sınız, mevcut maddeye; veyahut da, önerge
nin önerdiği dördüncü maddeye, yani Millet 
Meclisinin kabul ettiği maddeye katılacaksınız. 

Zatıâliniz metni kabul ediyorsunuz her 
halde? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Müsaade ederseniz arz edeyim 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL — İzninizle Sayın Başkan. 
Millet Meclisinden gelmiş olan şekliyle, me

tinde tesisat projelerinden bahsetmek suretiyle 
kanalizasyonu da kapsayan bir şekli mevcut
tur. Burada ayrıca, Komisyon, kendi görüşü
ne göre, sarahat getirmek bakımından bir ilâ
ve yapmıştır. Biz Meclisten gelen şekliyle tat
min edilmiş bulunuyoruz. Arzım bundan iba
ret efendim. 

BAŞKAN — Yani, katılıyorsunuz Sayın 
Bakan, ifade etmek istediğiniz buydu. 

Efendim, önergeyi... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, öner
geyi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim katılmadığınızı ifade 
ettiniz. Buyurun Sayın Artukmaç, oylamaya 
geçiyorduk efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, bu 4 ncü maddeyle Komisyonunu
zun huzurlarınıza getirdiği en önemli değişik
liklerden birisi, bu kanalizasyon konusudur. 
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inşaat ruhsatını alan bir vatandaş inşaata baş
lıyor ve birçok masraflara girdikten sonra, ka
nalizasyon meselesi halledilmediği için, işi mu
allâkta kalıyor ve hatta birçok arkadaşlarım 
çok iyi bilirler ki, bâzı şahısların bir nevi dı
şarıdan para kazanma kaynağını teşkil eden bir 
mahiyet arz etmekte bulunuyor. Bu gibi mah
zurları ortadan kaldırmak için, inşaat ruhsa
tı alınırken, evvelemirde kanalizasyon ruhsa
tının da birlikte mütalâa edilmesini Komisyo
nunuz uygun görmüştür ve ittifakla karar ver
miştir. Hükümetimiz de, Komisyonumuzun bu 
kararma Komisyon toplantısında katılmış bu
lunmaktadır. Şu halde Yüce Heyetinize şunu 
arz ediyorum: Bu, vatandaşlar için, vatan
daşların sağlığını, parasını korumak için en 
iyi şekilde getirilmiş bir tedbir mahiyetinde
dir. Kanalizasyon ruhsatının da diğer ruhsat
namelerle birlikte mütalaa edilmesi, mevcut 
ise, ona göre ruhsat verilmesi, değilse veril
memesi gerekmektedir. Takrire iltifat edil
memesini, Komisyonun mevcut metninin ka
bul olunmasını, Komisyon adına saygılarımla 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artuk
maç. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum... 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben oylamaya geç
miş durumdaydım, bu arada Komisyon izahat
ta bulundu. Artık bir daha söz vermekte, oy
lama sırasında tekrar müzakereye dönmek gibi 
bir vaziyet olur, muhterem arkadaşlarım dü
şüncelerini oylanyle ifade edebilirler. 

Efendim, Sayın öztürkçine'nin vermiş ol
duğu önergede, 4 ncü maddenin kaldırılması 
ve Millet Meclisinin 4 ncü maddesinin onun 
yerine ikame edilmesi istenmektedir. Şimdi, 
Millet Meclisinden gelen 4 ncü maddenin 4 ncü 
madde olarak geçmesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar?.. Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 4 ncü 
maddeyi oylamadınız efendim. 

BAŞKAN —Efendim, sizin önergeniz kabul 
edilmekle, o madde 4 ncü madde haline geldi. 
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6 ncı maddeyi okuyun efendim. 
Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan 

yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar 

ve istikamet planlarına uygun ise, yetkili bir 
fen adamının fennî mesuliyetini deruhde etme
si ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi 
şartiyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi ve
rilir. 

Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye 
encümenlerinde 5 000 liraya kadar para cezası 
takdir olunur. 

Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu ka
nun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde mu
afiyet hükümleri tatbik edilmez ve gerçek ve
ya tüzel kişeden idareden yukardaki hare ve 
cezaların tamamı tahsil olunur. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar 
ve istikamet planlarına uygun değilse mümkün
se düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde 
yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gü
nünden itibaren mal sahibi yapısını düzeltme
den veya yıktırmadan inşaata devam ederse, 
yapısının uygun görülmeyen kısımları belediye 
eneümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere gö
re yıktırılır. 

C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz su
retiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adam
larınca hazırlanacak rapor üzerine derhal dur
durulur. 

Yapı, kanun ve talimatnamelerin diğer hü
kümlerine, imar ve istikamet planlarına uygun 
ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati 
alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu 
resmî merci tarafından tayin edilinceye kadar 
inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun, 
talimatname ve imar planı ile istikamet planla
rına uygun değilse bu maddenin (B) bendi hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurun 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin ile, Ko
misyonumuzun kabul etmiş olduğu metin ara
sındaki fark; Millet Meclisinin kabul etmiş ol

duğu metinde, «ilgili şahıs veya idareden» deyi
mi bulunmaktadır. Komisyonumuz bunu değiş
tirmiş, «gerçek veya tüzel kişiden idareden» 
olarak kabul etmiştir. 6785 sayılı Kanunun di
ğer bütün hükümlerinde, «ilgili şahıs veya ida
reden» dendiğine göre, bunun da aynen Millet 
Meclisinden geldiği gibi kabul edilmesiyle, ay
nı kanunun diğer maddeleriyle lisan ve deyim 
denkliği sağlanmış olacaktır. Bu itibarla, Mil
let Meclisinden gelen metnin esas alınması hu
susunda bir önerge verdim, kabulünü saygıy
la arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk
çine. 

Sayın Kürümoğlu?.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Sayın öztürkçine izah buyurdular 
efendim. 

BAŞKAM — Peki efendim. 
G30İOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz istiyorum, izah 
etmek için. 

BÂŞZAIf — Buyurunuz Sayın Artukmaç. 
CHSOİÖİ EO'MİSYON S32CÜSÜ SADIK 

ARTiriU&AÇ (Yozgai) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın özt-ürkoise'nin mütalâasına İşti
rak pfĉ sV m r̂ik^TL r'A.crilflir TVTpcl̂ *'1!! .coler 
m?tinda «şahıs veya idaredsn» diyor, «idare» 
n-sdir? İdare de "bir şahıstır. Nasıl bir şahıs
tır? Hinimi şahıstır, «idare» demek olmaz. 
Hangi idare? Birnok idareler var. Halbuki, 
idareİErin hsysti umumiye ıi hükmî şahıs ol
du iuma -fröre, burada Koni'.iyonumuzun yap
tığı ebği?ik":ik rrîbl, «gerçek veya tüzel kişi» 
deyiminin konulma"!, maddenin âm ve şamil 
}vv •f}"! şr»~ı^T] :^\"İB 6 tü l^3 : h ^ k l T i m d ^ n d a h a 

î;'zumlu v? daha zaruridir, Bu bakımdan, öner
geye iltifat edilmemesini Komisyonunuz istir
ham £-t"i ektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN" — Tefekkür ederiz Sayın Artuk

maç. 
İSM,4İL YEŞİLYURT (Yozgat) —Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyum efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

B9 5'kav>, P2Y2İIİ arkadaşlarım; Komisyonun 
izahın, dmledinı. 

675 sayılı Kanun da nazarı itibar e alınırsa; 
«il çili şahıs» tahin p*erc?k ,;rs tüzsl kişiyi bir-
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likte ifade eder. «ilgili şahıs» dendiği zaman 
bu bir hakiki şahıs olur veyahut da tüzel 
kişidir, bu olabilir, «ilgili şahıs» tâbiri, 675 
sayılı Kanunda da geçmiş olması sebebiyle, 
bir ahenk temin eder. 

«İlgili şahıs» tâbirinin kullanılmış olduğu 
hükmün yerinde olacağı kanısı içindeyim, bu 
sebeple iltifat edilmesini rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederiz Sayın Ye
şilyurt. 

Efsndim, önergeler var okutuyorum. 

Yüksek İBaşkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çer

çeve 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 
6 nci madde metninin, Millet Meclisince ka
bul edilmiş bulunan şekliyle Genel Kurulu
muzca da aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Sayın Başkanlığa 
6 nci madde olarak Millet Meclisinin kabul 

ettiği metnin kabulünü ars ederini. 
İstanbul 

Rıfat öztürkçine 

üDAŞKAN — iki önerge de aynı mealde. 
Komisyon katılıyor mu efendim, bu öner
gelere?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) - - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu
sunuz? 

İMAR VE İSKâN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, önergeler aynı mealde olduğu 

için, tek önerge olarak oylarınıza arz ediyo
rum. 

KaJbul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir efendim. Böylelikle, 6 nci madde de, 
Millet Meclisinden gelen metnin 6 nci mad
desi oldu. Bu değişen maddeleri sonra bir 
defa daha okutacağım efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine 

aykırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 
Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik 

edilerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar 
inşaata devam ettirilmez. 

2 . 3 . 1972 O : İ 

I A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı 
olarak yapılan tadilât imar ve istikamet plan
larına, kanun ve talimatnamelerine uygun ol
duğa veya buna gftre düzeltilebildiği takdir
de; 

Yapımın iş hacmi ebadında projesine aykırı 
bir tadilâta uğrayan katın ruhsat harcına 
dörtte biri, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir geniş
leme yapılmış ise genişleyen her kısım ruhsat 
harcı beş misli alınır. 

Ayrıca, her iki halde de belediye encümeni 
tarafından 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur. 

B) Yapıda ruhsat v& eklerine aykırı ola
rak yapılan tadilât imar ve istikamet plan
larına, kanun ve talimatnamelere göre düzel
tilmesi mümkün değilse, bu gibi yerler hak
kında 6 nci maddenin (B) bendi ile 8 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

C) Yapıda projesine aykırı olarak yapı
lan genişleme başkasının mülkine tecavüz su-
tiyle yapıldığı takdirde 6 nci maddenin (C) 
ibendi ile yakardaki fıkralar ve 8 nci madde 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu Millet Mec
lisindeki 7 nci madde ile, Komisyon maddesi 
aynı («Aynı değil» sesleri) 

Bir dakika efendim, müsaade edin yan
gından mal kaçırmıyoruz. Burada hepini
ze sez vereceğim. Müsaade edin Komisyo
nun fikrini alayım. («Yanlış okundu» sesleri) 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, «proje» kelimesi «projede» olacak. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine o tashih ya
pılmış. O şekilde okundu zaten. Müsaade edin 
bir defa Komisyon evet veya hayır desin de, si
ze o zaman söz vereceğim. Var mı iki metin 
arasında bir fark Sayın Komisyon? 

GEÖÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Bir fark yoktur efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim. Buyurun Sayın 
Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efen
dim, (A) fıkrasının 2 nci bendinde «Yapıda 
projesine aykırı olarak bir genişleme yapılmış 
ise» ibaresi var. Meclisten gelen metinde «ise» 

' kelimesinden sonra bir virgül var. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kmay-
türk. Evet efendim, Sayın Komisyon virgüllü-
süne mi, virgülsüzüne mi katılıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim biz «iş hac
mini» «iç hacmi» olarak düzelttik. Bize gelen 
mstin bu şekilde idi, biz bu tashihi yaptık. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
7 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Arkadaşlar «İse» den sonra gelen virgül 

üzerinde durdular. Eğer Türkçe bakımından 
sonıluyorsa ise bağdır, ondan sonra virgül ol
maz, Medde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Benim 
7 nci madde üzerinde bir takririm olacak. 

BAŞKAN — Affedersiniz görmedim. Şimdi 
okutuyorum. Özür dilerim Sayın Kürümoğlu. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçe

ve 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 7 nci 
madde metninin, Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan şekliyle Genel Kurulumuzca da ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Efendim, zaten Komisyon «Ay
nıdır» diyor. «Maddelerde bir değişiklik yok» 
diyor. 

" ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinden gelen metni oyla
yın, 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, malûmdur ki, Millet 
Meclisinden gelen madde aynen kabul edilir
se, Komisyonun maddesi yazılmaz, 

BAŞKAN — Efendim, sehven geçmiş benim 
anladığıma göre. Yani diğer maddelerde deği
şiklik olmuş, onları oraya geçirirken bunu da 
geçirmişler. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M, KÂ

ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU rAfyon Karahmr) 
— Bu 7 nci madde Millet Meclisinden gelen 
metnin aynıdır. Yalnız bizim Komisyona veril
miş olan ve Millet Meclisinde basılmış olan nüs
hada «h hacmini» diye geçmiş biz onu «iç» ola
rak düzelttik, 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu hâlâ oylan
masında tereddütünüz var mı? 

2 . 3 . 1972 O : 1 

i ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hayır 
Sayın Başkan. Komisyonun getirdiği metinde 

I «iç» tir. Virgül ve nokta hataları özellik icabı 
I ifadeye müessir hususlardır. Burada mühim 

değil. 
1 FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
i Başkan, Komisyon metninde «İse» den sonra 

virgül yok. Bizde basılırken, Meclis metninde 
I ki «virgül» konulmamış, hatalı. 
I BAŞKAN — Peki efendim. 
| Şimdi, bu 7 nci maddenin de, Millet Mecli-
I sinden geldiği tarzı ile kabul edilmesini öneren 
| bir önerge var. Oylarınıza arz ediyorum. Bu 
! değişikliği kabul edenler,., Kabul etmeyenler... 
\ Kabul edilmiştir efendim. 
I Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fen-
: nî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 
i yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır-
\ maya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâ-
İ fına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile bele-
: diyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
i bu gibi meslek mensupları için belediye encü-
i menleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para 
I cezasına ve aynı belediye hududu içinde bir ay-
i dan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve ala-
| cakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye ka-
j rar verirler. Bu durum,. ilgili belediyece, İmar 
i ve İskân Bakanlığına bildirilir. 
| Bu maddeye göre alman kararlara karşı teb-
| liğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî 
| mahkemeler nezdinde itiraz olunabilir. 
| Müddetinde itiraz olunmayan kararlar ke-
\ sinleşir. 

Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kont
rol Talimatnamesinde belirtilir. 

| BAŞKAN —- Madde 8 üzerinde söz isteyen 
| var mı? 
| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 

istiyorum. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bir defa da 

Sayın Kmaytürk önce konuşsun, bir değişiklik 
olur efendim. 

Buyurunuz Sayın Kmaytürk. 
ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa-

I yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
I 8 nci maddede Meclisten gelen metnin birin-
I ci paragrafının son satırında «...verirler.» den 
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sonra, «Bu durum, ilgili belediyece, imar ve 
îskân Bakanlığına bildirilir.» gibi bizim Komis
yonumuz bir ibare ilâve etmiştir. Buna lüzum 
olmadığı kanısındayım. Bunlar talimatnameler
le düzeltilebilir. Maddenin, bunun tashih edil
mesi suretiyle Meclise geri gitmesi, takdir bu
yuracağınız üzere birtakım müşkülâtlar ârz 
edecektir. Onun için, talimatnamelerle halledi
lebilecek bir durumu kanuna koymanın işi uza
tacağı kanaatindeyim, işi uzatmanın yerinde 
olmayacağı kanısıyla Meclisten gelen şekliyle 
kabul edilmesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kınay-

türk. 
ıSayın öztürkçine, buyurunuz. 

RlFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Komisyonumuzun kabul ettiği metin 
ile Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 8 nci 
madde arasında 2 tane farklı husus vardır. Bu 
hususların hiçbirinde esasa taallûk eden kısım
lar yoktur. Birincisi; «Fennî mesuliyeti almış 
olan mühendis veya mimarın suçluluk durumu, 
ilgili belediyece, imar ve iskân Bakanlığına bil
dirilir.» Diğeri de, Millet Meclisi metninde, 
«'Müddetinde itiraz olunmayan kararlar katîle-
şir.» olduğu halde, bizim Komisyonumuz «...ke-
sinleşir.» diyor, ilgili kanunun bütün hükümle
rinde daima «katîleşir» tabiri kullanıldığına 
göre, kelime tesanüdü bakımından «katîleşir» 
ile «kesinledir» arasında esasen hiçbir fark da 
mevcudolmadığından, Millet Meclisinden gelen 
metnin aynen kabulü hususunda önerce verdim. 
önergemin kabulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk
çine. 

'Savın Kürümoğlu, buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU rBitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
8 nci maddede Geçici Komisyonun yaptıür 

düğişiklik üç noktava inhiisar ediyor. 2 nci v^ 
3 ncü fıkralardaki hususları arkadaşlarım "be
lirttiler. Fakat, mühim olan birinci fıkradaki 
husustur. 

1 nci fıkrada, fıkranın sonuna «Bu durum. 
İMİ i beledivece, imar ve iskân BaJkauT»grna 
bildirilir.» şeklinde bir i^are ilâvesi vardır, in
şaatın fennî mesuliyetini üzerine alan bir mü

hendisin, bir teknik elemanın, bu fennî mesuli
yetten doğan hatasını imar ve iskân Bakanlı
ğına bildirme kaydı konuyor. Halbuki, imar ve 
îskân Bakanlığına bildirildiği zaman sonuçta 
ne doğacak?.. Herhangi bir husus tasrih edilme
miş. Yani, imar ve İskân Bakanlığına bildiril
diği takdirde şu müeyyide uygulanır, denmi
yor. Ama belediyece, ruhsatnameye uygun in
şaat yapılmamış olmasından dolayı bir müeyyi
de tatbiki var. Bu sebeple gayet lüzumsuz bir 
ibaredir. Zira, aynı mühendis resmî bir işi de 
yapacak; diğer tarafta belediyeye karşı fennî 
mesuliyeti deruhte etmiş olmasından, ruhsat 
eklerine uygun inşaat yaptırmamış olmasından 
dolayı ceza verecek, öbür taraftan resmî işten 
dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacak. 
Bu sebeple bu cümlenin fuzulî bir cümle oldu
ğu kanaatindeyim Zira, müeyyidesi de yoktur. 
Bu sebeple metinden çıkarılmasında isabet var
dır ve Millet Meclisinden gelen şeklin isabetli 
olduğu kanısındayım. 

Millet Meclisi metninin kabulü zımnında 
takdim ettiğimiz önergeye iltifat buyurulmaısı-
nı istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kü
rümoğlu. 

Efen'dim, 2 önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçe
ve 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 8 nci 
madde metninin, Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan şekliyle, Genel Kurulumuzca da 
aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Sayın Başkanlığa 
8 nci madde olarak, Millet Meclisinin kabul 

ettiği metnin kabulünü arz ederim. 
istanbul 

Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİOI KOMİSYON BAŞKANI M KÂ

ZIM KARAA&AÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

G^OtCl KOMİSYON BARKANI M KÂ
ZIM KARAA&AÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
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Bu 8 nei maddede getirilmiş olan ibarede, 
«Bu durum, ilgili belediyece, îmar ve îskân 
Bakanlığına bildirilir. «Kaydı, aslında bundan 
evvelki kanunun metninde de vardır. Maksat 
şudur : Malûmaliniz meslek kuruluşu neteliğin-
de olan Mühendisler ve Mimarlar Odası Birli
ği vardır. îmar ve îskân Bakanlığı her halükâr
da, talimatı çıkarmış olmasına rağmen, Yapı 
Kontrol Talimatını aşağıda ifade edildiği gibi 
hazırlamış olmasına rağmen, kusurları görülen 
meslektaşların Odalara bildirilmesinde ve dola-
yısiyle Oda kanalıyla da meslekî yönden arka-
daşlarımınız ikaz edilmesinde zaruret vardır. 

6785 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde de bu 
hüküm sarahatle son ibarede yer almış bulun
maktadır. Bu itibarla, koymuş olduğumuz hü
küm, Kontrol Talimatnamesinin amir hükümle
rinin dışında icraî bir nitelikte olan bu meslek 
kuruluslariyle sıkı sıkıya ilgili bulunan îmar 
Ve îskân Bakanlığının, Oda'ya da bu arkadaşı
mızın yapmış olduğu kusurları bildirmek sure
tiyle Odaların meslekî olan faaliyetleri içeri
sinde mevzuun ıslah edilmesi ve bir daha tekrar 
-edilmemesi keyfiyetini temine matuftur. Bina
enaleyh yerinde bir ibaredir, fazlalık değildir. 
Bilâkis, meslek kuruluslariyle meslektaşların 
arasındaki münasebetleri tanzimde, meslek oda
larını haberdar etmek bakımından da çok lü
zumludur. 

Metnin aynen kalmasında Komisyon olarak 
faydalar görüyoruz. Ümit ederiz İd, Komisyo
nun bu arzusuna uygun şekilde arkadaşlarımız 
karar verirler. 

Saygılar sunarım. 
BARKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara-

ağaçlıoğlu. 
Efendim, Millet Meclisinden gelen metnin 

esas alınmasına ait önergeyi ovlarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu durum karsısında Millet Mecli
sinden grelen metni okutacağım. Maddeler üze
rinde tadilâtın gittikçe çoğalmaya başladığı 
görülüyor; tadilâtın bir iki tane olacağını zan
netmiştim, bitmiyor. 

Simdi, Millet Meclisinden gelen madde 8'i 
okutuvorum. 

Madde 8. — Belediyelere karsı yapmm fen
nî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 

yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır
maya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâ
fına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile bele
diyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
bu gilbi meslek mensupları için belediye encü
menleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zasına ve aynı belediye hududu içinde bir ay
dan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve ala
cakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye ka
rar verirler. 

Bu maddeye göre alman kararlara karşı teb
liğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî 
mahkemeler nezdinde dâva açılarak itiraz olu
nabilir. 

Müddetinde itiraz olunmayan kararlar ka-
tileşir. 

Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar îmar 
ve îskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kon
trol Talimatnamesinde belirtilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinden gelen 8 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bir dakika. 

BAŞKAN — Efendim, artık konuşulmaz 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan müsaade etmediniz? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin kabul 

ettiğiniz maddeyi oyladık. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Peki 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, 8 nci madde, 

arzu edilen istikamette kabul edilmiştir. 
Zapta geçmesi için; kabul ettiğiniz Millet 

Meclisi metninin 7 nci maddesini okutuyorum. 
Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ay

kırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 
Proiede yapılan tadilât kabul ve tasdik edi

lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşa
ata devam ettirilmez. 

A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı ola
rak yapılan tadilât imar ve istikamet planları
na, kanun ve talimatnamelere uygun olduğu 
veya buna göre düzeltilebildiği takdirde; 

Yarmun iç hacım ebadında projesine aykırı 
bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrayan katın 
ruhsat harcı nm dörtte biri, 

Yakıda projesine avları olarak bir srenisleme 
yapılmış ise genişleyen her kısım ruhsat harcı 
beş misli alınır. 
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Ayrıca, her İM halde de belediye encümeni 
tarafından 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur. 

B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı ola
rak yapılan tadilât imar ve istikamet planla
rına, kanun ve talimatnamelere göre düzeltil
mesi mümkün değilse bu gibi yerler hakkında 
6 ncı maddenin (B) bendi ile 8 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan 
genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiy
le yapıldığı takdirde 6 ncı maddenin (C) ben
di ile yukardaki fıkralar ve 8 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanar 

yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, ima-

ve istikamet planlarına uygun ise, yetkili bir 
fen adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi 
ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi 
şartiyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi ve
rilir. 

Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye en
cümenlerince 5 000 liraya kadar para cezası 
takdir olunur. 

Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu ka
nun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde mu
afiyet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili şahıs 
veya idareden yukardaki hare ve cezaların ta
mamı tahsil olunur. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar 
ve istikamet planlarına uygun değilse mümkün
se düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde 
yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gü
nünden itibaren mal sahibi yapısını düzeltme
den veya yıktırmadan inşaata devam ederse, 
yapısının uygun görülmeyen kısımları belediye 
encümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere gö
re yıktırılır. 

C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz sure
tiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamla
rınca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdu
rulur. 

Yapı. kanun ve talimatnamelerin diğer hü
kümlerine. imar ve istikamet planlanna uvfnı-n 
ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati 

alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu 
resmî merci tarafından tayin edilinceye kadar 
inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun, ta
limatname ve imar planı ile istikamet planları
na uygun değilse bu maddenin (B) bendi hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için be

lediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, ta
punun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye 
^u kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, 
-rtatik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapla
rından gerekli olanlarının eklenmesi lâzımdır. 

İstisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde 
+apu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz 
edilmesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler 
msaatla ilgili dosyaların, kadastro ada ve par
sel numaralarına göre tutmakla mükelleftirler. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir 
değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden 
izin alınmasına bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tabirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
-uhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimarî, sta
tik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapları an
laşılır.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 11. — İmar ve yol istikamet planla

rında iskân hudutları içinde bulunup da müra
caat gününde dört yıllık imar programına dahil 
olmayan yerlerden : 

Plana göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunmadan normal şart
larla yapı izni verilmeyen veya 33 ncü madde
de belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve hakla
rında bu madde hükmünün tatbiki istenen par
sellerden üzerinde talimatname esaslarına uv-
gun yapı yapılması mümkün olanların da sahip
lerinin yazılı istekleri üzerine beledive encüme
ni kapariyle imar planı tatbikatına kadar mu
vakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve 
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buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 
Bu gibi hallerde verilecek müddetin, 10 yıl 

olması, yapı izni verilmezden önce, belediye en
cümeni kararının gün ve sayısının 10 yıllık 
müddet için muvakkat inşaat veya tesisat ol
duğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte ta
pu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvak
kattik müddeti tapu kaydına işaret verdiği gün
den başlar. 

Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi 
maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde 
yapılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı 
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar 
talimatnamede belirtilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü geçen 
bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina var
sa bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapıl
masına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla 
muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu 
yapıların' ölçüleri toplamı yönetmelikte göste
rilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbi
kinde kadastral parseller de bir parsel itibar 
olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve
ya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 
10 yıllık muvakkatlik müddeti dolduktan sonra 
yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine 
her hangi bir bedel Ödenmez. 10 yıl dolmadan 
yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat 
bina ve tesislerin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu 
hükümlerine göre ve 10 yılı doldurmak için ka
lan müddet de gözönüne alınmak suretiyle tak
dir olunacak bedeli samibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar planı 
tatbikine geçilmeyecekse belediye encümeni ka-
rariyle tatbikata kadar müddet uzatılabilir. An
cak uzatılan bu müddet imar planı tatbikatına 
geçilmesini durduramıyacağı gibi, mal sahibine 
de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet 
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plan 
değişiklikleri veya muvakkatlik şartının kaldı
rılmasını gerektiren diğer kanunî sebeplerle, 
devamlı olarak kalmasında mahzur görülmeyen 
yapıların muvakkatlik kaydı, belediye encüme
ni karariyle kaldırılabilir. 

Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir za
man için yapılıp yıkılması bahis konusu olan 
yapılar bu madde hükümlerine bağlı değildir. 

BAŞKAM1 — 11 nci madde üzerinde söz is
teyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, 
11 nci maddede, iki noktada değişiklik ya

pılmış olduğunu müşahade ettim. Zannederim 
ki, başka bir değişiklik de yok. Değişiklikler 
şöyle : 

5 nci fıkrada; «Bu maddenin birinci fıkra
sında sözü geçen bir parselde, esasen kullanıla
bilen bir bina varsa bu parsele yeniden inşaat 
ve ilâveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, 
birden fazla muvakkat yapıya izin verilen yer
lerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönet
melikte gösterilen miktarları...» diyor. Burada 
«Yönetmelikte» kelimesi Millet Meclisi metnin-* 
de «yukarıdaki fıkrada» şeklinde ifade edil
miştir. Tetkik edildiği zaman, yukarıdaki fık
ra, «'Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi 
maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde ya
pılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı 
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar 
talimatnamede belirtilir» şeklindedir. Millet 
Meclisi metninde «yukarıdaki fıkrada» dendi
ğine göre, yukarıdaki fıkrada yönetmelikten 
bahsettiğine göre, buradaki «yönetmelik» teri
mini yerleştirebilmek için bir tadile gitmeye 
lüzum bulunmadığı kanısındayız. Bu sebeple 
takririmizi takdim ettik. 

Ayrıca, 6 nci fıkranın sonuna tesadüf eden, 
«10 yıl dolmadan yıktırılması veya istimlâki 
halinde, muvakkat bina ve tesislerin 6830 sa
yılı İstimlâk Kanunu hükümlerine göre...» iba
resi vardır. Burada «İstimlâk» kelimesi ilâve 
edilmiştir. Millet Meclisi metninde bu kelime 
yoktur. «... Ve 6830 sayılı Kanun hükümlerine 
göre» ibaresi vardır. Cümlenin bastarafından 
itibaren takibedildiği zaman 10 yıl dolmadan 
yıktırılması veya istimlâki halinde» cümlesi içe
risindeki «istimlâki» kelimesi esasında 6830 sa
yılı Kanunun, İstimlâk Kanunu olduğunu be
lirtmektedir. Bu sebeple ikinci bir «istimlâk» 
kelimesinin 6830 sayılı Kanundan sonra ilâve 
edilmiş olması fuzulî bir tadildir. Bu sebeple 
Millet Meclisi metninin aynen kabulünü istir
ham zımnında bir takririmiz takdim olunmuş
tur, iltifat buyurulmasını arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Küriim-
oğlu. 

Buyurun Sayın öztürkçine... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kâfi 

efendim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Öz

türkçine. 
Sayın Kınaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, Sayın Komisyondan bir noktayı is

tirham edeceğim. 
Millet Meclisinden gelen metinde Sayın Kü-

rümoğlu'nun ifade buyurdukları fıkrada tali
matname kelimesi geçiyor, ondan sonra aynı me
tinde «yukarıdaki fıkra» diye atıf yapılıyor. 
Halbuki Komisyonun metninde ise «Aynı mu
vakkat yapılar...» diye başlayan fıkranın içeri
sindeki aynı talimatname duruyor, aşağıda bir 
de yönetmelik geçiyor. Yönetmelik ile talimat
nameyi ayrı ayrı mı mütalâa ettiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Hayır efendim, ikisi de aynı şeydir. Bina
enaleyh, yukarıda talimatname yerine aşağıda 
yönetmelik olarak alınmış. İkisi de aynı şey 

BAŞKAN — öyle ise onu da yönetmelik 
yapmak veyahutta altındakini de... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— İkisini de talimatname yapmak, olur. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Millet 
Meclisinden geldiği gifbi. 

BAŞKAN — Peki peki. 
önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçe

ve birinci maddesi ile değiştirilmek istenen 11 
nci madde metninin Millet Meclisince kabul 
edilmiş bulunan şekli ile Genel Kurulumuzca 
da aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Sayın Başkanlığa" 
11 nci maddenin; Millet Meclisinin kabul 

etiği metnin kabulünü arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Efendim, zaten İM önerge de 
aynı anlayışta, kardeş önergeler. Onun için bir
likte oylarınıza arz edeceğim müsaadenizle. 

Millet Meclisi metninin 11 nci maddesinin 
kabul edilmesi arzu ediliyor. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 

KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Takdire bırakıyorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyorlar mı?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL — İştirak ediyorum. 
BAŞKAN — İştirak ediyor, katılıyorsunuz. 
Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
öyleyse Meclisten gelen 11 nci maddenin 

metnini okutuyoruz. 
Madde 11. — İmar ve yol istikamet planla

rında iskân hudutları içinde bulunup da, mü
racaat gününde dört yıllık imar programına da
hil olmayan yerlerden : 

Plana göre kapanması gereken yol ve çık-
Tiaz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci madde 
hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla 
yapı izni verilmeyen veya 33 ncü maddede be
lirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarmda 
bu madde hükmünün tatbiki istenen parseller
den üzerinde talimatname esaslarına uygun ya
pı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin 
yazılı istekleri üzerine belediye encümeni kara-
riyle imar planı tatbikatına kadar muvakkat 
inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna da
yanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl 
olması, yapı izni verilmezden önce, belediye en
cümeni kararının gün ve sayısının 10 yıllık 
müddet için muvakkat inşaat veya tesisat oldu
ğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu 
kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkat-
lık müddeti tapu kaydına işaret verildiği gün
den başlar. 

Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi 
maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde ya
pılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı 
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar 
talimatnamede belirtilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü geçen 
bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina var
sa bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapıl-
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masına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla 
muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu 
yapıların ölçüleri toplamı yukarıdaki fıkrada 
gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin 
tatbikinde kadastral parseller de bir parsel iti
bar olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve
ya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 
10 yıllık muvakkatlik müddeti dolduktan sonra 
yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine 
her hangi bir bedel ödenmez. 10 yıl dolmadan 
yıktırılması veya istimlâk halinde muvakkat 
bina ve tesislerin 6830 sayılı Kanun hükümleri
ne göre ve 10 yılı doldurmak için kalan müd
det de gözönüne alınmak suretiyle takdir olu
nacak bedeli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar planı 
tatbikine geçilmeyecekse belediye encümeni ka-
rarıyle tatbikata kadar müddet uzatılabilir. 
Ancak uzatılan bu müddet imar planı tatbikatı
na geçilmesini durduramayacağı gibi, mal sahi
bine de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet 
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plan 
değişiklikleri veya muvakkatlik şartının kaldı
rılmasını gerektiren diğer kanunî sebeplerle, 
devamlı olarak kalmasında mahzur görülmeyen 
yapıların muvakkatlik kaydı, belediye encüme
ni kararıyle kaldırılabilir. 

Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir zaman 
için yapılıp yıkılması bahis konusu olan yapı
lar bu madde hükümlerine bağlı değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 16. — A) Yapı tamamen bittiği 
takdirde tamamının, kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımların 
kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması 
mecburidir. 

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş ol
ması halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği 
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilir. Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun ol
duğu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımla
rından mahsur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarih
li ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü 
maddesine göre anayapıda ortak yer olarak 
kabul edilmiş yerlerin de tasdikli projesine uy-
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I gun şekilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılır
sa; kullanma izni verilir. 

C) Kullanma izni verilirken, pis su mecra
larının bulunan yerlerde, kanalizasyona veya 
genel fosseptiğe bağlanışı ile yağmur suyu mec
ralarının projesine uygun olduğunun izni rapo-

I runda belirtilmesi lâzımdır. 

D) Anayapı projesine uygun olarak ta
mamlandığı halde; paydaşlardan biri veya bir
kaçı kullanma izni almadığı takdirde, çoğun-

I hıktaki diğer paydaşların imzalarını taşıyan 
dilekçe üzerine belediyece kullama izni verilir. 

Bu izin, yönetim planını imzalamaktan ka-
I çınmış payları da bağlar ve kat mülkiyetinin 

kurulmasına yeterli sayılır. 

I E) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 

I sonunda yapının tamamının veya biten kısmı-
I nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka

dar M, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsa
tiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak 
sorumluluktan kurtaramaz. 

F) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 
veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitiril-
mişse, 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki hükümler 
yerine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez Ancak, ruhsatiye ve eklerine kısmen aykı
rı olarak bitirilmiş yapılarda, aykırılığın gerek 

I bu durumu ile, gerekse giderilmesi sırasında 
I diğer kısımlara zarar vermeyeceği ve kullanıl-
I masına da mani teşkil etmeyeceği fen ve sağlık 
I mensuplarınca tespit olunursa, bu yapıların 

ruhsatiye ve eklerine uygun olarak tamamla
nan ve müstakil daire veya işyeri halinde kul-

I lanılmaisı mümkün olan kısımlarına kullanma 
I izni verilebilir. 
I BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde önerge-
I 1er var, okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçe-
I ve 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenilen 

16 ncı madde metninin, Millet Meclisince kabul 
I edilmiş bulunan şekliyle, Genel Kurulumuzca 
I da aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
I Orhan Kürümoğlu 
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Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin; Millet Meclisinin kabul 

ettiği metnin kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu, 

önergenizi izah sadedinde. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
16 ncı maddede yapılmış olan değişiklikler 

birçok yönlere müteveccih olmuştur. Bir defa, 
Millet Meclisi metninde mevcudolmayan A, B, 
O, D, E, F gibi başlıklara ayrılmak suretiyle 
bentler haline getirilmiş. 

Diğer taraftan, bazı yeni ibareler, meselâ, 
(B) bendinin bir kısmı, (C) ve (D) bentlerinin 
tamamı, Millet Meclisi metninde mevcudolma-
dığı halde buraya ilâve edilmiş. Ayrıca, mad
denin daha aşağı kısımlarında da bazı değişik
likler getirilmiş. Maddeyi bütünü ile mütalâa 
ettiğimiz zaman bir karışıklık müşahede etmek
te ve Millet Meclisi metninin çok daha sarih, 
çok daha derli toplu bir madde olduğu kanaa
tindeyiz. 

Bu sebeple, teferruata inmeden kestirme 
yoldan istirhamım şudur; şayet Komisyon bu 
maddeyi tekrar gözden geçirmek üzere geriye 
alırlarsa, Millet Meclisi metninin oylanmasına 
da lüzum kalmamış olacaktır. Şayet geri alma
mak istiyorlar ise grup arkadaşlarımızın ve 
bendenizin görüşümüz, mutlaka Millet Meclisi 
metninin aynen kabulü yönündedir. Zira, daha 
derli topludur ve daha berrak ifadeler taşımak
tadır. 

Takdim etiğimiz önergeye bu sebeple iltifat 
buyurulmasmı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kü
rümoğlu. 

Sayın Tunçkanat. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Balkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, Ko
misyon olarak kanun tasarısını geri alıyoruz. 

I BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon ka
nun tasarısını geriye alıyor, önergelerle birlik
te kanun tasarısını geri veriyoruz. 

Sayın Tunçkanat, kanun tasarısı geri alın
dı efendim. 

2. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 
I sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar 
I günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeni

den düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni Cunıhuri-

I yet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet Ko-
I misyonları raporları (Millet Meclisi 1/601; 

Cumhuriyet Senatosu 1/66) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 505; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
/6) (1) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
MaJhallî idare seçimlerinin geri bırakılması

na mütedair tasarının, müstacel mahiyeti Yüce 
Heyetçe malum bulunduğundan : 

1. Gelen Kâğıtlara ekten gündeme alınma
sını, 

2. Her işe takdimen öncelikle görüşülme
sini, 

3. ivedilik kararının alınmasını saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

I Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 
13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı ka
nunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü 

I yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkındaki (76) S. Sayılı kanun 

I tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Tasarının müstaceliyeti ve önemi sebebiyle 
Gelen Kâğıtlara ekten gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Samsun 
Refet Rendeci 

(1) 76 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so-
1 nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı olarak Sayın Rendeci ve 
sözcüsü olarak da Sayın Ömer Ucuzal aynı is
tikamette, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul buyurduğu 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 
ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimle
rinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
ve ekten alınmasını teklif ediyorlar. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerini alsın efen
dim. 

Hükümet? 

MAHALLÎ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ 
TURGUT KILIÇER — Burada. 

BAŞKAN — Komisyon? 
. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Bu
rada. 

BAŞKAN — Bir yazı var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Önceden kararlaştırlan bir işim dolayısıyle, 

Yüce Heyetinizde bulunamadığım sürece mahal
lî seçimlerin ertelenmesi konusunda görüş bil
dirmeye Bakanlığın Mahallî İdareler Genel Mü
dürü Turgut Kılıçer yetkili kılınmıştır. 

Arz ederim. 

içişleri Bakanı 
Ferit Kubat 

BAŞKAN — Arz edilmiştir efendim. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır 

efendim. 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunma
sını kabul edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler? 
Sayın özden. Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Dikeç-
ligil, Sayın Hazerdağlı. 

2 . 3 . 1972 0 : 1 

Sayın özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 
imar Kanunu tadilâtı hakkında bir tasarıyı 

müzakere ederken, Komisyon tasarıyı geri aldı, 
araya bir erteleme kanunu girdi. Şimdi bunun 
üzerinde müzakere açılmış bulunuyor. Getirilen 
tasarı 4 Haziran 1972 tarihinde yapılacak Ma
hallî idare Seçimlerinin yeniden düzenlenmesi 
hakkındaki kanun tasarısıdır. 

Tasarı Millet Meclisinden geldiği şekilde 
komisyonlarımızdan geçmiş bulunuyor. 

Bu tasarı ile mahallî idare seçimleri 1973 yı
lına ertelenmektedir. Adalet Komisyonunun ra
porundaki izahattan anlıyoruz ki, 1972 Haziran 
ayında yapılması gereken mahallî idare seçim
lerinin de, yine ülkemizin içinde bulunduğu 
olağanüstü şartlar ve seçmenlerin sık sık san
dık başına götürlmemek düşünceleri gözetile
rek bu tasarının getirildiği ifade edilmektedir. 

Ben, meselenin bugünkü olağanüstü ahval 
ve şartlar içinde nasıl bir şekilde mütalaa edil
mesi lâzımgeldiği üzerinde bir nebze durmak 
istiyorum. 

Bu esbabı muciibenin birinci fikrine muarız 
değilim; ama seçmeni sandık başına getirip ge
tirmemek ve seçmeni üzmemek meselesinde 
hemfikir değilim. Demokrasilerde seçmen, hat
ta mecburdur, sandık başına gidecektir ve is
tediğini istediği şekilde seçecektir. Onun için 
demokrasilerde seçmek ve seçilmek artık bun
dan sonra bir vazife haline gelmiştir ve bazı 
memleketlerde de müeyyidesi vardır. Asıl mü
him mesele, Türkiye'de 1972 yılında seçim
lerin yapılmaması, olağanüstü ahval ve şartlar 
itibarı ile ertelenmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu esbabı mucibe 
ile Senato seçimlerini erteledik; mahallî se
çimleri de aynı esbabı mucibe ile erteliyoruz. 
Hangi seneye? 1973 senesine. Türkiye karanlık 
ihir devre yaşıyor, Türkiye acı bir devrenin 
içinde bulunuyor ve ne olacağı, ne şekilde de
mokratik seçimlerin yapılacağı meselesi bugün 
tamamen halledilmiş durumda da değil. 

Memlekette Anayasa var. Memlekette Ana
yasa zaman zaman değişir. Bu husus kesindir; 
değişebilir. Memlekette seçimler yapılacaktır, 
bu da kesindir. Çünkü, demokratik bir nizam 
içinde yaşıyoruz, Cumhurî bir devir; ama seçim
lere gitmekten korkuyoruz. Ne için korkuyo-
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ruz? Çünkü, olağanüstü ahval ve şartlar de
vam ediyor. O olağanüstü ahval ve şartlar ne
dir? Muhtelif vilâyetlerde kurulmuş askerî mah
kemeler, sıkıyönetim mahkemeleri var, devam 
ediyor ve bazı illerde sıkıyönetim cereyen edi
yor. Tutukluluk halleri var. Antrparantez ifa
de edeyim ki, gazetelerde okudum, yanlış mı 
bilmiyorum, Anayasaya uygun olarak çıkarılan 
Sıkıyönetim Kanununun «Bir ay alıkoyma» ile 
ilgili maddesi Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş. Bir de bu var. 

Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Türkiye ne 
olacak? Bunun önü nasıl alınacak? Bu mesele
ler Türkiye'de tamamen durulacak ve Türkiye 
1950'de olduğu gibi, 1954'te olduğu gibi, 1960'da 
olduğu gibi demokratik bir seçim havası için
de, az çok şikâyetli veya şikayetsiz bir manzara 
gösterecek mi, yoksa olağanüstü ahval ve şart
lar hep böyle gidecek mi? işte arkadaşlarım, 
bugün münevverlerin birçoğunun, vatandaşla
rın birçoğunun zihinlerini kurcalayan dava 
budur. «Canım, bıktık bu işlerden» diyenler var
dır. «Artık bu partilerden bıktık» diyenler 
vardır. Doğru mudur, değil midir, vicdanlarını
za bırakırım. Partisiz demokrasi olmaz. Hani 
eski tabirle «lâzım-i gayri müfarik» vardır, 
partiler demokrasinin lâzım-ı gayri müfariki-
dir. Yok başka çaresi. Partiler olacak, demok
rasi o partilerin içinden çıkacak, devam edecek 
ve memleketin ekseriyeti hangi partiye rey 
vermişse o parti iktidara gelecek ve memleketi 
hüsnüniyetle idare edecek... işte bu şartlara 
ne vakit geleceğiz?.. Bu tasarı bu şartlara 1972 
de gelinemeyeceğini ifade ediyor. Hükümet ifa
de ediyor, Millet Meclisi ifade ©diyor, komis
yonlar ifade ediyor, bizim Komisyonumuz ifade 
ediyor. Biz de rey vereceğiz, biz de bunu tas
dik etmiş olacağız. Seçime gidilemiyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin demok
ratik hayata bağlılığını ispat edebilmek için, 
demokratik hayatın Türkiye'de varlığını göste
rebilmek için behemahal seçimlere gitmeye 
mecburuz. Hiç başka çaresi yoktur, ihtilâller 
olacaktır veya olmuştur, her memlekette bun
lar vaki olacaktır. Ama en medenî, bugünkü 
en iyi usul; belki bundan sonra da başka bir 
usul bulunabilir, demokratik usuldür. Bunun 
da son neticesi, son anagayesi demokratik ko
şullar içinde seçim yapmak, seçimde kazanıp 
iktidara gelebilmektir. Başka yol yoktur. 

işte bütün Türklerin üzerinde durdukları 
ve partilerin de üzerinde duracakları mesele 
budur arkadaşlar. Benim kişisel kanaatime göre 
ne toprak reformu, ne üniversite reformu, ne 
malî reform; hiç birisi meseleleri halledecek 
nitelikte değildir. Asıl mühim mesele, münev
verlerin, partilerin ve parti liderlerinin, memle
keti idareye namzet olanların ve gençlerin bir 
hedef üzerinde, bir gaye üzerinde birleşmeleri
dir. O gaye, Atatürk ilkeleridir arkadaşlar. 
Atatürk ilkelerinde bütün partiler bütün kuv
vetleriyle ve bütün elemanlariyle, bütün iç ha-
yatlarıyle ve görüşleriyle bir araya geldikleri 
takdirde Türkiye'de rejim devam edecektir; 
böyle erteleme kanunları gelmeyecektir ve re
jimden beklenen fayda, her şey o zaman tahak
kuk edecektir. Hiç başka yolu yoktur. 

Hani bir ara burada mücadelesini yapardık 
ve Adalet Partisi Sayın Vekilleri: «Canım bir 
muayyen hedefte duralım» derlerdi. Şimdi es
kileri açmakla da bir zevk alacak da değilim, 
çünkü acı, her tarafı acı. Eğer benim kanaatim
ce o arkadaşlarımız ve ondan evvelkiler samimi 
olarak dediklerini tutsalardı biz bu hale düşmez
dik arkadaşlar, düşmezdik. Bundan sonraki ge
leceklerin de bunlardan intibaha geçmeleri, in
tibaha uğramaları ve alacakları düşüncelerle 
kendi yönlerini, istikametlerini tespit etmeleri 
gerekir. 

Ben, bütün bu söylediklerimi, sizi belki üzü
lerek ifade ettiklerimi hulâsa etmek istersem 
şunu söyleyeceğim : Partileri, liderleri, münev
verleri, gençleri, üniversiteleri, hocaları; hep
sini Türkiye'de demokratik hayattan başka hiç
bir rejimin, hiçbir şekilde hâkim olamayacağını 
ve ayağa kalkabilecek kimseleri her zaman ve 
her yerde Türkiye'nin ezebilme kudret ve kuv
veti içinde çok insanlarının bulunduğunu idrak 
ederek, el birliğiyle demokrasiyi müdafaa et
meye çağırıyorum ve müdafaayı bütün Türkle
rin el birliğiyle yapmalarını istiyorum arkadaş
lar. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Biraz 
geç oldu, ama oldu. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben lıer za
man bu "lan söyledim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz devam 
buyurunuz. Müdahale etmeyelim efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ta 1950 den 
beri söylüyorum. Hatta biraz daha ileri giderek 
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ifade edeyim ki, sizleri uyarmaya gayret ettim, 
ama beni ufak gördünüz, ters gördünüz, size 
ters düştüm. (Gülüşmeler) Şimdi bu ters düşme 
de moda oldu; onu da ifade etmiş oldum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitiriyorum,. Bu Kanuna rey vereceğiz; fakat 
kanun çıktıktan sonra 1973 te seçim atmosferi
nin hakkiyle ve bütünüyle teessüs edebilmesi 
için yapılacak gayretlerin şimdiden başlaması
nı isterim, bunu arzu ediyorum. Bunun da ça
resini ben parti liderlerinde görüyorum arka
daşlar. Parti liderleri şahsî düşüncelerini; par
tilerinin muvaffakiyetini değil, Türkiye'nin 
muvaffakiyetini düşünerek, Türkiye halkının 
saadet ve refahını düşünerek bir araya gelip 
Atatürk ilkeleri üzerinde anlaşıp, bütün gayele-
riyle o tarafa doğru gitmelerini temin etmelidir
ler ki, o zaman işte istediğimiz günlük güneşlik, 
istediğimiz bahar havası teessüs edebilsin. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özden. 
Bir yazı var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatsounun 2 . 3 . 1972 Per

şembe günü yapılacak 38 nci Birleşiminde Se
çim kanunu tasarısının müzakeresinde Bakan
lığımı temsllen Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Müşaviri Mahmut Cuhruk'un bulunacağını bil
gilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

içtüzüğün 44 ncü maddesine göre, en az 24 
saat geçmeden müzakere edilememesi lâzımge-
len bu tasarının burada müzakereye tabi tutul
ması evvel emirde İçtüzüğe aykırıdır. Çünkü, 
hepinizin şahidolduğu gibi, dün bu saatlerde 
müzakere mevzuu olan bu tasarı geç vakit Mil
let Meclisinden çıkmış ve bugün sabahleyin Ko
misyondan geçerek, şimdi imar Kanununun 
bazı maddelerinin tadiline mütedair tasarıyı mü
zakere ettiğimiz esnada bizlere dağıtılmış ve bu
nun üzerine Hükümet ve Komisyon tasarıyı ge
ri aldığını beyan etmek suretiyle, araya erte
lenmesi iktiza eden Mahallî Seçim kanunu tasa

rısı girmiş ve müzakereye tabi tutulmuş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sebep ne olursa olsun 
bu daVranışlar Yüksek Senatomuzu efkârı umu
miye nezdinde büyütmez kanaatindeyim. Biz 
kendi yaptığımız kanunlara ve kendi yaptığı
mız içtüzüklere harfiyen riayet etmek mecburi
yetindeyiz. Görüyorum M, bu lâzime, bu kanu
nî icap yerine getirilmeden, bundan evvel de 
zaman zaman olduğu gibi, yine bir başka yola 
sapılmış ve alelacele müzakereye tabi tutulmuş
tur. «Zaruretler birçok şeyi mubah kılar» sözü 
her ne kadar Türkiye'de bir darbımesel halinde 
ise de, muhterem arkadaşlar Parlâmento, özür 
dileyerek arz edeyim, affınıza sığınarak şunu 
söyleyeyim ki, bu davranışlariyle ciddî olamı
yor. Biz yapıyoruz, biz bozuyoruz. Yapamayız... 
Ayın 4'üne kadar bu kanun çıkmazsa şu olur
muş, bu olurmuş, masraf olurmuş, Yüksek Se
çim Kurulu bazı masraflara girer karar alırmış.. 
Her şey olabilir; fakat, biz kendi yaptığımız 
Tüzüğe ve kanuna niçin riayet etmiyoruz?... 

Sonra muhterem arkadaşlar, yine biz; sizler 
ve ben hepimiz şikâyet ediyoruz; Senato vazife
sini yapmıyor, diye şikâyetçi oluyoruz. Vazifeyi 
yapan kim? Şu çatı değil, bu çatının içinde otu
ran sizler bizleriz. Peki, enine boyuna bir tasa
rının tüzük ve kanunlara göre müzakere edile
rek tam ve kâmil çıkması yine bizim elimizde. 
Bu fonksiyonumuzu yapmazsak, bizim adımıza, 
bugün söylenildiği gibi yarın da söylenecek 
olanlara, ağır tenkitlere de göğüs germeye, mu-
hatabolmaya mecburuz. Bunu söylemeden geçe
medim. Hiç olmazsa zapta geçsin. Söylene söy
lene elbet yer eder; yaptığımız Tüzüğe uygun 
davranışın içine zamanla girilir ümidi ile söyle
dim muhterem arkadaşlar. 

Esasına geçiyorum : 
«Türkiye tehlike içerisinde, örfi idare 11 ili 

kaplamış, bu şartlar içinde seçime gidilebilir 
mi?...» 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsen Türkiye'
nin bir kritik devrede olduğunu kabul ediyo
rum. Şu cemiyetin içinde yaşıyoruz; fakat bü
yük bir tehlike içinde değildir bu millet. 

Az evvel C. H. P. li muhterem Sayın Özden 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu millet demok
rasinin yaşayacağına, demokratik hayatın bu 
memleketin tek çıkar yolu ve idaresi olduğuna 
kani olmuştur. Bunun tatbikatına da 1946'dan 
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bu yana girmiş ve çok güzel tecrübelerini ver
miş, vermeye de devam ediyor. 

Birkaç vilâyette örfi idarenin ilân edilmiş 
olması, mahallî seçimin ertelenmesine sebep de
ğildir, bana kalırsa olmamalıdır, olamamalıdır. 

Mahallî seçimde herhangi bir partinin ikti
dara geleceği veya iktidardan gideceği; hükü
metlerin değişeceği bahismevzuu değildir muh
terem arkadaşlar. Zamanı gelen muhtarın de
ğişmesi veya belediye reisliğine bir başkasının 
seçilip vazife görmesi, iktidarı değiştirecek bir 
unsur, bdr keyfiyet değildir. 

Görüyorsunuz M, ekseriyette olan bir parti 
iktidardan ayrılmak mecburiyetinde kalmış ve 
bana göre partiler dışı bir hükümet memleketi 
idare etmektedir. Ama, bu hükümet kendisini 
büyük göstermek için «Partilerüstü» tabirini 
kullanıyor. Hatadır. Niçin partilerüstü? Bu 
yola gitmek istemiyorum; fakat partilerdışı 
bir hükümettir. Her nedense Sayın Erim, ken
disini «partilerüstü» sıfatıyla göstermek sure
tiyle kuvvetli olduğunu belki imaya çalışıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar mahal
lî seçimler oldu belediye reisleri, muhtarlar bir
çok yerde seçildi, eskilerinin yerine yenisi 
geldi. Görüyorsunuz ki, hiçbir hâdise de çıkma
dı ve memleketin umumî gidişatında en küçük 
bir tesir yapmadı, etkisi olmadı. Ve bunların 
hiç birinin ertelenmesi de bugüne kadar düşü
nülmedi. Fakat her nedense görüyoruz ki, de
mokratik hayata daha kâmil manada gidebil
mek düşüncesiyle, 1973'e kadar memleketi süt
liman göstermek suretiyle, seçimler de bu süt
liman olmayı bozar endişesiyle, seçimlerin erte
lenmesine ve 1973 ̂ e talikine mütedair Hükü
metin bir kanaati var. Partilerin de, benim par
timin dışındaki partilerin hepsinin de buna 
mütemayil olduğu görülmektedir. Bana kalır
sa, Hükümete iştirak eden partiler ve Hükümet 
hata etmektedir. 

Seçim güzel şeydir arkadaşlar. Sayın öz-
den'in bu mevzuda benden evvel söylediklerine 
aynen iştirak ediyorum. Fakat sonradan, bu ko
nuşmanın tabiî neticesi, «Ben bunun ertelenme
sinin karşısındayım» demesi lâzımgelirken, «Ne 
yapalım rey vereceğiz» diye meseleyi başka şe
kilde bağladı. Gönül isterdi ki, Sayın özden'in 
demokratik hayatın ve demokrasinin memle
kete kâmil manada yerleşmesi için söylemiş ol
dukları fiilî ve hukukî neticelerin tabiî sonu 
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da kendisine göre de olsa, «Ben buna karşıyım» 
demesi icabettirirdi, diyemedi, demedi; artık o 
kendisine ait bir mesele, öyle tercih etti, öyle 
konuştu, ama konuşmasına iştirak etmemek 
mümkün değil. 

Sayın özden'in konuşması öteden beri bu 
kadar güzel alkışlanmazdı birçok mevzularda; 
fakat bu sözü, iktidar ve muhalefet olarak ni
teleyebileceğim iki parti tarafından müştereken 
alkışlandı. Demek ki, doğru söz ve isabetli gö
rüş her zaman muteber oluyor ve alkışlanabili
yor. 

Muhterem arkadaşlar, biz seçimden kaçmak
la neyi halledeceğiz? Hiçbir şeyi halledsmeyiz. 
«Millet seçim istiyor» deriz, sonra buraya gelip, 
seçimleri erteleriz. 

Orfd idare mahkemeleri yürüyor, sanıkları 
yakalıyor, muhakemesine bakıyor; pekâlâ ka
rarını da veriyor. Ama köyünde ve kentinde 
bulunan vatandaşım; «Benim seçtiğim insanlar 
bana gelmiyecekler mi, benim bu mahallî seçi
mimi bunlar yapmayacaklar mı, yaptırmaya
caklar mı ve Ankara'daki istanbul'daki mahke
melerin sonuna kadar bu ölü sükûtu memleket
te devam mı edecek?» endişesini elbetteki taşı
yor. Bu endişenin giderilmesi için biz parla
menterlerin kitle huzuruna, halk huzuruna git
memiz, olup bitenleri ve nedenlerini, niçinlerini 
onlara anlatmamız ve bunun sonunda; «Bir 
korku yok. Yine memleket sizin memleketiniz-
dir, rejim sizin rejiminizdir; bunu elbirliği ile 
yaşatacağız, işte geldik, mahallî seçimlerle de 
bunu takviye ediyoruz, teyidediyoruz, arkasın
dan da büyük seçimlere gideceğiz. Bunun dı
şında bir rejim bu memlekette yaşayamaz.» sö
zünü söylemekle iktifa etmeyeceğiz, bilfiil tat
bikatını, bu küçük seçimlerle de olsa yapaca
ğız. 

Demokraside aslolan seçim olduğuna göre, 
idarenin ve idare edenlerin daima yenilenmesi 
olduğuna göre, bunu yapmaya da mecburuz. 
Fakat görüyoruz ve dün Millet Meclisinde mü
zakere sırasında da müşahede ettik ki; Hükü
meti teşkil eden partiler bu seçiminin mutlaka 
ertelenmesini istemektedir. O halde; bizim bu 
konuşmamıza rağmen, daha benim gibi düşü
nüp konuşacak arkadaşlara rağmen, bilhassa 
Senatonun bünyesine uygun tarafsız arkadaşla
rımızın, belki bizim bu fikrimiz istikametinde 
veya buna mütemayil fikirlerine rağmen, ne-
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ticenin de aşağı yukarı nasıl bir istikamet al
dığı görünmüyor değil muhterem arkadaşlarım. 
Ama, samimî olarak ifade ediyorum, bu seçimin 
ertelenmesi bizi arzu ettiğimiz idareye biran ev
vel yaklaştırmaz, belki ilerideki vazifemizi bi
raz daha güçleştirir. Bunu inanarak söylüyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, eğer biz bu rejimi, 
bu millettin arzusuna uygun surette yerleştir
mek için seçimi esas prensip kabul eder, hiç 
bir bahane ileriye sürmeden seçimi zamanında 
yaptırırsak, teşekkül eden teressübat zamanla 
zail olur. Bugünkü anormal halin ,panzehiri se
çimdir. Seçimden kaçmak, seçimi biraz daha 
uzaklaştırmak, âtiye götürmek bu sahada bizi 
hedefe yaklaştırmaz, yolumuzu dikenli ve ça
kıllı olmaktan kurtarmaz. Seçim yapmak ise 
muhataralı günlere bizi götürmez, en salim yol 
ve en salim neticeye ulaştırır. 

Niçin,, neden korkuyoruz arkadaşlar Mem
leketin istikbali hiç de karanlık değildir. Evet, 
her zaman bir memlekettte vatan düşmanları 
çıkabilir, rejim düşmanları çıkabilir; fakaıt 
bu memleketin ve bu milletin aklı selimi var
dır, bu milletin kanunları vardır, bu milistin 
vazife şinas, hak âever milliyetçi, kendisini 
idare eden daire ve rüesası vardır. Elbet bu 
millet,, hakkına sahip çıkacak; hak ve hukuku
nu, hürriyetini rejimini kimseye vermeyecektir. 
Kolay değil, yağma yok.,. 

Bu memlekette bir komünist idaresi veya 
bu memlekette bir dikta rejimi idaresi hiç bir 
zaman payidar olamaz. Benim inanışım budur 
muhterem arkadaşlar. 36 milyon insan, bilhas
sa şu son tecrübede 25 senedir, 30 senedir, hür
riyet için, demokratik idare için mücadele et
mektedir. Ondan evvelini söylemiyorum; ondan 
evveli de vardır. Padişahlık idaresinde dahi bu 
memleket,, hürriyetine aşık olarak yaşamıştır. 
Hangi padişah bu milletin hürriyetine fazla 
kıymet vermişse o padişahı millet daha fazla 
tahtında oturtmuş, daha fazla alkışlamıştır. O 
halde neresinden, nesinden korkacağız? Bir 
kaç tane rejim düşmanının bu memleketin hu
zurunu bozmasından dolayı kurulan mahkeme
lerin, örfî idarelerin bu memleketin istikbali 
bakımından bizi hiç bir zaman tereddüte düşür
memesi lâzım gelir ve düşmüyoruz muhterem 
arkadaşlar. Milletin inanışı, bu bulanık ve bu
lutlu günlerin derhal en kısa zamanda güneşli 

günlere inkılâp etmesidir. Bunu samimiyetle 
millet beklemektedir, buna da inanmaktadır. 
Hatta o kadar inanmaktadır M; şayet bu mem
lekette bir gün diktaya giden bir idare, Allah 
göstermesin, gelirse, bunu ihtimal dahilinde 
görmemekle beraber, yaşıyamayacaktır. Çünkü 
millet, hürriyetin tadını almış, hürriyetin ve 
hürriyet içinde seçilen hükümetlerin; hangi hü
kümet olursa olsun, kendisine ve bu memlekete 
büyük hizmetler getirdiğine kani olmuş, mü-
şahade etmiş ve bunu görmüştür. Bu şartlar al
tında bu milletin benimseyemeyeceği bir idare
nin, bu aziz vatanın ufkunda hükümferma ol
ması muhtemel değildir, mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzatma
yacağım. Konuşmanın sonunda şunu da ilâve 
etmek istiyorum. Seçim 1973'e eğer ertelenecek-
se, hiç olmazsa bunun zamanının da tayin edil
mesi lâzım gelirdi. Eğer şu esbabı mucibe ka
bul edilecekse, yani sık sık seçim yapılmaması 
esbabı mucibesi kabul edilecekse, bunun tabu 
neticesi, 1973'de yapılması lâzım gelen büyük 
seçimle birlikte bunun da yapılması iktiza eder. 
Fakat görüyorum ki, tasarıda bunun müddeti 
de, zamanı da, şartları da tayin ve tespit edil
memiştir. Yalnız, mücerrat 1973'e talik edilmiş
tir. 

Saygı değer arkadaşlarım, geliniz hep bir
likte-şu seçimin ertelenmesinde gitmeyelim. 
Bir meseleden korkmak veya kaçmak veya on
dan endişe duymak o meseleyi halletmez; me
selelerin üzerine gidilerek mesele halledilir. 

Benim söyleyeceğim bundan ibarettir, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Kalpak-
lıoğlu. 

Buyurun sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÜKEOLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
4 Haziran 1972 tarihinde yapılacak olan 

mahallî seçimler erteleniyor. Bu ertelenirken 
olağanüstü şartlar ileri sürülüyor. Pekâlâ ola
ğanüstü şartlan kabul edelim, bu olağanüstü 
şartlar ne vakit bitecek ve bu olağanüstü 
şartlan hangi Hükümet ortadan kaldıracak-? 

12 Mart 1972 tarihinde Nihat Erim Hükü
meti bir yılını dolduruyor. Bir yıllık bu Hü
kümet, Adalet Partisinin de çoğunlukla işti
rak ettiği bu Hükümet, Cumhuriyet Halk 
Partisi 'arkadaşlarımızın da üye verdiği bu 
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Hükümet, dışarıdan da arkadaşlar alan bu Hü
kümet bir yıl içerisinde olağanüstü şartları 
ortadan kaldıramamış da, bu olağanüstü şartları 
fbir sene sonra mı kaldıracak? Bu olağanüstü 
şartların ortadn kalkması, Nihat Erim Hükü
metinin tutumu ile mümkün müdür? Esas 
üzerinde durulacak mesele bu. 

Ekrem özden arkadaşım bazı meseleleri 
ortaya attı, ondan sonra aydınlığa kavuşma
dık. Eğer ben olağanüstü şartların seçimle
rin ertelenmesi ile ortadan kalkacağına kani 
olsam, febihâ derim ki, bu seçim ertelensin. 
'Olağanüstü;' şartların ortadan kalkması key
fiyeti, olağanüstü şartları ortadan kaldıracak 
idrake sahip hükümetler, parlamanterlerle 
mümkündür. Dar günlerde, sıkışık günlerde 
neme lâzımcı insanlar, memleketin ahval ve 
şartına tamamıyle vâkıf olupta neşteri vura-
mayan hükümetler olağanüstü şartları ortadan 
kaldıramaz. Bilâkis, Türk Milletinin zinde kuv
veti olan Orduya gölge düşürür, devam eder. 

Bizim milletimiz, olağanüstü şartların içe
risinde tarihi boyunca çok bulunmuş. Hem 
de öyle olağanüstü şartlar ki, bunlar vız gelir. 
Hem dahilde, hem hariçte Atatürk'ün söyle
diği gibi düşmanları var, gaflette olanları 
var, dalalete olanları var, manda rejimini 
kabul etmek isteyenler var, susu var, busu. 
Fakat, memleketin her köşesinde Millî Müca
dele ruhuna sahip insanlar da var. Olağan
üstü şartlara boyun eğmek suretiyle, buyurun 
demekle olmayacağını, bilen Türk Milleti 
yer yer ayaklanmakta, olağanüstü şartları bü
tün memleket dahilinde ortadan kaldırmakta. 
Olağanüstü şartlar diyeceksiniz, elpençe divan 
duracaksınız. Pekâlâ ne vakit kalkacak bu 
olağanüstü şartlar? Nihat Erim Hükümetine 
olağanüstü şartları kaldıracaksınız diyeceksin, 
Hükümetine iştirak edeceksin, beraber ola
caksın; el altından ben beraber değilim di
yeceksin, ne yapalım, işte girdik diyeceksin. 
Peki Nihat Erimin bu Hükümeti mi olağan
üstü şartları ortadan kaldıracak? Kaldıra
bilir mi? Eğer kaldırabilecekse, şimdiye kadar 
kaldırması lâzımdı. Ben, bundan sonra da kal
dıracağına kani değilim. Siz sükûneti geti
remezsiniz. sükûneti bozarsınız. 

Ben çok temenni ederim Adalet Partili ar
kadaşlarımız, çoğunlukla iktidara -gelmişlerdir 
olağanüstü şartları kaldırma cesaretine sa

hipse, Hükümeti alsın yürütsünler, liderleriyle 
beraber kaldırsınlar. Mahallî seçimi erteleye
lim; fakat bu cesareti kendilerinde göremeyip, 
kanatlar germek, el altından insanlar ver
mekle, böyle karma - çorma bir Hükümetle 
olağanüstü şartları kaldıracaksınız?.. Rica ede
rim... Milleti gim geçtikçe içine gömeceksiniz 
ve ondan sonra Türkiye'de demokrasi var, de
mokrasi olacak diyeceksiniz ve halkın huzu
runa çıkıp da demokrasi havariliği yapacak
sınız, kahramanlık tasarlayacaksınız. Olmaz 
böyle şey. Kahramanlık tasarlayıp da olağan
üstü şartların içerisinden memleketi kurtar
mak istiyorsanız, cesursanız, içiniz de dışınız 
da birse, bu takdirde, mahallî şartların düzel
mesi ancak mahallî idareler seçimini yapmakla 
mümkün olur, dersiniz ve Türk Milletini san
dık başına götürürüsünüz. Çünkü, millete de 
ümit vereceksiniz. Ne var bunda? Dirayetini 
kullanır Nihat Erim Hükümeti, arkasında sı
kıyönetim ds vardır; bu şartların içerisinde 
mahallî idare seçimi olabiilr. Eğer sıkıyöne
tim de ortadan kalkmışsa, mühim olan olağan
üstü mahallî şartlar varsa, Hükümet o zaman 
memlekette seçimi yürütemez. 

O halde esas mesele şurada; demokrasi ola
cak mı olmayacak mı? Seçimler yapılacak mı, 
yapılmayacak mı? Bu, endişeyi halkın zihnin
den kaldırmak için. (Hangi parti kazanırsa 
kazansın, demokrasi havariliğini yapanlar, 
yapmakta olanlar, ben kuvvetliyim diyenler 
kazansın istiyorum.) Onların seçime talibol-
maları lâzımdır. O zaman, millet de, benim 
yurdumda demokrasi var olacaktır, 1973 se
nesinde milletvekili seçimleri ve kısmî Senato 
seçimleri yapılacaktır, diyecektir. Siz bunu 
ertelediğiniz gün, kulak fısıltısı ile de olsa 
söyleseniz de, demokrasi havariliği yapsanız 
da, kahramanlık yapsanız da milleti inandı-
ramayacaksınız. Çünkü o cesareti millet sizde 
görmüyor. O casareti seçtiklerinde garmeyen 
millet, nasıl demokrasinin geleceğine inansın? 
Rica ederim, Mümkün mü? Bunlara hep gü
lünür. On defa da, yirmi defa da hakkı şöyle 
•böyle diyerek kandırıp, seçim kazanarak gel
seniz de, olağanüstü şartları kaldıracak zih
niyet sizde olmadıkça ve memleketin şartlarını 
iyece tahlil ederek, ona neşteri vuracak kud
ret ve kuvvet sizde bulunmadığı müddetçe 
memleketi kalkındıramazsınız, Türkiye yine 
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bir anarşi ortamına doğru gider. Bizim endi
şemiz şahsî değildir. Eğer şahsî olsa idi, eğer 
nimet parsacılığı olsa idi, iktidarda bulunan 
Adalet Partisinden ayrılmazdık. 

NAHİT ALTAN (Çanakakle) — Seçim 
kazanmak için senin gibi hacca giderdik. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di... 

NİHAT ALTAN (Çanakkale) — Parsa top
layamadığın için böyle oldu. 

IHÜSNÜ EtfKEÇLİGİL (Devamla) — Ne, 
ne?... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen siz ce
vap vermeyiniz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Zaten ha
diseleri çıkaran sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karışmayın efendim, 
lütfen. 

HÜİSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ha
diseleri çıkaran kim? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bizimle 
beraberdiniz o zaman. 

ıBAŞKAN — Sayın Altan lütfen müdahale 
etmeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
Ben ne oraya gitmişimdir, ne de öyle işlere te
nezzül ederim. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, siz nutku
nuza devam buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
Çünkü, kimde ne olduğunu kimse bilmez. Ben 
dindarım; bilirim, bir cenaze namazı kılınır mı 
kılınmaz mı?... Onun üzerinde parsa toplamayı 
da arzu etmem. Çünkü, kimde ne olduğunu 
kimse bilmez. 

NAHİT ALTAN (Çanakakle) — Otur da 
yerine, fazla konuşma. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin 
efendim. Siz nutkunuza devam buyurun Sayın 
Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
Şimdi benim demek istediğim şu; ben demek 
istiyorum ki, kim... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
On defa söz al. 

BASAN — Siz devam buyurun efendim, 
rica ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
IBen demek istiyorum ki, kim kazanırsa ka

zansın.. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Başka 

bir şey diyemezsin ki. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
Benim alnım açık, sen de bana hiçjbir şey diye
mezsin. 

Kim kazanırsa kazansın millete seçim ümi
dini vermek için, millete demokrasinin gele
ceği hakkında vaatte bulunabilmek için, ben 
mahallî seçimlerin yapılmasının taraftarıyım. 

Şunu demek istiyorum, onu da tasrih ede
yim kızmayınız. Diyorum ki, ben eğer seçilip 
seçilmemeyi nazarı itibara alsa idim, ayrılmaz
dım diyorum. Seçileyim veya seçilmeyeyim bu 
endişem yok. Türkiye'de parlamanter rejimin 
ayakta durması, gelişebilmesi ve halka bu ümi
din verilebilmesi, olağanüstü şartların kaldırıl
ması ile mümkündür. Bu da ancak medenî cesa
retle bu işleri halletmekle olur; seçimlere git
mekle, halka seçim vaadini vermekle olur di
yorum. Mesele bu, izahat bu. Şimdi bu izahatı
mın neresinde ne var ki, hemen kızabiliyorsun? 
Ben şahsım üzerinde konuşuyorum. 

Şimdi gelelim esas meseleye; Nihat Erim 
Hükümeti olağanüstü şartlan ortadan kaldıra
bilecek midir, kaldırmayacak mıdır? 

M. NUB-i ÂDEMOĞLU (Adana) — Mec
lisle beraber olur, yalnız Hükümet kaldırmaz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mec
lisle beraber... 

BAŞKAN — Efendim, diyalogdan vaz geçe
lim. Karşılıklı sualli cevaplı bir hal oluyor, 
efendim. Lütfen siz buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Söy
lemesin, cevap vermeyeyim. 

Ben Hükümete cesaretle girdim, bütün yü
kü üzerime aldım de, o zaman olur. Hem Hü
kümete gireceksin, hem de sonradan «Bana 
ne?» diyeceksin. Böyle Hükümet icraat yapa
bilir mi, rica ederim? Bu olağanüstü şartlan 
ortadan kaldırmak için mütecanis kadrolara 
ve meselelere tamamen inanmış hükümetlere 
ihtiyaç vardır. Meseleleri akıl süzgecinden ge
çirdikten, Türkiye'nin şartlarını gözönünde bu-
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lundurduktan sonra, efkârı umumiyeyi de bu
na inandırarak, kanunları ve meseleleri millete 
mal etmek suretiyle çalışan ve bu şekilde bir 
hareketin içerisinde bulunabilen hükümetler, 
ancak olağanüstü şartlan ortadan kaldırabilir. 
Bunun dışında olağanüstü şartları kaldırmak 
mümkün değildir. 

Ben aldanmayı isterim, çok arzu ederim; 
Nihat Erim Hükümeti ile beraber olduk, böyle 
bir Hükümet kurduk deyiniz, devam ettiriniz; 
eğer Nihat Erim Hükümeti olağanüstü şartlan 
ortadan kaldınrsa, ben gidip elini öpeceğim 
ve arkadaşlanmı da tebrik edeceğim; fakat bu 
şartlar içerisinde Türkiye'deki olağanüstü du
rumuna Nihat Erim Hükümetinin son vereceği
ne ben kaani değilim. Neden değilim? Bir yıllık 
Hükümet icraatı zamanında Türkiye'nin hangi 
meselesini halletmiştir, neyi getirebilmiş ve han
gi yaraya neşteri vurabilmiş, hangi inandığı 
meseleyi millete nasıl mal ettirebilmiş ve etti
rebilmektedir? Bilâkis, mütemadiyen milletin 
kesesine elini uzatmak suretiyle gittikçe milleti 
kendi içerisine gömmektedir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Anla
dık yahu, tekrarlama. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di, «uzatma, tekrar etme.» diyor arkadaşımız. 
«Uzatma, tekrar etme» diye diye bu inandığı
mız demokrasiyi çıkmazın içerisine sokmanın 
endişesi içerisindeyiz. 

Hulâsa şunu beyan etmek isterim ki, arka-
daşlanm reylerini verecekler. Bence rey muh
teremdir, verebilirler; fakat özetle söyleyebili
rim ki, olağanüstü şartları bir senede kaldıra
mayan Hükümet ve ortaklarının, bu tutumla 
bundan sonra da kaldıracaklanna kaani deği
lim. Olağanüstü şartlar, zor şartlar içerisinde 
mahallî seçimler yapılırsa, o zaman demokra
tik nizam daha çok gelişir ve halka daha çok 
ümit verilir. Seçimleri ertelediğiniz müddetçe 
de, halkı ümitsizliğe ve bedbinliğe düşürürsü
nüz. Bunun neticesinde de olağanüstü şartlan 
kaldırma değil, onun devamına fırsat vermiş 
olursunuz. Ben onun için bu kanunun aleyhin-
deyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç-

ligil. 
Buyurun «Sayın Hazerdağlı. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Siyasî hayatımızda ve seçim tarihimizde ma
hallî seçimlerin ertelenmesi yeni değildir. 1955 
tarihinde yapılmış olan seçimlerin, 1959 yılında 
yeniden yapılması lâzımgelirken, 1959 yılında ve 
hattâ 1960 yılında dahi yapılmamıştır. Araya 
27 Mayıs dönemi girmiş, 1963 tarihinde yapılan 
seçimlerin, dört sene sonra 1967 yılında yapılma
sı lâzımgelirken, 1967'de bu kürsülerde seçimle
rin ertelenmesi hükümetler tarafından getirilmiş 
ve Meclis de buna karar vermiştir. 

Seçimlerin ertelenmesinin gerekçeleri tasarı
da yazılı. Benden önce konuşan arkadaşlann 
birçoğu sadece, olağanüstü şartlar üstünde dur
dular. Seçimlerinin ertelenmesinin sebebi yal
nız olağanüstü şartlar değildir muhterem arka-
daşlanm. Aynı zamanda seçimlerin birleştirilme
si meselesidir, iki gerekçe birden. Türkiye'de 
olağanüstü şartlar yok mudur? Yardır. Bunu ar-
kadaşlanmız inkâr ediyorlarsa, o ayrı bir konu. 
Türkiye'de bu Hükümet olağanüstü şartlan kal
dım-, kaldıramaz meselesi bununla ilgili değil. 
Ealdıramazsa, o ayrı bir konudur. Bugün ola
ğanüstü şartlar var mı, yok mu? Var olduğuna 
göre mesele yok demektir. Bunu arkadaşlanmız 
inkâr edemiyorlar. 

Olağanüstü şartlarla ilgili olarak birtakım 
arkadaşlarımız fikirler ileri sürüyorlar. Efen
dim, Türkiye'de üç, beş tane komünist varmış 
da, işte anarşi varmış da... Arkadaşlar seçimle
rin ertelenmesiyle bunun ilgisi yok. Ben, hattâ 
Örfî idare konusunu dahi gerekçe saymıyorum. 
Örfî idarenin süresi dolar, seçimlerden önce 
kalkmış olabilir ve belki kalkacaktır da. Bu iti
barla örfi idare de seçimlerin ertelenmesinin ge
rekçesi değil, asıl olan seçimlerin birleştirilmesi 
konusudur muhterem arkadaşlarım. Seçimlerin 
birleştirilmesi için Anayasa tadil edilmiştir. Hü
kümetler, partiler ittifak halinde seçimlerin bir
leştirilmesini istemişlerdir. Bunu hükümetler, 
siyasî partiler isterken vatandaştan, milletten 
bu işareti almışlardır. 

Muhterem arkad'aşlanm; vatandaş bugün se
çim yapılmasını istiyor mu, istemiyor mu? Arka-
daşlanm, «Seçimden kaçmayınız, seçimden niçin 
kaçıyorsunuz?» diyorlar. Arkadaşlar seçimden 
kaçan kimse yok. Vatandaş seçimden önce anar
şik olayların durdurulmasını, normal bir orta.ma 
girilmesini, reformlann yapılmasını istiyor. Se-

— 669 — 



C. Senatosu B : 33 2 . 3 . 1972 O : 1 

çimlerden bu Parlamento mu, bu Hükümet mi 
kaçıyor, siyasî iki büyük parti mi kaçyıor; kim 
kaçıyor seçimlerden? Geçmişte çok şey almış 
partiler var burada. Seçimlerden kaçmak ne 
demek? 

Bu seçimler meselesini millî iradeye, demok
rasiye dayamak da doğru değildir muhterem ar
kadaşlarım. Bunu mütemadiyen «seçimlerden 
kaçıyorsunuz» diye rejime getirip dayamanın 
da, rejime gölge düşürmekten başka bir fayda 
getirmeyeceğine inanmamız lâzımgelir. Biz, mü
temadiyen «Türkiye karanlıklar içerisindedir, 
Türkiye'de seçimlerden kaçılıyor, Türkiye'de şu 
var, bu var.» dersek biz, yarın seçimlere gide
meyiz. Biz, seçim yapmak için sağlam bir zemin 
arıyoruz. 

Demokrasi, evet güzel bir rejimdir. Demok
rasi gereğince seçimlerin zamanında yapılması 
lâzımdır; ama zemininde de yapılması lâzımdır, 
O sağlam zemini bulmadığımız müddetçe seçim
ler, bazan demokrasiye - mahallî seçimler olsun 
veya başka seçimler olsun - zarar bile getirebi 
lir. Seçimlerin sağlam zeminde yapılması lâzım
dır ki, bundan demokrasimiz de, rejimimiz de 
fayda görmüş olsun. Bu itibarla, bu şekildeki 
konuşmalardan ne rejime ne de demokrasimize 
bir fayda geleceğine inanmıyorum. 

Mahallî seçimler millî iradeyi tayin eden se
çimler değildir. Millî irade ile ilgisi yoktur. 
Efendim, önceden bu seçimler yapılırsa asıl mil
lî iradeyi tayin eden milletvekili seçimlerine de 
bir işaret, bir nabız yoklaması olurmuş. Bunun 
mahzurları da var muhterem arkadaşlar, bu
nun zararları da var. Diğer seçimleri etkisi al
tında bırakıyor. Bunun aleyhinde de lehinde 
olduğu gibi konuşmak mümkün. Belediye seçi
mini kazanan bir partinin, milletvekili seçimini 
etkisi altına alamadığını, hattâ ticaret odası se
çiminin belediye seçimine, öbür seçimin diğer 
seçime etkisi olmadığını söylemek mümkün mü? 
Onun içindir ki, seçimleri aynı günde, aynı sa
manda yapıyoruz. 

1973'e de bir yıl gibi kısa bir süre kalmıştır. 
Bir yıl önce milletvekili ara seçimlerinin yapıl
mamasını bile, bizim seçim kanunlarımız öngör
müştür. Bu itibarla mahallî seçimlerin şu anda 
yapılmasında büyük sakıncalar vardır. 

Üstelik, deniliyor ki, bu seçimler 30 milyo
na mal oluyor. BelM ileride çaresini bulup bü
tün seçimleri aynı günde yapmak suretiyle bu 

millete 30 milyon gibi büyük bir masrafı ka
zandırmak imkânını bulacağız. Mahzurları ola 
bilii', faydaları olabilir... Bunlar ileride konuşu
lacak şeylerdir. 

Nihat Erim Hükümeti anarşiyi kaldıramaya
cak ve seçimlere gidemeyeceğiz, deniliyor. Gide-
meyeceksek, ne diye telâş ediyor, ne diye seçim 
istiyorsunuz? Seçimi o halde ne vakit isteye
ceksiniz? (A. P. sıralarından «Bravo Hazerdağ-
lı» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; seçimlerden kaçma
yalım, karanlıktır Türkiye'nin istikbali... Bunla
rı söyleye, söyleye biz bu memlekete bir fayda 
getirmeyiz. Seçimlere gideceğiz diye Hükümet 
söylüyor, Meclisler söylüyor, liderler söylüyor. 
Seçimlere gideceğiz. Türk demokrasisi de, bü
tün dünya demokrasilerinde olduğu gibi seçim
lerle kaimdir ve Hükümet her vesile ile Tür
kiye'de seçimlerin yapılacağını ifade ediyor, 
parti liderleri her vesileyle Türkiye'de seçimle
rin yapılacağını ifade ediyor. Bizim Genel Baş
kanımız seçimlerin yapılacağını, Yunanistan'da 
ve diğer memleketlerde söylemiştir. Bunlardan 
dönülmesi mümkün değildir. 

Türk Milleti seçimlere gidecek mi, gitmeye
cek mi diye korkuyormuş. Korkmuyor efendim. 
Korkmuyor; ama seçimden önce istediği şeyler 
var. Biz, Anayasanın gösterdiği birtakım reform
ları getirdik mi Bir hayhuya gireceğiz, bir va
veyla kopacak. Seçimler Türkiye'de, millî ira
deye tesir etmeyecek; belediye reislerinin, muh
tarların değişmesiyle Türkiye'de değişen bir 
şey olmayacak; ama Türk demokrasisi birtakım 
kargaşalıklar içerisinde tekrar bir çalkantı ge
çirmiş olacaktır. Sükûnet bulmakta, yerine otur
makta, gün geçtikçe mesafe katetmekte oldu
ğumuz bir dönemde, tekrar bir çalkantının içi
ne girmiş olacağız. Bu itibarla, bu kanunun 
aleyhinde bulunmanın yeri yok. 

Yalnız, arkadaşlar ben bir hususu söylemek 
istiyorum; aklıma gecen gün geldi. Radyoda 
seçimlerin Cumaya geleceği konuşuldu. Biz bu 
Anayasayı bu seçimler yüzünden bir daha değiş
tireceğiz her halde. Eğer seçimler 1973'ün Eki
minde yapılacak ise, Ramazan ayına gelecektir. 
Ramazan ayında seçim yapılması Türkiye'de ga
yet güç bir iştir. Zannediyorum M, seçimleri ya 
Ekimin başına alacağız yahut daha sonraya 
alacağız. Bu konu geçen gün konuşulduğu için, 
benim de hatırıma gelen bir şey oldu. Hattâ, 
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Anayasayı değiştirirken de aklıma geldi; ama 
konuşmak imkânını bulamadım. Anayasayı her 
halde bir kere daha değiştireceğiz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler eder, say
gılarımı sunarım efendim.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağh. 

Sayın Karaağaçlıoğlu. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım. 

Bugün yüksek huzurlarınızda müzakeresi ya
kılmakta olan mahallî seçimlerin 1973 yılının 
Ekim ayma ertelenmesine mütedair kanun tasa
rısı hakkında, ben de Yüce Heyetinize görüş ve 
kanaatlerimi kısa pasajlar halinde arza çalışa
cağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokratik nizamın en mühim aksiyonu ve 

onun hayatiyeti hiç şüphe yoktur ki, seçim mü
essesesidir. Seçmek ve seçilebilmek her sistem 
içerisinde yaşayan milletlerin en tabiî- hakkı ve 
aynı zamanda görevidir de. Bu itibarla seçime 
saygılı ve halk oyunun kanunî ve medenî orta
mı içinde vatandaş oyunu en iyi bir şekilde de
ğerlendirmeye ve demokrasinin hayatiyetini 
muhafaza etmeye mecbur. Ama, bugünün Tür-
kiyesi içinde, aşağıda arza çalışacağım çok kri
tik şartlar içerisinde elbette ki, seçime bu or
tam içerisinde girmenin faydalarından ziyade 
güzel vatanımız için elbette zararları da oldu
ğu cümlenizce malumdur. 

Bu itübarlaldır ki, Türkiye'nin siyasî tarihin
de en kritik bir dönem içerisinde, vatanda
şın huzur bekledği bir devre içerisinde hâlâ 
hâdiselerin, Türkiye'de cereyan eden sosyal 
ve siyasî hâdiselerin, ekonomik hâdiselerin dar 
boğazları kurtaramadığı bir dönemde bir seçim 
ortamı içerisine Türkiye'yi sokmak, her halükâr
da faydalı bir hizmet olamaz. O halde Türkiye'
nin geleceği için meselelerini kısa zaman içeri
sinde Türkiye'nin kritik şartlarından atlatmak 
suretiyle Türkiye'yi huzur ortamına getirdikten 
sonra, demokrasinin icabı olan bu lâzimeyi de 
yerine getirmek bütün partiler için bir şe
ref olacaktır. Zira demokrasinin vaz'geçilmez 
unsurları olarak addettiğimiz partiler, Türk si
yasî hayatının da elbette en büyük teminatları
dır. Anayasa bunu böyle söylemiş, tatbikat bu 
şekilde intacetmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarını; Türk siyasî hayatı 
zahirî bir sükûn görüşüne bürünmüş bulunmak
tadır. 11 ilimizde Sıkıyönetim devam etmekte
dir. Sıkıyönetimin mevcudoluşuna rağmen, Tür
kiye'nin her yerimde, bilhassa Sıkıyönetimin 
bulunduğu bölgelerde, örfi idare makamlarının 
çok dikkatli ve titiz davranmalarına rağmen 
hâdiseler cereyan etmekte ve Türk Devletini 
tahribe yönelen anarşist unsurların faaliyetleri 
durmamaktadır. O halde Türkiye'deki arızî olan 
sükûn, fırtınadan önceki bir halin icabıma ben
zemektedir. Şayet bir seçim sistemi içerisine gi
rilecek olursa, kaldırmak mecburiyetinde bu
lunduğumuz örfî idare tatbikatını mütaakıp kı
sa ^amanda Türkiye'nin yine tehlikeli bir or
tam içerisine itileceği bir gerçektir. 

O itibarla, bütün meselelerin hallinden son
ra bir seçim sathına geçilmesinde faydalar var
dır. Henüz Örfi İdare Mahkemelerinde muhakeme
leri devam etmekte bulunan ve rejimi yıkmaya 
matuf hareketlerini fiilî olarak fikren ve lâfzen 
ifade etme imkânına salhibolan kişilerin, Tür
kiye'nin meşru düzenini devirmeye, Türk Dev
letini tahribetmeye matuf olan gayretlerinin 
neticeleri Türk hukuk düzeni içerisinde yerini 
bulmadıktan sonra, herhangi bir seçime girme
nin faydası elbette olmayacaktır. 

Bugün seçim hakikaten lüzumlu bir müesse
se. Birtakım partili arkadaşlarımız secim mües-
S8S33İ hakkında görüşülürken, falan parti se
çimden kaçıyor, filan parti seçimi kendi lehine 
olduğu için istiyor şeklindeki bir esprinin kıy
met ve değerini bugünkü şartlar içerisinde mu
hafaza ettirmek mümkün değildir. Aslında, 
memleketini ve vatanını seven herkes asgarî 
müştereklerde birleşmek mecburiyetindedir. 
Şayet, biz bir Parlamenter olarak veya siyasî 
teşekküller olarak mahallî seçimlerin bu dev
rede yapılmasını arzu ediyorsak, Türkiye'nin 
menfaatlerine uygun şekilde hareket etmek 
mecburiyetinden gelen' bir zaruretin icabını ye
rine getiriyoruz. Aslında en büyük fedakârlığı, 
en büyük feragati Türkiye'nin menfaatleri pa
hasına yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Binaenaleyh, bizi Adalet Partisi olarak şu 
veya bu şekilde herhangi bir töhmet altına it
mek isteyen arkadaşlarıma şunu söylemek iste
rim ki, 1946 dan; yani çok partili hayata girdi
ğimiz devrelerden bu yana Adalet Partisi ve 
ondan evvelki partiler demokratik nizamın en 
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güzel müessesesi olan seçim hizmetlerine kanun
ların kendilerine tahmil etmiş olduğu vazifeler 
istikametinde lâyik olduğu şekilde değeri, itiba
rı vermişler ve Türk Milleti de seçimde kendi 
sağduyusunu en güzel bir şekilde ifade imkânı
nı "bulmuştur. 

Türkiye'de rejimi tehdideden unsurların or
tadan kalkmadığı bir devirde seçime girmenin 
elbette faydası olmayacaktır, diye ifade buyu
ran Yüce Heyetinize durumu arz etmiştim. Bir
takım meseleler var ki, bunlar henüz hallolma-
mıştır. Toprak reformu, eğitim reformu, vergi 
reformu ve diğer birtakım reformlar, bilhassa 
idarî reform. Bütün bunlar çıkmamıştır. Bu re
formların hallinden sonra Türkiye'ye Anaya
sal hukuk düzeni içerisinde bir huzur ortamı
nın geleceği ve dolayısiyîe Türkiye'de gelecek
teki bu huzurlu ortam içerisinde mahallî seçim
lere gidilmesinde daha rahat bir seçim imkânı
na sahip bulunacağımız açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben şu konuyu da 
Yüce Heyetinize ifade etmeden sözlerimi biti
receğim. 

Bütün partiler, sanki herhangi bir mevzuu, 
konuyu diğerini suçlamak için fırsatmış gibi 
telâkki etmekte ve meseleleri sen ben görüşleri 
içinde mütalâa etmeye yönelmektedirler. Aslın
da, Türkiye'nin içinde bulunduğu şu kritik du
rumda bütün Parlamenter arkadaşlarımın, bü
yük bir vatan severlik duygusu ile dolu olan ar
kadaşlarımın asgarî müşterekler içerisinde bir
leşerek parti görüşlerinin kısır mücadelesini 
bir yana bırakıp, parti taassubu içerisinden sıy
rılarak memleketin meselelerine müşterek bir 
açıdan bakmak mecburiyetinde olduklarına ka
ni olmalıdırlar. Hepimiz bu yönde birleşmeye 
ve Türkiye'nin meselelerinin hallinde birimiz di
ğerine yardımcı olamaya mecburuz. 

Bu itibarla, herhangi bir konuyu ele almak 
sureti ile Türkiye'nin ümidi olan parlamenter 
rejimin yaşamasında en büyük âmil olan Parla
mentoyu ayakta tutabilmek ve onun haysiyet 
ve itibarını koruyabilmek için Parlamenterler 
olarak büyük bir güç ile onun hakkını vermeye 
mecburuz. Çünkü, Devlet güçlü ise, Parlamen
to varsa demokratik nizam yaşacaktır. Demok
ratik nizam yaşadığı müddetçe de elbetteki se
çim sistemleri ve seçim hizmetleri olacaktır. 

Bu itibarla, seçim sistemlerinin, seçimin er
telenmesini vesile addederek şu veya bu partiyi 
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hedef alarak, geçmişteki hâdiseleri tekrar ettir
mek sureti ile şu veya bu şekilde çamur atma
ya asla lüzum da yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; getirilmiş olan ta
sarı Türkiye'nin bugünkü şartlar içerisinde men
faatlerine uygundur ve binaenaleyh, mahallî 
seçimlerin 1973 yılı Ekim ayına ertelenmesi 
hususunda Yüce Heyetinizin tasarı istikametin
de oylarını müspet bir şekilde vermelerini te
menni ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kara-

ağaelıoğlu. 
Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, m"Verem senatörler; 
Mahallî seçimlerin ertelenmesi hususundaki 

kanua tasarısının görüşülmesi sırasında bazı 
hatipler bu kanunla yakın ilgisi olrmyan ve 
bugünkü ortamda konuşulması icabetmeyen 
sözleri sarf etmemiş olsalardı şu geç saatte hu
zurlarınızı işgal etmeyecektim. 

Türkiye'de parlamenter sistemin devamın
dan itibaren ve ona tekaddüm eden devrede 
partilerin kurulması bahis mevzuu olduğu ta
rihten itibaren en büyük şanssızlık, partilerin 
birbirleriyle yapacakları hizmet mücadele:: ya
rışmasından ziyade, parti içindeki şahısları, va
zifelileri ve topyekûn partileri kötüleme âdetle
ri demokratik nizamımız zamanında da, yani 
çok partili sistemimizde de devam etmektedir 
ve bugün şu ortamda bile bunun bir numunesi
ni görmekle bu hastalığın devanı ettiğini müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 

Çok partili sistemde ve demokratik rejimde 
esas olan fazilettir. Faziletten bahsederken, ben 
şunu veya bunu yapmadım demek de kâfi de
ğildir. Başka bir partiyi toptan veyahut fer
den ispat edemeyeceği şekilde ithamlar altında 
bulundurmak da fazileti gölgeleyen ve fazilet
ten bahseden şahısları küçük düşüren beyanlar
dır. Bis burada eğer fazilet dersi vermeyo kal
kıyorsak evvelâ kendimiz faziletli olmanın ion-
bettirdiği bütün hareketlere ve prensiplere dik
kat etmek mecburiyetindeyiz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bravo, 
bravo. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — «Bra
vo» demek müdahale demek değildir. 

NAHİT ALT AN (Devamla) — Hastalığın 
esasın?., temas etmemin sebebi, birçok arkadaş
larımızın demokrasinin tehlikeye girmesi tarih
lerini incelerken, hastalığın hu noktasına temas 
etmemelerimdendir. Bir 27 Mayıs -gelmişse, bir 
12 Mart gelmişse, şu Parlamento kürsülerinden 
ve dışarda parti mensuplarının birbirlerini it
ham etmeleri, inanmadan sırf karşı tarafı kü
çültmek ve oy avlamak, oy almak için ağzına 
her geleni düşünmeden söylemek itiyadından 
ileri gelmiştir. Bir parlamenter tarafından Par
lamento kürsüsünden bir parti toptan itham 
edilir, şahıslar itham edilirse, elbette dışardaki 
müesseseler bu parlamenter rejimin istikbali 
hakkında tereddüde düşerler, şüpheye düşerler 
ve bunun dışarda meydana gelen akislerinin ve 
anarşinin tesiriyle, rejimi kurtarmak mecburi
yetinde olan müesseseler, lâzımgeldiği yerde işe 
el koyarlar. 

öyle ise, rejimin korunması evvel emirde 
her parlamenterin anavazifesi olması lâzımge-
lir ve bunun için kendisine düşen vazifeyi yap
malıdır. Şahsî çıkarlar için, oy almak için basit 
meseleleri, din sömürücülüğünü, mide sömürü
cülüğünü bir kenara bırakmak hele bir seçim 
kanunu dolayısiyle olsa dahi, bugünkü ortama 
yakışmayan «seçimden kaçma» gibi ithamlarda 
bulunmak, bence bir parlamentere ve bu kürsü
ye yakışmayacak hareketlerdir. 

Biraz evvel Sayın Hazerdağlı arkadaşım, se
beplerini çok güzel izah etti. Ben burada, bu 
günkü ortam içinde, böyle bir kânun geldiği 
zaman bizatihi bu kanunun esbabı mucibeleri 
neyse, bunlar üzerinde tartışılmasını ve haki
katlerin dile getirilmesini isterdim. Maalesef, 
bir tek noktaya temas ediyorlar, Sayın Hazer-
dağlının gayst güzel belirttiği gibi, «anarşik 
ortam kalkmış mıdır» diyorlar, anarşik ortam 
ve örfî idare dolayısiyle seçimler ertelenmekte
dir diyorlar. 

Ben, bunun bir seçim ertelenmesine esbabı 
mucibe olarak gösterilmesini doğru, bulmayan 
arkadaşlarım?, şimdi soruyorum. Senato seçim
leri ertelenirken neden aynı esbabı mucıbeye 
dayanmadınız? Kaldı ki, Anayasamızda mahallî 
seçimlerin müddetleri tahdidedilmiş değildir ve 
kati olarak tespit edilmiş değildir, bu kanunla 
tespit edilir. Anayasada 8 senede bir, 5 senede 

bir, 10 senede bir yapılacağına dair hüküm bu
lunmadığı için, mahallî seçimler için müddeti 
rahatlıkla koyabiliriz, buna mani hiçbir hü
küm yoktur. 

Anayasa değişikliği sırasında hiçbir itirazı 
olmayanlar, burada ortamın değişip değişmedi
ğini müzakere etselerdi, onlara yine hak vere
bilirdim. Bizi ilgilendiren seçimleri ikişer sene 
uzattığımız zaman ses çıkarmayanlar, bulgun 
burada mahallî seçimler mevzuunda, ortamlar 
değişmediği halde, değiştiğini iddia etmedikle
ri halde, uzatmanın sebeplerini bir buna, bir ide 
seçimden kaçmaya, seçimden korkm.aya bağla
malarını; yani seçim kazanmış, imtihan vermiş 
iki büyük partinin, şahıs ve parti olarak imti
han vermiş iki büyük partinin manevî şahsiye
tine yüklemelerini de doğru görmüyorum. 

Bugün bir Halk Partisi ve Adalet Partisi, 
muhtelif seçimlerde memleket sathında şahıs 
ve parti olarak gereksn reyleri almışlardır; fa
kat burada bir parti ve mensupları olarak kuru
luşundan bu yana hiçbir zaman bir seçim sathı 
mailine girip de, şahısları ve partileı'ı rey alma
mış olanların, seçimden kaçmadan bahsetmele
rine imkân yoktur. 

Arkadaşlarımın belirttiği bir hususa daha 
değineceğim. Bu kanunun gelmesinde bir esbabı 
muc'ıbe daha vardır. Fiilî durum bunu icabetti-
rir, biz bugün birçok kanunlar çıkarmak ve 12 
Mart muhtırasının verilmesinin esbabı mucibe-
sini teşkil eden hususları temin etmek me cburi-
yetindeyiz. Parlamento çalışmak mecburiyetin
dedir, bir seçim sathı mailine girildiği zaman 
her şeyden evvel parlamentonun tatile gireceği, 
girmese bile, fiilî durumda arkadaşlarımızın se
çim bölgelerine gidip, 2 ay seçimle iştigal ede
ceklerini gözönünde bulundurursak, bugün bu 
şartların değişmeyeceğini hiç kimse söyleyemez. 
Dolayısiyle birçok hususlar geride kalır, 12 
Mart muhtırasının esbabı mııcibesi ortadan kal
kar. 

Yine arkadaşım buradan dedi ki, «Adalet 
Partisi tek başına iktidarı ele alsın.» İktidar 
Bugünkü şartlar altında alınmaz, bir başvekil
lik kend'ı isteğiyle alınmaz, bunu Reisicumhur 
tevdi eder, Anayasanın hükümleri budur, Rei
sicumhur tevdi etmediği müddetçe Adalet Par
tisi hiçbir zaman talip de olmaz. 

Esasen bir partiye verilmek 'icabetseydi ve 
I aynı partiye iktidar verilecek idiyse, 12 Mart 
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muhtırasının esbabı mucibesini de bu sözü söy
leyen arkadaşımın buradan ispat etmesi lâzım
dır. 

Hâdiseleri değerlendirirken, "bu kadar açık 
ve seçik hususları görmeyen insanların, seçim 
ertelenmesinin esbabı mucibesini görmemesini 
de tabiî karşılamak icabeder. Maruzatım bun
dan ibarettir, kanun yerindedir. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altan. 
Efendim önergeler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerin tehiriyle ilgili tasarı hakkında 

vâki konuşmalar sonunda konu yeterine 3 ay
dınlanmıştır. Kifayeti müzakere teklif ediyo
rum, 

Saygılarımla. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Demirel'in de 

aynı konuda bir takriri vardır, ikisi aynı konu
da olduğu için oylayacağım. Ancak, komisyon 
söz istiyor mu? 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
ben son söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Son söz olarak zatıâliniz komı-
şabilirsiniz, 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sırasını takdir et
tiyseniz, yine müteşekkirim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Sayın Ucuzal bu
yurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER ÜOUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Fasla zamanınızı almadan Komisyon adına 
bir iki cümle arz etmeyi faydalı buluyoruz. 

Şöyle ki, bir değerli arkadaşımız, içtüzüğü
müzden bahsederek muayyen müddetlere Ko
misyon ve Umumî Heyet olarak riayet etmedi
ğimizden bahsettiler. Bu sebeple şunu arz et
mek mecburiyetindeyiz : içtüzüğümüzde çalış
malarımızı tanzim eden hükümlerin içerisinde 
bulunan muayyen müddetler nazara^ alınmamış
tır, doğrudur; ama yine bu çalışmaları tanzim 
eden muayyen maddelerin içerisinde de acele 
hallerde müddetleri ortadan kaldıran hükümler 
de mevcuttur. Gerek Komisyonumuz, gerek 
Umumî Heyetiniz içtüzüğün bu maddelerine da
yanarak, bu çalışmanın içerisine girmiştir. Tü
zük yönünden usulsüz bir hareketin içerisinde 

biz Komisyon olarak olmadığımız gibi, Yüce 
Heyetinizde olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; gelen tasarı hepinizce 
malûm. 4 Haziran 1972 günü yapılacak seçimi, 
Hükümet içinde bulunduğumuz şartları ve bü
tün arkadaşlarımızın da kabul ettiği gibi, naza
ra alarak, bu seçimin tehir edilmesini, yapılma
sından daha faydalı bulmuştur. Nitekim, Komis
yonumuza verilen izahatta da gördük ki, seçi-
mün tehirinde fayda var. Biz o kanaatle Millet 
Meclisinden gelen tasarıyı olduğu gibi huzuru
nuza getirmek mecburiyetinde kaldık. 

Şimdi, hükümetler adına Komisyon olarak 
cevap verme bizim vazifemiz değil. Yalnız, Ko
misyon olarak bizim inandığımız mesele şudur : 
Seçimin ertelenmesine karar verecek olan Yüce 
Heyetiniz, çıkaracağı bu kanunla seçimi erteler 
veya kabul etmediği takdirde ertelenmez. Bu 
yolda alacağınız kararı kanun olarak infas ede-
cçk Hükümetin değerli arkadaşlarım. Hükümet, 
bugünkü şartlar içerisinde seçimin mesuliyetini 
şu, şu sebeplerden dolayı alamam diye bir kana-
ata sahiptir. Parlamento seçime karar verecek, 
ama nasıl seçimin bütün yükünü Hükümet taşı
yacaktır. Hükümet kendisini bu mesuliyetin içe
rik nde bugünkü şartlar karşısında bulamamak
tan mütevellit, huzurunuza böyle bir tasarıyle 
gelmiştir. Komisyonda ileri sürülen sebepleri 
yerinde görerek, bu tasarıyle Yüce Huzurunu
za geldik. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Komisyon adına saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucu-

zal. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tü
mü üzerindeki müzakereler böylelikle sona er
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı ka
nunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü 
yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden 

düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 
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ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılması gereken belediye mecli
si üyeleri ve belediye başkanları, il genel mec
lisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimleri 1973 yılma ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim; demin kanunun tümü üzerinde konuştum. 
Şimdi de madde üzerinde konuşacağım; fakat 
benden sonra ki arkadaşlarım kanunun üzerin
de konuşmadı. 

Şimdi, birinci maddeye göre kanun ertele
niyor. Her zaman için hayatı hususiyemiz-
de imtihan vermeye, ispat etmeye hazırız. Bir 
defa bu husus bilinsin. 

Biz ne diyoruz? Olağanüstü şartlar. Olağan
üstü şartlarla ertelensin. Ne dedik?.. Hangi 
parti kazanırsa kazansın.. Şimdi filan kazan
mış da, kazanmamış da.. Eğer yapılan mahallî 
seçimlerin bir muhasabesi yapılsa, kimin ka
zandığı, kimin kazanmadığı belli olur; onu bir 
tarafa atıyorum. Konya'da olsun başka yerde 
olsun kimin kazanacağı kimin kazanmayacağı 
meselesini sormadım. Hangi parti kazanırsa ka
zansın, mahallî seçimlerin ertelenmesi hususu 
şu bakımlardan doğru değildir. Olağanüstü 
şartlar dedik. Olağanüstü şartları mevcut Hü
kümet ne vakite kadar giderebilecek? Ben bir 
senede olağanüstü şartları ortadan kaldırama
yan Nihat Erim Hükümetinin, bir sene sonra 
kaldıracağına kaani değilim. Ben gene olağan
üstü şartlar seçim yapılmakla kalkar, halka 
ümit verilir, çok daha iyi olur kanaatina sa-
hibolduğum için konuştum ve söylüyorum. Söy
lüyorum, çünkü bu benim tabiî hakkımdır. 
Şayet arkadaşlarımız bunun aksini iddia eder
lerse, onların da hakkıdır, ona da bir şey söy
lemiyorum. 

Arkadaşım Senato seçimi dedi, benim zaten 
1971 seçimim yoktu ki, seçimi olanlar çıksın bu
nun müdafaasını yapsın, ertelenmesin diye or
taya atsın dedim. Benim seçimim yoktu. 

O zaman olağanüstü şartlar da mevcuttu; 
ama bir senenin içerisinde olağanüstü şartların 
değişmesi lâzımdır, değişmesi iktiza eder, de
mokrasiye vatandaşları ısındırmak için bu se-
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çimin yapılması yerinde olur kanaatini taşıdığı
mı söyledim. Aşağı - yukarı Ekrem özden arka
daşım da bu noktaya temas ederek, vatandaş
ları demokrasiye inandırmak için seçimlerin 
yapılması gerektiğini belirtti. 

Hakikaten mahallî seçimler bir nabız yok
laması ve halka ümit verme keyfiyetidir. 

Ben şahsan zamanınızı almamak için bu nok
tada yalnız şunu ifade ediyorum ki, olağanüstü 
şartları ancak, olağanüstü hadiselerin üzerine 
gitmekle ortadan kaldırabilirsiniz ve bu ma
hallî seçimlerle demokrasinin geleceği hakkında 
millete ümit verirsiniz, ümit kapısı açarsınız, 
ertelemekle o ümidi yitirirsiniz diyorum. Ne 
var bunda?. Onun için ben şahsan bunun erte
lenmesine taraftar değilim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç

ligil. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, ikin
ci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Ertelenen bu seçimlerde seçim
lerin başlangıç tarihleri, oy verme günleri ile 
oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceği 
ayrıca kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Hükümetten bir sualim olacak Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Kendi düşüncelerine ve tespit ettikleri esbabı 
mucibeye göre, 1973 yılma ertelenmek istenen 
1972 mahallî seçimlerinin, seçim günü niçin tes
pit ve tayin edilmiyor? Bu sualimi Hükümetten 
soruyorum, başkasından sormuyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Kalpaklıoğlu. Hü
kümet adına kim cevap verecek efendim. Sayın 
Turgut Kılıçer, buyurunuz efendim. 

MAHALLÎ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ 
TURGUT KILIÇER — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Hükümet taarfmdan sunulan tasa
rıda her iki seçimin, mahallî seçimlerle genel 
seçimin içtimai öngörülmüştür. Bunu tavzihen 
arz ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan özür dilerim, bu cevabın içinden 

j ikinci bir sual çıktı. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın temsilcinin söylediği şu netice, maddeye 
niçin konulmadı? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Maddeye kondu, Komisyon değiştirdi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etme

yelim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Herkes haddini bilsin Sayın Başkan. Ben Hü
kümetten soruyorum, başkası müdahale ede
mez. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu lütfen ba
ğırmadan konuşunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Duyuyorsunuz, mütemadiyen söz hakkımı ke
siyor. Niçin bana müdahale ediyor? 

BAŞKAN — Ben sizin söz hakkınızı. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bana müdahale edildiği zaman duymamazlık-
tan geliyorsunuz. Niçin söz hakkımı kestiriyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, istirham 
edeceğim bağırmadan konuşunuz. Sizin söz hak
kınızı ben Başkan olarak burada müdafaa edi-

, yorum. Arkadaşım müdahale eder etmez, ken
disini susturmak istedim. Siz lütfen sinirlenme
yin. Buyurun sözünüzü tamamlayın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Tamamladım. Sayın Başkan, Sayın Hükümet 
temsilcisi bu seçimi ertelemekteki kasıt, 1973 
teki büyük seçimle birleştirilmesidir dediler. O 
halde diyorum, bu kasıt ve niyet maddenin içi
ne neden girmedi? Bu suali sordum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Hükümet 
adına. 

MAHALLÎ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ 
TURGUT KILIÇER — Tasarıda var, mevcuttur 
efendim. Sonra, muhterem komisyonlarca ge
rekçeleri derpiş edilen hususların mücerret 1973 
yılma ertelenmesi öngörülmüştür. Bilahara ayrı 
bir kanunla günleri tespit edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kılıçer. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu)' — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hatip arkadaşımın pek heyecanlı müda

halesi dolayısıyle huzurunuza geldim. 
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| Şu kanun teklif edildi. Teklifte Millet Mecli
sinden gelen metinleri beraber tetkik edip, oy 
kullanma zamanında bunun seyrini bilmeye 
mecburuz. Hükümet her iki seçimin; yani ma
hallî seçimlerle umumî seçimlerin birlikte ya
pılmasını istedi. Komisyonlar ve Millet Mecli
simiz buna iltihak etmedi. Dediler ki, seçimlerin 
ikisinin beraber yapılması mahzurludur. Han
gisi evvel, hangisi sonra olacak bir kanun çıka
rarak onun zamanını tespit edelim, her halükâr
da ikisi aynı günde olmasın. 

Şimdi Hükümet neyi göstermiyor? Hükü
met vermiş olduğu tasarıda seçimlerin beraber 
yapılmasını istemiştir ve göstermiştir. Parla
mentonun Millet Meclisi kanadı ve komisyon
lar bunu kabul etmemiştir. Meclis bunu kabul 
etmemiştir, bu şekilde gelmiştir. Niye madde
de gözükmüyor? Komisyonlar kabul etmediği 
için gözükmüyor. Bu itibarla yetkili organla
rın selâhiyetini kullanması neticesinde varılan 
bu halin Hükümet kusuru gibi gösterilmesi ve 
bunun ikaz edilip belirtilmek istendiği zaman 
da, ikaz edenlere bu kadar feveranla hareket 
edilmesinin isabetli olmadığını arz etmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, madde üzerine söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 
Lütfen sükûneti bozmayalım efendim, güzel 

gidiyor. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, bizim konuşmamıza ve Hü

kümetten sorduğumuz suale dahi tahammül ede
meyecek kadar, meseleyi başka yöne çekmek 
isteyen arkadaşlarımız var. Şimdi, benim açık 
ve seçik sorup, sayın Hükümetin temsilcisin
den haklı olarak öğrenmek istediğim bir hu
susa, Adalet Partisinin Grup Başkanı oturduğu 
yerden iki defa müdahale etti. Sayın Başkan 
maalesef «Sual size sorulmuyor, müdahale et
meyin» demedi. Bu kâfi gelmedi. Komisyonun 
Adalet Partili Başkanı oturduğu yerden ya
kışıksız sözlerle bana hitaba başladı. 

Peki, burada ekseriyette olmaları dolayısıy
le grubu olmayan bir üyenin konuşmasına bu 
şekilde mani mi olmak isterler? Bunların güç-

! leri buna yeter mi? 
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Sayın Başkan, siz su parti veya bu parti
den olabilirsiniz; ama orada başkansınız. Bu
rada bütün arkadaşlara Tüzüğün ve Kanunun 
verdiği imkânı seyyanen kullandırmaya me
mursunuz, vazifelisiniz. 

Bu da kâfi gelmedi muhterem arkadaşlar. 
Beni aklınca müşkül vaziyete düşürmek için, . 
grubun temsilcisi benim sualime, kürsüye çı
kıp kendince cevap verdi. 

Sayın Başkan, ben Adalet Partisine veya 
onun grubuna sual tevcih etmedim. Bu ka
nunun müdafaası da benim sorduğum suale 
göre kendilerine mi düşer, yoksa Hükümete 
mi düşer? Ben kendi grublarmı itham etme
dim, kendi gruplarına bir taanda bulunma
dım. Şahıslarına da bir söz söylemedim. Sa
dece bir hususu Hükümetten öğrenmek iste
dim. Sayın temsilci çıktı, kendi inanışına gö
re Hükümeti temsilen burada konuştu. Yan
lış konuştu, doğru konuştu, o zabıtlara geçti; 
fakat zatıâliniz, burada Hükümet adına konuş
ma imkânı ve fırsatı olmadığı halde tuttu
nuz Adalet Partisinin Grup Başkanına söz hak
kı tanıdınız ve madde üzerinde konuşması lâ- ! 
sımgelirken, bana sırf cevap vermek için kür
süye çıktı. i 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz sualin 
içinden sual çıkıyor. O halde Sayın Başkanın 
hiçolmazsa kendiliğinden, resen Hükümet söz- ' 
eüsüne şunu sorması lâzımgelir: «O halde siz 
Komisyonun bilâhara değiştirmkete olduğu ve 
müddeti tespit eden bu maddenin metinden 
çıkarılarak meçhul bir âtiye, yani 1973 sene
sinin içinde olmak suretiyle gün tespit edil
meden, bu maddenin bu şekilde tedvin edil
mesine Hükümet olarak razı mısınız değil misi
niz? Bu maddenin bu şekilde olmasına karşı J 
mısınız, değil misiniz?», diye hiçolmazsa bu mad- | 
denin müzakeresi sırasında resen olsun sorul- | 
ması lâzımgelirdi. Bu suali sormadınız, itham j 
da etmiyorum, olabilir unutmuş da olabilirsi
niz ; ama ben bir üye olarak Hükümetten bunu \ 
sorduğumda, sizin de vazifeniz Hükümete bu 
suali tevcih etmektir. Tekrar soruyorum ve 
özetliyorum: Sayın Hükümet temsilcisi mahal
lî seçimlerin 1973 senesinde yapılacak büyük 
seçimle birlikte yapılmasına mı taraftardır- \ 
lar - gün tespiti bakımından -, yoksa böyle meç
hul bir zamana bırakılmasına mı taraftardır
lar? Yani, bu maddenin bu şekilde tedvinine 

karşı mıdırlar? Yoksa, değil midirler? Hükü
metten bunu istirham ediyorum. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalpak-

lıoğlu. Muhterem arkadaşlar.. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Söz istiyorum; 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efen

dim. 
tSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl, söz vereceğim. 

Müsaade ediniz. Bendeniz izah etmek mecbu
riyetinde.. 

İSA M. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
biraz evvel son söz istemiştim, bana söz verme
diniz. 

BAŞKAN — Efendim, size son sözü verece
ğim. Tümünü oylamadan zatıâlinize son sözü 
vereceğim. Maddeler üzerindeyiz. Maddelere 
geçtik. Son sözü tümünü oylamadan zatıâli
nize vereceğim. Son söz budur. Siz son söz di
ye konuşacaksınız, sizden sonra konuşma de
vam ederse, o son söz olmaz ki? 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Şimdi bu madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim onu da. 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Kalpaklıoğ-

lu'nun birinci suali ile ikinci suali arasında 
fark oldu. Onun için, ikinci sualinizle, kürsüde 
üçüncü olarak arz ettiğiniz husus arasında fark 
var. Bu bakımdan müsaade ediniz. 

«Niçin böyle yapıldı?» diye sordunuz. Şim
di de «Çıkarılmış olmasının faydalı veya mah-
surlu olup olmadığının ifade edilmesini» soru
yorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hayır Sayın Başkan. Hükümet karşısında mı, 
yoksa tasvip mi ediyor? 

BAŞKAN — Tamam. 
Muhterem arkadaşlarım; Hükümet getirdi

ği tasarıyı elbette Komisyonda da müdafaa 
etmiş. Komisyon bu şekle sokmuş. Şimdi Hü
kümet temsilcisinden ben Sayın Kalpaklıoğ-
lu'nun sualinin cevabını istirham ediyorum. 
Tasarıdaki hükmün çıkması zararlı mı oldu, 
faydalı mı oldu? Bunu lütfen izah buyuru
nuz. 

MAHALLÎ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ 
TURGUT KILIÇER — Efendim, Hükümetimi
zin teklifi, iki seçimin içtimai merkezinde idi. 
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Bendeniz Millet Meclisindeki komisyonlardan 
buraya kadar süsülüp, elenip gelen bu ta
sarının tartışmalarında da bulundum. Orada 
da Hükümetimizin gerekçesi üzerinde fikir be
yan ettim. Ancak, gerek genel seçimlerin, ge
rekse mahallî seçimlerin aday tespiti, seçim ön
cesi hazırlıklarının ayrı ayrı karakterde olusu 
ve ayrıca her iki seçimin aynı günde içtimam-
daki seçim tansiyonu mülâhazası ve ayrıca ha
zırlanmakta olan Siyasî Partiler ve Seçim Ka
nunu, tedvin edilmekte olan Seçim Kanunu hü
kümlerinin 1973 yılındaki alacağı şekil göz-
önünde tutularak bir kanunla getirilmesi yo
lundaki fikre uymuş olduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kılıçer. 
Efendim, sual cevaplandırılmıştır. 

Sayın Bingöl, madde üzerinde söz istiyor
sunuz değil mi?.. Buyurunuz efendim. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Madde üzerinde sayın Hükümet temsilci
sinden evvel söz istemiştim; ama beyanları bir 
nebze temas etmek istediğim konuları aydın
latıcı hüviyette oldu. 

İkinci madde seçimin ertelenmesini, seçim 
usullerini beyan ederken, bendenizin istirha
mım şu olacaktı. Zannediyorum ki siyasetle, 
politika ile meşgul olan ve seçimi olan her
kesin şu anda müştereken siyasetçi olduğu Si
yasî Partiler Kanunundaki delege sisteminin 
yarattığı büyük huzursuzluğun giderilmesini, 
bu arada bir temenni olarak ifade etmek isti
yordum. Yine de bu temennimi bütün samimi
yetimle tekrar ediyor ve Siyasî Partiler Ka
nunun da en kısa zamanda ıslah edilmek su
retiyle çok rahat bir seçime gitmek imkânının 
kazandırılmasını temenni ediyorum. 

Seçim herhalde, çok rahat bir problem de
ğildir. Kendisine has, özel vasatları vardır 
ve bunların hazırlanması lâzımdır. Şayet bu 
vasatları hazırlamazsanız; şekli bir seçim ola
rak, seçim olmaktan çok uzakta kalır, anaga-
yesi anavasati tamamen değiştirilmiş olur. Şek
len seçilmiş, gelmiş olanların da bir temsil hak
ları, imkânları tahakkuk etmemiş olur. 

Seçimin vasatı var mı, yok mü? Kanunun 
tümü üzerinde görüşülürken bu konuya çok 
değerli arkadaşlarımız çeşitli yönleriyle te
mas- ettiler; ama şu anda hemen hemen ittifa

ka yakın bir kanaat vardır ki, Türkiye'de bu
gün seçimin bu vasatı, bütün unsurlariyle ta
mam ve hazır değildir, kâfi değildir. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi Siyasî Partiler Kanunu, 
bugünkü statüsü ile durduğu takdirde, çok 
rahat, müsait, mükemmel bir seçim yapıyoruz 
demek, mümkün değildir. Bunun yanında di
ğer konular da vardır. 

Bir de seçimin vasatı vardır. Seçimde, müm
kün olabildiği kadar tesirden azade olarak, 
hiçbir tesire kapılmadan, bir tesirin altında 
kalmadan, seçmenin oyunu kullanması prob
lemi de vardır. Bugün telkinleri yapabilmek, 
propagandaları yapabilmek, her şeyi söyleye
bilmek imkânının; bütün vuzuhu ile, bütün hu
zuru ile, bütün imkânları ile mevcudolduğu-
nu beyan edenler zannederim herhalde aldanı
yorlar. 

Sonra; bir konu, Hükümet tarafından, me
sul otorite tarafından tekabbül edilmiş, ge
tirilmiş, gün de tespit edilmiş, Yüce Parlamen
tonun bir kanadı ikisini bir arada getirmeyi 
uygun görmemiş, Bendeniz de şahsan ikisinin 
bir arada olabileceği, aynı gnn altı veya sekiz 
sandığa oy atılırken, bugünkü Türk seçmeni
nin yüzde 40 veya 50 sinin tereddüde kapıl
madan, huzur ile reylerinin hepsini rahat rahat 
kullanabileceği inancında değilim. Onun için 
de mutlaka bunun belirli bir sürede, belirli bir 
tarihte ve ayrıca yapılmasında lüzum ve za
ruret görürüm. 

Bir temenni olarak arz ederim ki, kanunun 
ikinci maddesinde, «Oy verme işlemlerininin ne 
suretle yürütüleceği ayrıca kanunla düzenle
nir» diyor. Yani ben bu seçimi 1973 tarihine 
erteliyorum; ama seçimin yapılacağı günü ve 
usullerini 904, 905, 906 sayılı kanunlarla erte
lediğim seçimlerin usullerini, mevzuatını da 
özel bir kanımla getireceğim diyor, ma fideye 
bunu vuzuh ile, sarahat ile ikâme ediyor. 

Hükümet ikisini beraber yapalım demiş, bir
likte yapılabilmesi Anayasa ile de tespit edil
miş; fakat Yüce Parlamentonun bir kanadı bu
na iştirak etmemiş. Yüksek Heyetinizin de bu 
maddenin «Ayrıca kanunla düzenlenir» hükmü
ne, aceleye gelmeden geniş bir zaman içinde 
ittiba edeceğiniz ve bu yalda oy kullanacağı
nız ümit ve inancım taşıyorum. 
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Muhterem senatörler; bir seçim vasatı mev
zubahis olduğu takdirde, Türkiye'de de demok
rasilerde olduğu gibi bazı müesseseler var
dır. Arzu etmediği, kanaatine uymadığı konu
larda bunlar bir aksiyon ve bir reaksiyon göste

rirler. Şimdi, vasat çok müsait ise, Türkiye'de bu 
konuda bir aksiyon veya reaksiyon müşahede 
etmiyoruz. Bu aksiyon ve reaksiyon görülmez
se, bir hareket yok ise, iki hâdise ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Ya şart anormaldir, kendisi 
bunu söylemek imkânını bulamamaktadır, o 
takdirde vasat gayri müsaittir kaziyesi kendi
liğinden tahakkuk eder. 

Bu bakımdan, ikinci madde vuzuhludur, sa
rihtir, temenni ettiğimiz hususlar ile Hükümet 
bu kanunu getirirse, kendilerine müteşekkir 
oluruz. (A. P. sıralarından «Tamam, tamam» ses
leri) 

Tamam fikrinize de iştirak eder saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl teşekkür ede
riz. 

Sayın Altan, buyurun. 
NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2. — Haziran 1968 tarihinde 
veya daha sonraki tarihlerde yapılan seçim
lerle iş başına gelen belediye meclisi üyeleri, be
lediye başkanları, il genel meclis üyeleri, köy 

muhtarları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile ma-
ihalle muMar ve ihtiyar heyetlerinin görev 
süreleri 2 nci maddede söz konusu oy verme 
gününü izleyen güne kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarunza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz, buyurun Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Kanun tasarısının tümünü oylannıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı böylece kanunlaşmıştır. 
Efendim, çalışma müddetimiz dolmuştur. 
7 Mart 1972 Sah günü saat 15.00'te toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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VI. — SORULAR 
A) YAZILI SORUL; 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, orman köylerine dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Xezih Devres'in yazılı cevabı (7/16) 

1 . 2 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereken işlemin yapılma
sını saygı ile arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 

özellikle yasayabilmelerini sağlayabilmek 
bakımından çok imkânsız durumda olan orman 
bölgelerinde - örneğin Şile, Beykoz ve Sarıyer 
ilçelerine bağlı orman köylerinde - yerleşmiş 
olan köylü vatandaşlarımdan aldığım mektup
larda; köylerine verilecek elektrik cereyanı için 
istenecek ücretin kendilerince ödenemeyecek 
kadar fazla olduğu açıklanmaktadır. 

Bu yüzden maddî durumları müsaidolmayan 
ve orman bölgelerine yerleşmiş bulunan birçok 
köylü vatandaşlarımız, bu medenî imkândan 
faydalanamayacaklar ve aydınlığa kavuşamaya
caklardır. 

Bugüne kadar her türlü medenî imkân ve 
vasıtalarından hemen hiç biri sağlanamayan ve 
buna karşılık ta Devletin en zahmetli, en ma-
şekkatli ve en zor yükünü zaif omuzlarında ta
şıyan köylü vatandaşlarımıza, özellikle imkân
sızlıklar içinde kıvranan orman bölgelerinde ya
şayan köylü vatandaşlarımıza, verilecek elek
trik cereyanı için her köyden köylülere çok ağır 
gelecek kadar fazla bir para isteneceği söylen
ti??.! vardır. 

Orman köylerini kalkındırmak maksadıyle 
ve istisnai olarak, orman köylerine verilecek 
elektrik cereyanı için asgarî bir ücret alınması 
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hususunda bir karar alınması mümkün değil mi
dir? 

Bu sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakamı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Grenel 
ilişkiler Müşavirliği 

09376 
112/2 - 72/1 - 411/ Gen. 

İlş. Müş. /320 
1 Mart 1972 

Konu : istanbul Sena
törü Sayın Mebrure 
Aksoley'in yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 4 . 2 . 1972 tarih ve 13821 - 303/7/6 

sayılı yazınız. 

istanbul Senatörü Sayın Mebrure Aksoley'
in, orman köylerinde elektrik tesis bedellerine 
iştirak payına dair yazık soru önergesi cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Nezüh Devres 

istanbul Senatörü Sayın Mebrure Aksoley'in 
orman köylerine elektrik bedellerine iştirak pa
yına dair 1 . 2 . 1972 tarihli yazık soru önergesi 

cevabıdır 
Cevap : 
Köy elektriklendirme işleri 1312 sayılı Ka

nunla Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiştir. 
Aynı kanunun 4 ncü maddesine göre köylerde 
yapılacak elektrik tesislerinin ilk keşif bedelle-

- VE CEVAPLAR 
vR VE CEVAPLARI 

— 680 — 



C. Senatosu B : 38 2 . 3 . 1972 O : 1 

rinin en az % 25'inin köylüler tarafından; ka
lanının ise Devlet tarafından karşılanması ve 
Devlet tarafından ödenen miktarın 30 yılda ve 
faissis olarak elektrik satış fiyatları yoluyle 
geri alınması öngörülmüştür. 

Kanunda genel olarak «Köy» deyimi kulla
nılmış olup, «Orman köyleri» için betahsis bir 

istisna hükmü konulmamış bulunduğuna göre; 
bu hususta orman köyleri hakkında bir ayırım 
yapmaya imkân görülememektedir. 

Durumu bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Enerji ve Taıbiî Kaymaklar 

Bakanı 
Nezüh Devres 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

38 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 3 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet (Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içimle açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda 'Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet ıSenatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının 'kaldı-
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet -Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (3/986) ('S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. —• İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet 'Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/1) 

7. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (IS. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1972) (Ret) (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972) 

X 8. — 506 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/513; Cumhuriyet Senatosu 
2/11) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1972) (Ret) (Bitiş tarihi : 11.4.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve 



Bütçe ve Plan komisyonları (Millet Meclisi 
1/309, Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. (Sayısı : 
57) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
14 . 3 . 1972) 

X 2. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet 'Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/500; Cumhuriyet Senatosu 1/53) (S. 
Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 12.2 .1972) (Bi
tiş tarihi : 24 . 3 . 1972) 

3. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/161; 
Cumhuriyet Senatosu 1/2) (iS. SSayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) ,(Bitiş tarihi : 
7 . 3 . 1972) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 

suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/2) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 137) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.1%. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 810 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işara oyla kabul edilen, 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 12 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 137) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 9 . ' 2 . 1972 

Esas No. : 1/2 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

«6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında (kamun tasarısı» j 'Koımâsyo-
numuzoa, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelendi. 

A) 1957 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 6785 sayılı İmar Kanununun 15 seneye yakın 
bir süre içindeki uygulamasında çeşitli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. ÎBu aksaklıklar bazen idare
nin, bazen de ilgili vatandaşın aleyhine sonuçlar vermiştir.. 

Gerçekten, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, bir kısım hükümlerin realitelerle bağdaş
maması, bâzı maddelerin yeni Anayasamız muvacehesinde yeniden gözden geçirilmesi lüzumu ve 
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çok defa uygulama sırasında görevlilerin çeşitli anlam ve yorumlarla vücuda getirdikleıri farklı 
muameleler veya iş sahiplerinin mevzuatta yer alan elastikî hülküm|lerin daimja kendi lehlerinle 
tecellisini talebeden davranışları bu düzensizliğin âmelleri olmuştur. Bu nedenle, kanundaki boş
lukların Anayasamızın ışığı altında giderilmesi gereği mjeydanıa çıkmıştır. 

Komisyonumuz; Millet Meclisinden gelen ımetni enine boyuna incelemiş ve ayrıca, bir Alt Ko
misyon teşlkil ederelk, bâzı nijadjdeier üzeırinde de özellikle ve titizlikle durarak bir sonuca varmış 
ve gerekli düzeltmeleri ve ilâveleri yapmıştır. 

lB) 1 nci mıaddede zikredilen kanunun madde numaralan arasına 2 nci ve 25 nci mıaiddeler 
de eklenmiştir. 

C) Komisyonumuz, 'Millet 'Meclisi m-etninde dikkate alınmryan 2 nci ve 25 nci maddeler üze
rinde hassasiyetle durarak, bu maddelerde bâzı değişiklikler yapmıştır. 

a) Kanunun 2 nci maddesi : «Belediye sınırları içinde yapılacak 'bütün yapılar için belediye
den ruhsatiye alınması mecburidir.» hükmünü ihtiva 'etmektedir. Maddede ,ruhsatdyenin belediyenin 
hangi organı tarafından müracaat sahibine verileceğine dair bir hüküm yoktur. Bu sebeple uygu
lamada, tereddütler hasıl olmuş lüzumsuz ve çeşitli işlemlere başvurulmuştur. Ancak, izin vermek 
yetkisi; icraya ilişkin bir tasarruftur. Bu nedenle, ruhsatiye vermek yetkisinin; Belediyenin ücra 
organı bulunan Belediye Başkanına aidoİması lâzımdır. Niteldin, Danıştayıınız, bu konudaki içti
hadını şu suretle belirtmiştir: «Bu izinleri vermek yetkisi icraya ilişkin bir tasarruf olmak itiba
riyle İcra Organlarına aidolmak lâzım gelir... İnşaat iziinlerinin Belediye Meclislerince veya Bele
diye Encümenlerince müzakere edilerek karara bağlanması için de hiçlbir kanun hükmü yoktur. 
Şu halde inşaat ruhsatı verilmesi hususundaki yetki Belediye Başkanına aido-ilduğu gibi aksine bir 
kanun hükmü mevcut bulunmadığına göre; bu Kanuni sebepler altında geri alınması veya fesih 
ve iptal edilmesi de yine Belediye Başkanlığına ait yetkiler cümlesinden olmak icabeder.» (6 nci 
Daire, 9 . 4 . 1962, 957/2364 - 962/1390). 

Şu halde, İmar Kanununun 2 neli maddesinde bu ciheti vuzuha kavuşturmak gerekmektedir. 
Komisyonumuz, bir ilâve yapılmasını zaruri görmüş ve bu maksatla, 2 nci Maddeye 2 nci fıkra ola
r ak : «İlgili şahsa ruhsatiye vermeye, kanuni sebepler dolayısıyla bunu geri almaya veya fesih ve 
iptal etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.» hükmünün ilâvesini uygun mütalâa etmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninde mevcudölmayan bu maddeyi, böylelikle yeniden ted
vin etmiştir. 

b)' Millet Meclisi metninde bulunıınyaıı ve fakat komisyonumuzca incelenerek gerekli deği
şiklik yapılmış olan 25 nci maddenin gerekçesi ise şudur: 

Pis su .mecralarının kanalizasyon şebekesine ve ya genel fosseptiğe bağlanması veya yağmur suyu 
mecralarının bundan tamamiyle ayrı olarak yapılması hususuna taallûk eden projelerin de; diğer 
mimari ve tesisat projeleri gibi, inşaattan önce Belediye İmar Müdürlüğünce veya yetkili fen dai
resince tetkik ve tasdik edilmesi, kullanma izni verilirken de bu konunun önemle incelenmesi ge
rekmektedir. 

Gerçekten, yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye verilecek dilekçeye; vesika, plân, proje ve 
hesaplardan hangisinin eklenmesi lâzım geldiği ve bunların haiz olacakları vasıflar İmar Kanu
nunun 25 nci maddesine göre çıkarılacak yönetmeliklerde belirtileceğine göre, sözü geçen maddeye 
(F) bendi olarak; «Pis su mecralarının kanali zasyona veya genel fofsseptiğe bağlanması ve yağ
mur su mecralarının bundan tamamiyle ayrı olarak yapılması hususlar» nın eklenmesi uygun 
mütalâa cdilmiiştir. 

D) Millet Meclisince kabul edilen maddelerde komisyonumuzca yapılan düzeltmelerle yeni ilâ
veler ve değişiklikler sırasiyle şunlardır: 

1. Dördüncü maddenin birinci fıkrasında değişi?klik yapılması komisyonumuzca zaruri görül
müştür. Çünkü, kanalizasyonun vaktinde yapılmaması sebebiyle inşaat sahiplerinin ve özellikle 
kat mülkiyeti sahiplerinin, çok müşkül durumdakaldıkları ve mahkemelerde hak aramak durumu
na düştükleri bir gerçektir. Bu sonu gelmez uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak için.. Komisyonu-
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muz; eğer kanalizasyon varsa alınacak kanalisazyon ruhsatının da dilekçeye eklemek zorunluğu-
ntın konulmasını lüzumlu görmüştür. Bu maksatla 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası: «Yapı ruhsatiyesi
ni almak için belediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu. senedinin ve varsa çapının gösterilme
si ve dilekçeye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimari, sitatik ve teisisat, plân, proje, re
sim ve hesaplarından gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsa
tının eklenmesi lâzımdır.» Şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Altıncı maddenin (A) bendi üçüncü fıkrasındaki (Şahıs veya idareden) ibaresi, (Gerçek 
veya tüzel kişiden) şeklinde düzeltilmiştir. 

3. Sekizinci maddede şu düzeltmeler yapıldı: 
a) Birinci fıkraya (Bu durum ilgili belediyece, İmar ve İskân Bakanlığına bildirilir.) cüm

lesi eklenmiştir. 
b) İkinci fıkradaki (dâva açılarak) ibaresi metinden çıkartılmıştır. 
<c) Üçüncü fıkradaki : (katil esir) kelimesi, (kesinleşir) seldin de değiştirilmiştir. 
4. Onbirinci maddenin dördüncü fıkrasındaki: (yukarıdaki fıkrada) ibaresi yerine (yönetme

likte) kelimesinin konulması, aynı maddenin 5 nci fıkrasındaki (6830 sayılı) değiminden sonra 
(istimlâk) kelimesinin 'efelenmesi uygun görülmüştür. 

5. (Kullanana iznine > ('İskân raporuna) taallûk eden 16 nci madde Komisyonumuzca, derinle
mesine yeniden bir incelemeye tabi tutularak yeni bir hüküm tesis edilmiştir. Bu konudalki 
gerekçemiz şudur : 

a) Yapının tamamının Veya bir kısmının sadece ruhsatiye ve lefclerine uygun olması ve 
kullanılmasında fen ve ısağlık bakımlarından mahzur (görülmemesi, Komisyonumuzca kifayet-
siz ibir hüküm telâkki edilmiştir. 

Her hangi bir dairenin {bağımsız bölümün) ikmal edilmiş olmasına rağmen bu dairenin 
pek yakından ilgili bulunduğu ve kat mülkiyeti Kanununun 4 ncü maddesinde belirtilen merdi
ven, asansör, kapıcı dairesi, genel çamaşırlık, genel 'kömürlük, ortak 'garaj, (kalorifer dairesi, 
çatı, (bacalar, yağmur olukları kanalizasyon tesisleri gibi ortak yerlerin yapılmadığı ve bu se
beple ilgilinin bağımsız bölüm için Belediyeden kullanma izni alaımadığı ve ayrıca bu yüzden 
mıütaahhiıt ile ısonu gelmez İbir ihtilâfa düştüğü ve haltta büyük zararlara uğradığı uygulamada 
her zaman görülen bir vakıadır. Bu mahzurları gidermek ve sonu gelmez uyuşmazlıkları önle-
meık için Imaıddenin (B) bendine, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
4 ncü maddesine göre anayapıda ortak yer olarak ikaıbul edilmiş yerlerin de tamamlandığının 
anlaşılmış olnmaısı şartı (konmuştur. 

b) ıPiis su .mecralarının kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanması veya (yağmur suyu mec
ralarının burudan ayrı olarak mütalâa edilmesi halinde, bilhassa büyük şehirlerimizdeki apart
manların altlarını su baskınından korumak mümkün olacaktır. Çünkü şiddetli ve sağanak 'halin
deki yağmurlarda, eğer yağmur 'suyu mecraları kanalizasyona bağlı ise, ani olarak çoğalan su
lar kanalizasyonu tıkayarak alt katlara taşımakta ve böylelikle vatandaşlar büyük ölçüde zarar
lara mâruz kalmaktadırlar. Bu mahzuru önlemek için maddeye (C) bendi eklenmiştir. 

c) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre ana gayri
menkulun tümiünün mülkiyeti kat (mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız bir veya 
birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamamaktadır. 

Kat Mülkiyetinin (kurulmam için -ise, aynı Kanunun 12 nci maddesine göre, anagayrimenkulün 
mülkiyetinin kat •mülkiyetine (Çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun mâliki veya bütün paydaş
ları tarafından imzalanan bir dilekçenin ilgili Tapu Dairesine verilmesi ve bu dilekçeye iskân 
belgesi (kullanma izni) ile anaıgayrimenikulün yönetimini düzenliyen ve kat mülkiyetini kuran 
mâlik veya mâlikler tarafından imzalı bir Yönetim Plânının eklenmesi şarttır. 

Uygulamada, ıbâzı (kötü niyetli kimselerin Yönetim Plânını iımızalamarnaisı veya kullanıma 
iznini almaması sebebiyle diğer paydaşların çok müşkül duruma düştükleri ve maJhkeımeler nez-
dinde dâvalar açmak suretiyle haklarını uzunca ibir süre araimak zorunda kaldıkları ve çeşitli 
masraflara katlandıklara ıher zaman görülen ve bilinen vakıalardandır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. 'Sayısı ; 70) 
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Belinttiğinıiz bu ınıanzuru gidermek ve paydaşlara huzur sağlamak: düşüncesiyle maddeye 
(ü) bendi eklenmiştir. 

6. Kullanana izni alınmadan kul lan ilan aya devam olunduğu takdirde evvelemirde, Belediye
ce bu kişiye bir ımehil verilmesi; bu mehil içerisinde kullanma izni -alınmadığı -takdirde, 500 -
5 000 liraya kadar para cezasının tekrar alınması ve her tekerrürde aynı minval üzere ceza ve
rilmesi esası Komisyonumuzca kabul edilerek, 18 nci maddenin 2 ııei fıkrası bu düşünceye uy
gun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

7. 26 ncı maddede şu şekilde -düzeltime ve değişiklik yapıldı. 
a) Gerek tatbikatçıların ve >gerekise vatandaşların nıadde metnini daha iyi anlayacağı ve 

ifade edeceği düşüncesiyle maddenin; A, 13, V,D ve E bendleri şeklinde yazılması uygun görül
müştür. 

h) imar ve İskân Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Başkanlığı arasında gerekli işbirliğini 
sağlamak: düşüncesiyle, (D) hendine: «Bu yerlerden Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ve İmar 
ve İslkân Bakanlığına bildirilecek olan 'sahalara raslıyanlarda yapılacak plânlama çalışmaların
dan önce adı .gecen Bakanlığın görüşü alınır.» Şeklinde ikinci bir fıkranın eklenmesi uygun 
mütalâa edilmiştir. 

e) D bendinin birinci satılandaki (ayrıca) kelimesi ile (da) edatı metinden çıkarılmıştır. 
8. 28 nci, 29 ucu, 32, 34, 35 ve 36 ncı maddelerde redaksiyon bakımından hâzı ufak cümle 

ve ibare ve kelime değişiklikleri yapılmıştır. 
9. ıBugünkü uygulamada, her hangi bir adadaki arsadan birisinin tevhid veya ifrazı yapıldığı 

halde, aynı adada ve aynı nitelikte bulunan diğer bir arsanın tevhid veya ifrazı o t om at ikana n 
yapılın aım afet a ve bundan -da vatandaş zarar görmekte idi. Bunu önlemek düşüncesiyle, Komis
yonumuz; 39 ııcu maddeye ikinci fıkra olarak: «aynı adada, aynı nitelikte bulunan arsalardan 
birisinin tevhid veya ifrazı yapılmışsa diğerlerinin de, anal sahibinin müracaatı üzerine, yapılması 
medburidir.» Hükmünün konulması uygun görülmüştür. 

10. 41 nci, 45 nci, 48 nci maddelerde esas metne müessir olmıyan, redaksiyon bakımından, 
ufak bâzı (değişiklikler ve ilâveler yapılmıştır. 

'E) 2 nen maddede yazılı 9 madde 8'e düşürülmüş ve metin bu suretle düzeltilmiştir. 
F) Ek maddelerde yapılan ilâve ve değişiklikler de aşağıda arz edilmiştir. 
1. Ek Madde İ d e : 
a) 4 ncü fıkranın 2 nci satırındaki (tesis) kelimesi (inşa) olarak değiştirilmiştir. 
b) Bu maddeye 4 ncü fıkra olarak şu metin eklenmiştir: «Ancak, trafik veya şehircilik açı

sından parsel dâhilinde yapı için lüzumlu oto - parkın sağlanamaması halinde Belediyelerce bu 
maksatla ayrıca planlanacak oto - park sahaları 'masraflarına, yönetmelikte tâyin olunacak esas
lar dairesinde katkıda bulunmak veya yine bu oto - park sahaları ile yeterli hukukî bağlantıları 
sağlanmak kaydiyle parsel işinde oto - park sahası aranmaksızın inşaata müsaade edilebilir. Be
lediyeler bu oto - park sahalarını 2 nci fıkra gereğince düzenlenecek talimatnamede tesbit edile
cek süreler içinde gerçekleştirmek zorundadır.» 

-Maddenin son fıkrasının 1 nci satırındaki (ruhsatname) kelimesi (ruhsatiye) olarak değiştiril
miştir. 

2. — Kapıcı dairesinin bu tasarının kanunlaşmasından sonra yapılacak olan inşaatta mecburi 
tutulması hakkındaki Ek Madde 2 hükmü çok yerinde bir metindir. Şu kaçlar ki, bu mecburiyetin 
kanunun neşrinden önce yapılmış binalara teşmili fevkalâde mahzurludur. Böyle bir mecburiyet 
konulduğu takdirde, kat mülkiyetine geçmiş apartman daireleri sahiplerinin, kapıcı dairesi kanu
nunun istediği şekilde yapmak imkânından mahrum olmaları halinde, çok büyük sıkıntılara düşecek
leri bir gerçektir. Böyle bir hükmün bilhassa büyük şehirlerimizde büyük huzursuzluklar yarata
cağına şüphe yoktur. Ayrıca, vaktiyle imkânları derecesinde kapıcı dairesi yapmış olan kimselerin 
yeni bir mükellefiyet altına sokulması adalet ve hakkaniyete uygun düşmez. Bu sebeple, Komisyo
numuz, Ek Madde 2 nin 3 ncü fıkrasının metinden çıkarılmasını uygun görmüştür. 
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3. — Ek Madde 6 daki, (Kültür Bakanlığı) ismi (Millî Eğitim Bakanlığı) olarak değiştirilmiş
tir. 

4. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının işbirliği yapmalarını sağla
mak düşüncesiyle Ek Madde 7 nin 3 neü fıkrası: «Bu saha şeridi içerisinde kalan bilûmum arazi 
ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mevcutların ge
nişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu binaların kullanma şekillerine dair esaslar, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir.» Şeklinde değiştirilmiştir. 

5. —• Ek Madde 8 in (d) bendi 1 nci satırındaki (Bir) kelimesi çıkarılmış ve (h) bendi ise : 
«h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6785 sayılı İmar Kanununun ilgili 
ceza hükümleri uygulanır.» Şeklinde değiştirilmistir. 

G. — Ek Madde 9 un kanun metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 
Bilindiği üzere, gedik ve zemin hakları; Osmanlı İmparatorluğu devrinde, İstanbul ve Bursa gi

bi büyük şehirlerde ticaret ve sanayi erbabının ihtiyacını karşılamak gaye ve maksadiyle teessüs et
miştir. 

Gedik hakkı sahipleri, haklarının taallûk ettiği gayrimenkulun bütün hukukî tasarruflarına sa-
hibolmuş ve mâlik sıf atiyle fasılasız zilyed de bu1 un muşlardır ve bulunmaktadırlar. 

Zemin haklarının sahiplerine senelik muayyen ve cüzi bir icare bedelini gedik sahibinden talep
ten başka bir menfaat sağlamaması, gedik ve zeminlerin teessüsünden itibaren aradan uzun zaman 
geçmesi sebebiyle işbu idarelerin kayden takip ve binnetiee istihsali imkânsızlığı gibi sebepler ze
min haklarının sahiplerince intikal ve tedavüllerinin ihmaline müncer olmuş ve hattâ bu yüzden 
muahharen yapılan kadastro tahrirlerinde bu nevi gayrimeukullerin zemin haklarının sahipleri dahi 
ne kayden ve ne de haricî yapılan tetkikatla tesbit edilemiyeı ek kadastro kütüklerinin tanziminde 
kütüğün malik sütununa gedik sahibi ve zemini belli olanların da beyanlar hanesine şerh verilmek, 
zemin sahibi bulunmıyan gayrlnıenkullerin de beyanlar hanesi açık bırakılmak suretiyle muamele 
yapılagelmiştir. Kanunun gerekçesi. Bursa Çarşı yangınının ortaya çıkardığı durumdur. 

Esasen, 11 Ocak 1963 tarihli ve .141 sayılı Kanun teklifini müzakere eden Millet "Meclisi Anaya
sa Komisyonu raporunda: <dvon-i.syonumuz İm gibi tasfiye muamelelerini engelliyen bir Anayasa 
ilkesinin meveudol mamasına rağmen genel hukuk ilkeleri gereğince, bu gibi tasfiyelerin ancak za
ruret olan hallerde yapılmasının uygun olacağı mütalâasında olup. bu sebeple ve kanun teklifimaı 
gerekçesine de uygun olarak teklifin 1 nci madde d tasfiyeyi sadece Bursa Çarşısı yangın alanı içe
risindeki zemin ve gediklere şâmil kılacak şekilde değiştirmenin uygun olacağı sonucuna ulaşmış
tır.» Denilmektedir. Komisyonumuz, bu düşünceye tamamiyle katılmaktadır. Bu nedenle Ek Mad
de 9 un kanun, metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

G) 3 ncii. maddede ufak bir redaksiyon değişikliği yapılmıştır. 
II) Yukarıdan beri .belirtilen hususlar, 6785 sayılı "İmar Kanununda değişiklik yapılmasını zo

runlu ve İm tasarının biran önce kanunlaşmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, işbu kanun tasa
rısının ; Millet Meclisinde olduğu gibi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda da, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi gerekmektedir. 

Arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Afyon Karahisar Yozgat Hakkâri Erzurum 
Kâzım Karaağaç! toğJu Ek 1 nci maddeye yapılan Necip Scylıan Osman Alihocagil 

ilâveye muhalifim. Söz hak
kım. saklıdır. 

Sadık Artukmae 
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Ordu Erzincan Kütahya Edirne 
B. Sıtkı Bay kal Fehmi Bay soy İ. E t em Erdinç M. Nafiz Ergendi 

imzada buluma»madı 
Kara Tabiî Üye Bursa Malatya 

Mehme Hazer Sezai O'Kan Cahit Ortaç Hamdi Özer 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Gaziantep 
Tayfur Sökmen Bâzı maddelere muhalifini. Söz lıaMnaıı mıaMuzdur. 

Salih Tanyeri 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 
41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı nıhsatiilyesi almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu
nun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, statik 
ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplarından g erekli olanlarının eklenmesi lâzımıdır. 

İstisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edil
mesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler inşaatla ilgili dosyalarını, kadastro ada ve parsel 
numaralarına göre tutmakla mükelleftirler. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden izin 
alınmasına bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsaltiye ekleri tâbirimden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlifkfce tasdük edilen mimari, statik ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplan an
laşılır.) 

Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar ve istikamet plânlarına uygun ise, yetkili bir fen 

adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi ve 4 neü madde hükümleri yerine getirilmesi şar-
tiyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir. 

Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye ene ümenlerLnce 5 000 liraya kadar para cezası takdir 
olunur. 

Ruhsat harcımdan muaf olan yapılar bu kanun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde muafi
yet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili şahıs veya idareden yukarıdaki hare ve cezaların tamamı 
tahsil olunur. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkünse 
düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ günıün-
den itibaren mal sahibi yapıisını düzeltmeden veya yıktırmadan inşaata devam ederse, yapısının 
uygun görülmiyen kısımları belediye encümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere göre yıktırılır. 

C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz suretiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamların
ca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdurulur. 

Yapı, kanun ve talimatnamelerin diğer hükümlerine, imar ve istikamet plânlarına uygun ise 
mal sahibinin kanunen muteber muvakafati alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu resmî 
merci tarafından tâyin edilinceye kadar inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun, talimatna
me ve imar plânı ile istikamet plânlarına uygun değilse bu maddenin (B) bendi hükümleri tat
bik olunur. 

Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ayları yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 
Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edilerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşaata 

devam ettirilmez 
A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka

nun ve talimatnamelere uygun olduğu veya buna göre düzeltilebildiği takdirde; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6785 say ıh İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı Kamumu 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aşağıldaki şekilde değiştjirilimli§ltlir : 

MaJdde 2. — Belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için ruhsatiye alınması mec-
burildiır. 

îliği! şahısa ruhsiatliiye vermeye, kamum sebepler dolayıisiyle bunu geri almaya veya fesih ve ip-
ftal etmeye beledlifye başkanı yetkilidir. 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi akmak için ibelidiyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu sene
dinim ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu kanunla uygun olarak hazırlanmış mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplarından gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon varsa 
alınacak kamıalzaısyon ruhsatlının eklenmesi lâzımdır. 

istisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edil
mesi gerektiği ınüızamnamıede belirtilir. 

Kadastrosu yapıllan yerlerdeki belediyeler inşaatla ilgili dosyalarını, kadastro aidia ve parsel 
numaralarınla göre tutmakla mükeüMtiıier. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir değişiklik yapılması bu maddeye göre yenliden Mn 
alınmasına bağhdıır. 

(Bu kamunda geçen rufosatijye eklerdi tâbirinden, dilekçe ile beraber belediyeye veriden ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mlimari, sltatik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapları an
laşılır.) 

Madde 6. — Ruhsatiye atamadan başlanan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
A) Yapı, kanun ve tallimatamelere, imar ve istikamet plânlanma uygun ise, yetkili bir fen 

aldamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi şar-
tdylle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir. 

Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye encümenlerince 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur. 

Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu kanun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde muafi
yet hükümleri tatbik edilmez ve gerçek veya tüzel kişiden idareden yukardaki hare ve cezaların 
tamamı tahsil olunur. 

B) Yapı, kanun ve taülimlatnıamelerle, imar ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkünse 
düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ günün-
dlen itibaren mal sahibi yapısını düzeltmeden veya yılktırmadan inşaata devam ederse, yapısının 
uygun görülmayen kısımları belediye encümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere göre yıktırılır. 

C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz suretiyle yapıldığı takdirde salâhiyeti fen adamların
ca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdurulur. 

Yapı, kanun ve talimlaltnamelerin diğer hükümlerine, imar ve istilkamıet p'lâlarıma uygun isle 
imal sahibinin kanunen muteber muvafakati alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu resmî 
merci tarafından tâyin edilinceye kadar inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun, tataatıııa-
me ve imar plânı ile istikamet plânlarına uygun değilse bu maddenin (B) bendi hükümleri tat- * 
bük olunur. 

Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine aykırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 
Proje yapılan tadilât kabul ve tasdük edilerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşaata 

devam lötitirilmez. 
A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, 

kanun ve talimatnamelere uygun olduğu veya buna göre düzeltilebiîdiği takdirde; 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yapının iç hacım ebadında projesine aykırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrıyan katın ruh
sat harcının dörtte biri, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişleme yapılmış ise, genisliyen her kısım ruhsat harcı 
beş misli alınır, 

Ayrıca, her iki halde de belediye encümeni tarafından 5 000 liraya kadar para cezası takdir 
olunur. 

B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi mümkün değilse bu gibi yerler hakkında 6 ncı madde
nin (B) bendi ile 8 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
yapıldığı takdirde 6 ncı maddenin (C) bendi ila yukardaki fıkralar ve 8 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fennî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları ya
pıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâfına yap
tırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile belediyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde bu gibi meslek 
mensupları için belediye encümenleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına ve aynı bele
diye hududu içinde bir ayıdan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacakları fennî mesuliyetleri 
kabul etmemeye karar verirler. 

Bu maddeye göre alınan kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî mah
kemeler nezdinde dâva açılarak itiraz olunabilir. 

Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar katîleşir. 
Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kon

trol Talimatnamesinde belirtilir. 

Madde 11. İmar ve yol istikamet plânlarında iskân hudutları içinde bulunup da, müracaat gü
nünde dört yıllık imar programına dâhil olmıyan yerlerden : 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci madde hü
kümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmiyen veya 33 ncü maddede belirtilen 
hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen, parsellerden üzerinde 
talimatname esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin yazılı istekleri 
üzerine belediye encümeni karariyle imar plânı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata 
müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl olması, yapı isni verilmezden önce, belediye encü
meni kararının gün ve sayısının 10 yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lü
zumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müddeti ta
pu kaydına işaret verildiği günden başlar. 

Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde yapıla
bileceği, ölçü ve vasıflarının neler alacağı ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar talimat
namede belirtilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü gecen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa 
bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin verilmiyeeeği gibi, birden fazla muvakkat 
yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yukarıdaki fıkrada gösterilen mik
tarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parseller-de bir parsel itibar olunur. 

Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 10 
yıllık muvakkattik müddeti dolduktan sonra yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine her han
gi bir bedel ödenmez, 10 yıl dolmadan yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat bina ve te-
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(Geçici komıiısyo'ini'n kaıbuil ettiği metin) 

Yapmıın iç hacim ebaJdıntida projelsin© aykırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğnyaaı katım 
ruhsat harcımın, dörtte birti, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişletme yapılmış ise gemjiişİiyienı her kısıım ruhsat hancı 
beş mıilsli alınır. 

Ayrıca, her İM halde de belediye encünKeni tarafından 5 000 liraya kaldar para cezası MödHır 
olumıur. 

B) Yapıda ruhısat ve eklerime aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istiilkamıet plâoılIianaKa, ko
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi miümkün değilse bu gibi yerler hakkında 6 nıcı maıdde-
nin (B) benldi ile 8 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

C) Yapıda projesinle aykırı olarak yapılan genişleme başkasımm mülkünle tecavüz suretiyle 
yapıldığı takdirde 6 ncı maddenSm (0) bendi ile yukarıdaki fıkralar ve 8 nıci madde hükümleri 
taltbdk okunur. 

Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fennî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları ya
pıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilafına 
yaptırdığı işleri 5 g*ün içinde yazı ile belediyeye 'bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde bu gilbi 
meslek mensupları için belediye encümenleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına ve aynı 
belediye hududu İçinde bir aydan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacakları fennî mesuli
yetleri kabul etmemeye karar verirler. Bu durum, ilgili belediyece, imar ve iskân Bakanlığına bil
dirilir. 

Bu maddeye göre alman kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî mah
kemeler nezdinde itiraz olunabilir. 

Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar kesinleşir. 
Bu maddenin tatbiki île ilgili hususlar imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kontrol 

Talimatnamesinde belirtilir. 

Madde 11. — imar ve yol istikamet plânlarında iskân hudutları içinde bulunup da, müracaat 
gününde dört yıllık imar programına dâhil olmıyan yerlerden : 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci madde hü
kümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmiyen veya 33 ncü maddede belirtilen 
hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerden üzerinde 
talimatname esaslanna uygun yapı yapılması mümkün olanlann da sahiplerinin yazılı istekleri 
üzerine belediye encümeni karariyle imar plânı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata 
müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin, 10 yıl olması, yapı izni verilmezden önce, belediye encü
meni karannın gün ve sayısının 10 yıllık müddet İçin muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, 
lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkatlik müddeti 
tapu kaydına işaret verildiği günden başlar. 

Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde yapıla
bileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı ve bu 'maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar talimat
namede belirtilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa bu 
parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin verilmiyeceği gibi, birden fazla muvakkat ya
pıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen miktarlan 
geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parseller de bir parsel itibar olunur. 

Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 10 yıl
lık muvakkatlik müddeti dolduktan sonra yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine her hangi 
bir bedel ödenmez. 10 yıl dolmadan yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat bina ve tesis-
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sislerin 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 10 yılı doldurmak için kalan müddet de göz önü
ne alınmak suretiyle takdir olunacak bedeli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar planı tatbikine geçilrniyecekse belediye encümeni karariyle 
tatbikata kadar müddet uzatılabilir. Ancak uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına geçilmesi
ni durduramıyaoağı gibi, ir al sahibine de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet iciıı izin verildiği halde, sonradan yapılan plân deği
şiklikleri veya muvakkattik şartının kaldmlmasmı gerektiren diğer kanuni sebeplerle, devamlı ola
rak kalmasında mahzur görüîmiyen yapıların nnrmkkatlik kaydı, belediye encümeni karariyle kal
dırılabilir. 

Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir saman işin yapılıp yıkılması bahis konusu olan yapı
lar bu madde hükümlerine bağlı değildir. 

Mailde İS. — Yapı tamamen bittiği takdirde 'amam.mm, kemen kullanılması mümkün kısım
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kallbmlabilınem iç:n belediyeden izin alınması 
mecburidir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği 'iinsrme fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu vs kullanılmalımda fen ve sağlık bakımlarından 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni verilir. 

Belediyeler mal sahillerinin müracaatlarını m, mm 30 gün içinde neticelendirmek mecburi
yetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kul
lanılmasınla izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, bu salâhiyet mal sahibinin kanuna, ruhsatiye ve 
eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuliyet'e:1, kurtaramaz. 

Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız ve; a m n ^ i / e ve eklerine aykırı olarak bitirilnıişse, 
6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler yerine gsti "• {'"bm. kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerine a3rkırı olarak yapılan "mala d:, aykırılığın gerek bu durumu ile, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara za -ar vermiyeceği ve kullanılmasına da mâni teş
kil etmiyeeeği tesbit olunursa, bu binaların yah'i;" v^ eklarlno uyurun olarak tamamlanan ve 
müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması mâmıkim olan kısımlarına, belediye encümeni ka
rariyle kullanma izni verilebilir, 

Madde 18. — inşaatın bitme günü, kullanma, izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve-
rilmiyen veya alınmıyan yapılar, izin abmnaaya ka::aa belediye hizmetlerinden ve tesislerin
den faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapılmama.?! r-:.:û sahiplerini kanuni mükellefiyetlerinden 
kurtaramaz. 

16 ncı madde gereğince kullanma izni alınmadan kullanılan veya kullanılmak üzere kira
ya verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her bir dair a veya işyeri için, belediye encümenince 
500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası takdir olunur. 

Kullanma izni alınmadan kullanılmaya demin olunduğu takdirde bu ceza tekrarlanabilir. 

(İniühımima Son 
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lerin 6330 sayılı İstimlâk Kanunu hükümlerine göre ve 10 yılı doldurmak için kalan müddet de 
göz önüne alınmak suretiyle takdir olunacak be deli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı tatbikine geçilmiyecekse belediye encümeni karariy
le tatbikata kadar müddet uzatılabilir. Ancak us:Ulan bu müddet imar plânı tatbikatına geçilme
sini durduramıyacağı gibi, mal sahibine ele her h angî bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân de
ğişiklikleri veya muvakkatlik şartının kaldırılmanın gerektiren diğer kanuni söbeplerle, devamlı 
olarak kalmasında mahzur görülmiyen yapıların muvakkatlik kaydı, belediye encümeni karariyle 
kaldırılabilir. 

Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir zaman için yapılıp yıkılması bahis konusu olan yapılar 
bu madde hükümlerine bağlı değildir. 

Madde 16. — A) Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kullanılması mümkün kısımları 
ikmal edildiği takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması mecburidir. 

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olması halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği üzerine 
fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilir. Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun olduğu, kulla
nılmasında fen ve sağlık bakımlarından mahsur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü maddesine güre anayapıda ortak yer olarak kabul edilmiş yerle
rin de tasdikli projesine uygun şekilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa; kullanma izni verilir. 

C) Kullanma izni verilirken, pis su mecralarının bulunan yerlerde, kanalizasyona veya genel 
fosseptiğe bağlanışı ile yağmur suyu mecralarının projesine uygun olduğunun izni raporunda belir
tilmesi lâzımdır. 

D) Anayapı projesine uygun olarak tamamlandığı halde; paydaşlardan biri veya birkaçı kul
lanma izni almadığı takdirde, çoğunluktaki diğer paydaşların imzalarını taşıyan dilekçe üzerine 
belediyece kullanma izni verilir. 

Bu izin, yönetim plânını imzalamaktan kaçınmış paydaşları ela bağlar ve kat mülkiyetinin ku
rulmasına yeterli sayılır. 

E) Belediyeler mal sahiplerinin mürajaatlarnu en geç otuz gün içinde neticelendirmek mec
buriyetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonunla yapm-.n tamamının veya biten kısmının kulla
nılmasına izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsatiye ve eklerine 
riayetsiz hareketinden doğacak sorumluluktan kurtaramaz. 

F) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bltirilmiş-
se, 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki hükümler ysrino getirilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsatiye ve eklerine kı-mr-n aykırı alarak bitirilmiş yapılarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kmmlara sarar vermiyeceği ve kullanılmasına da mâni teş
kil etmiyeceği fen ve sağlık mensuplarınca tesbit olunursa, bu yapıların, ruhsatiye ve eklerine uy
gun olarak tamamlanan ve müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması mümkün olan kısım
larına kullanma izni verilebilir. 

Madde 18. — İnşaatın bitme günü, kullanma izr-inin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmi-
yen veya alınmıyan yapılar, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydala
namazlar. Bu hizmetlerin yapılmaması mal sahiplerini kanuni mükellefiyetlerinden kurtaramaz. 

16 ncı madde gereğince kullanma izni alınmadan kullanılan veya kullanılmak üzere kiraya ve
rilen yapıların sahiplerinden, müstakil her daire veya igyeıl için, belediye encümeni kararı ile 500 
liradan 5 000 liraya kadar para cezası alınır. 

Ayrıca, yeniden verilen müddet içinde kullanma izni alınmadan kullanılmaya devam olunduk
ça bu ceza tekrarlanabilir. 
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Madde 26. — Tasdikli halihazır haritası bulunmayan belediyelerin halihazır haritalarımı ve
ya imar ve İskân Bakanlığınca uygun görülemaallerde, bu Baka/alığın tâyin ve tesbit ettiği 
vasıflara uygun olmak şartiyle hava fotoğraflarımı, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu
su mıe olursa olsun ilçe merkezi olan belediyelerden imar plânı bulunmıyanlarınm belediye 
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol istikamet plânlarımı, nüfusu 10 000 den yukarı 
olan belediyeler ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, il merkezi olan veya müstakbel imar 
faaliyetleri bakımından plâna ihtiyacı bulunduğu imar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilen be
lediyelerim imar plânlarını ve kanalizasyon projelerini yaptırmaları mecburidir. 

Ayrıca, imar ve İskân Bakanlığı da, lüzumlu gördüğü hallerde, umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle veya Gecekondu Kanununun tatbiki maksadiyle yapılması gereken plânların veya 
plân değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgil 3 ndiren metropoliten imar plânlarının ve içerisiıı-
dea veya civarından demiryolu veya karayolu ge^en veya hava yolu Veya deniz yolu bağlantısı bu
lunan belediye veya köy hudutları içindeki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin veya diğer 
sahaların imar veya yerleşme plânlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelerin ve diğer 
idarelersin bu yolda kararına lüzum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

Plân ve haritalara ait nirengi poligon, nivelman ve sınır ibaretlerime ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahribedilınesi yasaktır. Bunlar çıkarıl -lığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde, belediyeler bunları eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritalarım, alınmasına ve 
imar plânlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
num 7 nci maddesindeki salâhiyeti haizdirler. 

Madde 27. — imar ve yol istikamet plânları «Nâzım plân» ve «tatbikat plânı» olmak üzere 
iki nevidir : 

a) Nâzım plânlar halihazır haritalar üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış şe-
kiPerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plârlardır. 

b) Tatbikat plânları da halihazır haritalar -üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcutsa ka
dastro vasiyeti de islenir. Bu plânlar tatbikat için lüsıımlu bütün femmî hususatı ihtiva eder. 

Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hükümleri tatbik olunur. 

Madde 28. — Halihazır haritalarının, imar ve istikamet plânlarımın yaptırılması isleri; Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. Bunların tanzim tarzları ve teknik şartları ve bu 
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Madde 25. — Yapılacak bina, tesis ve bunlara ait müştemilâtın : 
A) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahallî hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından ne 

gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıflan haiz bulunacağı; 
B) Kat adedi, kat yüksekliği, derinlik ve çıkıntıları; 
C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarlarına, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihî ve bediî 

kıymeti olan eski eserlere ve arkeolojik sahalara olan mesafeleri; 
D) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu parseller içerisine yapılacak binaya verilecek âzami 

inşaat sahası; 
E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, bahos duvarlarının şekli ve dbadı, bina ve tesislere 

ait diğer husus at; 
F) Pis su mecralarının lâğım şebekesine veya genel fosseptiğe bağlanması ve yağmur suyu 

mecralarının mahallî icaplara g'öre bundan tamamiyle ayrı olarak yapılması hu!suisları; 
Hazırlanacak nizamname ve talimatnamelerde tesbit olunur. 

Madde 26. — A) Tasdikli halihazır haritası bulunmıyan belediyelerin halihazır haritalarını ve
ya İmar ve iskân Bakardığ?nca ııyp;ıın e'örülen haklerde, bu Bakanlığın tâyin ve tesbit ettiği vasıf
lara uygun olmak -şartiylo bava fotoğraflarını; 

B) Nüfusu 5 000 den yukarı olan veya ııüfuju ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediyeler
den imar plânı bulunnııyanlarmııı bel3diye meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol istikamet 

plânlarını; 
C) Nüfusu 10 000 den yukarı olan belediyeler ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, il mer

kezi olan. veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından plâna ihtiyacı bulunduğu İmar ve iskân Ba
kanlığınca tesbit edilen belediyelerin imar plânla .mı ve kanalizasyon projelerini; 

Yaptırmaları mecburidir. 
D) İmar ve iskân Bakanlığı da, lüzumlu görâüğü hallerde, umumi hayata müessir âfetler 

dolayısiyie veya Gc-eokendu Kanununun tatbiki ı.ıaksadiyle yapılması gereken plânların veya de
ğişikliklerinin, biriler, fanla belediyeyi ilgilendirin metropoliten imar plânlarının ve içerisinden veya 
civarından demiryolu veya karayolu geçen veya hava yolu veya deniz yolu bağlantısı bulunan be
lediye veya köy hudutları, içindeki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin veya diğer sahaların 
imar veya yerleşme pl! ruamım tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelerin ve diğer idarelerin bu 
yolda kararma ~l%um kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

Bu yerlerde Turizm ve Tanıtma Bakanhğmca İmar ve İskân Bakanlığına bildirilecek olan sa
halara raslıyanlarda yapılacak plânlama çalışmalarından önce adı geçen Bakanlığın görüsü alınır. 

E) Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, rivelınan ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıka
rılması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıl lığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde belediyeler bunları eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve imar 
plânlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanunun 7 ııci 
maddesindeki salâhiyeti haizdirler. 

Madde 27. — İmar ve yol istikamet plânlan «Nâzım plân» ve «tatlbikat plânı» olmak üzere 
iki nevidir : 

a) Nâzım plânlar halihazır haritalar üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış şe
killerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plânlardır. 

b) Tatbikat plânları da halihazır haritalar üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcutsa ka
dastro vaziyeti de işlenir. Bu plânlar tatbikat için lüzumlu bütün fennî hususatı ihtiva eder. 

Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hükümleri tatbik olunur. 

Madde 28. — Halihazır haritalarının, imar ve yol istikamet plânlarının yaptırılması işleri; 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tabi değildir. Bunların tanzim tarzları ve teknük şartlan 
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isleri yapacak mütahassıslarda aranacak ehliyet imar ve iskâ,n Bakanlığınca tesbit olunur. 
imar ve İskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri gruplara ayırmaya, bunlara g'öre plânlama esas

larını tesbite, imar plânlarında yer verilecek çeşitli bölgelerin, umumi hismetlere ayrılan veya 
âmme hizmet ve tesislerine ayrılması gereken yerlerin asgari miktarlarımı veya plânlanan sahanın 
yüzde nisbe ilerini, yapılacak her türlü bina veya tesisin âzami yüksekliklerini, inşaat saha veya 
hacımlarını ve yolların âzami meyillerini, imar plânlarının tanzimine dair esasları gösteren tali
matnamede vs bunlardan mahallî hususiyetlere göre farklı miktarlar teshiti icabedeın hallerde 
ise, lüzumlu gördüklerini rakam veya nisbet olarak İmar Talimatnamelerimde göstermeye sala
hiyetli ve ilgililer de bunlara uymaya mecburdurlar. Şu kadar ki bu tesbitler sırasında, yeşil saha
ların tamamı plânlamaya esas alınan nüfus başına 7 metrekareden aşağı düşürülemez. 

Madde 29. — imar ve yol istikamet plânları belediye meclisince kabul edildikten sonra İmar 
ve iskân Bakanlığına gönderilir. Adı geçen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye salahiyetlidir. 

imar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânlarının hasırlanmasında ve kabulünde ayrıca belediye meclislerinden karar ahn-
masma lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet plânları imar ve İskân Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe 
girer. 

Tasdik edilmiş plânlar üzerinde yapılacak değişiklikler de yukardaki usullere tabidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetmeye de salahiyetlidir. 

Bir âmme hizmetinin görülmesi maksadiyle resmî bina ve tesisler için imar plânlarında yer 
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, durum valilik kanaliyle ilgili 
belediyeye yazı ile bildirilir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra yapacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, bele
diye meclisi kararına lüzum kalmaksızın, İmar ve İskân Bakanlığının uygun görüp tasdik ettiği 
plân veya değişiklik teklifi katîleşir. 

imar ve iskân Bakanlığınca tasdik eiilerek kesinleşen plânlar belediyeye g'eldiği günden, iti
baren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere bir ay müddetle 
a-:-îhr ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur. 

îmar ve yol istikamet plânlarının ve bunlar üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde hazır
lanacağı, plânların aleniyetini temin etmek ve her ııie sebeple olursa olsun hatalı karar alınmasını 
önlemek maksadiyle, gerekli kararlar allınnıazdan önce ve sonra belediyesince yerine getirilmesi 
lüzumlu diğer hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapılacak tetkik ve tasdiklerin esasları ta
limatnamede belirtilir. 

1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara imar İdare Heyetince alınacak imar plânlariyle 
ilgili kararlar da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 30. — Belediyeler imar plânının tasdikinden sonra, bu plânı tatbik etmek üzere, 
kendi malî imkânlarına göre, dörder yıllık imar programlan hazırlarlar. Bu programlar, beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra imar ve iskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına uygun olarak, imar programının tatbiki için lü
zumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve beldenin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı 
karşılıyacak fen adamı veya fen heyeti kadrosunu her yıl bütçelerine koymakla mükelleftirler. 

Madde 32. — imar ve yol istikamet plânlarında gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plâna ve talimatnaıme 
esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup 
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ve bu işleri yapacak mütahassıslarda aranacak ehliyet İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 
İmar vs İskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri gruplara ayrımaya, bunlara göre plânlama esas

larını tesbite, imar plânlarında yer verilecek çeşitli bölgelerin, umumi hizmetlere ayrılan veya 
âmme nöbetlerini, yapılacak hsr türlü bina veya tesisin âzami yüksekliklerini, inşaat saha veya 
bacımlarını ve yolların âzami meyillerini, imar plânlarının tanzimine dair esasları gösteren tali
matnamede ve bunlardan mahallî hususiyetlere göre farklı miktarlar tesbiti icabeden hallerde 
ise, lüzumlu gördüklerini rakam veya nisbet olarak imar Talimatnamelerinde göstermeye sa
lahiyetlidir ilgililer bunlara uymaya mecburdur. Şu kadar ki, bu tesbitler sırasında, yeşil saha
ların tamamı plânlamaya esas alınan nüfus başına 7 metrekareden aşağı düşürülemez. 

Madde 29. — imar ve yol istikamet plânları belediye meclisince kabul edildikten sonra imar 
ve İskân Bakanlığına gönderilir. Adı geçen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye salahiyetlidir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânlarının hazırlanmasında ve kabulünde ayrıca belediye meclislerinden karar alın
masına lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet plânları İmar ve İskân Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlü
ğe girer. 

Tasdik edilmiş plânlar üzerinde yapılacak değişiklikler de yakardaki usullere tabidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetmeye de salahiyetlidir. 

Bir âmme hizmetinin görülmesi maksadiyle resmî bina ve tesisler için imar plânlarında yer 
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, durum valilik kanaliyle il
gili belediyeye yazı ile bildirilir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra yapasağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve 'en geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet zarımda gereken karar alınmadığı takdirde, bele
diye meclisi kararma lüzum kalmaksızın, İmar ve İskân Bakanlığının uygun görüp tasdik ettiği 
plân veya değişiklik teklifi katileşir. 

imar ve iskân Bakanlığınca tasdik edilerek kesinleşen plânlar belediyeye geldiği günden iti
baren en geç 15 g'ûa içinde belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere bir ay müddetle 
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur. 

imar ve yol istikamet plânlarının ve bunlar üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde ha
zırlanacağı, plânların aleniyetini temin etmek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar alın
masını önlemek maksadiyle, gerekli karar alınmazdan önce ve karar verildikten sonra ilgili beledi
yece yerine getirilmesi lüzumlu diğer hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapılacak tetkik ve 
tasdiklerin esasları talimatnamede belirtilir. 

24 . 5 . 1923 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara İmar İdare Heyetince alı
nacak imar plânlariyle ilgili kararlar da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 30. — Belediyeler imar plânının tasdikinden sonra, bu plânı tatbik etmek üzere, 
kendi malî imkânlarına göre, dörder yıllık imar programları hazırlarlar. Bu programlar, beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra imar ve iskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına uygun olarak, imar programının tatbiki için lü
zumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve beldenin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı 
karşılıyacak fen adamı veya fen heyeti kadrosuıu her yıl bütçelerine koymakla mükelleftirler. 

Madde 32. — İmar ve yol istikamet plânlannia gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plâna ve talimatname 
esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup 
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olmadığına göre, 33 noü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen müddetler içerisinde, 41 nci 
maddenin ikinci fıkrası ve 42 nci madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde 
halli imkânı bulunmadığı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tama
mı belediyelerce istimlâk olunur. 

Genel olarak her hangi bir saha, imar ve yol istikamet plânı esaslarına, bulunduğu bölgenin 
şaftlarına ve talimatname hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu mak
satlara aykırı yapı yapılamaz. 

Madde 33. — imar ve yol istikamet plânlarında yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, ço
cuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha, elektrik santralı, trafo ve itfaiye binası gibi âmme hiz
met ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata ve mevcut binalarda ise 'esaslı değişiklik ve ilâve
ler yapılmasına izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yerlerin iskân hudutları içinde bulunanlarından dört yıllık imar programına 
dâhil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, dört yıllık programa dâhil ıbulumnıyan yerler 
ise sahiplerinin yazılı müracaat gününden itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilmediği takdirde, 
talimatname hükümlerine uygun inşaat yapılmasına izin verilir. Talimatname hükümlerine 
uygun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra hükmü tatbik olunmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışında bulunan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu mad
de tatbik olunmayıp, 5 yıllık müddet beklenmeksizin, 11 nci madde hükümleri tatbik edile
bilir. 

iskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ncu madde hükümleri tatbik olunur. 
Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan sahalar ile okul, cami ve benzeri gibi hizmet

lere ayrılan sahalar da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istikamet plânlarının tatbikatında bir gayrimenkulun 
tamamını istimlâk etmeksizin o yerin muayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde, âmme 
menfaatine irtifak hakkı da tesis edebilirler. 

Belediyeler mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak: 
hakkı verme karşılığında bedelsiz irtifak hakla tesisine de salahiyetlidirler. 

Madde 35. — iskân hudutları içinde olup da, imar plânında beldenin inkişafına ayrıl
mış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için : 

a) Bu sahaların imar plânı esaslarına ve talimatname hükümlerine uygun olarak 
parselasyon plânlarının belediye encümenince tasdik edilmiş bulunması, 

b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yolunun ve lağımın yapılmış olması 
şarttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon plânları tasdik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı 
henüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni halinde ve belediyece hazırlanacak keşif 
ve plânlamaya uygun olarak yol ve lâğımı yaptıranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve 
talimatnamede belirtildiği şekilde hissesine düşen yol ve lâğım bedelini peşin olarak beledi
yelere verenlere veya bu bedel yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere de yapı izni veri
lebilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılamaması 
halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı 
takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Anatesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâ
ğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdirde, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, eksilir.se tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımın İM tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselleri-
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olmadığına göre, 33 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen müddetler içerisinde, 41 nci mad
denin ikinci fıkrası ve 42 nci madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir sekilide halli 
imkanı bulunmadığı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı beledi
yece istimlâk olunur. 

Genel olarak her hangi bir saha, imar ve yol istikamet plânı esaslarına, bulunduğu bölgenin 
şartlarına ve talimatname hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu mak
satlara aykırı yapı yapılamaz. 

Madde 33. — İmar ve yol istikamet plânlarında yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, çocuk 
bahçesi, pazar yeri, hâl, mezbaha, elektrik santralı, trafo ve itfaiye binası giJbd âmme hizmet ve 
tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata ve mevcut binalarda ise esaslı değişiklik ve ilâveler yapıl
masına izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yerlerin iskân hudutları içinde bulunanlarından dört yıllık imar programına 
dâhil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, dört yıllık programa dâhil bulunmıyan yerler 
ise sahiplerinin yazılı müracaat gününden itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilmediği takdirde, 
talimatname hükümlerine uygun inşaat yapılmalına izin verilir. Talimatname hükümlerine uy
gun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra hükmü tatbik olunmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışında buludan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu mad
de tatbik olunmayıp, 5 yıllık müddet beklenmeksizin, 11 nci madde hükümleri tatbik edilebilir. 

iskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ncu madde hükümleri tatbik olunur. 
Resmî yapılara veya teslislere ayrılmış olan sahalar ile okul, cami ve benzeri gibi hizmetlere 

ayrılan sahalar /da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istika "Höt plânlarının tatbikatında bir gayrimenkulun 
tamamını istimlâk etmeksizin o yerin muayyen saha ve yükseklikteki kışımı üzerinde, kamu ya
rarına irtifak hakkı tesis edebilirler. 

Belediyeler mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı 
verme karşılığında bedelsiz irtifak hakkı tesisine de salahiyetlidirler. 

Madde 35. — iskân hudutları içinde olup da, imar plânında beldenin inkişafına ayrılmış bulu
nan sahalarda her na şekilde olursa olsun, yapı 'sni verilebilmesi için : 

a) Bu sahaların imar plânı esaslarına ve talimatname hükümlerine uygun alarak parselasyon 
plânlarının belediye encümenince tasdik edilmiş bulunması; 

b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yolunun ve lâğımın yapılmış olması; 
Şarttır. 
Ancak, bunlardan parselasyon plânları tasdik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı henüz 

yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni halinle ve belediyece hazırlanacak keşif ve plânlama
ya uygun olarak yol ve lâğımı yaptıranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve talimatnamede 
belirtildiği şekilde hissesine düşen yol ve lâğım bedelini peşin olarak belediyelere verenlere veya 
bu bedel yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere yapı izni verilebilir. Kanalizasyon tesisinin 
yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kalar yapılamaması halinde, fosseptik veya benzeri 
geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verile
mez. Anıaıtesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mec
burdurlar. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdirde, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye ödenir, 
yetmezse geri kalanı ilgiliden tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili gerçek veya tüzel kişilere belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımın İM tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kemdi parselleri-
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ne isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, kendilerime yapı izni verilmez. Alman bu 
paralar yol ve lâğımı yaptıranlara veya lu meblâğı önceden belediyeye ©diyenlere aynen geri 
verilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün parsel sahipleri bahis konusu yol bedel
lerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken bütün parsel sa
hipleri lâğım bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin bu tesisleri inşa ve 
ikmali mecburiyeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye
rine getirirler. Teknik zanıretlerin takdiri İmar ve İskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı ol
makla beraber, bunların tamirleri için yukardald şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar talimatnamede belirtilir. 

Madde 37. — imar ve yol istikamet plânlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark 
gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlıyan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına izin ve
rilmez. 

İmar parselasyon plânı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun ol
ması şarttır. 

İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin edilmiyen yerlerde yapılacak ifrazların, içerisinde 
inşa edilecek binanın cephesinden dar olmamak üzere, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükle
ri talimatnamelerde tesbit edilir. 

İmar plânlarında iskân bölgesi dışında kalan kı^mlarda nizamname ve talimatnamelerde tâyin 
edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilme?. 

Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa mücavir sabalar içinde gayrimenkullerin tevhit ve 
ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakla tesisi veya bu hakların kaldırılması bu kanun ve talimatna
meler hükümlerine uygunluğu belediye encümenlerince (Ankara'da İmar idare Heyetince) kabul 
ve tasdik edilmedikçe tapuca tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukardald hü
kümlere tabidir. 

Bu. kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde veya 
bu kanunun 41 ve 42 nci maddelerinin tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak yapılan 
apartmanların kat mülkiyeti esaslarına göre hisselendirilri.esinde bu fıkra hükmüne bağlı ka
lınmaz. 

Madde 41. — Belediyeler esasen belediye malı olan veya imar ve yol istikamet plânlarının tat
biki dolayısiyle istimlâkten artan parçalarla istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydan
larda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişiğindeki arsa veya 
bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dola
yı tahakkuk eden istihkakları ile ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sa
hibi takdir edilen bedelle satınalmaktan imtina ederse, şüyuiandırıp sattırmak suretiyle imar 
plânına uygunluğu temin ile vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, arayrimenkıülerindeıı umumi Mzmet k-m, belemece 
yeri alman şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabın
da teadül temini suretiyle değiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 
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ne isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, kendilerine yapı izni verilmez. Alman bu paralar 
yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı önzsden belediyeye ödiyenlere aynen geri verilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki taraf undaki bütün parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini 
ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğımı 
bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburi
yeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, tekmük zaruretbr olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri yerine 
getirirler. Teknik zaruretlerin takdiri imar ve iskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı ol
makla beraber, bunların tamirleri için yukardaftd şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanun 
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili (diğer hususlar talimatnamede belirtilir. 

Madde 37. — A) İmar ve yol istikamet plânlarına göre, yol, meydan, yeşil saha, park ve oto
park gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlıyan gayrimenikullerin bu kısımlarının ifrazına 
izin verilmez, 

B) İmar parselasyon plânı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun 
olması şarttır. 

C) İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin ediimiyen yerlerde yapılacak ifrazların, içerisin
de inşa edilecek binanın cephesinden dar olmamak üzere, asgari cephe genıiışlMeıri ve büyüklük
leri talimatnamelerde tesbit edilir. 

D) imar plânlarında iskân bölgesi dışında kalan kısımlarda, belediye meclisince; kanun, ni
zamname ve talimatnamelerde tâyin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez. 

Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar içinde gayrimenkuEerin tevhit 
ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis veya bu hakların kaldırılması, bu kanun ve talimat
nameler hükümlerine uygunluğu belediye encümenlerince (Ankara'da İmar İdare Heyetince) 
kabul ve tasdik edilmedikçe tapuca tescil olunmaz. 

Aynı anda da aynı nitelikte bulunan arsalardan birisinin tevhit ve ifrazı yapılmışsa diğerle
rinsin de, mal sahibinin müracaatı üzerine, yapılması mecburidir. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hü
kümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi vs arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseili tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde veya 
bu kanunun 41 ve 42 noi maddelerinin tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak yapılan 
apartmanların kat mülkiyeti esaslarına göre hisselendirilmesmde bu fıkra hükmüne bağlı ka
lınmaz. 

Madde 41. — Belediyeler esasen beleidiye malı olan veya imar ve yol istikamet plânlarının tat
biki dolayısiyle istimlâkten artan parçalarla istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydan
larda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişiğindeki arsa veya 
bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden 
dolayı tahakkuk eden istihkakları ile ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimen
kul sahibi takdir edilen bedelle satınalmaktan imtina ederse, şüyulanduıp sattırmak suretiyle 
imar plânına uygunluk sağlamakla vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaatta elverişli olanları, gayrimenkullerinden umumi hizmet için, beledi
yece yeri alman şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve 
icabında teadül temini suretiyle değiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı istim
lâk Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 42. — a) İmar hududu içindeki binalı ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mevzuata 
uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş olan. diğer kullanma şekillerine elverişli duruma geti
rilmesi maksadiyle düzenlenmesi için, bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleriyle, 
yol fazlalariyle ve belediyeye, kamu tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yerlerle birleştirerek, 
plân ve mevzuat icaplarına göre hisseli veya hisseliz olarak yeniden parsellere ayırmaya ve bu par
selleri ilgililere dağıtmaya belediyeler salahiyetlidir. 

b) Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bunların me
sahalarından yeteri kadar saha, düzenleme dolayısiyle meydana gelen değer artışları karşılığın
da «düzenleme ortaklık payı» olarak düşülebilir. 

Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi 
ve arsaların düzenlemeden önceki mesahalarının yüzde yirmibeşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden saha, düzenlemeye tabi tu
tulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umu
mi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarda sözü geçen umumi hizmetler için yeniden ay
rılması gereken yerlerin mesahaları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye
ce istimlâk yolu ile tamamlanır. Her hangi bir parselden bir miktar sahanın istimlâkinin gerek
mesi halinde, düzenleme ortaklık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

Bu madde hükümlerine göre, her hangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık pa
yı alınmaz. 

Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alı
nanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

c) üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine aidolup, şüyuun gideril
mesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmıyan bir yapı, an
cak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamanıınm veya bir kısmının plân ve mevzuat icaplarına 
göre muhafazası mümkün görülemiyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de raslıyabilir. His
seli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibi
ne ödenmedikçe veya aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyu giderilmedikçe, 
bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umumi hizmetlere ayrılan yerlere raslıyan yapılar, be
lediyece istimlâk edilmedikçe yıktınlanıaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin kanunen muteber muvafakat
leri olmadığı veya plân ve mevzuat icaplarına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki 
zaruri tamirler dışında ilâve, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. 

d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, ödiyecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin muva
fakati halinde istimlâki gereken yerlerine karşılık, plân ve mevzuat icaplarına göre yapı yapılma
sı mümkün olan belediyeye ait sahalardan yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) Bu maddenin nerelerde ne şekilde tatbik olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar imar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet plânlarına göre hazırlanan parselasyon plânları yapılıp, 
belediye encümeninin (Ankara'da imar idare Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddetle bele
diye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tashih edile
cek plânlar da aynı hükme tabidir. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri vs bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı istim
lâk Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 42. — a) tmar hududu içindeki binalı vs binasız arazi ve arsaların, plân ve mevzuata 
uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş olan diğer kullanma şekillerine elverişli duruma geti
rilmesi maks-adiyle düzenlenmesi için, bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleriy, 
le yol fazlalariyle ve belediyeye, kamu tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yerlerle birleştirerek, 
plân ve mevzuat icaplarına göre hisseli veya hisse" iz olarak yeniden parsellere ayırmaya ve bu par
selleri ilgililere dağıtmaya belediyeler salâhiyetl'dir. 

b) Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bunların me
sahalarından yeteri kadar saha, düzenleme dolayısiyle meydana gelen değer artışları karşılığın

da «düzenleme ortaklık payı» olarak düşülebilir. 
Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık paylan, düzenlemeye tabi tutulan arazi 

ve arsaların düzenlemeden önceki mesehalarımn yüzde yirmibeşini geçemez. 
Düzenleme ortaklık paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden saha, düzenlemeye tabi tu

tulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umu
mi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarda sözü geçen umumi hizmetler için yeniden ay
rılması gereken yerlerin mese'haları toplamından az olduğu taktirde, eksik kalan miktar belediye
ce istimlâk yolu ile tamamlanır. Her hangi bir parselden bir miktar sahanın istimlâkinin gerek
mesi halinde, düzenleme ortaklık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

Bu madde hükümlerine göre, her hangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınmaz. 

Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı 
alınanlardan, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

c) Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine aidolup, şüyuun gideril
mesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmıyan bir yapı, an
cak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plân ve mevzuat icaplarına 
göre muhafazası mümkün görülemiyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de raslıyabilir. His
seli bir veya bir kaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibi
ne ödenmedikçe veya aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyu giderilmedikçe, 
bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umumi hizmetlere ayrılan yerlere raslıyan yapılar, be
lediyece istimlâk edilmedikçe yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin kanunen muteber muvafa
katleri olmadığı veya plân ve mevzuat icaplarına göre mahzur bulunduğu taktirde, küçük ölçüde
ki zaruri tamirler dışında ilâve değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. 

d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, cdiyecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin muva
fakati halinde istimlâki gereken yerlerine karşılık, plân ve mevzuat icaplarına göre yapı yapılma
sı mümkün olan belediyeye ait sahalardan yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) Bu maddenin nerelerde ne şekilde tatbik olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar imar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

Madde 45. — İmar ve yol istikamet plânlarına göre hazırlanan parselasyon plânları yapılıp, 
belediye encümeninin (Ankara'da imar idare Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddetle bele
diye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tashih edile
cek plânlar da aynı hükme tabidir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu plânlara askı müddetinin hitanımdan itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti için
de yapılacak itirazlar belediyece tatbik ve uygun görülürse, tashih edilerek, tekrar encümenin 
(Ankara'da imar idare Heyetinin) tasdikine sunulun. 

Kaiîleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gibıderilır. Bu 
daireler alakalıların muvafakatini aramaksızın, sicillerini bu plânlara göre re'sen tanmm ve tesis 
ederler. 

Madde 47. — Belediye hudutlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı bakırın
dan lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi üzerine vilayei; idare heyetini:" kararı ve imar - iskân 
Bakanlığının tasdiki ile kabul edilen sahalarda da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Mücavir sahaların ilgili belediye hududuna biSişîk olması gerekmez. Ayrıca, bu sakalar küyleri 
de ihtiva edebilir. 

Madde 48. — iskân hudutları içinde, esasen kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fossep
tik yapılması mümkün, yol, su. elektrik, gibi belediye tesisleri tamamlammş ve belde hikmetleri 
gemrülmüş bulunan yerlerde, plân ve mevzuat icaplarına göre rnüstakillen yapı yapılması müm
kün olduğu halde, bos duran arazi ve arsalarla, içerisinde bir kısmı veya tamam.ı yanmış, yıkıl
mış veya iskana elverişsiz hale gelmiş bulunan yerlerden, b em diye mmîkmce tesbit edilenlerin 
sahiplerine, bu yerlerde imar plânında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara ımgun inşaat yapması 
tebliğ edilir ve durum siciline işlenmek üzere Tapu Sicil Muhafızlığına bildirilir. Tebliğ tarihinden 
itibaren beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler belediyelerce istimlâk edi
lebilir. Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şartlan kabul etmiş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyelerce istimlâk edilıniyen yerlerde mal sahibince plân 
ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı ortadan 
kalkar. Yukardaki fıkra hükmüne gere istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihinden itibaren en 
geç iki yıl içinde başlamak ve beş yıl içinde bitirmek şartı ile. belediyelerce, ya plân ve mevzuat 
icaplarına uygun bina inşa edilir ve_ya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üzere satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri satınalanlarm, bu şartları yerine getirmemeleri halin
de, esld mal sahibi veya mirasçısı kendisine ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer bütün 
masrafları ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde kullanılmı-
yan geri alma hakkı düşer. 

Madde 17, — imar - iskân Bakanlığı bu kanrnun tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve bel
delerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi hususları göz önünde bulundurarak belediyelerin imar 
talimatnamelerini hazırlamakla vamfeli ve tatbikatta geriilecek lüzum ürerine bunlarda değişiklik 
yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili talimatname hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek snretiyle Bakanlıktan istiyebilirier. 

imar - iskân Bakanlığı bu talepleri olduğu gibi veya değiştirerek kabule veya redde sa
lahiyetlidir. 

Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı ruhsati
yesi ila eklerine riayet etmiyen ve bunların yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri 
ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak şariiyle, ayrıca her 
hâdise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükınolımur. 

MABBE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 9 madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — imar plânlarının tanziminde, plânlanan beldenin ve bölgenin şartları ile 
müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği nır-tkı) 

Bu plânlara askı müddetinin hitamından itibaren 39 gün ieindo itiraz edilebilir. Müddeti inin
de yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encümenin 
(Ankara'da İmar İdare Heyetinin) tasdikine sunulur, 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edilmek ihere Tapı:, ve Kadastro Dairesine gönderilir. Bu 
daireler alâkalıların muvafakatini aramaksızın, siciller ini bu plânlara göre re'sen tanzim ve tesis 
ederler. 

Madde 47. — Belediye hudutlarına mücavir bulunan vs beldenin müstakbel inkişafı bakımın
dan lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi üzeri re vilâyet idare heyetinin kararı ve İmar ve İskân 
Bakanlığının tasdiki ile kabul edilen sahalarda da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Mücavir sahaların ilgili belediye hududuna bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu sahalar köyle
ri de ihtiva edebilir. 

Madde 48. — İskân hudutları içinde, esasen kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fossep
tik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, gibi bek diye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmetleri 
götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mevzuat icaplarına göre müstakilleri yapı yapılması müm
kün olduğu halde, boş duran arazi ve arsalarla, içerisinde bir kısmı veya tamamı yanmış, yıkıl
mış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bulunan yerlerden, bslediye meclislerince tesbit edilenlerin 
sahiplerine, bu yerlerde imar plânında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara uygun inşaat yapması 
tebliğ edilir ve durum siciline işlenmek üzere tapu dairesine bildirilir. Tebliğ tarihinden itiba
ren beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı taktirde bu yerler belediyelerce istimlâk edi
lebilir. Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şartları kabul etmiş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyelerce istimlâk edilmiyen yerlerde mal sahibince plân 
ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal edildiği taktirde, belediyelerin istimlâk hakkı ortadan 
kalkar. Yukardaki fıkra hükmüne göre istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihinden itibaren en 
geç iki yıl içinde başlamak ve beş yıl içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce, ya plân ve mevzuat 
icaplarına uygun bina inşa edilir veya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üzere satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri satın"^ardamı, bu rarîkarı yarine- getirmene! :ri halin
de, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisine cdenrıiş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer bütün 
masrafları ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde kullanılmı
ştan geri alma hakkı düşer. 

Madde 57, — İmar ve iskaân Bakanlığı bu kanunun tatbik .şeklini gösteren nizamnameyi ve bel
delerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi hususları giz önünde bulundurarak belediyelerin imar 
talimatnamelerini hazırlamakla vazifeli ve tatbikatta g'örülecek lüzum üzerine bunlarda değişiklik 
yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili talimatname hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakanlıktan isteyebilirler. 

imar ve İskân Bakanlığı bu talepleri olduğu gibi veya değiştirerek kabule veya redde salahi
yetlidir. 

Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı ruhsati
yesi ile eklerine riayet etmiyen ve bunların yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri 
ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak sartiyle, ayrıca her 
hâdise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 8 madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — imar plânlarının tanziminde, plânlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müs
takbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, 
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tesbit olunup giderileceği ise imar talimatnamelerinde 
belirtilir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken bu konu ile ilgili esaslar, içişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle imar ve İskân Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plâna ve talimatname hükümlerine aykırı 
olarak başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdir
de, belediyelerce yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mal 
sahibi, tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmazsa, belediye encümeni 
karariyle bu hizmet belediyece yapılır ve karşılığı 54 ncü maddeye göre tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanma izni alınıp, ruhsatname ve eklerine 
aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilmiş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede sözü 
geçen talimatnameye göre otoparka tahsisi gerekenleri hakkında da yukardaki fıkra hükümleri 
uygulanır. 

EK MADDE 2. — Kapıcı dairesi ayrılması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen 
ve sağlık şartlarına uygun olması, talimatnamede belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lâ
zımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara aykırı yapılmamak şartiyle bah
çenin her hangi bir yerinde veya müştemilât binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bu madde hükümlerine uymadığı belediyece tesbit olunan binaların sahipleri, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği günden itibaren iki yıl içinde yukardaki şartları yerine getirmeye mecbur
durlar. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde, bu yerlerde 
de aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daireler hakkında da tatbik 
olunur. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde 
gösterilir. 

EK MADDE 3. — Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadiyle, bina cephe 
hattından yola kadar olan kısmında zeminin kazılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşü
rülmesine izin verilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 metreden 
daha aşağıda teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçenlerin 
emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına talimatnamede belirtilen veya civarın karakterine 
göre belediyece tesbit edilen şekilde bahçe duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken emniyet 
tedbirlerini almaya mecburdurlar. 
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(G-eçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesis-srin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, 
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tesbit olunup giderileceği ise imar talimatnamelerinde 
belirtilir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken bu konu ile ilgili esaslar, içişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle imar ve İskân Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark inşa edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Ancak, trafik veya şehircilik açısından parsel dâhilinde yapı için lüzumlu otoparkın sağlanma
ması hallerinde belediyelerce bu maksatla ayrıca planlanacak otopark sahaları masraflarına, yönet
melikte tâyin olunacak esaslar dairesinde katkıda bulunmak veya yine bu otopark sahaları ile ye
terli hukukî bağlantılar sağlanmak kaydı ile parsel içinde otopark sahası aranmaksızın inşaata mü
saade edilebilir. 

Belediyeler bu otopark sahalarını 2 nci fıkra gereğince düzenlenecek talimatnamede tesbit edi
lecek süreler içinde gerçekleştirmek zorundadır. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plâna ve talimatname hükümlerine aykırı olarak 
başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde, belediye
lerce yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mal sahibi, tebli
gata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmazsa, belediye encümeni karariyle bu hiz
met belediyece yapılır ve karşılığı 54 ncü maddeye göre tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanma izni alınıp, ruhsatiye ve eklerine aykırı 
olarak başka maksatlara tahsis edilmiş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede sözü geçen ta
limatnameye göre otoparka tahsisi gerekenleri hakkında da yukardaki fıkra hüldimleri uygula
nır. 

EK MADDE 2. — Kapıcı dairesi ayrılması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen ve sağ
lık şartlarına uygun olması, talimatnamede belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lâzımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara aykırı yapılmamak şartiyle bahçenin 
her hangi bir yerinde veya müştemilât binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci »ibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde, bu yerlerde de 
aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daireler hakkında da tatbik olunur. 
Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde gös

terilir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü ek madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 4. — Yelu yapılmış ve bordürleri döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokaklar 
üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri, kendi gayrimenkullar! önündeki yaya kaldırımını tes-
bit olunan kota, bulunduğu şehir, bölge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak belediyece tes
bit olunacak sekle ve malzeme cinsine göre yapiırmrya mecburdurlar. Tretuvar genişliği 3 met
reyi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 metrelik şerit için tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmil bu hizmetin lüzum görülen hallerde belediyelerce talimatnamede be
lirtilen şekil ve şartlar dâhilinde yerine getirilme sine mâni teşkil etmez. 

ES MADDE 5. — Yaya kaldırımlar. gerek bu kanunda, gerekse ilgili diğer kanunlarda yer 
alan istisnalar dışında, işgaline izin verilmez. Yaya kaldırımları istisna hallerinde dahi gereken 
şartlar yerine getirilmedikçe ve belediyeden izin alınmadıkça işgal olunamaz. 

İşyerleri ve berberlerinde her ne sebeple o!ır.\sa olsun, belediyece tente yapılmasına izin veri
len yerlerde, bunların bordur hizasının dışına taşmaması ve en alçak kısmı ile yaya kaldırım 
üst seviyesi arasındaki mesafenin 2,25- metreden aşağı düşmemesi şarttır. 

F:K MâüDH 6, — Tarihî veya mimari değeri bulunan han, hamam, kervansaray, konak, yalı, 
ev, imarethane, ibadet yeri ve benzerleri gibi eski eser veya tarihî sanat yapılarının ve bunlarla 
bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafazası gerekil çeşme, eski sokak ve meydancıkların muha
fazasına dair esaslar. Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alına
rak, Kültür, Turizm ve Taratma, t_r??s - İskân ve Maliye bakanlıklariyle Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından müştereken tesbit clumrr. Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili bakanlıklar bu yer
lerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya istinf âk etmeksizin bakım ve onarımını temin etmek 
üzere sahiplerine veya diğer ilgililere gereken hallerde bedel ödemeye veya bu hizmeti bizzat 
3'apmaya salahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında imar plânında gösterilen veya plânı olmıyan yer
lerde İmar Nizamnamesinde veya Talimatnamede belirtilen veya Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Amfar Yüksek Kurulunca tesbit edilen mesafe içinde bulunup da istimlâki gereken özel mülki
yetteki binalı ve binas'z arazi ve arsaların istimlâki, belediye hudutları içinde veya mücavir sa
halarda ise ilgili belediyelere, bu sahaların dışında ise özel idarelere veya ilgili bakanlıklara veya 
Vakıflar İdaresine, eski eserlerin altında, içinde veya bitişiğinde olup da, onların bakım, ve onarı
mı için alınması gs"*eken veya eski eserle bir bütünlük tesir5! etmek üzere muhafazası istenen gay-
rimenkullerin istimlâki ise. bu eserlere bakmakla vazifeli âmme müesseselerine aittir. Bu fıkra 
şümulüne giren yerlerdeki âmme müesseselerine ait gayrimenkuller veya bu müesseselerin idaresin
de bulunan yerler özel mülkiyete intikal ettirilemez. 

Her hangi bir belediyenin hududu veya mücavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada sözü 
gecen koruma mesafesine rastlıyan âmme müesseselerine ait arazi ve arsalar hakkında da 31 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden az olmamak üa-ere İmar -
İskân Bakanlığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde hususi şahıslarca umumun istifadesine ay-
rılnııyan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz, 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve mahallin özelliklerine göre, İmar -
îskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve ilân olunan sahalara ait imar 
plânları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha serili içerisinde kalan bilûmum arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bun
lar üzerinde her türlü yapı yapılması, mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu bina
ların kullanma şekillerine dair esaslar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede 
belirtilir. 
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(Geçici komisyonun kabul elliği midi;:) 

EE MADDE 4. — IliJlet Meclisinin kabul ettiği 4 no il ek nıaddo aynsa kabul edilmktir, 

EK MADDE TJ.---Mlleî Meclisinin kabıû edilgi 5 nci ek maddi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Tarihî veya mimari değeri bulunan L:m, kamam, kervansaray, konak, yalı, 
ev, imarethane, ibadet yeri ve benzerleri gibi eski eser veya tarihî sanat yapılarının ve bunlarla 
bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafazası gerekli çekine, eski sokak ve meydancıların muha
fazasına dair esaslar, Gayrimenkul Eski User ve Anıtlar Yüksek Enrnlımun mütalâası da alına
rak, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân ve I/Taliye bakanlıklariyle Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından müştereken tesbit olunur. Adı ge^on Genci Llüdürkik ve ilgili bakanlıklar bu 
yerlerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya iıtimiâk etmeksizin bakım ve onarımını temin et
mek üzere sahiplerine veya diğer ilgililere gereken hallerde bedel ödemeye veya bu hizmeti bizzat 
yapmaya salahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında imar plâmmda glklerikn veya plânı clmıyan yer
lerde imar Nizamnamesinde veya Talimatnamede belirtken veya Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunca tesbit edilen mesafe idinde bulunup da islim iâki ger-kmı özel mülki
yetteki binalı ve binamız arazi ve arsaların istimlâki, belediye hudutları içinde veya mücavir sa
halarda ise ilgili belediyelere, bu sahaların dışında ise özel idarelere veya ilgili bakanlıklara veya 
Vakıflar İdaresine, eski eserlerin alfcnda, içinde veya bitişiğinde olup da, onların bakım ve onarı
mı için alınma:.! gereken veya eski eserle bir bütünlük tenkil etmek üzere muhafazası istenen gay-
rimenkullerin istimlâki ise, bu eserlere bakmakla vazifeli âmme müesseselerine aittir. Bu fıkra 
şümulüne giren yerlerdeki âmme müesses elerin o ait gayrim.er.kr İler veya bu müesseselerin idaresin
de bulunan yerler özel mülkiyete intikal ettirilemez. 

Her hangi bir belediyenin hududu veya mücavir sahası içkide kalan ve yukardaki fıkrada sözü 
geçen koruma mesafesine rastbyan âmme müesseselerine ait arazi ve arsalar halikında da 31 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

EK MADDS 7. — Deniz, gol ve nehir kenarlarında 10 metreden az olmamak tilere İmar ve 
iskân Bakanlığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrıl-
mıyan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapıla mas. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin paktlarına ve mahallin özelliklerine göre, imar ve 
iskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve ilân olunan sahalara ait imar 
plânları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeridi içerisinde kalan bilûmum arazi vs arsaiarm kullanılması, ifraz ve tevhidi, bun
lar üzerinde her türlü yapı yapılması, mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu bina
ların kullanma şekillerine dair esaslar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının olumlu görücü alınmak 
suretiyle İmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda sözü geçen imar plânı esaslarına ve talimatname hü
kümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikal 
ettirilemiyeceği gibi, bu yerlerde denizden doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel mülkiyet 
adına arazi ve arsa da kazanılamaz. 

EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mücavir sahalar dışında bulunup da bölge plânlama
sı veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakımından veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya 
civarının yerleşme nizamı dolayısiyle İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile belli edilecek yerlerde, adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esasları dairesinde 
aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen şartlara uymıyan ifraz ve tevhit muameleleri yapıla
maz ve tapuya tescil edilemez. 

Ib) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapılar, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli edi
len maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, plânda veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şartlara 
uyması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için ilgili valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilmesi ve 
bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesikaların eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımdır. Vali
ler bu müracaatları plân ve talimatname esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde cevaplandı
rılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü geçen plân ve talimatname hükümlerine uymıyan yapılar, valiliklerce 
yapılacak tebligat üzerine, sahipleri tarafından en geç bir ay içinde mümkünse düzeltilir, değilse 
yıktırılır. 

e) İkmal olunan yapıların kullanılabilmesi için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
kullanma izni alınması lâzımdır. 

f) Valiler bu sahalar içinde talimatname esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisinde sa
hiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya yıktırılmıyan yapıları, düzeltme veya yıkım gideri sonra
dan yüzde on fazlasiyle sahibinden alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve bu maksatla 
yapılacak harcamaları özel idare bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun kendilerine vermiş ol
duğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler 6785 sayılı Kanunun ilgili maddelerine mü
tenazır olarak cezalandırılırlar. 

i) Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden belediye hududu ve mücavir sahalar dışında bulunan
ları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 9. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair 11 Ocak 1963 
günlü ve 141 sayılı Kanun hükümleri, Türkiye*d eki bütün belediye hudutları ve 6785 sayılı Kanu
nun 47 nci maddesi gereğince tesbit ve kabul olunan mücavir sahalar dâhilinde bulunan binalı ve 
binasız arsalar hakkında da tatbik edilir. 

MADDE 3. — 28 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin Vakıflara alt ara
zi ve arsalarla ilgili hükmü ile 9 . 7 . 1956 tarihli ve 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40 nci madde
leri ve gerek bu, gerekse diğer kanunların bu kamuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda s "isli geçen imar plânı esaslarına ve talimatname hü
kümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikal 
ettirilemiyeceği gibi, bu yerlerde denizden doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel mülkiyet 
adına arazi ve arsa da kazanılamaz. 

EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mücavir sahalar dışında bulunup da bölge plânlama
sı veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakımından veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya 
civarının yerleşme nizamı dolayısiyle İmar ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile belli edilecek yerlerde, adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esasları dairesinde 
aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen şartla :a uymıyan ifraz ve tevhit muameleleri yapılamaz 
ve tapuya tescil edilemez. 

b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapılır, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli edi
len maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, plânda veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şartlara uy
ması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için ilgili valiliğe dilekçe ile müracaat edilmesi ve 
bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesikaların eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımdır. Vali
ler bu müracatları plân ve talimatname esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde cevaplandı
rılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü geçen plân ve talimatname hükümlerine uymıyan yapılır, valiliklerce 
yapılacak tebligat üzerine, sahipleri tarafından en geç bir ay içinde mümkünse düzeltilir, değilse 
yıktırılır. 

e) îkmal olunan yapıların kullanılabilmesi için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
kullanma izni alınması lâzımdır. 

f) Valiler bu sahalar içinde talimatname esa« larına uygunluğu temine, müddeti içerisinde sa
hiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya yıktırılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım gideri sonra
dan yüzde on fazlasiyle sahibinden alınmak üze re, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve bu maksatla 
yapılacak harcamaları özel idare bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun kendilerine vermiş ol
duğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6785 sayılı İmar Kanununun il
gili cesa hükümleri uygulanır. 

i) Ek madde 7 de sözü erecen yerlerden bele diye hududu ve mücavir sahalar dışında bulunan
ları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu ek madde Komisyonumuzca metinden 
çıkartılmıştır. 

MADDE 3. — 28 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin Vakıflara ait ara
zi ve arsalarla ilgili hükmü ile 9 . 7 . 1956 tarihli ve 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40 ncı madde
leri ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kaJbul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 11 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 
4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkmda kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
A d a l e t komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1 / 6 0 1 ; Cumhuriyet 

Senatosu : 1 /66) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 3 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5162 

(TMI1ÜRİ.YKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1972 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 2.2. 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 28, 29. 2; 1 . 3 . 1972 tarihli 52, 53 ve 5İ ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
istem üzerine açık oyla kabul edilmiştir. (S. Sayısı : 505) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 2 . 3 . 1972 

Esas No. '14 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 7. .1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pa
zar günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muh
tarı ve ihtiyar meclisi üyeleri 'ile mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak
kında kanun tasarısını görüşmek üzere İçişleri Komisyonu 2 . 8 . 1972 günü, İçişleri ve Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle yaptığı toplantıda Millet Meclisi Geçidi Komisyonu raporu 
*da incelendikten sonra. Millet Meclisinden gelen metin aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa. 
sunulur. 

Saygılarımla. 
Başkan Kâtip Üye Üye 

C. Coşkun N. Demirel Söz haikkun aniahfuzdur H. Menteşeoğlu 
C. Tarlan 

Üye Üye Üye Üye 
î. T. Kutlar N. Seyhan 8. Artukmag S. O'Kan 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 2.3.1972 

Esas No. : 1/66 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Mart 1972 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 13 . 7 . 1967 gün ve 9Ö4. 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 
1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun ta
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Mart 1972 tarihli ve 5162 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se-
atosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 Mart 1972 tarihli Birleşiminde Hükümet 
adına İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzake
re oilunttu. 

I - Tasarı, 13 Temmuz 1967 tarihli ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları, il genel meclisi 
üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin 
1973 yılma, ertelenmesini ve ertelenen hu seçimlerin başlangıç tarihleri, oy verme günleri ile oy 
verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceğinin ayrıca bir kanunla düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, seçim hukuku sürekli bir gelişim içinde olup, 
hu gelişim seçim takviminin zaman zaman gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim, 19*67 
yılında yapılması gereken mahallî idare seçimleri işaret edilen zorunluluk sonucu 1968 senesinde 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri üçtebir yenileme seçimleri ile ''birleştirilerek yapılmıştır. 20 Eylül 
1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklik sırasında eklenen geçici 12 ııci 
madde ile Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçtebir yenileme seçimleri ile Millet Meclisindeki boş 
üyelik için 10 Ekim 1971 de yapılması söz konusu seçimler'. Ekim 1973 tarihinde yapılması gereken 
milletvekilleri seçimleri île birlikte yapılmak üzere ertelenmiştir. 

Yürürlükte bulunan hükümlere göre 1972 yılı Haziran ayında yapılması gereken mahallî idare 
seçimlerinin de, yine ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar -ve seçmenlerin sık sık sandık 
başına götümremek düşünceleri gözetilerek 1973 senesinde yapılması gereken milletvekili ve Cumhu
riyet »Senatosu üyeleri üçtebir yenileme seçimleri ile birlikte yapılması da zorunlu ve yararlı mü
talâa edilmektedir. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen esasları ihtiva, eden tasarı Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

İT - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici madde, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen? 
kabul edilmiştir. 
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III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kuruluna tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Kapanh 

ıSözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Artvin 
F. Alpaslan 

Sakaryıa 
M. Tığlı 

Kâtföp 
Anterıa 
T. Cebe 

ıRurtsa 
»ŞY. Kayalar 

Cıımih uıfeşikjattiııncıa 
II. Aydıner 

S. Ü. 

Ağrı 
S. Türkmen 

Rizıe 
Ö. M. Ağan 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziranı 1972 Pazar günü yapı
lacak. mahallî idare seçimlerinin yeniden d üzenlenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, il genel mec
lisi: üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri se-
seçimleri 1973 yılma ertelenmiiştijr. 

MADDE 2. — Ertelenen bu seçimlerde seçimlerin başlangıç tarühîeri, oy verme günleri ile 
oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceği ayrıca kanunla düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 Haziran 1968 tarihinde veya daha sonraki tarihlerde yapılan seçimler
le iş başına gelen belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, köy muh
tarları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev süreleri 2 nci 
maddede söz konusu oy verme gününü izleyen güne kadar devam eder. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanun
larda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pa
zar günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, bele
diye balkanları il gene1 mcclki üyeleri, köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Ka
nunlar 'uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü 
yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden dü

zenlenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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