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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Gençlik ve Spor Bakam Adnan Karakü-
çük; İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm 29 . 2 . 1972 
tarihli 37 nci Birleşimde Türkiye Güreş 
Şabpiyonası konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmaya cevap veren bir demeçte bulundu. 

6785 sajalı İmar Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onayla
narak maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
Komisyonun talebi üzerine ka,nım tasarısı Ko
misyona geri verildi. 

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

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Ekrem özden'in, Tapulama mahkemelerine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/22) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumun tadiline dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/23) 

3. — Cumhuriyet Senatosu isanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, bir gazetede çıkan bir yazıya 

düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının gelen 
kâğıtlara Ek ten gündeme alalaması ve önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı. Mad
deleri ve tümü kabul olunarak kanunlaştığı 
bildirildi. 

7 . 3 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

İskender Cenap Ege Azmi Erdoğan 
Kâtip 
'Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SOKULAR 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/24) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri yeraltı geçidine 
dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/25) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Nuri Âdemoğlu'nun, Personel Kanununun tat
bikatına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/26) 

Iî, — GELEK KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. 

Turizm Bankası Kanununun bazı maddîlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bası maddslar sk-
lejnmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Malî ve İktisadî İğler, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe vs Plan komisyon
larından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/573; C. 
S-natosu 1/60) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 3 .1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saîiti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvskili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Möhmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyor;-.m. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti kanunla
rına göre suç işlemiş ve mahkûm olmuş bulu
nan İngiliz çocuğu Timothy hakkında yapılan 
neşriyata cevap vermek üzere, Sivas Sayın 
Üyesi Hüseyin Öztürk, Malatya Üyesi Sayın 
Hamıdi Özer ve Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal gündem dışı söz istemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu ile ilgili is
tekleri maalesef olumlu karşılamayacağım. Bu
nun iki sebebi var : 

Birincisi, Anayasamıza göre millet adına 
yargı yetkisini kullanan bağımsız Türk mahke. 
meşinin 'kararı üzerinde, bir kısım İngiliz gaze
telerinde yapılan neşriyat, hakkını ve haddini 
aşmıştır, Gerçi, İngiliz Parlamentosunda bu ko
nu tartışıldı; ama bu konuyu Türk Parlamen
tosunda münakaşaya değer seviyede görmüyo
rum ve aksinin daha yararlı olduğuna inanıyo
rum. Bu benim şahsî fikrimdir muhterem ar
kadaşlarım. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

ikincisi, bu konuda üç sayın üye söz iste
miştir. Birine söz verdiğim takdirde her üçüne 
de söz vermek mecburiyetindeyim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Ben de söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de mi istediniz efen
dim? 

SAMÎ TURAN (Kayseri) — Evet, 
BAŞKAN — Zatıâliniz dördüncü oluyorsu

nuz. 
Bu itibarla, gündemimizde bulunan... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun sözümü bi

tireyim efendim. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

Gündemimizde bulunan ehemmiyetli ve 
müddete tabi kanun tasarısı ve tekliflerinin mü
zakeresinde Yüksek Senatonun vakti kullanıl
mış olacağı cihetle, biran evvel müzakerelere 
geçmek lüzumu vardır. Bu hususu arz ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bu açıklamanız muvacehesinde ben söz 
hakkımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Siz söz hakkınızı kullanmaya
caksınız, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş. 
kan... 

BAŞKAN — Evet Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, bu konuşmanıza ben de iştirak ediyorum; 
fakat Büyük Millet Meclisine intikal etmiş bir 
konudur. 

İkincisi, yalnız bir gazetenin neşriyatı da 
değildir. Bu konuyu bir muahelefet lideri İn
giliz Parlamentosuna kadar getirip, Türk ad
liyesinin aldığı bir kararı «Canavarca bir ka
rar» diye nitelemiştir. Bu durumda Türkiye 
Başbakanı, ingiltere'ye gitmekten bile vazgeç
miştir. Siz bunu büyük bir mesele olarak gör
müyorsunuz. ingiliz basını, bilhassa san basm 
durmadan Türkler aleyhinde propaganda ge
liştiriyorlar. Hiç değilse, Hükümetin bir açıkla
ma yapmasına, bizi taitmin etmesine imkân ver
mek için konuşma hakkını tanımanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bunun benim 
şahsî fikrim olduğunu arz ettim. Zatıâliniz bu 
ifadenizle direniyorsunuz, zannediyorum. Di
reniyorsunuz değil mi efendim? Çünkü, Tüzü-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ğümüze göre hareket etmek zorundayım; dire-
niyorsanız oylayacağım, direnmiyor da vazge
çiyorsanız meseleyi kapatacağım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, öyle bir durum yarattınız ki, önemli me
seleyi önemsiz hale koydunuz. Sizin önemsiz 
hale koymanıza iştirak etmemekle beraber, 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özer? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Madem ki, 

öyle tensip buyuruyorsunuz, ben de tenezzül 
etmiyorum. İngiliz basınına cevap vermemek, 
Türk Parlamentosunun ağırbaşlılığına yakışır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan? Yoklar. Gündem dışı söz 

istemişlerdi. 

/. — Ankara Cyeti Turgut Cebenin, bazı 
Türk teknisyenlerinin başarılı motor imalâtı, 
çalışmaları hakkında yilnehm dışı demeci. 

BAŞKAN — Türk teknisyenlerinin başarılı 
motor imalâtı çalışmaları üzerinde bilgi teati
sinde bulunabilmek amacıyle Sayın Ankara 
Üyemiz Turgut Cebe gündem dışı söz talebet
mişlerdir. 

Sayın Cebe, çok kısa olmak üzere buyu
run efendim. 

Bu arada 8 Mart 1972 Çarşamba günü saat 
15,00 'te Birleşik Toplantı yapılacağını Yüksek 
Heyete arz etmek istiyorum. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Her ne kadar pek önemsenmeyecek gibi bir 
mevzuu ele almak suretiyle huzurunuzu işgal 
etmiş zannı hâsıl olabilirse de, bendeniz bu fik
re tamamen karşı olarak Başkanlıktan istirham 
ettiğim motor yapımı mevzuundaki mâruzâtımı, 
kısaca sizlere arza çalışacağım. 

Bilindiği üzere Ankara ve istanbul gaze
telerinde 7 nci 8 nci sütunları işgal eden bir 
haber ortaya kondu: «Türkiye'de ilk defa dizel 
motoru yapımı imkân dahiline sokuldu» Anka
ra Elektrik Gaz Otobüs idaresinin son derece 
basit atelyelerinde Bussing firmasının yapmış 
olduğu ve Türkiye tarafından ithal edilen oto
büslere ait, ona mutabık, hatta birçok yönler
den ondan üstün seviyede bir motor yapımı ci

hetine gidildi. 1970 senesinde fikir olarak orta
ya konan ve hatta bu fikrin karsısına el? kol, 
ayak, bilek kesmek suretiyle iddialı bir duru
mun içine girenlere, aman vermeyecek bir çalış
ma içinde bundan bir hafta evvel bu teşebbüs 
tahakkuk safhasına intikal etti 

Bizim meseleyi buraya getirmemizin sebebi 
hikmeti, Hükümetin bu kadar önemli bir mev
zuu ele almak suretiyle öteden beri kullanılan 
sloganların tahakkuk safhasına erişmesini iste
yen Hükümete, bu hususu nasıl karşıladığını 
ve meseleyi nasıl değerlendirme yoluna gidece
ğini işaret etmek ve ondan bir şeyler öğrenmek 
arzusudur. Mesele, herhalde esrar kaçakçısı 
olan bir İngiliz gencinin durumundan bence 
daha önemli. 

Motorumuzu Türkiye'de imal edelim, uçağı
mızın motorunu gövdesini Türkiye'de imal ede
lim, gemilerimize Türk işçileri vasıtasıyle Türk 
emeğine istinaden vücut verelim noktasını de
vamlı olark slogan gibi kullanan zevata hatır
latmak istiyoruz. Bu meselenin üzerine eğilin, 
bunu artık bir fabrikasyon safhasına koyma
nın zamanı geldi. Bu mesele iki senelik bir ça
lışma ve etüt devresinden sonra tahakkuk saf
hasına konmuştur, önemlidir, ilci bekliyor mo
tor. Motor yapımını realize edenler sırt okşa
ma istiyor, başka bir şey istemiyor; değerlen
dirme istiyor, teşvik istiyor. Bunu temin etmek 
arzusuyle kürsüyü işgal etmek lüzumunu his
settim. 

Bu başarıyı meydana getirenlerin yekne-
zarda yüksek tahsil yapmış, mühendis çapında 
kimseler olduğu zannı içine girilebilir; bu ha
ber üzerine müesseseye yaptığımız ziyaret sı
rasında gördük ki, bu başarıyı sağlayan ele
manlar sadece teknik okuldan tekniker olarak 
mezun olmuş bir kaç samimî, çalışkan ve bü
yük çaba içinde Türkiye'ye bir şeyler kazan
dırmak gayesini önplana alan bir iki kişiden 
ibaret. Bunlardan bir tanesine: «Siz mi böyle 
bir başarıyı tahakkuk safhasına soktunuz?» 
diye sorduğumuzda, büyük bir tevazu içinde 
başını önüne eğerek sanki «Ben değil, biz yap
tık» demek ister gibi bir tavır içine girdi. Biz 
bu motorun çalıştırılışmı ve hatta teknisyenle
rin ifadelerine göre bussing motorundan daha 
üstün, ondan daha kaliteli bir şekilde yapıldığı 
ve çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. 
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Şimdi meselenin önemli bir tarafına da bu 
arada işaret etmek zaruretindeyiz. ithal edilen 
ve hali hazırda piyasada bulunan ve bu atel-
yenin imal ettiği bazı mutalara ait rakamlar ve
receğim. Meselâ, pistonun aynı motor üzerinde 
piyasadaki satış fiyatı 552,52 lira, atelyede imal 
edilen pistonun maliyet fiyatı 60,25 lira; ön 
aksın piyasada satış fiyatı 655,65 lira atelyede 
imalât fiyatı 44,25 lira; vagon muhafaza kapa
ğı piyasa satış fiyatı 715,12 lira, bu ufak atelye
de imalât fiyatı 220 lira; kompresör gövdesi pi
yasada satış fiyatı 236,76 lira, bu atelyede imal 
fiyatı 39,35 lira; mazot pompası bağlantı civa-
tasınm atelyede imal fiyatı 50 kuruş, piyasada 
satış fiyatı 13 lira. Büyük rakamlar var. Bu ra
kamlar içinde meselâ, şarj kollektör bobini pi
yasada satış fiyatı 37,80 lira, bu atelyede ima
lât fiyatı 42,60 lira. Aks... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir fikri ortaya 
koyuyorsunuz. Bu fikri toplu olarak ifade etse
niz, detaya inmeseniz daha çabuk bitirirsiniz, 
istirham edeceğim. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, bir fikir versin diye bu 
rakamları ifade etmek zaruretini hissettim. 

BAŞKAN — Hükümetin nazarı dikkatini 
celbediyorsunuz, o bilgiyi Hükümete arz eder
siniz ayrıca efendim. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Meselâ havaî hat makası var, 4 178 lira, pi
yasada satış fiyatı, 1 672,85 lira da atelyede 
imal fiyatı. 

Şimdi bu şartlar altında, bu kadar mahdut 
imkânlar içinde küçücük bir atelyede yapılan 
bu başarılı hizmetin ben Hükümet tarafından 
her şeye rağ'nıen önplanda değerlendirmesi 
noktai nazanndayım. Sayın Sanayi Bakanının 
bu hususa eğileceğini ümidederek, gerekli çaba-
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nm içine girmesini kendilerinden istirham edi
yorum. 

Bu arada da Sayın Başkana vermiş olduğu 
imkândan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 

Cümlenizi saygı ile selâmlarım efendim. 

,!?. — Vazife ile yurt dışımı gidtcel; olan Mil
lî Eğitim Bakanı İsmail Arar''a Bayendırhk Ha
kanı Mukadder Öztekitı'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair CumJıurbeıskanlığı 
tezkeresi (3/<>5) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı ismail Arar'm dönüşüne kadar; 
Millî Eğitim Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin'in vekillik etmesinin, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

H. — Ya zift ile yurt dışına gidte.tk olan .[(İn
let Bakam Suat Bilge'ye Dışişleri Bakam Jfıdûk 
Bay ülkenin vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı lızkeresi (3/ni) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Prof. Suat Bilge"nin dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Halûk Ba-
yülken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 
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V. — GÖRÜŞ 

1. — 6785 sayüı İmar Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bayındırlık, Flaştır ma ve İmar -
İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161; C. Senato
su 1/2) (S. Sayısı : 70 ve 70 - 1) (Dağıtma ta-
•rihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 7.3. 1972) 
(1) 

BAŞKAN — Gündemimizde, başlanmış olup 
da müddeti çok kısalmış bulunan 6785 sayılı 
İmar Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Bundan evvelki birleşimde 16 nci maddeye 
kadar müzakeresi tamamlanmış idi. Ancak; 
2 nci madde üzerinde verilen önergeler üzerin
de komisyon, önergelerle birlikte maddeyi geri 
istemiş ve tetkikinden geçirdikten sonra Komis
yon önergesi olarak durumu Yüksek Heyete 
arz etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, 4 ncü madde için bir tekriri müza
kere takriri vardır. Bu, biliyorsunuz Tüzüğü
müze göre kesin oylamadan önce muameleye ta
bidir. Bu itibarla bunu, diğar maddelerin müza
keresinden sonra nazarı itibara alacağız. 

Şimdi, 2 nci madde üzerinde Komisyonun 
vermiş olduğu önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklik

ler yapılması hakkımdaki kanun tasarısının Ko
misyonumuzca kabul edilen metnin 1 nci mad
desinin kapsamında olan 2 nci maddenin tasa
rı metninden çıkarılması Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Afyon Karahisar 

(1) 70 S. sayılı basmayazı 2.3. 1972 tarihli 
38 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

70 - 1 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

L?LEN İŞLER 

BAŞKAN — Komisyon, verilmiş olan öner
gelerin ve yapılmış olan müzakeratm ışığı altın
da meseleyi yeniden tezekkür etmiş ve 1 nci 
maddenin içinde bulunan iç 2 nci maddenin 
tayyını bu önergesiyle talebetmiştir. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
Önergeye Hükümet de katılmaktadır, öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem üyeler, bu madde üzerinde Ko
misyonun, tasarı basıldıktan sonra yeniden top
lanarak yaptığı değişiklik vardır. Bu değişikli
ğin her nüshada olmadığı kanaatindeyim, bu 
itibarla değişiklik geldiği zaman, yapılan deği
şikliği ayrıca Yüksek Heyete arz edeceğim. 

Madde 16. — A) Yapı tamamen bittiği tak
dirde tamamının, kullanılması mümkün kısım
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımların kulla
nılabilmesi için belediyeden izin alınması mec
buridir. 

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olma
sı halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği üze
rine fen ve sağ'lık mensuplarınca muayene edi
lir. Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun olduğu, 
kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından 
mahsur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü madde
sine göre anayapıda ortak yer olarak kabul 
edilmiş yerlsrin de tasdikli projesine uygun şe
kilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa; kul
lanma ijmi verilir. 

C) Kullanma izni verilirken, pis su mec
ralarının bulunan yerlerde, kanalizasyona veya 
genel fosseptiğe bağlanışı ile yağmur suyu mec
ralarının projesine uygun olduğunun izin rapo
runda belirtilmesi lâzımdır. 

D) Anayapı projesine uygun olarak ta
mamlandığı halde; paydaşlardan biri veya bir
kaçı kullanma izni almadığı takdirde, çoğun
luktaki diğer paydaşların imzalarını taşıyan 
dilekçe üzerine belediyece kullanma izni verilir. 

Bu izin, yönetim planını imzalamaktan ka
çınmış paydaşları da bağlar ve kat mülkiyeti
nin kurulmasına yeterli sayılır. 

E) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
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sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, 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 biti-
rilmişse, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler ye
rine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez. Ancak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan binalarda aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısımla
ra zarar vermeyeceği ve kullanılmasına da mâ
ni teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binala
rın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamla
nan ve müstakil daire veya işyeri halinde kul
lanılması mümkün olan kısımlarına, belediye 
encümeni kararı ile kullanma izni verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Buyurun sayın Kürünıoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Geçen birleşimde 16 ncı maddenin müzakere
si sırasında tarafımdan takdim olunan önerge 
üzerine Komisyon, maddeyi ve bu arada tasarı
nın tümünü geri almıştı. Bilâhare Komisyon 
da yapılan inceleme sırasında bendeniz de hazır 
bulundum. Oradaki savunmam dairesinde 16 
ncı maddenin A, B fıkralarının aynen kalması, 
C, D fıkralarının metinden çıkartılması, E ve 
F fıkralarında da biraz evvel sayın Başkanlıkça 
izah olunan değişiklikler baki kalması hususun
da aşağı yukarı Millet meclisi metnine aynen 
uygundur) mutabakata varmış idik. Dikkat 
ediyorum madde Komisyonca bu değişikilk ya
pılmadan, yani C ve D fıkraları metinden çıka
rılmadan getirilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
evvelce takdim etmiş olduğum önergemin, ya
ni Millet Meclisi metninin kabulüne dair olan 
önergemin işleme konmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sos 
istemiştim Saym Başkanım, 

BAŞKAN — Buyurun sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 16 ncı 

madde ile Komisyonumuzun kabul etmiş oldu-

j ğu 16 ncı madde arasında tek değişiklik şekil 
yönündendir; cümleleri fıkra haline getirmişler
dir. 

İkincisi; Kat Mülkiyet Kanununun 4 ncü 
maddesine göre ortak payları iskân müsaadesi 
alınmadan, projesine uygun olduğu kabul edil
meden diğer kısımlara da iskân müsaadesi ve
rilmesini öngörmektedir, esası bu. 

Şimdi bir katın, iskân müsaadesinin nasıl 
alındığına dair bir misâl vermek isterim. Asan-

I sör aralığının en üst kısmı 2,80 olacak iken il
gili mühendis bunu 2,60, 2,70 veya 2,80 değil de 
daha kolay olsun diye 3 metre yapmış. Üç met
re ise yıktırtmadan, projede olduğu gibi 2,80 
metreye indirtmeden yapının kullanma izninin 
verilmediği fiili durumu ortada iken, ayrıca 
«Kat Mülkiyet Kanunu» İbaresinin ilâvesine 
lüzum yoktur. Zaten projeye aykırı olan hiç 
bir hususta inşaat müsaadesi verilemiyecektir. 
Bu nedenle, Millet Meclisinde kabul edilmiş 
olan metin ile komisyon metninin arasında bir 
fark yoktur. Yalnız bunları fıkraya bölmüştür, 
bir de kat mülkiyetine koymuştur. 

Bu itibarla Millet Meclisinden geldiği gibi 
maddenin kabulü hakkında önerge verdim. Ka
bulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Artuk-
maç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli arkadaş
larım ; 

Bu 16 ncı maddede (D) bendi ile getirilen 
1 yeni hüküm, bugün memleketimizde vatandaş

larımızın çekmekte olduğu büyük ıstırabı orta
dan kaldırıcı durumdadır. Sizlere şimdi onu 

i arz edeceğim. 
Kat Mülkiyeti Kanununun 14 ncü maddesi

ne göre; henüz yapı yapılmamış ve yapısı ta
mamlanmamış olan bir arsa üzerinde kat irtifa
kının kurulması ve tapu siciline tescili için-
bazı formaliteler gösterilmiştir. Demekki evvelâ 
bir bina, bir apartman inşa edilirken kat irti-

I fakı kuruluyor, herkesin hisseleri ve sairesi belli 
oluyor ve ona göre İrtifak hakkı tesis ediliyor. 
Bina yapıldıktan sonra, yapının tamamlanma
sından sonra kat irtifaklarının, kat mülkiyeti
ne çevrilmesi kısmı geliyor. Kat mülkiyetine 
çevrilmesi ise, bu 14 ncü maddenin yaptığı atfa 
göre, 12 nci madde hükümlerine göre yapıla-

I çaktır. 
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12 ncl maddede şöyle diyor «Kat mülkiyetinin 
kurulması için anagayri menkulün mülkiyeti
nin kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda, o 
gayri menkulün maliki veya bütün paydaşla
rı» Dikkat buyurun, bütün paydaşları deniyor. 
«Tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu dai
resine verilmesi ve bu dilekçeye 'iskân belgesi
nin ve bütün paydaşlar tarafından imzalanması 
mecburi olan yönetim planının eklenmesi şart
tır». 

10 ncu maddesinde ise < Anagayri menkulün 
tamunun kat mülkiyetine çevrilmeden, o gay
ri menkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üze
rinde kat mülkiyeti kurulamaz» diyor. 

Şu halde burada üç safha var. Birinci saf
ha, irtifak hakkı, bizi ilgilendirmiyor. İkinci 
safha, ana gayri menkulden kat mülkiyetine 
geçiş safhasıdır, Bu safhaya geçebilmek için 
bütün ortakların vergilerini evvel emirde öde
meleri ve vergiyi ödedikten sonra kullanma iz
ni almaları, kullanma izni aldıktan sonra bütün 
paydaşların da yönetim planını imzalamış bu
lunmaları lâzım. Paydaşlardan her hangi birisi 
tarafından yönetim planı imzalanmadığı ve kul
lanma izni alınmadığı takdirde, tapu dairesi 
kat mülkiyetine geçiş muamelesi yapmamakta
dır. 

Tatbikatta görülüyor ki, farzedelim 10 dai
reli bir apartmanda 8 kişi imzalamış, vergisi
ni ve sairesini, muamelesini tamamlamış oldu-
duğu halde, her hangi bir sebeple para ödeye
meyen yahut her hangi bir maksatla yönetim 
planını imzalamaktan, kullanma izni almaktan 
imtina eden bir kimse mevcut olursa, kat mül
kiyetine geçmek mümkün olamamaktadır. İşte 
buradaki (D) bendi ile getirilen şey, bir taraf
tan kullanma iznini almayı sağlamak ve bunun 
yanında böyle her hangi kötü niyetli kimsele
rin kötü niyetlerine meydan vermemek ve di
ğer vatandaşları mutazarrır etmemek için, kat 
maliklerinin çoğunluğu tarafından imzalandı
ğı takdirde, bunun kat mülkiyetine geçmesi im
kânlarını sağlamaktadır. Bu suretle de vatan
daşların işleri sürüncemede kalmaktan ve diğer 
vatandaşlara çeşitli tavizler vermek yoluna git
melerini önlemeye matuf bir tedbir olmaktadır. 
Bu bakımdan i.D) bendinin, biz lüzumuna kani 
olarak buraya getirmiş bulunuyoruz ve vatan
daşlara kolaylık sağlayıcı bir hüküm olarak 
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mütalaa ediyoruz. Yüksek Senatonun kabulü
nü takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —- Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
16 ncı maddeyi bir bütün olarak mütalaa et

mek lâzım geliyor. Bu bütünlük içerisinde in
celendiği zaman (A) fıkrasında şu şekilde bir 
hüküm mevcudiyeti dikkate almak gerekir. 
«Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kul
lanılması mümkün kısımlar? ikmal edildiği tak
dirde bu kısımların kullanılabilmesi için bele
diyeden izin alınması mecburidir». 

Geliyoruz (ö) fıkrasına «kullanma izni ve
rilirken, pis su mecralarının bulunan yerlerde, 
kanalizasyona veya genel fosseptiğe bağlanışı 
ile yağmur suyu mecralarının projesine uygun 
olduğunun izin raporunda belirtilmesi lâzım
dır.» 

Yukarıda (A) bendindeki «belediyeden izin 
alınması mecburiyetini» koyan hükmü, bu bent 
ile bağdaştırmak mümkün değildir. Zannediyo
rum ki, Komisyon da bu fikrimize iltihak edi
yor. Çünkü (A) bendinde var zaten bu. 

Şimdi (D) bendine gelince, (D) bendinde 
«Anayapı projesine uygun olarak tamamlandı
ğı halde; paydaşlardan biri veya birkaçı kul
lanma izni almadığı takdirde, çoğunluktaki di
ğer paydaşların imzalarını taşıyan dilekçe üze
rine belediyece kullanma izni verilir.» (D) ben
dinin 1 nci fıkrası bu. 

Muhterem üyeler; halen tatbikatta bundan 
daha güzel bir usul tatbik edilmektedir. Bu fık
raya muhalefetimizin sebebi budur. Çünkü bu
gün kat maliklerinden her biri, arsa üzerinde 
irtifak hakkı olarak almış bulundukları daire
lerin irtifak hakkına taallûk eden tapusunu al
dıktan sonra, kullanma izni almak üzere bele
diyeye müracaat ettikleri zaman, belediye bun
lardan vergilerini yatırmasını ve alacakları ver
gi makbuzunu getirmesini istiyor. Bu vergi mak
buzları alınarak imara ibraz edildikten sonra
dır ki, kullanma izni ve hatta elektrik bağlan
ması, hava gazı bağlanması hususları ikmal edi
liyor. Böyle bir tatbikat mevcut iken, kullan
ma iznini anayapı projesine uygun olarak ta
mamlandığı halde paydaşlardan biri veya bir
kaçı kullanma izni almazsa diye düşünmeye inı-
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kân yok. Bugün tatbikatımız bundan iyidir. 
Yalnız bu fıkrayı koymalarının sebebi, (D) ben
dinin müteakip fıkrası, yani 2 nci fıkrası olan 
«Bu izin, yönetim planını imzalamaktan kaçın
mış paydaşları da bağlar ve kat mülkiyetinin 
kurulmasına yeterli sayılır.» diyor. 

Zannederim ki, (D) bendinin 1 nci fıkrası
nı metin halinde getirmelerinin sebebi, sırf bu 
kat mülkiyetinin tesisinde faydası olması yo-
nündendir. Halbuki kat mülkiyeti hakkında Yü
ce Heyetinizin malumu olduğu üzere, 634 sayılı 
Kanun var. Bu kanuna bir fıkra ilâvesi suretiy
le bu hususun halli mümkündür. Bir kanun ile 
ilgili herhangi bir hükmü, başka bir kanun içe
risinde getirmiş olmak gibi bir yola girilmiş
tir. Bizim itirazımız budur. Haklıdırlar; fakat 
yeri burası değil. 

Bu sebeple lütfetsinler (C) ve (D) bentlerini 
metinden çıkaralım ve kat mülkiyetine taallûk 
eden kullanma izni alındıktan sonraki paydaş
ların ekseriyetinin müracaatı yoluyle kat mül
kiyetine çevrilme imkânının sağlanmasını Kat 
Mülkiyeti Kanununda getirilecek bir değişiklik
le temin edelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Komisyon Başkanı buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarını; 

Aslında 16 nci maddenin (C) fıkrası üze
rinde arkadaşlarımızla Komisyon olarak şu şe
kilde mutabakata varmış idik. Makamınıza ver
miş olduğumuz tekriri müzakere önergemiz se
bebiyle şayet 4 ncü madde Komisyonumuzun 
tedvin ettiği istikamette kabul edilecek olursa, 
(C) fıkrasının bu 16 nci maddenin metni içeri
sinde kalmasında lüzum yoktur. Komisyonca 
biz de Sayın Kürümoğlu'nun ifade ve beyanla
rına (O) fıkrası dolayısıyle katıldığımızı ifade 
etmek isteriz. Ancak şartımız, kanunun tümü
nün müzakeresi bittiğinde vereceğimiz tekriri 
müzakere önergesiyle şayet 4 ncü madde Ko
misyonun tedvin ettiği şekilde kabul edilir ise, 
o takdirde mesele hallolmuş olacaktır... 

BAŞKAN — Bir dakika, yani o takdirde 
16 nci maddenin içindeki bentlerin çıkarılması 
mümkün olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — (C) ben
dinin çıkarılması efendim. 

BAŞKAN — O zaman o madde hakkında ye
ni bir tekriri müzakere ile onlar tay edilecek, 
öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. Sadece (C) fıkrası. 

ikinci olarak (D) fıkrası üzerinde sayın ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, kat mülkiyeti 
bakımından meydana gelmiş olan hukukî birta
kım sıkıntıları ve maliklerin meskende iskân 
müsaadesini alabilmeleri, tapu muamelelerinin 
kanunî yönde intacı bakımından türlü zorluk
lara uğradığı, bugünkü tatbikatın genelliği içe
risinde bariz bir şekilde ortada mevcudolduğuna 
göre, Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi, (D) fıkrasının kalmasında 
büyük faydalar vardır. Filhakika bunların han
gi şekillerde olacağını 634 sayılı Kanun tadadet-
miştir; ama buna rağmen imar Kanununun 16 
nci maddesinde bu hususa yer vermekte de Ko
misyon sayısız faydalar mülâhaza etmiştir. Bu 
bakımdan (D) bendinin kalması hususunu Yüce 
Heyetin takdirine arz ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bir şey mi 
söyleyecektiniz? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, (C) fıkrası konusunda muhterem Ko
misyonun izahları doğrudur. Aynen mutabıkız. 
Yalnız (D) fıkrasında da mutabakat temin edil
memiş. Biraz evvel kürsüden arz ettiğim gibi, 
kendileriyle biraz evvel konuşmamızda izah etti
ğimiz şekilde olacağı kanaatini izhar buyurmuş
lardı, lütfen takririm oylansın efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, (C) fıkrası üzerindeki 
Komisyon noktai nazarına iştirak ediyorsunuz. 
Şu halde takririnizden (C) fıkrasını çıkarayım, 
yalnız (D) olarak kalsın, öyle mi efendim? 

ORHAN- KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yalnız 
okunan metinde hepsi bir aradadır Sayın Başka
nım, takrir oylanırsa hepsi birden çıkacak veya 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Ama Komisyon diyor ki; kabul 
edilen 4 ncü maddeye göre, bu (C) fıkrasının 
kalmasında ısrar ederiz. Şayet 4 ncü madde 
hakkında verdiğimiz tekriri müzakere kabul 
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edilir, fikrimiz Yüksek Heyetçe kabul edilir ise, 
o zaman 16 ncı maddedeki (G) fıkrasına lüzum 
kalmadığına biz de inanırız, derler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLÜ (Bitlis) — Sayın 
Başkan, 16 ncı maddeyi biz müzakere ediyoruz, 
4 ncü maddeye en sonunda geleceğiz. Şimdi 
bunu oylayın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 

KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, bir nokta var, nasıl olsa 4 ncü mad
denin tekriri müzakeresinden sonra 16 ncı mad
dede de (0) fıkrasını tay etmek için yeniden 
bir tekriri müzakere yapılacağına göre, o zaman 
her ikisini birlikte mütalaa etmek mümkün olur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anladım. 
Şimdi, madde üzerinde başka söz isteyen sa

yın üye?. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş iki takrir var, sıra-

sıyle arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
7G-1 sayılı tasarının 1 nci maddesine dahil 

olan 16 ncı maddenin (C) ve (D) bentlerinin 
metinden çıkarılmasını ve başlık harf sırasının 
buna göre düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, Hükümet ve 
Komisyon bu şekli ile takrire iştirak ediyorlar 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Et
miyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyorlar. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, usul hatası yapıyorsunuz, benim takri
rim tamamen ters bir takrirdir. Bu sebeple ev
velâ benim takririm oya sunulması lâzım. Mil
let Meclisinden geldiği gibi olmayım istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Tamam Sayın öztürkçi-
ne, affedersiniz sizinki Millet Meclisi metninin 
aynen kabulü istikametinde. 

RİFAT ÖZTÜBKÖİHE (İstanbul) — Tak
ririmi izah ecbceğim, söz istiyorum. 

BASK AK — Siz konuştunuz, takririnizi ay
rıca izaha lüzum yok. 

RİFAT ûZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Komisyon Başkanı ve Sözcüsünün konulmasın
dan sonra... 

BAŞKAN — Peki efendim, takriri okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin, Millet Meclisinin kabul et

tiği metnin kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkeine 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜREÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Komisyonumuzun kabul etmiş olduğu (A) 

fıkrası, Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu bi
rinci cümledir. Millet Meclisinin kabul etmiş 
olduğu birinci cümleyi hadisenin ve önegenin 
selâmeti bakımından okumak zorundayım. 

«Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, 
kısmen kullanılması mümkün kısımları ikmal 
edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabil
mesi için belediyeden izin alınması mecburidir.» 

Bu Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu me
tindir ve bizim Komisyonumuzun kabul etmiş 
olduğu (A) fıkrasının aynıdır. 

Şimdi (B) fıkrasına geçiyoruz. (B) fıkrası 
da, yalnız Komisyonumuz buraya birinci cüm
leden sonra, ikinci cümlenin başını, «Tamamen 
veya kısmen bitirilmiş olması halinde...» diyor. 

Böyle biı satır başına da lüzum yoktur. 
Şimdi (B) fıkrasını okuyoruz: 

«...Yapı, mal sahibinin yazılı isteği üzerine 
fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilerek, 
ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılma
sında fen ve sağlık bakımlarından mahsur gö
rülmediği takdirde, kullanma izni verilir...» 
deniyor. Yani (B) fıkrası da aynıdır. 

Şimdi, (C) fıkrasına ve (B) fıkrasına bu
rada lüzum var mı, yok mu konunun anahattı 
bu. 

Daha evvelden kabul etmiş olduğumuz 4 ncü 
maddede kanalizasyon durumunu fıkradan çı
kartmıştık. Çıkartma sebebimizin nedeni, fen ve 
sağlık bakımından mahzurlu olup, olmadığının 
incelenmesidir. Fen ve sağlık mahzurunun ana-
hatlarmdan bir tanesi kanalizasyondur ve bu 
fıkranın içerisine girmiş durumdadır. Fen he
yeti gelecek kanal işliyor mu, işlemiyor mu ona 
bakacak, yalnız elektrikler yanıyor mu, yanmı-
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yor mu, binanın çatısı bu, boyu bu, poşu bu diye 
onu tahlil edecek değil; aynı zamanda bu hu
suslara bakacak. Sağlık ekibi bir komisyon ha
linde, gelecek; bunlar da bu hususlara bakacak 
Hıfzıssıhha Kanununa uygun mu değil mi di
ye... Bu itibarla bu hususları ayırmaya lüzum 
yoktur. Millet Meclisinden gelen metin gayeye 
tamamen uygundur. 

Millet Meclisinden gelen metnin kabulünü 
saygı ile arz ederim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Takririn lehinde konuşabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Takririn lehinde olmaz efen
dim. 

Şimdi Sayın öztürkçine, Millet Meclisi met
ninin kabulü yolunda vermiş olduğu önergesini 
izah ettiler. Bu önergeye Hükümet ve komis
yon katılıyor mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

ikinci önergeyi takdim ediyorum. 
(Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 16 ncı maddeden (C) ve (D) 
fıkralarının çıkarılmasına mütedair takriri din
lediniz. Hükümet ve komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu hali ile katılmıyorsunuz. 
İleride tekriri müzakere olduğu zaman tekrar 
anlaşmanız mümkün olacak. Onu demek isti
yorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL - Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

j 16 ncı maddeden (C) ve (D) fıkraları çıka
rılmak suretiyle, 16 ncı maddeyi... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ABTTJKMAÇ (Yozgat) — Harfler değişecek 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun öyle ise, ta-
biatiyle işin daha nizamisini yapacağız. 

Şimdi önerge kabul edildi, önerge, komisyo
nun muhalefetine rağmen kabul edildiği için, 
önergenin dikkate alınması hususu kabul edil
miş olmaktadır. Bu itibarla, maddeyi yeniden 
tedvin için önergeyi ve maddeyi komisyona 
gönderiyorum. Bilâhare komisyon iştirak eder 
veya etmez, tekrar oylanacaktır. 

Madde 18. — inşaatın bitme günü, kullan
ma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve
rilmeyen veya alınmayan yapılar, izin alınınca
ya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerin
den faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapılma
ması mal sahiplerini kanunî mükellefiyetlerin
den kurtaramaz. 

16 ncı madde gereğince kullanma izni alın
madan kullanılan veya kullanılmak üzere kira
ya verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her 
daire veya işyeri için, belediye encümeni kara
rı ile 509 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 

I alınır. 
Ayrıca, yeniden verilen müddet için kullan

ma izni alınmadan kullanılmaya devam olun
dukça bu ceza tekrarlanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın öztürkçiııe. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyonumuzla Millet Meclisinin kabul et
miş olduğu metin arasındaki fark Millet Mecli
si «500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 
takdir olunur.» diyor. Komisyonumuz da, «500 
liradan 5 000 liraya kadar para cezası alınır.» 
diyor. Şimdi «Takdir etmek» ile «Alınır» ara
sında mühim bir fark vardır. 

Diğer bir husus da üçüncü fıkrada, «Ayrı
ca, yeniden verilen müdde içinde..» diyor. Hal
buki buna lüzum yoktur; «Kullanma izni alın
madan, kullanılmaya devam olundukça...» 
şeklindedir. Bu iibarla, Millet Meclisinin met
ni fiilî duruma daha uygundur. Belediye en-

I cümenleri para cezasını ancak takdir eder. «Pa-
I ra cezası alınır.»» hususu ise, inşaatın durumu-
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na göredir. 5 000 lira mı, 500 lira mı, 3 000 li
ra mı olacak; bu ceza ancak binanın fiilî du
rumuna göre takdir edilir. Burada «takdir» 
yerindedir. 

Bu itibarla, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin aynen kabulünü saygı ile arz ederim. 

Bu hususta bir önerge vermiş bulunuyorum, 
kabulünü de rica ederim. 

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

kan, değerli arkadaşlarım; 
Ben madde üzerinde söz alacak değildim; 

ama çok sevdiğim arkadaşım Rifat öztürkçine 
yine hukukî meselelere müdahale buyurdukla
rı için bilmecburiye, (tabiî seviştiğimiz için de) 
bazı sözler söylemek icabetti. 

Şimdi «Takdir» kelimesi üzeridne durdular. 
Meselâ asprinle, antiprin birdir değildir, yok 
başka bir ilâç da alınabilir hususlarına tabiî ben 
müdahale edemem, onları bilmem; ama müsaa
de buyursunlar da şu «takdir» kelimesini de 
biz izah edelim. 

Muhterem arkadaşlarım; burada Millet Mec
lisinin getirdiği maddedeki «Ceza takdir olu
nur.» haşivdir. Neyi takdir edecek?.. Cezayı 
verecektir. Burada eğer 500 liradan daha yu
karı gibi, böyle mahkemelerin kendilerine mah
sus takdir hakkı tanınmış olsa idi, meselâ «500 
liradan 5 000 liraya kadar takdir olunur.» şek
lini encümen kabul etmemiştir. Demek istemiş
tir ki, maddedeki miktarlar fikstir, takdiri 
bir hakkı yoktur manası çıkıyor, benim anla
dığım budur. Onun için buradan «Takdir» ke
limesini çıkarmış, «500 liradan 5 000 liraya 
kadar para cezası alınır.» demiş. Takdir edi
lecek tarafı yok bunun. Meselâ, ağır ceza mah
kemesine gidersiniz, «Bir seneden on beş sene
ye» kadar ağır hapis.» denir, ortasını verir. 
İstiyor musunuz bu daima bin lira, beş yüz li
ra olsun; takdir etmesin. Kanaatimce bunu 
Komisyon daha etraflı bir şekilde tespit etmiş, 
«Takdir» kelimesini çıkarmıştır. Hattâ müsaa
de buyurursanız, bu «Takdir» kelimesi çıkın
ca, «500 liradan 5 000 liraya kadar para ceza
sı alınır.» hükmünün de başka türlü tedvin edil
mesi lâzımgelir. Meselâ, demek icabeder ki, 
«5 000 lira para cezası alınır.» Zaten bu hükmü 
koymanız lâzımgelirdi. Zira bu suretle de su
iistimale kapı açmış oluyorsunuz. Bunu da bil

meniz lâzım. 500 lira diyorsunuz, hep 500 li
ra verir. 1 000 lira 5 000 lira vermez. Burada
ki gaye, fazla bir müeyyide olsun da, bu iş ya-
pılmasmdır, dava buradadır; ama siz 500 li
ra diyorsunuz. Bugün 500 liranın bir kıyme
ti yok. 500 lirayı da verir, dediğiniz gibi da
ha da verir; fakat açar. Ama siz buraya 10 bin 
lira derseniz, kimse cesaret etmez. Ben Komis
yondan bunu beklerdim. Takdiri makdiri bir 
tarafa atınız. Siz burada «Eğer ruhsat alın
madan içeri kiracı koyar, bu kanunun hilâfın
da hareket ederse, 10 bin lira para cezası ve
rilir.» dediniz mi, akan sular durur; ama siz 
böyle «500 liradan 5 000 liraya kadar.» derse
niz, bugünkü rayice ve apartmanların kıymeti
ne nazaran adam 500 lirayı göze alır, pekâlâ 
kiraya da verir, oturur da, ara sıra da size 
500 lira da verir, hiç bir şey de yapamazsınız. 

Saygılarımla. 

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

Başkan, muhterem üyeler; 18 nci maddenin 
2 nci fıkrasında zikri geçen «Belediye encüme
ni karariyle 500 liradan 5 000 liraya kadar pa
ra cezası alınır.» hükmünün yanlışlığı iddia 
olunamaz. Zira, «Takdir olunur» karar verilir 
manasınadır. Millet Meclisi metninde «Takdir 
olunur» demiş. Komisyon metninde «Belediye 
encümeni kararı ile 500 liradan 5 000 liraya 
kadar para cezası alınır.» deniyor. Gerçi, «Alı
nır» sözü bir nevî icraî yönünü de işin içerisine 
alır, ama zaten bunu icra edecek olan belediye
dir. «Belediye encümeni kararı ile..» dedikten 
sonra «Takdir olunur» demiş olmak, karar ko
nusu olan bir hususu tekrar teyidetmis olmak 
manasına gelir ki, bunun pek aşırı, sakil bir du
rumu olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple bu 
hususun aynen kabulünde isabet vardır. 

Ayrıca, maddenin sonunda «Ayrıca, yeniden 
verilen müddet içinde kullanma izni alınmadan 
kullanılmaya devam olundukça bu ceza tekrar
lanabilir» hükmü getirilmiştir. Millet Meclisi 
metninde «Kullanma izni alınmadan kullanıl
maya devam olunduğu takdirde bu ceza tekrar
lanabilir.» denmektedir. Ne şekilde tekrarlana
cak? Kullanma izni alınmadan kullanmaya de
vam olunduğu takdirde.. Buna bir sefer ceza 
kesildikten sonra ikinci sefer cezanın zamanını 
kini tayin edecek? Orası meskût geçilmiş oldu
ğu cihetle Komisyonca buna vuzuh getirilmiş 
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ve «ayrıca yeniden verilen müddet içinde» den
miştir. Muhataba bir müddet verilecek ve bu 
müddet içerisinde şayet tâyin olunan hususları 
yerine getirmez ise bu ceza tekrarlanabilecek-
tir. 

Bu sebeple maddede yapılan değişiklikler 
isabetlidir. Aynen kabulünde isabet vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Muhterem arkadaşlar. Bu «Takdir» keli
mesi üzerinde ben de fikrimi söylemek istedim. 
Millet Meclisi metninde diyor ki «500 liradan 
5 000 liraya kadar para cezası takdir olunur.» 
Encümene bir saha bırakmış. Bir takdir saha
sı bırakmış. Kesinlik yok. Mahkemelerde ma-
lumuâliniz, «500 liradan 5 000 liraya kadar 
para cezası verilir» dediği zaman, mahkemeler 
ekseriya asgarî had üzerinde dururlar. Cezayı 
artırıcı sebepler ararlar ve cezayı artırıcı se
bepleri Ceza Hukukunun umumî prensipleri içe
risinde var ise, takdir eder ve artırırlar. Hal
buki, burada encümen 500 liradan 5 000 lira
ya kadar para alınır dediği zaman, hâdisenin 
şekline, özelliğine, binanın büyüklük ve küçük
lüğüne, değerine ve sairesine göre bir takdir 
hakkının bulunması lâzımdır ki, o hakkını her
kes hakkında 500 veya yine herkes hakkında 
5 000 lira olarak kullanmasın. Bir takdir hak
kı tanıyacaksınız ki, «Takdir» kelimesini Mil
let Meclisi metni gayet güzel ifade etmiştir. Bu 
sebeplerle benim kanaatim, «Takdir» kelimesi
nin Millet Meclisi metninde bulunmasında bü
yük isabet varadır. Küçük bir inşaatın, gecekon
dunun yapımında encümenin tâyin edeceği ce
za ile büyük bir inşaatta yahut da mevkiî yük
sek bir inşaatta yapacağı takdir arasında el
bette fark olacaktır. Bu bakımdan «Takdir» 
kelimesi maddede kastedilen manayı daha gü
zel ifade etmekte ve encümene bu iki rakam 
arasında takdir edebilme yetkisini tanımakta
dır. Bu sebeplerle Millet Meclisi metninin bu 
kısmının daha uygun olduğu kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka, söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin; Millet Meclisinin kabul 

ettiği metnin kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Hükümet, ve Komisyon kabul 
ediyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Etmiyoruz Sayın Başkan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabul 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddenin Yüksek Heyetin temayülü
ne uyduğu şeklinde, Komisyon tarafından gön
derildiği anlaşılıyor. Bu itibarla 16 ncı mad
dede (C) ve (D) fıkralarının çıkarılmasına mü
tedair takriri yeniden oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddede (C) ve (D) fıkraları çıkarıldıktan 
sonra (E) fıkrası (C) ve (F) fıkrası da (D) 
fıkrası haline gelmiş şekli ile maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Madde 25. — Yapılacak bina, tesis ve bun
lara ait müştemilâtın: 

A) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahallî 
hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından 
ne gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları 
haiz bulunacağı; 

B) Kat adsdi, kat yüksekliği, derinlik ve 
çıkıntıları; 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarla
rına, 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 içerisinde yapılacak binaya verilecek 
azamî inşaat sahası; 
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E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, 
bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve te
sislere ait diğer hususat; 

F) Pis su mecralarının lâğım şebekesine ve
ya genel fosseptiğe bağlanması ve yağmur su
yu mecralarının mahallî icaplara göre bundan 
tamamıyle ayrı olarak yapılması hususları; 

Hazırlanacak nizamname ve talimatnameler-, 
de tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Artık, tefhim ettim, istirham 
edeceğim efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kp.bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — A) Tasdikli halihazır harita
sı bulunmryan belediyelerin halihazır haritala
rını veya imar ve İskân Bakanlığınca uygun gö
rülen hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tespit 
ettiği vasıflara uygun olmak şartıyle hava fo
toğraflarını ; 

B) Nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nü
fusu ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediye
lerden imar plânı bulunmıyanlarının belediye 
meclislerince tespit edilecek belirli yolların yol 
istikamet plânlarını; 

C) Nüfusu 10 000 den yukarı olan beledi
yeler ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, 
il merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetle
ri bakımından plâna ihtiyacı bulunduğu İmar 
ve iskân Bakanlığınca tespit edilen belediyele
rin imar planlarını ve kanalizasyon projeleri
ni; 

Yaptırmaları mecburidir. 
D) İmar ve.iskân Bakanlığı, lüzumlu gördü

ğü hallerde, umumî hayata müessir afetler do-
layısıyle veya Grecekondu Kanununun tatbiki 
maksadıyle yapılması gereken planların veya 
değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren metropoliten imar planlarının ve içe
risinden veya civarından demiryolu veya kara
yolu geçen veya havayolu veya denizyolu bağ
lantısı bulunan belediye veya köy hudutları için
deki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin ve
ya diğer sahaların imar veya yerleşme planları
nın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediye
lerin ve diğer idarelerin bu yolda kararına lü

zum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya se-
lâhiyetlidir. 

E) Plan ve haritalara ait nirengi, poligon, 
nivelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çı
karılması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar 
çıkarıldığı, tahribedildiği veya yerleri değişti
rildiği takdirde belediyeler bunları eski haline 
getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınma
sına ve imar planlarının tatbikatına memur edi
len vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki selâhiyeti ha
izdirler. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun kabul ettiği metin ile, Ko

misyonumuzun raporunda zikretmiş olduğu hu
suslar maalesef bir birine denk düşmemektedir. 
Şöyle ki; yapılan değişiklikler bakımından Ko
misyon raporunu tetkik ettiğimiz zaman görü
rüz ki; raporun dördüncü sayfasında, (c) pa
ragrafında, «D bendinin birinci satırındaki (ay
rıca) kelimesi ile (da) edatı metinden çıkarıl
mıştır. » denmekte dir. 

Halbuki, «da» edatı Komisyon raporunda 
mevcuttur. Netice itibariyle; 

Komisyonumuzun ileriye sürdüğü değişik
lik, Millet Meclisinin bu madde dolayısiyle 
kabul ettiği metnin ikinci fıkrasındaki «Ayrı
ca» kelimesidir; yani, «Ayrıca, İmar ve İskân 
Bakanlığı da, lüzumlu gördüğü hallerde...» 
diye başlayan Millet Meclisi metninin ikinci fık
rasının başmdaki «Ayrıca» kelimesini Komisyo
numuz çıkartmış oluyor. Diğerleri aynı, hiç 
bir fark yok. Yalnız getirilen en büyük yeni
lik, (D) fıkrasında, ki Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğu ikinci fıkranın aynıdır, «Bu yer
lerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca İmar ve 
İskân Bakanlığına bildirilecek olan sahalara 
rastlayanlarda yapılacak planlama çalışmala
rından önce adı geçen Bakanlığın görüşü alı
nır,» deniyor. 

Hlbuki yukarda bir şehrin metropoliten du
rumu ile ilgili olarak bahsedilen hususlarda 
yalnız imar ve İskân Bakanlığının yetkili or
ganlarının mütalaaları değil, bundan ayrı olmak 
üzere hava durumu, şehrin inkişaf durumu ile 
ilgili olarak alâkalı bakanlıkların da mütalâa
ları alınır. Onun için biz İmar ve İskân Ba
kanlığının uhdesinde bulunan bir selâhiyeti Tu-
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rizm ve Tanıtma Bakanlığına da verdiğimiz 
zaman, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile arada 
bir çelişme olduğu vakit, memleketin anadâ-
vası olan imar işleri ne şekilde yürütülecektir? 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin ile Komis
yonumuzun metni arasında hiç bir fark yoktur. 
Tek fark, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına sor
ma durumudur. Bu bakımdan, bu durum bil
hassa koalisyon hükümetleri zamanında adı ge
çen bu iki bakanlık arasında birtakım ihtilâf 
ve çelişmelere yol açacaktır. Bence salâhiyet 
bakımından memleketin imar durumunu yürü
tecek olan yetkili organ, imar ve iskân Bakan
lığıdır. 

Bu itibarla, Millet Meclisinden gelen met
nin aynen kabulün için bir de önerge verdim, 
önergemin kabulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Artukmaç. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 

ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkanım; 
Sayın öztürkçine'nin mütalaasında bir neb

ze de olsa bir gerçek payı vardır. Şöyle ki; 
Bizdeki tashihli metin kendilerinin ellerinde 

olmadığı için, kendilerinin o şekilde beyanı 
mütalaa etmelerinde hakları vardır. Aslında 
mütalaaları yanlıştır. 

Evvelâ, (D) bendindeki «imar ve iskân Ba
kanlığı da, lüzumlu gördüğü hallerde,...» diye 
başlayan fıkradaki «da» edatına lüzum olmadı
ğı mülâhazası ile Komisyonumuz bu «da» edatı
nı çıkartmıştır. 

Komisyonun yaptığı bir değişiklik de, mad
denin daha iyi anlaşılabilmesi için, maddeyi, 
Millet Meclisinin metni aynen baki kalmak 
şartı ile bentlere ayırmaktan ibaret olmuştur. 

Bir de, Sayın öztürkçine'nin elindeki metine 
de Turizm ve Tanıtma Bakanlığını ilgilendiren 
bir fıkra vardır, o fıkrayı da, metni geri aldık
tan sonra tekrar tashih edip, bu madde met
ninden çıkarmış bulunuyoruz. 

Komisyonun yaptığı ameliye bundan ibaret 
olup, isabetlidir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. Zaten o şekli ile, izaha
tınız veçhile okunması da yapılmıştır. 

Sayın öztürkçine, bu izahattan sonra da 
önergenizi geri mi alacaksınız? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergesini geri almışlardır. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 27. — imar ve yol istikamet plânla
rı «Nâzım plan» ve «tatbikat planı» olmak üze
re iki nevidir: 

a) Nâzım planlar halihazır haritalar üze
rinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış 
şekillerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren 
planlardır. 

b) Tatbikat planlan da halihazır harita
lar üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcut
sa kadastro vaziyeti de işlenir. Bu planlar 
tatbikat için lüzumlu bütün fennî hususatı ih
tiva eder. 

Her iki nevi planda bu kanunun bütün hü
kümleri tatbik olunur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan; 
Usulü bir hataya düşmemek için söylüyo

rum. Sayın Komisyonumuzun kabul ettiği me
tin, Millet Meclisinin kabul ettiği metindir. 
Bu itibarla zabıtlara geçerken, kanunun gerek
tirdiği zamanda... («Değişti, değişti» sesleri) 
Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Burada bir değişiklik var mı
dır, Sayın Artukmaç? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aynı
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aynıdır, sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet. Zaten aynen alınmış. 
Evet, madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Halihazır haritalarının, imar 
ve istikamet planlarının yaptırılması işleri; Ar
tırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tabi değil
dir. Bunların tanzim tarzları ve teknik şart
ları ve bu işleri yapacak mütahassıslarda arana
cak ehliyet imar ve İskân Bakanlığınca tespit 
olunur. 
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imar ve iskân Bakanlığı, gerekirse şehirle
ri gruplara ayırmaya, bunlara göre planlama 
esaslarım tespite, imar planlarında yer verile
cek çeşitli bölgelerin, umumî hizmetlere ayrılan 
veya âmme hizmet ve tesislerine ayrılması ge
reken yerlerin asgarî miktarlarını veya planla
nan sahanın yüzde nispetlerini, yapılacak her 
türlü bina veya tesisin azamî yüksekliklerini, 
inşaat saha veya hacimlerini ve yolların azamî 
meyillerini, imar planlarının tanzimine dair 
esasları gösteren talimatnamede ve bunlardan 
mahallî hususiyetlere göre farklı miktarlar tes
piti icabeden hallerde ise, lüzumlu gördükleri
ni rakam veya nispet olarak imar Talimatname
lerinde göstermeye selâhiyetli ve ilgililer de 
bunlara uymaya mecburdurlar. Şu kadar ki 
bu tespitler sırasında, yeşil sahaların tama
mı planlamaya esas alman nüfus basma 7 met
rekareden aşağı düşürülemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 29. — imar ve yol istikamet planla
rı belediye meclisince kabul edildikten sonra 
imar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Adı ge
çen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek 
tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye 
selâhiyetlidir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar planlarının hazırlanmasında ve ka
bulünde ayrıca belediye meclislerinden karar 
alınmasına lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet planları imar ve is
kân Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yü
rürlüğe girer. 

Tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak 
değişiklikler de yukardaki usullere tabidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetme
ye de selâhiyetlidir. 

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

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra ya
pacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet 

zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, be
lediye meclisi kararma lüzum kalmaksızın, imar 
ve iskân Bakanlığının uygun görüp tasdik et
tiği plan veya değişiklik teklifi katileşir. 

imar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen planlar belediyeye geldiği günden 
itibaren en geç 15 gün içinde belediye dairesin* 
de herkesin görebileceği bir yere bir ay müd
detle asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân 
olunur. 

imar ve yol istikamet planlarının ve bunlar 
üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde 
hazırlanacağı, planların aleniyetini temin et̂  
mek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar 
alınmasını önlemek maksadiyle, gerekli karar 
alınmazdan önce ve karar verildikten sonra il
gili belediyece yerine getirilmesi lüzumlu diğer 
hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapıla
cak tetkik ve tasdiklerin esasları talimatname
de belirtilir. ft^ 

24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Anakara imar idare Heyetince 
alınacak imar planlarıyle ilgili kararlar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
29 ncu maddede, Komisyonumuzla^ Millet 

Meclisinin kabul etmiş olduğu metinler arasın
daki fark, esasa müessir değildir. Birincisi; son 
fıkradan bir evvelki fıkrayı Komisyonumuz 
«Gerekli karar alınmazdan önce ve 'karar ve
rildikten sonra» şeklinde kabul ediyor, Millet 
Meclisi de, «Kararlar alınmazdan önce ve sonra 
belediyesince» şeklinde tedvin ediyor. Bu iki 
cümlede de esasa müessir bir durum yok. 

ikinci bir değişiklik; Komisyonumuzun met
ninde, «24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı» iba
resi vardır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında 
hakikaten iki tane 1351 sayılı Kanun vardır. 
Şimdi, Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu me
tinde olduğu gibi, «1351 sayılı Kanun gereğin
ce» denmiş olsaydı, «Acaba hangi kanun?» gibi 
bir tereddüt hâsıl olacaktı. Ama bu 1351 sayılı 
Kanunun ne olduğunu Millet Meclisi tasrih et
miş, Hükümet tasarısında da bu böyle; «Ankara 
imar idare Heyetince alınacak imar planlarıyle 
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ilgili kararlar da bu madde hükmüne tabidir» di
yor. Yani, 1351 sayılı Kanunun hangi konuya 
aidolduğu fıkrada sarahaten belirtiğine göre, 
Millet Meclisinden geldiği gibi kabulde büyük 
bir fayda vardır. 

Bunların üzerinde hassasiyetle durmamın ne
deni; hepinizin malumu olduğu veçhile, Anado
lu'da, İstanbul'da, izmir'de, Ankara'da gelişigü
zel bütün yerler parsellenip satıldı. Vatandaş,.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Niçin?.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, durum sizin 
söylediğinizin aksine, Yani Millet Meclisinden 
gelen kanunun tarihi olmadığı için, bizim Ko
misyonumuz tarih koymuş. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben de onu diyorum. Tarihe lüzum yok
tur. Sebebini yine izah edeyim Sayın Ekrem Öz
den'in anlayacağı bir şekilde : Eğer, «1351 sayılı 
Kanun gereğince» denmiş olsaydı, o zaman 
24 . 5 . 1928 tarihli dememiz lâzımdı, Çünkü, 
Türkiye Cumhuriyetinde 1351 sayılı iki tane ka
nun vardır, tarihi konduğu zaman da bu ayrıl
mış olacaktı, ama 1351 sayj.li Kanunun vasfını 
fıkra tadat ediyor ve diyor ki : «1351 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Ankara imar Eeyetmce 
alınacak imar planlarıyle ilgili kararlar da. bu 
madde hükümlerine tabidir.» Bu şekilde sara
hate kavuştuktan sonra, ayrıca 1351 sayılı Ka,-
nunun yürürlük tarihini zikretmeye lüzum yok
tur. Çünkü, kanım vazıı bu kanunun ne mak
satla olduğunu sarahaten göstermiştir. Bu iti
barla, Millet Meclisinden gelen metni kabul ede
lim ki, Millet Meclisi de bunların değişiklikle
riyle haftalarca, aylarca uğraşmasın. Bu. kanu
nu sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlarımızın bir
an evvel meskene kavuşma zorunluğu vardır, 
Bunun nedeni de demin arz ediyordum, Sayın 
Başkan sözümü kesti. 34 ncü mdade kanalizas
yon yapma mecburiyetini kaldırmıştır, sosyal 
zir hakkı getirmiştir. Vatandaşın anakanala 30 
kilometre uzakta bir yeri olsa, «Anakanala bağ
lamadan bu inşaatı yapamazsın» deniyordu. Bu 
itibarla bekleyen çok vatandaşlarımız var, bu
nu mümkün olduğu kadar anaesası üzerinde de
ğişiklik yapmayan maddeleri Millet Meclisinden 
geldiği gibi kabul edelim ki.. Millet Meclisnde 
de çabucak kanunlaşsın. Bu suretle ammeye hiz
metin daha çabuk olacağı düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 

j BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ar-
tukmaç, buyuran. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK AR-
TUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Öztürkçine'nin 
bu değişikliği dikkatle tetkik etmediği anlaşıl
maktadır, 

Şimdi, bu değişiklik yapılan fıkradan bir 
cümleyi okuyorum ; «Hatalı karar alınmasını 
önlemek maksadıyle, gerekli kararlar alınmaz
dan önce ve sonra, belediyesince yerine getiril
mesi» diyor. Burada dikkat buyurulursa, «Ge
rekli kararlar alınmazdan önce ve sonra» den
mektedir. Gerekli kararlar alınmazdan önce ve 
sonra demek mümkün değildir, büyük bir hata
dır, fahiş bir hatadır. Onun için Komisyonumuz 
buna vuzuh vermiştir ve demiştir ki; «Gerekli 
karar alınmazdan önce ve karar verildikten son
ra ilgili belediyece yerine getirilmesi» bunda 
bir zaruret vardır. 

ikincisi; kanun numarasına tarihinin kon
masında isabet vardır, kendisi de ifade etti, ay
nı numaralı başka kanım olduğuna göre, bunda 
zaruret vardır. Önergeye iltifat edilmemesini arz 
ederim, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste-
teyen sayın üye?... Yok, Önergeyi okutuyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine önergesini ge
ri alıyorlar, 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

30 nen maddeyi okutuyorum. 

Madde 30. — Belediyeler imar planının tas
dikinden sonra, bu planı tatbik etmek üzere ken
di malî imkanlarına göre, dörder yıllık imar 
programları hazırlarlar. Bu programlar, beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra imar ve 
İskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalaasına 
uygun olarak, imar programının tatbiki için lü
zumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve bel
denin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiya
cı karşılayacak fen adamı veya fen heyeti kad
rosunu her yıl bütçelerine koymakla mükellef
tirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — imar ve yol istikamet planla

rında gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının 
gerisinde kalan kısmı, plana ve talimatname 
esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, 
dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup 
olmadığına göre, 33 ncü maddenin ikinci fık
rasında belirtilen maddeler içerisinde, 41 nci 
maddenin ikinci fıkrası ve 42 nci madde hüküm
leri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde 
halli imkânı bulunmadığı takdirde mal sahibinin 
yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı be
lediyelerce istimlâk olunur. 

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

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

Madde 33. — imar ve yol istikamet planla
rında yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, 
çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha, elek
trik santrali, trafo ve itfaiye binası gibi amme 
hizmet ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata 
ve mevcut binalarda ise esaslı değişiklik ve ilâ
veler yapılmasına izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yerlerin iskân hudutları için
de bulunanlarından dört yıllık imar programına 
dahil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, 
dört yıllık programa dahil bulunmayan yerler 
ise sahiplerinin yazılı müracaat gününden iti
baren 5 yıl içerisinde istimlâk edilmediği tak
dirde, talimatname hükümlerine uygun inşaat 
yapılmasına izin verilir. Talimatname hükümle
rine uygun yapı yapılamayan yerlerde bu fıkra 
hükmü tatbik olunmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışında bulu
nan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu mad
de tatbik olunmayıp, 5 yıllık müddet beklen
meksizin, 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 hizmetlere 
ayrılan sahalar da bu madde hükümlerine tabi
dir. 

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

Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol isti
kamet planlarının tatbikatında bir gayrimenku
lun tamamını istimlâk etmeksizin o yerin muay
yen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde, amme 
menfaatine irtifak hakkı da tesis edebilirler. 

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

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

Madde 35. — iskân hudutları içinde olup da, 
imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bu
lunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, 
yapı izni verilebilmesi için : 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve 
talimatname hükümlerine uygu nolarak parse
lasyon planlarının belediye encümenince tasdik 
edilmiş bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına 
göre yolunun ve lâğımın yapılmış olması şart
tır, 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tas
dik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı he
nüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni 
halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve 
planlamaya uygun olarak yol ve lâğımı yaptı
ranlara veya parselleri hizasına raslayan ye 
tlimatnamede belirtildiği şekilde hissesine dü
şen yol ve lâğım bedelini peşin olarak belediye
lere verenlere veya bu bedel yerine banka kefa
let mektubu ibraz edenlere de yapı izni verile
bilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kul
lanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılama
ması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir 
tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı 
takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana-
tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâ
ğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdur
lar. 
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Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdir
de, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, eksilirse tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya 
kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımın iki tarafındaki di
ğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselleri
ne isabet eden yol ve lâğım badeli alınmadıkça, 
kendilerine yapı izni verilmez, Alınan bu para 
lar yol ve lâğım yaptıranlara veya bu. meblâğı 
önceden belediyeye ödeyenlere aynen geri veri
lir, 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün 
parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve 
bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden ?°-
ya etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğmı 
bedellerinin tamamını belediyelere vermedikkçe 
belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali mecbu
riyeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaru
retler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye
rine geitrirler. Teknik zaruretlerin takdiri İmar 
ve iskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâve
ler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı 
olmakla beraber, bunların tamirleri için yukar-
daki şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer 
hususlar talimatnamede belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
konuşurken ben gene bir İstanbullu olarak ve 
oranın arzusu olarak bu kürsüden bir temenni
de bulunacağım. 

Şimdi, İmar Kanununun 35 nci maddesinde, 
«İskân hudutları içinde olup» diye başlıyor. He
pimizce malûmdur ki, iskân hudutları ile imar hu
dutları ayn ayrıdır. Eğer, belediye «is
kân hudutları» diye bu kanunu çıka
racak olursanız, belediye hudutlarına mü
cavir olan ve Belediyeler Kanunu hü
kümlerine nazaran iskân sahası içerisine gi
ren yerlere de belediye hizmetlerinin götürül
mesi icabetmektedir. Bu durum ise, büyük be
lediyelere çok geniş, çok ağır külfetler tahmil 
edecektir. Onun için komisyondan da bilhassa 

rica ediyorum, bu «iskân hudutları» tâbirinin 
yerine «imar hudutları» tâbirinin ikame edil
mesinde izah edilmeyecek kadar fayda var
dır. Aksi halde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
belediye hudutlarının haricinde, köylere kadar 
uzanan iskân durumu dolayısıyle daha geniş 
bir külfet içinde kalınacaktır. Bu külfete bu
günkü şartlarla ve gelecekteki şartlarla taham
mül etmek mümkün değildir. Madde zaten de
ğiştirilmiştir; bu şekilde tashih buyurulmasını 
rica ediyorum. Bu hususta bir takrir de ver
dim, iltifatınızı rica ederim, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye var mı?.. Sayın Öztürkçine, 
buyurun efendim, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir sayın se
natör arkadaşımız, «Nasılsa bu madde değiş
miştir» dediler. Bu madde değişmemiş, Millet 
Meclisinden geldiği gibi aynen kabul edilmiş
tir. Bu itibarla, zabıtlara geçmesi için bu sözü 
söyledikten sonra konuma geçmek isterim. 

Bu kanunun; sosyal bir yarayı, daha açık 
bir deyimle vatandaşların gelişigüzel inşaat! 
yapmalarını, kendi tapulu arazileri üzerinde gece
kondu gibi bir bina yapmalarını önleyen en mü
him bir maddesi üzerinde duruyoruz. Eğer eski 
kanunda olduğu gibi, ille de vatandaşın tapulu 
arazisi üzerinde yapacağı inşaata «Kanalizas
yon yapacaksın» diye kabul edilmiş olsa idi; 
demin de arz ettim, anakanala 3 Km., 5 Km. 
mesafede olan bir vatandaşımızın,, kanalını yap
madığı için inşaat yapmasına ve bu yaptığı in
şaata da iskân müsaadesi almasına imkân ol
mayacak idi. Bu madde, anakanala uzak olan 
sahalarda fosseptik çukurları da yapma imkâ
nını sağlayan bir maddedir. Bu nedenle de, 
yapılacak inşaatların imar plânlarına uygun 
yapılacağı nedeniyle, bu maddeyi kabul eden 
komisyonumuza, hattâ bu maddeyi getiren 
Hükümete ve bunu tekabbül eden Hükümete 
de teşekkürü bir borç bilirim. 

Maddenin aynen kabulünde fayda vardır. 
Bir sayın üyemiz, «iskân hudutları içinde 

olup da» ibaresine temas etti. Demek istiyor 
ki: «iskân hudutları dışında olanlar ne ola
caktır»? O da doğrudur, ama gene bir istan
bul Senatörü olarak açıkça ifade edeyim ki, 
bu gibi hususlar da 39 ncu maddede yerini al-
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mıştır: «Belediye hudutları ve varsa mücavir 
sahalar içindeki gayrimenkullerin tevhit ve if
razı demek suretiyle, bunların da inşaat durum
larını nazarı itibara almıştır. Bu itibarla mad
de gayet yerindedir, aynen kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın özden, verdiği takrir ile, maddenin 
hemen başında bulunan «İskân hudutları» tâbi
rinin «tmar hududu» şeklinde düzeltilmesini 
talebetmektedir. Takriri okuttuktan sonra ko
misyona söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
35 nci maddedeki (iskân hudutları) tabiri 

yerine (imar hududu) tabirinin ikamesini saygı 
ile teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «tmar hudutları» olacak. 

BAŞKAN — «îskân hudutları», «îmar hu
dutları» şekline getirilsin istiyorlar. 

Sayın Komisyon Başkanı Karaağaçlıoğlu bu
yurunuz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
burada iki konu var: Birincisi iskân hududu, 
diğeri de imar hudutları. İmar hudutları her-
halukârda belediye sınırları ile üstüste çakışık 
bir hudut çizer. îskân hududu ise, münhasıran 
meskûn olan bölgelerin imar planları ile ve on
ların hudutları ile ilgilidir; burada iskâna mü
saade edilir, iskân için konut yapılabilir, inşaat 
yapılabilir. Ancak istisnaî hallerde, iskân hu
dutlarının dışında, tarım sahalarımda da yine 
muayyen şartlar altında tesis yapma izni veri
lebilir. 

Ancak, şu konuyu ayırmak lâzımdır: Şayet 
imar hudutları ile iskân hududunu birleştirecek 
olursak, geniş belediye sahaları içerisinde yeni 
konutların yapılması keyfiyeti belediyelere çok 
büyük külfetler tahmil eder. Altyapı tesisleri
nin; yol, kanalizasyon, elektrik gibi birtakım 
hizmetlerin oraya ulaştırılması, yani, inkişaf sa
halarını da aşmak suretiyle sınıra yakın yapı 
lacak, uzak mıntıkalarda yapılacak olan inşaat
lar belediyeler için masraflı ve külfetli olurlar. 
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Halbuki burada, aşağıdaki fıkralarda da görü
leceği üzere, «Yeniden inkişaf sahaları» diye 
adlandırdığımız meskûn sahaların hemen ge
lişme bölgelerinde,, belediye encümenleri ile en
cümenlerin kararına uymak suretiyle, imar ta-
limatma uygun parselasyon yapıldıktan sonra 
inşaata müsaade verilmiştir. Bu suretle de in
şaatı nizam altına alacak, gayri mütenecanis 
bir şekilde şehirleşmeye mani olacak ve modern 
bir şehirleşmenin icapları içerisinde beldenin 
mimarî bakımdan muayyen ve armoni içerisin
de gelişmesini temin edecek nitelikte bir disip
lin getirmiştir. O halde, burada, komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilen Millet Meclisi 
metni yerindedir ve bu hususta arkadaşlarımı
zın oy vermelerini ve maddenin aynen muha
fazasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Özden'in değişik
likteki maksadının bu madde ile daha iyi bir 
şekilde ifadesini bulduğu kanaatini izhar edi
yorsunuz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Israr ediyo

rum Sayın Başkan. Böyle anlaşılmıyor, bu ba
kımdan İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, maksat aynı. 
Îmar ve îskân Bakanı Sayın Serbülent Bin

göl, buyurunuz. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL — Sayın Başkan, Oumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; îmar Nizamnamesinin 
bir iki maddesini okuyacağım, belki Sayın Öz-
den'i bu yolla tatmin edebilirim. 

«Madde 16. — îmar hududu, bu nizamna
mede tarif edilen nâzım plan hudutlarıdır.» 
der. 

Aynı nizamnamenin 20 nci maddesinde, 
«Tespit edilen şekilde nâzım planı olmayan 
yerlerde, bu plan hazırlanıncaya kadar beledi
ye hududu imar hududu addedilir.» der. 

«Madde 17. — İskân hududu, imar hududu 
içerisinde inşaat yapmaya müsaade edilmiş böl
gelerin hudududur» der. 

Bir mukayese yapmak gerekirse, imar planı 
yapılan sahalar, M, iskân sahası olarak ifade 
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edilir, çekirdeğini tenkil eder. Onun etrafında 
bir sınır belediye hududunu teşkil eder vie bu
rası da imar hududu olabilir. Hatta imar hu
dudu bunun da ötesine taşar ve mücavir saha
ları da alabilir. Dolayısıyle içeriden, dışarıya 
doğru iskân sahası, belediye sahası veya imar 
sahası. İmar sahası, daha ileriye de taşmak su
retiyle belediye hudutlarını da aşabilir. Bu se
beple, içeriden dışarıya doğru bakıldığı tak
dirde, «îmar hududu» dediğimiz zaman en ge
niş sahayı almış oluruz ve belediyelerin güçle
rini aşacak bir hizmetle karşı karşıya bırakmış 
oluruz. Nizamnamede de bu böyle tarif edilmiş
tir. Onun için,, müsaade buyurursanız, tasarıda 
bu, «iskân hududu» şeklinde kalsın efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Bu izahattan sonra, direniyor-

musunuz efendim?.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Bitti efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Hayır, takririnizi izah ettiniz. 

Şimdi maddeyi müzakere ettik. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo

rum... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, arz edeyim. 

Maddeyi müzakere ettik, «Başka söz isteyen 
sayın üye var mı?» dedim,, olmadığı meydana 
çıktı, tefhim ettim. Ondan sonra sıra önergeye 
geldi. Önergeyi okuttum, izah ettiniz. İştirak 
edip etmedikleri hususunda komisyona ve Hü
kümete söz verdim; onlar da, izahları ile, işti
rak etmediklerini beyan ettiler. Şimdi önerge
nin oylanması kaldı efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Belki yanlış 
olabilir, zabtılarda ne var,, bilmiyorum; sizin 
«Başka söz isteyen var mı?» dediğinizi duyma
dım. 

BAŞKAN — Var efendim, söyledim efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yalnız şunu 
söyleyeyim ki, ileride beni haklı göreceklerdir/; 
başa çıkarmayacaklardır. 

BAŞKAN — ıSayın Özden'in önergesine Hü
kümet ve Komisyon vaki izahları muvacehesin
de iştirak etmliyorlar. önlergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
odilnılıştir. 

Maâl'e 37. — îmar ve yol istikâmet planla
rına g<are yol, meydan, yeşil sajha, park ve oto
park gibi umumî hizmetlere 'ayrılan yerlere rast-
\2\JB:ÎI gayri menkullerin bu ıkai3inılannın ifrazı
na, izin verilmez. 

înıar parslelâsyon planı tamamlanmamış olan 
yerlerde yapılıaoalk ifrazların bu planlara uy
gun olması şarttır. 

İmar planlarında parsel cepheleri tâyin Gidil
meyen yerlerde yapılıadaik ifrazların, içerisin-
da iijsa edilecek binanın cephesinıdlsn dar ol-
nuamak üzere, asfgarî cephe genişlikleri ve bü
yüklükleri talimatnamelerde tespit edilir. 

İmar planlarında iskân bölgesi dışında ka
lan basımlarda rıizamnamje ve talimatnameler
de tâyin edilecek miktarlardan küçük ifrazla
ra izin verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayım üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul iedilmiştir. 

Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa mü
cavir sahalar 'içinde bulunan gayri menkullerin 
•tevhit ve ifrazı, bunlar üzerinde Mifak hakkı 
tesisi veya bu hakların kaldırılması hususları
nın bu kanun vie talimatnameler hükümlerine 
uygunluğu; belediye encümenince (Ankara'da 
İmar İdare Heyetince) kabul ve tasdik edilme
dikçe, tapuca tescil muamelesi yapılamaz. 

Aynı adada aynı nitelikte bulunan arsalar
dan bMsinin tevhit ve ifrazı yapılmışsa diğer
lerinin de mal sahibinin müracaatı üzerine, ya
pılması mecburidir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararıyle 
şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukardaM 
hükümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi 
ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli ola
rak tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyle inti
kallerde veya bu kanunun 41 ve 42 nci madde
lerimin tatbikinde veya imar nizamlarına uygun 
olarak yapılan apartmanların kat mülkiyeti 
asallarına göre hisselendirilmesinıde bu fıkra 
hükmüne bağlı kalınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzeılinde söz isteyen sa
yın üye ... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Belediyeler esasen belediye ma
lı olan veya imar ve yol istikâmet planlarının 
tatbiki dolayısıyle istimlâkten arıtan parçalar
la istikameti değiştirilen veya kapanan yal ve 
meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil 
inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğin
deki arsa veya bina sahibine bedel takdiri su
retiyle satmak, gayri menkul sahiplerinin yola 
giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkak
ları ile ve bedel taikdiri suretiyle değiştirmek 
ve komşu gayri menkul sahibi takdir edilen 
bedelle satmalmaktan imtina ederse, şüyulandı-
rıp sattırmak suretiyle imar planına uygunluğu 
temin ils vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli oiaııla-
rı; gayri menkullerden umumî hizmet için, bele
diyece yeri alman şahısların muvafakatleri ba-
linde istihkaklarına karşılık olarak bedel tak
diri ve icabında teadül temini suretiyle değiş
tirmeye belediyeler selâhiyetlidlr. 

3u maddeye göre yapılacak bedel takdir
leri ve bu bedellere itiraz şekilleri 8S30 sayılı 
İstimlak Kanunu hükümlerine tabidir. 

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

Madde 42. — a) İmar hududu içindeki bi
nalı ve binasız arazi ve arsaların, plan ve mev
zuatı uygun şekilde inşaata veya tespit edilmiş 
olan diğer kullanma şekillerine elverişli duru
ma getirilmesi maksadıyle düzenlenmesi için. 
bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, 
birbirleriyle, yol f azlalarıyle ve belediyeye, kamu 
tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yerler
le birleştirerek, plan ve mevzuat icaplarına gb-
re hisseli veya hissesiz olarak yeniden parselle
re ayırmaya ve bu parselleri ilgililere dağıtma
ya belediyeler salahiyetlidir. 

b) Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutu
lan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bun
ların mesahalarından yeteri kadar saha, düzen
leme dolayısıyle meydana gelen değer artışla
rı karşılığında «düzenleme ortaiklık payı» olarak 
düşülebilir. 

Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenle
me ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan 
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arazi ve arsaların düzenlemeden önceki mesaha
larının yüzde yirrnibeşinii geçemez. 

Düzenleme ortaklık paylarının sahaları mec-
muuna tekabül eden saha, düzenlemeye tabi tu
tulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park 
otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umu
mî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesis
lerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düsenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
karda, sözü geçen umumî hizmetler için yeni
den ayrılması gereken yerlerin mesahaları top
lamından az olduğu takdirde, eksik kalan mik
tar belediyece istimlâk yolu ile tamamlanır. 
Herhangi bir parselden bir miktar sahanın 
istimlâkinin gerekmesi halinde, düzenleme ortak
lık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden 
ayrıhr. 

Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir 
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınmaz. 

Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tutu
lan arazi ve arsaların, düzenleme 'ortaiklık payı 
alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca 
değerlendirme resmi alınmaz. 

o) Üzerinde bina bulunan hisseli parseller
de, şüyulanma sadece zemine aidolup, şüyuun 
giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasmda, plan ve mevzuata göre 
muhafazasında mahsur bulunmayan bir yapı, 
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta
mamının veya bir 'kısmının plan ve mevzuat 
icaplarına göre muhafazası mümkün görüle
meyen yapılar ise, birden fazla imar parseline 
de Taslayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel 
üzerinde kalan yapıların bedelleri ilgili parsel 
sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe veya 
aralarında başka bir anlaşma temin edilmedik
çe veya şüyu giderilmedikçe, bu yapıların eski sa
hipleri tarafından kullanılmasına devam olu
nur. 

Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umu
mî hizmetlere ayrılan yerlere raslıyan yapılar, 
belediyece istimlâk edilmedikçe yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgi
li parsel sahiplerinin kanunen muteber muva
fakatleri olmadığı veya plan ve mevzuat icap
larına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük 
ölçüdeki zarurî tamirler dışında ilâve değişik
lik ve esaslı tamir izni verilemez. 
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d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, cdi-
yecekleri istimlâk bedeli yerine 'ilgilerin muva
fakati halinde istimlâki gereken yerlerine kar
şılık, plan ve mevzuat icaplarına göre yapı ya
pılması mümkün olan belediyeye ait sahalardan 
yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) Bu maddenin nerelerden ne şekilde tat
bik olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, sayın İbra
him Tevfik Kutlar, buyurun. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

6785 sayılı Kanunun 42 nci maddesi, hakika
ten imar tatbikatında büyük bir boşluğu dol
durmaktayken; 1983 senesinde Anayasa Mahke
mesinin iptal etmesi dolayısıyle, bu büyük im
kândan bütün belediyeciler ve Türk şehirciliği 
mahrum kalmıştır. Yeni gelen metin çok yerin
dedir, takdir ederim. 

Yalnız bir temennim var Sayın Bakandan. Bu 
maddenin tatbiki için hazırlanacak talimatna
mede, imar hudutları dahilinde özel şahısların 
yapacakları parselasyonlara da, Bakanlık ve
ya ilgili belediyelerce uygun görüldüğü tak
dirde, müsaade edilmesi yolunun açılması ye
rinde olacaktır. Aksi takdirde parselasyon işi 
yalnız belediyelerin kendi üzerinde kalırsa, fen
nî heyetleri buna imkân bulamayacaklar ve bu
gün olduğu gibi, gecekondu inşasında başını alıp 
gidecektir. Eğer özel şahısların imar planına uy
gun şekildeki parselasyonlarınım tatbikine im
kân verilirse gecekondu meselesi önlenecektir. 
42 nci maddenin Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptalinden sonra, bilhassa büyük şehirleri
mizde, maalesef gecekondu yapımı çok ilerle
miştir. Bu madde bunu telâfi edecektir. 

Bu istirhamımı yapmak için söz aldım, he
pinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye ... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet planları
na göre hazırlanan parselasyon planları yapılıp, 
belediye encümeninin (Ankara'da İmar İdare 
Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddetle 
belediye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat 
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Kanunu hükümlerine göre teliğ olunur. Tashih 
edilecek planlar da aynı hükme tabidir. 

Bu planlara askı müddetinin hitamından 
itibaren 30 gün İçinde itiraz edilebilir. Müdde
ti içinde yapılacak itirazla belediyece tetkik ve 
uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encü
menin (Ankara'da İmar İdare Heyetinin) tas
dikine sunulur. 

Katileşen parselasyon planları tescil edil
mek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönde
rilir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini ara
maksızın, sicillerini bu planlara göre re'sen tan
zim ve tesis ederler. 

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

Madde 47. — Belediye hudutlarına mücavir 
bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı bakı
mından lüzumlu görülen ve belediyenin tekli
fi üzerine vilâyet idare heyetinin kararı ve İmar 
- İskân Bakanlığının tasdiki ile kabul edilen 
sahalarda da bu kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

Mücavir sahaların ilgili belediye hududuna 
bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu sahalar 
köyleri de ihtiva edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş bir 
takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6785 sayılı İmar kanunu .tasarısı çerçeve 1 

nci maddesi içeriisindeki 47 nci maddede bulu
nan (İmar - İskân Bakanlığının) deyiminin ka
nuna uygun şekilde (İmar ve İskân Bakanlığı
nın) şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Buradaki bir ibarenin Teşki
lât Kanununa uygun şekilde düzeltilmesii ta
lebe dilmektedir. Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL - Katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM KA-
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Katılı
yoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar. 

Takriri oylarınıza ara ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddede (İmar - İskân Bakanlığı) şeklin
de yazılmış olan ibarenin (İmar ve İskân Ba
kanlığı) şeOdiads 'düzeltilmesiyle, maddeyi bu 
düzeltilmiş şekliyle ayia-rmıza ara ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — İskân 'hudutları içinde, esansı: 
kanalizasyonu mevcut olan veya fennî şskilde 
fosseptik yapılması mümkün, yol sur elektrik, 
gibi belediye tesisler:! tamamlanmış ve belde hiz
metleri götürülmüş bulunan yerlerde, plan ve 
mevzuat icaplarına göre rnüstakilleıı yapı ya
pılması mümkün olduğu halde, boş duran ara
zi ve arsalarla, içerisinde bir 'kısmı veya tama
mı yanmış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz ha
le gelmiş bulunan yerlerden, belediye meclisle
rince tespit e Silenlerin sahiplerine, bu yerlerde 
imar planında ve talimatnamede belirtilmiş 
esaslara uygun inşaat 'yapması tebliğ edilir ve 
durum siciline işlenmek üzere tapu dairesine bil
dirilir. Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde 
plana uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yer
ler belediyelerce istimlâk edilebilir. Bu yerlerin 
satışı hainde yeni malik aynı şartları kabul et
miş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediye
lerce istimlâk edilmeyen yerlerde mal sahibin
ce plan ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal 
edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı 
ortadan kalkar. Yukarda&i fıkra hükmüne göre 
istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarikinden 
itibaren en geç iki yıl içinde başlamak ve beş yıl 
içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce, ya plan 
ve mevzuat icaplarına uygun bina inşa edilir 
veya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üze
re satılabilir. , 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri sa-
tmalanların, bu şartlan yerine getirmemeleri ha
linde, eski inal sahihi veya mirasçısı kendisine 
ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer 
bütün masrafları ödeyerek gayri menkulü geri 
alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde 
kullanılmayan geri alma hakla, düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 57. — İmar - İskân Bakanlığı bu ka
mınım tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve 
beldelerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi husus
ları gözönünde bulundurarak belediyelerin imar 
talimatnamelerini hazırlamakla vazifeli ve tat
bikatta görülecek lüzum üzerine bunlarda de
ğişiklik yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldeieriyle ilgili talimat
name hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge-
rskçsslyle birlikte bildirmek suretiyle Bakan
lıktan isteyebilirler. 

İmar - İskân Bakanlığı bu talepleri olduğu 
gibi veya değiştirerek kabule veya redde sala
hiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üij3?.. Yok. Mucide üzerinde verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6735 sayılı İmar kanunu tasarısının çerçeve 

1 nci maddesi içerisindeki 57 nci maddede bu
lunan «İmar - İskân Bakanlığı» deyimlerinim ka
nuna uygun şekilde «İmar ve İskân Bakanlığı» 
şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK AR-
TÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkanım, o iba
re 2 yerde var. 

BAŞKAN — 2 yerdeki ibarenin kanuna uy
gun şekilde, takrirle düzeltilmesi Yüksek He
yetçe kabul edilmiştir. 

Maddeyi, Yüksek Heyetçe kabul edilen şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
hareket eden, imar planına ve yapı ruhsatiye
si ile eklerine riayet etmeyen ve bunların yan
lış tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri 
ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanu
nu hükümleri baki kalmak şartıyle, ayrıca her 
hadise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde sfâs isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının 1 nci çerlçeve maddesi içerisinde
ki iç maddelerin müzakeresi tek tek yapılmış ve 
tek tek oya vazedilmiştir. Şimdi kanun tasarı
sının topyekûn 1 nci maddesini... («4 ncü mad
dede tekriri müzakere var» sesleri) Evet, ama 
1 nci maddeyi oya sunmam o tekriri müzakere
ye mani değildir, tekriri müzakereyi maddele
rin en sonunda yapacağımız için mani değildir. 

Kanunun 1 nci maddesini tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 
11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
37, 39, 41, 42, 45, 47, 43, 57 ve 58 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştMlmiştir : 

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

Madde 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 
8 madde eklenmiştir:. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Komisyondan bir 
hususu tespit için öğrenmek istiyorum: «6785 
sayılı Kanuna aşağıdaki 8 madde eklenmiştir» 
deniliyor. Böylelikle maddelere ek madde ko
nuyor, numarası veriliyor. Binaenaleyh, bunun 
«6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 8 ek madde ek
lenmiştir» olması... («Ek maddeler» sesleri) 
Evet, yahutta «Kanuna aşağıdaki ek maddsleır 
eklenmiştir» şeklinde olması uygun olacaktır. 
Bu hususu lütfen bir takrirle düzeltme yoluna 
giderseniz, oya vazederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM KA-
RAAĞAÇLIOĞLU Afyon Kara'hisar) — Hay hay 
efendim. 

IBAŞKAN — Şimdi ek maddelere geçiyoruz. 
2 nci maddeyi verilecek takrire göre ayrıca oy
layacağım. 

Ek madde 1. — İmar planlarının tanzimin
de, planlanan beldenin ve bölgein şartları ile 
müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lü
zumlu otopark yerleri ayrılır. 

Otopar yapılmasını gerektiren bina ve tesis
lerin neler olduğu, toprak ihtiyacımın miktar, 

tespit olunup giderileceği ise imar talimatna
melerinde 'belirtilir. 

îmıa.r talimatnamelerinde bulunması gereken 
bu konu ile ilgili esaslar, İçişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma hakanlıklarının mütalaaları alın
mak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca tes
pit olunur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere 
lüzumlu otopark yari tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma 
ölçü ve diğer şartlar ile bu ihtiyacın nasıl 
izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark ye
ri, plana ve talimatname hükümlerine aykırı 
olarak ba§ka maksatlara taJhsis edilemez. Bu 
fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdir
de, belediyelerce yapılacak tebligat üzenine en 
geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mal 
sahibi, tebligata rağmen müddeti içerisinde ge
rekli düzeltmeyi yapmazsa, belediye encümeni 
kararıyle bu hizmet belediyece yapılır ve karşılı
ğı 54 ncü maddeye göre tafsil olunun;. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce kullanma izni alınıp, ruhsatname ve ekleri
ne ayları olarak başka maksatlara tahsis edil
miş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede 
sözü geçen talimatnameye göre otopark tahsi
si gerekenleri hakkında da yukardaki fıkra hü
kümleri uygulanır. 

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

2 nci madde ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 2 nin «6785 sayılı Kanuna aşağıda

ki ek maddeler eklenmiştir» şeklinde kabulünü 
arz ederim. 

İstanbul 
Riiat özfcürikçdne 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katıkyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM KA-
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karaibisar) — Katı
lıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
I BİNGÖL — Katılıyoruz. 
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BASRA'N — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde kanunun 2 nci maddesi: «Madde 
2. 67S5 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler 
eklenmiştir?» şekline girmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 
Ek madde 2. — Kapıcı dairesi ayrılması 

mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen 
ve sağlık şartlarına uygun olması, talimatne-
mede belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması 
lâzımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği 
gibi, nizamlarla aykırı yapılmamak şartıyle bah
çenin herhangi bir yerinde veya müştemilât bi
naları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi müstahde
min ikâmetine yer ayrılması halinde, bu yer
lerde de aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu mad
dede sözü gecen daireler hakkında da tatbik 
oiunur. 

Kerelere ve hangi binalarda kapıcı dairesi 
ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde gös
terilir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkerne, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunumuzun mühim maddelerinden bir 

tanesi de ek 2 nci maddedir. Yalnız Komisyo
numuzun kabul etmiş olduğu metin ile Millet 
Meclisinin kabul etmiş olduğu metin arasında 
bir fark vardır. Kanunun ve dolayısiyie mad
denin gayet rahatlıkla işleyebilmesi için Mil
let Meclisinin kabul etmiş olduğu ek 2 nci mad
denin, Komisyonumuzun çıkardığı 3 ncü fıkra
sını aynen okumak isterim: «Bu .madde hü
kümlerine uymadığı belediyece tespit olunan 
binaların sahipleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden itibaren iki yıl içinde yukarda-
ki şartları yenine getirmeye mecburdurlar.» 

Millet Meclisinin fcahul etmiş olduğu bu me
tin sosyal bir yarayı tedavi eden bir husustur. 
Aksi halde, bu kanunun yayımı tarihinden ön
ce insan sağlığına zarar verici nitelikte bulu
nan kapıcı yerlerini sosyal meskene, sosyal bir 
odaya, sosyal bir daireye geçirme imkânı olama
yacaktır. Komisyonumuzca kabul edilmeyen 
fıkrayı bir daha okuyorum: «*Bu maddeye uy
madığı (belediyece tespit olunan binaların sa

hipleri, bu, kanunun yürürlüğe girdiği gün
den itibaren iki yıl içinde yukardaki şartlan 
yerine getirmeye mecburdurlar,» 

Şimdi, Komisyonumuzun diğer fıkraları Mil
let Meclisinin kabul etmiş olduğu fıkralardır, 
yalnız bu hususu çıkartmıştır. Fıkranın mad
dede bulunmasında büyük bir yararlık vardır, 
bir sakınca da yoktur. İnşaat sahiplerine, bina 
sahiplerine, kat sahiplerine kapıcı dairesi ysp-
ma .mecburiyetini koyan bu hükümde ayrıca, 
varışa kaloriferci, varsa bahçıvanlar için de du
rum dikkate alınmış ve iki yıl gibi bir müd
det kaymak suretiylede bağlayıcı bir hüküm 
getirmiştir. Bu itibarla Millet Meclisinden ge
len metnin ek 2 nci madde olarak aynen ka
bulünde ibüyük bir zaruret olduğu kanısında
yım. Önergeme iltifat etmenizi saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM KA-
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karaıhisar) — Söz is
tiyorum, Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, önergeye ka
tılıp katılmamanız sorulduğu zaman izah sie-
bilirsiniz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Madde" üzerinde verilmiş bir öner
ge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 2 nin, Millet Meclisinde kabul edi

len metnin kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rıfat öztürlkçine 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kara-
ağaçlıoğlu, buyurun. 

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

Ek 2 nci maddenin Millet Meclisinden gelen 
şeklinin kabulü hakkında sayın arkadaşımızın 
izah etmiş olduğu gerekçeye iştirak etmek müm
kün değildir. Türkiye'nin sosyo - ekonomik şart
ları içerisinde, memlekette şehirleşmenin süratle 
devam ettiği istanbul, izmir, Ankara gibi büyük 
beldelerinde imar tatbikatlarının geniş çapta tat
bik edilmiş olduğu ve bu tatbikatta büyük mesa
feler kaydedilmiş olan yerlerde, bir hükmü ma
kabline teşmil etmek suretiyle kapıcılar için 
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İmar Kanunun talimatları istikametinde her
hangi bir tedbirin alınması aslında fayda ye
rine zarar getirir ve memleketin bu büyük bel
delerinde yeni bastan anarşilerin doğmasına ve
sile olur. Çünkü, imar tatbikatı dolayısryîe ar
salar son santimine kadar kullanılmış, 634 sa
yılı Kat Mülkiyeti Kanununun getirmiş olduğu 
icap içerisinde binalar, gayri menkuller daire 
sahipleri tarafından tesahup edilmiş ve dola
yısıyle iyi kötü bir kapıcı yeri tespit edilmiş 
ve sağlanmıştır. Bunun dışında yeni bir imkân 
sağlamak için ne yeriniz vardır, ne verilecek 
daireniz vardır, ne de kat maliklerinin bunu te
min edecek takatları vardır. Binaenaleyh, ye
ni bir beşerî münasebet içerisinde, hakikaten 
insanî duygularla yeni bir imkân getirilirken, 
geçmişte yüzbinlerce sayıda tatbikat görmüş 
olan bu kabil, kanun tariflerinin dışındaki 
kötü şarlarda oturan kapıcıları yenj bir imkâ
na sahip kılmak, bugünün maddî görüşü içeri
sinde, Türkiye'nin, ne İstanbul'da ne Ankara'da 
ne İzmir'de ne de Eskişehir gibi büyük beldele
rinde mümkün değildir. Ancaık; kanun bundan 
sonraki tatbikatlarda ilgililer bu kanuya eğil
meyi davet edecek nitelikte birtakım prensip
lere bağlamak suretiyle, Komisyonumuzca, ra
dikal bir görüş içerisinde yeni baştan tedvin 
edilmiş ve Türkiye'nin gerçeklerine uydurul
mak istenmiştir. 

Onun içindir ki, muhterem arkadaşlarımın 
Millet Meclisinden gelen metne değil, Türki
ye'nin içinde bulunduğu ıbugünkü sosyo - eko
nomik şartları da değerlendirecek ve hakika
ten kanunların çok ötesinde olan vakıaları, 
«yaşayan kanunlar» dediğimiz ıbugünkü tea
mülleri de değerlendirebilecek olan 'bu tedvin 
şekline iltifat gösterilmesini bilhassa istirham 
ederim. 

Bu, aslında memlekette yeni bir anarşi ni
zamını önleyecek nitelikte mühim bir madde
dir. Bunun üzerinde mutlaka durulması ve Ko
misyonun Yüksek Heyetinize takdim ettiği, 
tedvin ettiği şekilde bir karar istihsaline doğ
ru oylarınızın kullanılması her halükârda bu 
kanunun hayatiyeti bakımından ve mevcut 
olan sosyal dengenin bozulimaınası bakımından 
lüzumludur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yani, Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLEKT 

BİNGÖL — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan?, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İmar ve İskân 
Bakanı Serbülent ıBingöl. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGröL — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
eğer çok önemli bir madde olmasa idi huzuru
nuzu işgal etmek istemezdim. Bakanlık olarak, da 
bu maddeye karşı yerimizi almamız gerekir. 

Çoık insancıl bir düşünce ile hazırlanmış 
olan Millet Meclisi tasarısı (Senato Komisyo
nunda görüşülürken, geçmiş uygulamayı kap
sam dışı bırakan bir neticeye varmıştır. Bu
güne kadar Ibunu koruyan, kapıcılara sağlık 
şartları içinde insan haysiyetine yaraşır yaşa
ma şartını düşünmemiş olan hükümlerden bun
dan sonrası için tevakki etmemiz ve onlara as
garî yaşama şartını sağlamamız şüphesiz lüzum
lu ve gereklidir. Ancak; bugüne kadar hiç dü
şünülmemiş bir konudan bir anda bu noktaya 
gelmek ve geriye rücu etmek sunietiyle mev
cut binalar içinde aynı uygulamayı temin et
mek zor bir husustur. 

Komisyonda bu konu üzerinde uzun uzun du
ruldu ve onun getireceği faydaya karşılık geti
receği huzursuzluk da dikkate alındı. Eğer bun
dan sonra yapılacak yapılarda biz bunu te
min edebilirsek, daha evvel yapılmış olan ve bu 
imlkânı bağışlayacak olan yapılarda da adım 
adım bu husus gerçekleştirilecektir. O bakım
dan, bir ekstremden öbür ekstreme geçmenin en
dişesi karşısında, Hükümet olarak: Komisyo
nun bu görüşüne katılmak zorunluluğunu duy
duk. 

Saygılarımla. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hükü
metten bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Müzakeresi bitti Sayın öztürk-
çine, şimdi takrir üzerindeki muameleyi tamam
lıyoruz. 

Takrire Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ek madde 3. — Binaların zemin seviyesi al
tında kat kaşanmak maksadryle, bina cephe hat
tından yola kadar olan 'kısmamda zeminin kazanı
larak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşürül
mesine izin-verilmez 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bah
çeleri veya yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 met
reden daiha aşağıda teşekkül etmiş bulunan bi
nalarda bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçen
lerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarı
na talimatnamede belirtilen veya civarın ka-
rekterine göre 'belediyece tespit edilen şekilde 
bahçe duıvarı veya parmaklık yapmaya ve gere
ken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar, 

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

Ek madde 4. — Yolu yapılmış ve 'böndürler! 
döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokaklar 
üzeraideki binalı ve hinasız arsa sahipleri, ken
di gayri menkulleri önündeki yaya kaldırımım 
tespit olunan kota, bulunduğu şehir, bölge ma
hal ve yolun şartlarına uygun olarak belediye
ce tespit olunacak şekle ve malzeme cinsine gö
re yaptırmaya mecburdurlar. Tratuvar geniş
liği 3 metreyi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 
metrelik şerit için tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum 
görülen hallerde belediyelerce talimatnamede 
belirtilen şekil ve şartlar dâhilinde yerine geti
rilmesine mani teşkil etmez. 

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

Ek madde 5. — Yaya kaldırımların gerek 
bu kanunda, gerekse ilgili diğer kanunlarda 
yer alan istisnalar dışında, işgaline izin verilmez. 
Yaya kaldırımları istisna hallerinde dahi gere
ken şartlar yerine getirilmedikçe ve belediyeden 
izin alınmadıkça işgal olunamaz. 

İşyerleri ve benzerlerinde her* ne sebeple olur
sa olsun, belediyece tente yapılmasına izin veri
len yerlerde, bunların bordur hizasının dışına 
taşmaması ve en alçak kısma ile yaya kaldırım 
üst seviyesi arasındaki mesafenin 2,25 metreden 
aşağı düşmemesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 6. — Tarihî veya mimarî değeri 
bulunan han, hamam, kervansaray, konak, yalı, 
ev, imarethane, ibadet yeri ve benzerleri gibi es
ki eser veya tarM sanat yapılarının ve bunlar
la bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafazası 
gerekli çeşme, eski sokak ve meydanların mu
hafazasınla dair esaslar, Gayri menkul EsM Eser 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alı
narak, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma, İmar ve 
İskân ve Maliye balkanliklanyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından müşterek tespit olunur. 
Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili bakanlıklar 
bu yerlerden lüzumlu görülenlerini istimlâke 
veya istimlâk etmeksizin bakım ve onarımını 
temin etmek üzere sahiplerine veya diğer ilgili
lere gereken hallerde bedel ödemeye veya bu 
hizmeti bizzat yapmaya selâhiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafın
da imar planımda gösterilen veya planı olma
yan yerlerde İmar Nizamnamesinde veya Tali
matnamede belirtilen veya Gayri menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit edi
len mesafe içinde bulunup da istimlâki gereken 
özel mlüllkiyetteki binalı ve binasız arazi ve ar
saların istimlâki, belediye hudutları içinde veya 
mücavir sahalarda ise ilgili belediyelere, bu sa-

! Iıa,la,rm dışında ise özel idarelerle veya ilgili ba
kanlıklara veya Vakıflar İdaresine, eski eser
lerin altında, içinde veya bitişiğinde olup da, 
onların bakım ve onarımı için alınması, gereken 
veya eski eserlerle bir bütünlük teşkil etmek 
üzere muhafazası istenen gayri .menkullerin is
timlâki ise, bu eserlere bakmakla vazifeli am
me müesseselerine aittir. Bu fıkra şümulüne gi
ren yerlerdeki amme müesseselerine ait gayri 
menkuller veya bu müesseselerin idaresinde bu
lunan yerler özel mülkiyete intikâl ettirilemez. 

Herhangi bir belediyenin hududu veya mü
cavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada 
sözü geçen koruma mesafesine rastlayan am
me müesseselerine ait arazi ve arsalar hakkında 
da 31 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ek madde 7. — Beniz, göl ve nehir kenarla

rında 10 metreden az olmamak üzere îmar ve 
İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe da
hilinde hususî şahıslarca umumun istifadesine 
ayrılmayan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâ
ve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, 'bölgenin 
şartlarına ve mahallin özelliklerine göre, İmar 
ve İskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kuru
lu kanarı ile tespit ve ilân olunan sahalara ait 
İmar planları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeridi içerisinde kalan bilumum 
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, 
bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu 
binaların kullanma şekillerine dair esaslar, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının olumlu görüşü 
alınmak suretiyle, İmar ve İskân Bakanlığınca 
hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda 
sözü geçen imar planın esaslarına ve talimatna
me hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan ammeye ait binalı 
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete inti
kâl ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden 
doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel 
mülkiyet adına arazı ve arsa da kazanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Savın Özden, kimden soracak
sınız efendim? Hükümetten mi, Komisyondan 
mı? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu madde, 

öteden beri üzerinde durulan bir maddedir ve 
sahil şeritlerinin muhafazası fikrine müsteniden 
getirilmiş bir madde olduğu anlaşılıyor. Yal
nız, halen Türkiye'de muhtelif yerlerde sahilde 
inşaat yapılmaktadır, hatta Devletin bile yaptığı 
inşaat vardır. Bu maddenin yürürlüğü bu va
ziyette nasıl olacaktır? Yani, inşaata mani olu
nacak mıdır? Eski haklar, kazanılan haklar na
sıl telâfi edilecektir? Bu hususta izahat vermele
rini rica ediyorum. 
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| BAŞKAN — Sayın Bakan., 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Manzuru âliniz bulunan, ek madde 7, belki 
bu konuda memleketimizde alınmış ilk tedbir
lerdendir. Büyük bir çözüm getireceği iddia
sında değiliz; ancak, bugüne kadar herhangi 
bir şekilde himayeden uzak kalmış sahilleri, göl, 
nehir ve deniz sahillerini, hiç değilse bu kanu
nun tadili vesilesiyle teminat altına almayı uy
gun gördük. 

Biı- hususu daha arz etmek isterim: Hükü
met olarak, her türlü sahillerin korunması için 
ayrıca bir tasarı hazırlanmaktadır ve bütün sa
hillerin turizme açılması, dolayısıyle halkın isti
fadesine açılması ve özel mülkiyetin, vatandaş
ları bu sahillerden mahrum etmesini önleyecek 
bir tasarı üzerinde çalışılmaktadır. Orada çok 
daha geniş önleyici ve koruyucu tedbirleri bu
labileceğiz. Buradaki madde 7, o ana kadar ya
pılacak sahillerdeki inşaatı kontrol altına ala
bilmek ve geçici, bir devre ıoin bu himayeyi tesis 
etmek maksadıyle hazırlanmış bir maddedir; 
yoksa konuyu temelinden çezmemektedir. Bunu 
arz etmek istedim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 8. — Belediye hudutları ve müca
vir sahalar dışında bulunup da bölge planlama
sı veya sınaî veya turistik ehemmiyeti bakımın
dan veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti ve
ya civarının yerleşme nizamı dolayısıyle imar 
ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı gecen 
bakanlıkça hazırlanacak talimatname esasları 

I dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 
a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen 

şartlara uymayan ifraz ve tevhit muameleleri 
yapılamaz ve tapuya tescil edilemez. 

b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve ya
pılar, varsa planda, yoksa talimatnamede belli 
edilen maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, planda 
veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şartlara 

I uyması mecburidir. 
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d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için 
ilgili valiliğe dilekçe ile müracaat edilmesi ve 
bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesikala
rın eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımdır. 
Valiler bu müracaatları plan ve talimatname 
esaslarına göre incelettirip. 30 gün içerisinde 
cevaplandırılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen 
veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü gecen pla-n ve tali
matname hükümlerine uymayan yapılar, valilik
lerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri tara
fından en geç bir ay içinde mümkünse düzelti
lir, 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 
sahiplerince düzeltilmeyen tatbikatı veya yıktı
rılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım gideri 
sonradan yüzde on f azlasıyk sahibinden alınmak 
üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve bu 
maksatla yapılacak harcamaları özel idare büt
çesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 
sayılı il İdaresi Kanununun kendilerine vermiş 
olduğu, salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında 6785 sayılı imar Kanununun 
ilgili ceza hükümleri uygulanır. 

i) Ek madde 7 ele sözü geçen yerlerden be
lediye hududu ve mücavir sahalar dışında bu
lunanları hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir so
ru soracağım, efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok, 

Buyurun S'^yın öztürkçine, sorunuzu soru
nuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, (f) fıkrasında, yapılacak yıkım mas
raflarının özel idare bütçesinden alınacağı hük
mü vardır. Bu eski kanunda da vardı, Malu-

muâliniz Bina ve Arasi vergileri şimdiden son
ra artık Maliyeye yatırılacağına göre, özel idare
nin artık parası hemen hemen kalmıyor. Bu du
rum?, göre nasıl olacaktır? 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ar-
tukmaç... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÂDIK AE-
TUKMAÇ (Yosgat) — Sayın Başkanım, yıktır
ma yetkisi vilâyettedir. Vilâyet bu yetkisini kul
lanarak yıktırır, bedelini özel idareden öder; 
sonradan da alakalıdan bunu tahsil eder, para
yı. yerine koyar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu metinde (d) fıkrasının ikin
ci bendinde «yapılır» kelimesi aslında «yapılar» 
olduğu halde buraya «yapılır» şeklinde geçmiş. 
Bir matbaa hatası olduğu için, «yapılır» ı «yapı
lar» şeklinde düzeltiyorum . 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, ek 9 ncu madde Millei Meclisi met
ninde var iken, Komisyon bu ek maddeyi çıkar
mıştır. Bu ek maddenin tekrar konulması için 
bir takrir var, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisinin kabul ettiği ek madde 9'un 
ek madde 9 olarak kabulünü arz ederim. 

istanbul 
Eifat Öztürkçine 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İzahat 
vereyim, mi? 

BAŞKAN — İzaha lüzum yok. Komisyonun 
ve Hükümetin fikrini alalım, kâfi. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 
Komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, Komisyon olarak iştirak etmiyo
ruz. iştirak etmediğimizin gerekçesini de, mü
saade buyurursanız, Komisyonumuz üyesi Sa
yın Salih Tanyeri Bey Yüce Heyetinize arz ede
cek. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Salih 
Tanyeri, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SALİH TAN
YERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım : 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz İmar Ka
nununun bazı maddelerini değiştiren ve bu ka
nuna bazı maddeler ekleyen kanunun Millet 
Meclisince kabul edilen metninde, ek 9 ncu 
madde olarak. Hükümetten gelen lâyihada bu
lunmayan ve bir önerge ile teklif edilen bir hü
küm yer almıştır. Bu hükme göre, vaktiyle 
Bursa Kapalıçarşı yangınından sonra, Bursa 
Kapalıçarşısmm imar edilebilmesi için, sayın 
Bursa milletvekilleri ile bazı arkadaşlarının yap
mış oldukları teklif üzerine 1963 senesinde çıkan 
141 sayılı Kanunun, teşmilen, bütün Türkiye' 
deki gediklere uygulanması hükme bağlanmış
tır. 

Bu maddenin Komisyonda yapılan uzun tar
tışmalardan sonra çıkarılmalının muhtelif sebep
leri vardır. 

Bir kere, 141 sayılı Kanunun çıkması için 
öneride bulunan arkadaşlarımızın teklifleri üze
rine, içişleri Bakanlığı, keyfiyetin Millet Mecli
si Anayasa ve Adalet Komisyonunda müzakere 
edilerek mütalaaya bağlanması lüzumunu hisset
miş ve Anayasa Komisyonu bu husustaki müta
laasını. vermiştir. 

Anayasa Komisyonunun bu mütalaasında, ka
nunun her ne kadar Anayasaya aykırı olmadı
ğı tespit edilmişse de, Anayasanın 11 nci mad
desinde, bir hakkın özünün hiçbir sebeple ihlâl 
edilemeyeceği sebebiyle, bunun bir tazminata 
bağlanması zaruretine ve fakat bu tazminatın 
ihtisas komisyonu tarafından tespitine işaret et
tikten sonra; Komisyonumuz, bu gibi tsfiye 
muamelelerini engelleyen bir Anayasa ilkesinin 
mevcudolmamasma rağmen, genel hukuk ilke
leri gereğince bu gibi tasfiyelerin ancak zaru
ret olan hallerde yapılmasının uygun olacağı 
mütalaasında olup, bu sebeple ve kanun teklifi
nin gerekçesine de uygun olarak, teklifin 1 nci 
maddesini, tasfiyeyi sadece Bursa çarşısı yan
gını alanı içerisindeki zemin ve gediklere şâmil 
kılacak tarzda değiştirmenin uygun olacağı so
nucuna varmıştır. 

Demek oluyor ki, Anayasa Komisyonumuz, 
Anayasanın 38 nci maddesinde, mülkiyet hakkı

nın kamu yararına ve ancak zaruret hallerinde 
kısıtlanacağı genel esprisi içinde, bu gedik hak
larının tasfiyesinin ancak mahalline maksur 
olarak Bursa Kapalıçarşısı yangınından dolayı, 
imarda karşıya çıkacak gedikler için uygulanma
sını zarurî görmüş ve buna göre hüküm sevk 
etmiştir. 

Şu halde, henüz Türkiye'nin hangi şehirle
rinde ve vilâyetlerinde bu gediklerin mevcudol-
duğu kesin olarak bilinmeden, âm ve şâmil bir 
kanun çıkarılması, Anayasa Komisyonumuzun 
bu mütalaasj. muvacehesinde Anayasanın espri
sini zedeleyici mahiyette görülmüştür. 

İkinci olarak, 141 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde zemin hakkı sahiplerine ödenecek tazmi
natın vergi değerinin 6 misli olarak 1963 sene
sinde takdir edilmiş bulunmasıdır. 

Tabiatıyle 1963 yılında vergi değerinin 6 mis
li olarak takdir edilen kıymet, aradan gecen 10 
seneye yakın bir zamanda memleketimizde gay
ri menkul fiyatlarının alabildiğine artmış olması 
sebebiyle değişmiş ve dolayısıyle bugün 141 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin öngördüğü de
ğer, zemin hakkı sahibine ödendiği takdirde, ger
çek bedel mahiyetini kazanamayacak ve dolayı
sıyle Anayasanın hükümleri de bu noktadan 
zedelenmiş olacaktır, 

Diğer taraftan, Hicrî 1000 tarihinde memle
ketimizde uygulanmaya başlamış olan gedik 
hakları çeşitli mahiyetler arz etmektedir. 12 - 13 
cins gedik hakkı tespit edilmiştir. Bilhassa 
bunlardan muhdes gedik hakları, örfü belde ge
dik hakları, paftos gedik hakları gibi çeşitli hü
kümlere tabi olması lâzım gelen gedik hakları
nın, zemin haklarının gereği şekilde tespit edil
dikten sonra bir kanunla ilgaları, tasfiyeleri ci
hetine gidilmesi Komisyonumuzca daha uygun 
görülmüştür. 

Filhakika tespit edilebildiğine göre memle
ketimizde; İstanburda, eski taibir ile istanbul 
ve bilâd-ı selâsede; Bursa'da, izmir ve Manisa 
civarında çeşitli gedik ve zemin hakları mev
cut bulunmaktadır. 

Bunlardan istanbuldakiler örfü belde gedik
leri olarak tespit edilmiş ve 1328 tarihinde çı
kan bir kanunla bunlar tasfiye edilmiştir. Son
ra 141 sayılı Kanun 1983 senesinde bunu Bur
sa yangınından dolayı bir zaruret olarak ele 
almış; örfü belde, paftos ve diğer gedik hak-
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lan, semin hakları ayrımı yapılmadan Bursa-
ve civarında bulunan gedik haklarının tasfi
yesini öngörmüş; fakat demin de arz ettiğim 
gibi, Anayasa Komisyonumuz bunu şümullü bir 
şekilde ele almanın doğru olmadığını, yalnız 
Bursa Kapalıçarşısı yangınından dolayı husule 
gelen vaziyet dolayısıyle imar için gedik ve ze
min haklarının aynı şahısta toplanması sure
tiyle tasfiyesini uygun görmüştür. 

Şimdi, 141 sayılı Kanunun bu Anayasa Ko
misyonunun mütalaası muvacehesindeki takyi
di durumu, örfü belde gedik haklarına taallûk 
eder mahiyette görülmüş. Bu itibarla bunu teş
mil ettiğimiz takdirde, halen izmir ve Mani
sa'da ve belki diğer vilâyetlerde de vardır, bil
miyorum, oralardaki mahkemelerin bunu uygu
layarak, davaları bir sonuca bağlaması imkân 
dahilinde görülmemiştir. Çünkü örfü belde ge
dik hakkı olarak çıkacak olan kanunun, paf-
tos gedik haklarını tasfiye edip, etmeyeceği hu
susu gene bir ihtilâf konusu olacaktır. Bu iti
barla sayın arkadaşlarım, gerek bu gedik hak
larının çeşitlilik arz etmesi, gerek 141 sayılı 
Kanunun tazminat olarak tespit ettiği miktarın 
10 sene zarfında çok değişmiş olması sebebiyle 
zemin hakkı sahiplerinin mağdur edilmemesi, 
dolayısıyle Anayasamızın 11 nci ve 38 nci mad
deleri hükümlerinin zedelenmemesi için, bunun 
yapılacak incelemeler neticesinde ayrı bir ka
nun olarak getirilmesi ve bu suretle bu gedik 
ve zemin haklarının tasfiyesinin daha uygun 
olacağı, Hükümetten bunun temenni edilmesi
nin şayanı arzu olduğu kararına varılmış ve 
bu gerekçe ile ek 9 ncu madde kanundan çıka
rılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyonunun bazı izahatı ile 
takrire katılmadığı anlaşılmaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Madde 3. — 28 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin Vâkıflara ait 
arazi ve arsalarla ilgili hükmü ile 9 . 7 . 1956 
tarihli ve 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40 nci 
maddeleri ve gerek bu, gerekse diğer kanunla
rın bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Madde 4. -^ 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 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

4 ncü maddenin yeniden görüşülmesine 
mütedair olan takriri takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
70 - 1 sıra sayılı tasarının 1 nci çerçeve 

maddesine dahil olan 4 ncü madde yanlış ka
bul edilmiştir. 

Komisyonca tanzim olunan metinde 1 nci 
fıkrasının sonunda, (ve eğer kanalizasyon var
sa alınacak kanalizasyon ruhsatının..) ibaresi
nin metinde kalması gerekir. 

Buna göre, 4 noü maddenin yeniden mü
zakere edilerek, yanlışın düzeltilmesini ve Ko
misyon metninin aynen kabulünü saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin yanlış kabul 
edildiği gerekçesi ile maddenin müzakeresinin 
yenilenmesi talebedilmektedir. Maddenin müza
keresinin yenilenmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenlrr... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, neden yanlış kabul edil
miş ve nasıl düzeltilmesi gerekir, buyurun izah 
edin efendim. 

Komisyon Başkanı iSayın Karaağaçlıoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAZIM 

KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü maddenin bundan evvelki müzakere
leri esnasında değerli arkadaşlarımız geniş ma
nada fikirlerini serdettiler ve dolayısıyle mese
leyi vazuha kavuşturacak nitelikte kâfi mik
tarda aydınlanmalar yapılmıştı. Ancak, bu 
maddenin Millet Meclisinden gelen metni ile 
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Komisyonumuzun tedvin etmiş olduğu metin 
arasında çok küçük bir nüans farkı var. Fakat 
aslında tatbikatta çok mühim bir meseleyi hal
letmeye mütedair olan bu değişiklik, her halü
kârda istanbul, Ankara, İzmir ve buna müma
sil büyük şehirlerimizdeki imar tatbikatları 
için de cidden; inşaat yaptıranların, kat sahibi, 
ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük 
çapta canını yakan ve hatta uzun müddet mah
kemeleri dahi işgal eden nitelikte bir hadise
dir. 

Malumualiniz, ruhsatiyeye eklenecek olan 
tapunun ötesinde statik hesaplar, sıhhî tesisat
lar imarî projeler, bütün bunlar aslında yapıl
ması lâzımgelen hususlardır. Şöyle ki, statik 
hesabı yapılmadan bir binanın yapılmış olma
sı keyfiyeti, daha henüz maliklerinin binanın 
içerisine girmeden çökmesine vesile olacak 
kadar mühim bir hadisedir. Onun içindir ki, 
o binayı yapanlar evvelemirde o meseleye eğil
mek mecburiyetinde kalırlar; fakat kanalizas
yon ve pis suların bağlantısı ile ilgili olan bir 
husus vardır iki; bunlar iskân müsaadesi alınıp, 
tapular, irtifak hakları, her türlü muameleler 
yapıldıktan ve maliklerin katlara girişinden 
bir iki ay sonra sıkıntıları görülebilecek nite
likte olan hadiselerdir. Binaenaleyh, bunları 
peşinen bir hükme ve bir nizama bağlamak, do-
layısıyle de Türkiye'deki süratli şehirleşmenin 
yanı sıra, çok büyük çapta karşılaştığımız bu 
kabîl hadiselerin daha ruhsatiyenin verilmesin
de önanlaşmalar yapılırken 'halledilmesinde 
büyük zaruretler vardır. 

Millet Meclisi metni ile Komisyon metnini 
müsaade ederseniz okuyorum; Millet Meclisi 
metni: 

«Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye bir 
dilekçe ile müracaat edilmesi, tapunun ve varsa 
çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu kanuna 
uygun olarak hazırlanmış mimarî, statik ve te
sisat plan, proje, resim ve hesaplarından ge
rekli olanlarının eklenmesi lâzımdır.» 

Bunun arkasından Komisyonunuz şunu ek
lemiştir : 

«Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye 
dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu senedinin 
ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu 
kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, sta
tik ve tesisait plan, proje, resim ve hesapların

dan gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon 
varsa alınacak (kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi lâzımdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'da, izmir' 
de yapılmış olan binalarda öyle hadiselere 
raslanmıştır ki, bina yapılmış; fakat kanalizas
yonları anaşebekeye bağlanmamış, malikleri 
binaya geçtikten sonra bu kanalizasyonların 
dolması neticesinde akıntılarının caddelere ve 
şehrin diğer meskûn sahalarına yayılması su
retiyle, hem sağlığı, hem de yaşantıyı kötü ve 
tehlikeli bir hale sokmuştur. Binaenaleyh, bun
ları peşinen önleme maksadına matuf olarak, 
bilhassa sağlık, imar ve şehrin temizliği yönün
den kanalizasyon konusunun da ruhsatlarının 
ve projelerinin yine ruhsat alma işlemi ile bir
likte yürütülmesinde ve bunların bir kayda 
bağlanmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bu de
ğişikliğiniz maddenin neresine giriyor ve mad
denin fıkrasının son değişiklikle birlikte ala
cağı şekli lütfen okuyun, ve zapta girsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, 1 nci fıkrada Millet Meclisi metnine.. 

BAŞKAN — 1 nci fıkra yapılan ekleme ile 
birlikte ne şekil alacak onu ekleyerek okuyun, 
zapta girsin? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Okuyo
rum efendim : 

«Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye di
lekçe ile müracaat edilmesi, tapu senedinin ve 
varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu 
kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, sta
tik ve tesisat, plan proje, resim ve hesaplın
dan gerekli olanlarımın...» Eklenen kısım, 
«... ve eğer kanalizasyon varsa alınacak kana
lizasyon ruhsatının eklenmesi lâzımdır.» 1 nci 
fıkrada bu ibare eklenmiştir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Ko

nuşabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

Şimdi söz isteyenler lütfen?.. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ben 

de söz istiyorum Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl siz de söz isti

yorsunuz?... 
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İSA H. BİNGÖL (Muş) — iSoru efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın ıSalihoğlu ve Sa

yın Aîihocagil söz istediler. Sayın Bingöl ve 
Sayın öztürkçine soru soracaklar öyle uıi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben de 
söz istedim. Evvelâ ben istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hepsini beraber yazmam müm
kün değil Sayın öztürkçine. 

Bir dakika siz kürsüde iken soruyu sor
duralım, sonra sayım arkadaşlar konuşurlar. 

İSayın Bingöl buyurun efendim. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisi metnine, «... ve eğer kana
lizasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsatı
nın eklenmesi lâzımdır.» kısmını ilâvesini teklif 
ediyor Komisyon. Takrir de öyle. Komisyon 
Başkanı da bu konuyu izah buyurdular. Be
nim sorum şu; kanalizasyon teşkilâtı her evde 
yoktur ve çok pahalı bir sistemdir. Türki
ye'nin bugünkü yaşantısı içerisinde her halde 
bu mahduttur. Yok ise ne olacaktır? Şimdi, 
varsa kanalizasyon projeye eklenecek, yoksa 
ne olacak? 

BAŞKAN — Varsa hüküm koyuyor. Yoksa 
hüküm koymuyor. Yoksa bir şey yok. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Benim sorum 
şu; bir mevzuu halletmek dçin getiriyorlar, 
diğeri için nasıl bir şey getirecekler? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Arz ede
yim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) —SayınBaş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Yukarıda fıkranın üst tarafında «tesisat» 
deyincs, sihhî tesisatlar görülür. Bu sıhhî te
sisat projesinde, gerek pis su ve gerekse ka
nalizasyonların bina parselinin içerisindeki 
çıkışma kadar gösterilmiştir. Aslında kanali
zasyon varsa, şehrin genel kanalizasyonuna 
olan, o civardan geçen, ana kollektöre olan 
irtibatlarını şayet kanalizasyon yok ise, «fos
septik» tabir ettiğimiz çukurlar vardır ve 
çukurlarım projelere mutlaka sıhhî tesisat planı 
ile dinlendirme havuzlan, sızdırma havuzları 
dediğimiz birtakım tesisleri vardır; bu pro

jelerim yapılmasını murat etmişizdir. Bina
enaleyh, bu madde ile her ikisini de kapsa
yacak şekilde bir niştin tedvin edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın Salihoğlu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, 

Bu madde, bir takrir ile çıkarılmıştır. Ge
çen müzakerede Komisyon bu hususu getir
mişti. Ama, bu madde benim kanaatimce şu ta
sarıda en önemli bir maddedir. Şimdi Sayın 
imar ve iskân Bakanı ve Bakanlık ilgilileri belki 
buna katılmayacaklar. Ben, tatbikatındaki biz
zat şahidolduğum bir meseleyi anlatmakla öne
mini belirtmiş olacağım. Kadıköyde 16 daireli 
bir aparman yapmış bir yapıp satıcı. Benim 
akarabalarımdan birisi de oradan bâr daire al
mış. Dışarıdan bakıyorsunuz şahane bir bina. 
imrenir insan, o kadar güzel, içindeki bütün 
tesisatların hepsi modern hepsi güzel; lüks bir 
inşaat. Bu yapıp satıcı; sıhhî tesisat diye şimdi 
belki söylecekler, sıhhî tesisat projelerini de 
vermiş tabiî ruhsat alırken. Ama bulunduğu 
sokakta eskiden yapılmış ve satıha yakın boru
lar döşendiği için bodrum aşağıya düşmüş ve 
tabiatıyle bu bağlantı çeker vaziyette olmamış. 
Bunu en yakın noktadan oraya bağlamış. Böyle 
bir tesis, bina dolduktan sonra bir, iki ay ça
lışır. Zaten, borular taşır o çalışan şeyi. Niha
yet, iki aydan sonra bu patlak veriyor ve mah
kemelere, belediyeye düşülüyor. Ben de Bele
diye Reisi ile bu meseleyi görüştüm; geldiler, 
açtılar, baktılar ve yukarıya doğru bağlandığını 
gördüler. Tabiî, mümkün değil... Neticede mah
keme kararıyle tabiî, yeniden üçüncü şahıs 
olan yapıcıya dönülmüş. Bunu avukatlar bilir 
tabiî. Karmakarışık bir iş. 150 metre ileride 
anakollektöre bağlanması zarureti ile karşılaş
tılar. Ama, o anda o kattaki daireleri alan kişi
ler muazzam paralar ödemek mecburiyetinde 
kaldılar. Tabiî, mahkeme devam edecek, ondan 
alınacak falan,.. Onun için bunun can alıcı nok
tası buradadır. Kanalizasyonu proje ile, tıpkı 
mimarî proje gibi ibraz edip onun da ruhsatı 
alındıktan ve hatta iskân raporu verirken o 
bağlantının da hakikaten teknik şartlara uygun 
olup olmadığını tetkik ederek verilmesinde çok 
büyük zaruret vardır. O bakımdan arkadaşlarım
dan rica ediyorum. Hakikaten, bunu talimatna-
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melerle daha da tahkim edici vaziyette getirmek j 
kaydıyle kabul etmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar. 
Sayın Salihoğlu'nun beyanatıyle vaziyet an

laşılmıştır. Fakat içtüzük gereği Sayın Başkan 
Hükümete soruyor. «İştirak ediyor musunuz» 
diyor. Hükümet iştirak etmeyince, tabiî kıy
metli arkadaşlarımız da ona göre bir hüküm 
vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Şimdi ben 
bilhassa buradan endişe ettiğim için konuşuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; maddelerin kanun
larda, kitaplarda yazılı olması kâfi değil. Tat
bikata bakmak lâzım. Tatbikat nasıl cereyan 
ediyor, ona bakmak lâzım. 

Şimdi Sayın Salihoğlu arkadaşım misâl ver
di, ben de bir misâl vereceğim. Çünkü zanne
diyorum, Bakanlık mensubu arkadaşlarımız di
yorlar ki; «Bir bina yapılmak üzere bir projeyi 
Belediye Fen işlerine sunduğumuz vakit, zaten 
o projede kanalizasyonun nereden geçtiği, nasıl 
olduğu bellidir.» Bunun aksini söyleyenler de 
var. Müteahhit hangi parsel üzerinde bina ya
pacaksa, yâlnız oranın ruhsatnamesini veriyor
lar, kanalizasyon hiç belli değildir diyorlar. 
Sonradan müteahhit münasip bir yerden bağlar, 
diyenler de var. Biz, tatbikatta olan hadiseleri { 
Komisyonda ileri sürdük ve orada bulunan ar
kadaşlarımız ve hatta Komisyonun dışından iş
tirak eden arkadaşlarımız muvafık buldular ve 
Belediye Yapı Kontrol Dairesinden mühendis, I 
mimarlar da çağrıldı. «Biz bunu böyle yazıp 
koyuyoruz, bunda isabet var mıdır?» diye sor
duk, onlar da «isabet vardır; konulmasında 
çok büyük fayda vardır» dediler. 

Şimdi arz edeceğim. Biliyorsunuz, umumi
yetle Ankara'da ve büyük şehirlerimizde müte
ahhitler apartman yapmakta ve daireleri sat
maktadırlar. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz apart
man dördüncü katma kadar yapılmış. Üçüncü 
katı alıyorsunuz, bir başkası geliyor ikinci ve I 
birinci katlan alıyor. Fakat sizin, alıcı olarak 
kanalizasyondan biiç malumatınız yok ve olamaz I 
da arkadaşlar. Yani, kim gidip müteahhitten 
daire satınaldığı vakit bütün tef erruatıyle buna 
vakıf olacak? Buna imkân yok. Zaten bir J 
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heyecan içinde, başını sokmak için acele ediyor. 
Efendim, satıyor musun? Satıyorum. Tamam. 
Alıyor ve ondan sonra ayrılıyor. Tabiî, para da 
veriyor ve bir de bonolarla kendisini müteahhi
de bağlıyor. Yine biliyorsunuz arkadaşlar, iskân 
belgesi, yani yapı bittiği takdirde iskân belgesi 
ve diğer teferruat, resmî muamelât ikmal edil/ 
dikten sonra daire alanlar içine girmiyor. Ba
kıyor ki bitmiştir, giriyor içine daire alan. Hat
ta müteahhidin elektriği falan vardır, onu da 
kullanıyorlar ve bilâhare izin belgesine ve saire-
sine teşebbüs ediyorlar. Bütün tatbikat da böy
ledir. Hiç bir daire alan kimse resmî muamele
sini ikmal ettikten izin belgesi falan aldıktan 
sonra dairenin içine girmemektedir. Bunlardan 
evvel dairenin içine girmektedir. 

Şimdi dikkatinizi şuna çekmek isterim. Dai
reyi aldınız; sonra içine giriyorsunuz. Müteah
hide diyorsunuz ki, «Hadi bakalım, resmî mua
melesini bitirelim.» Bakıyorsunuz, müteahhit di
yor ki; «Beyefendi, daha bazı meselelerimiz, 
bazı ihtilâflarımız var,» «Nedir?» diyorsunuz. 
«Efendim, bu kanalizasyonun geçtiği yerlerdeki 
mülk sahiplerinin muvafakatini almak lâzım.» 
diyor. Peki, al diyorsunuz muvakatini. Diyor 
ki; «Beyefendi, her ikisi bir yerde; kendilerinin 
kanalına bağlanmasına müsaade etmiyorlar.» 
Çünkü, müteahhit onlara sormadan, (Zaten mal 
sahiplerinin de çoğu bulunmuyor) kiraya falan 
vermiş, onlara sormadan kanallarına bağlamış. 
O zaman Yapı - Kontrol yahut Fen Dairesi de 
diyor ki, «Bu apartmanın kanalını nereye bağ-
ladınızsa, bağladığınız apartman sahiplerinden 
yahut arsa sahiplerinden muvafakatname geti
rin, iskân belgesi vereyim.» Tabiî, getirmek 
mümkün değil. Mal sahiplerinin her birisi bir 
yere gitmiş, imkânsız. Bu suretle de bu kanuna 
da koyduğunuz gibi, izin belgesi almadan otur
mak mecburiyetinde kalıyor. Sonra, yapılan bu 
binanın kanalizasyonu başka şahısların arsa ve 
bahçelerinden geçmek suretiyle anakanala bağ
lanacaktır. Bazen hiç sormadan geçiriyorlar ba
zen de geçiremiyorlar. Çünkü, bina bittikten 
sonra kanalizasyonu bağlıyor. Bina bitecek, bi
lâhare kanalizasyonu bağlayacak. Nitekim hep 
öyledir. Binalar bittikten sonra bağlıyorlar. O 
zaman mal sahipleri müteahhidin karşısına ge
çiyor ve «bırakmayız» diyorlar. Artık, duruma 
göre, otuz bin, kırk bin, elli bin, yüz bin lira 
tazminat isteriz, diyorlar. Ondan sonra, zaten 
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müteahhit bir de kanalizasyonu getirmiş oluyor I 
ki, o zaman daha büyük ihtilâflar çıkıyor ve bu 
suretle daire alanlar müteahhidin bir nevi hile
sine maruz kalıyorlar ve rahatsız oluyorlar. 

Şimdi ne diyoruz?.. Diyoruz ki, bir bina ya
pacaksa ve kanalizasyonu şahısların arsasından, 
bahçesinden geçecekse, zaten bidayette binaya 
ruhsatname almak için götürüldüğü vakit aça
caklar planı ve belediye mühendisleri bunu gö
recektir. 

O zaman mühendis müteahhide; «Bu binanın 
kanalizasyonu bizdeki haritaya, plana göre şu 
şahısların arsalarından geçmektedir. Binaenae-
leyh, git, bu arsa sahiplerinden muvafakatlarmı 
getir.» diyecektir ve böylece eğer muvafakatna-
meyi getirmezse ruhsatnameyi vermeyecektir. 
Ruhsatını vermeyince binayı yapmayacak ve 
alıcıların da canını yakmayacaktır. Bu itibarla 
kanalizasyon nereden geçecekse evvelce bilin
mesi şarttır. Başkasının arsasından mı geçecek, 
yoksa belediyenin yerinden mi geçecek, bu belli 
olacaktır. Buna dair ruhsatı belediyenin kanali
zasyon dairesinden alacaktır ve ruhsatnameye 
ekleyecektir. Bundan sonra da fen dairesi ona 
ruhsatını verecektir, bu şekilde de kimsenin cam 
yanmayacaktır. Bunun böyle yapılmasında bir 
mahzur da yoktur. 

Benim arz edeceğim hususlar bunlardı. Bu 
çok mühim bir maddedir, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
G-enel Kurulumuzca kabul edilen dördüncü 

madde, kanatime göre kanunun işleyişi bakı
mından da bir mahzur tevlit etmeyecektir. Şöy
le M; 

Dördüncü maddenin en son fıkrasındaki ve 
parantez içerisinde yazılı olan husus; (Bu kanun
da geçen ruhsatiye ekleri tabirinden, dilekçe 
ile beraber belediyeye verilen ve ruhsatiye ile 
birlikte tasdik edilen mimari, statik...» tabiri 
bizi ilgilendiren konu değildir, «ve tesisat plan, 
proje,..» Bu, bizim konumuzu ilgilendiren bir 
tabirdir. 

Şimdi, «tesisat plan» ı denince bazı arkadaş
larım bunu Genel Kurula, binanın içerisinde ya
pılacak su tesisatı, elektrik tesisatı ve saire ola
rak kabul ettirmek istiyorlar. Kabul ettiğimiz 
16 ncı maddede, bir yapıya iskân maddesi alı

nabilmesi için bazı şartlar vardır. Yapının ruh
satiye ve eklerine uygun olduğu, fenm ve sağ
lık hususlar bakımından kullanılmasında mah
zurları görülmediği kısmı mad&ed9 sarahatle be
lirtilmiştir. Ancak bunlar tamamlandıktan son
ra bina için kullanılma izni verileceğime göre, 
ayrıca, «..ve eğer kanalizasyon varsa alınacak 
kanalizasyon ruhsatı..» tabirini kullanmaya lü
zum yoktur. Millet Meclisinin kabul ettiği me
tin kanuna yine bir esneklik vermektedir ve ra
hatlıkla işleyebilecek bir hükümdür. Çünkü, 
«tesisat p7an» ı dediğimiz husus; su, elektrik te
sisatı değil, fennî tesisatların tamamını içerisine 
alan durum olup, önünden kanal geçiyor ise ka
nalım da elbette ilgili kanala bağlayacaktır 
manasına gelir. Yok, kanal oradan geçmiyor ise, 
anakollektöre 500 metre mesafe var ise, bu ka
nuna göre «varsa kanalizasyon» deniyor ve o za
man vatandaşa da 500 metrelik bir mesafede ka
nal yapma imkânını vermiş oluyoruz. Halbuki 
kanal olmadığına göre; ki, kabul ettiğimiz 35 
nci madde kanunun anamihrakını teşkil eder 
demiştik, bu maddeye göre kanalizasyon yok
sa, fosseptik çukurlarının yapımı imkânı vardır. 
Eski kanunda bu imkân yoktu. Ama, bu imkân 
sağlandığına göre, «..eğer kanalizasyon varsa..» 
demeye lüzum yoktur. Zaten kanalizasyon yoksa 
fosseptik çukurları yapılacaktır; kanal önün
den geçiyor ise, o zaman da otomatikman kana
la bağlanacaktır. 

Bu itibarla dördüncü madde olarak kabul 
ettiğimiz madde yerindedir, kabulünde bir sa
kınca yoktur; Hıfzısıhha Kanununa ve İmar 
Kanununa da uygundur. 

Kabul edilen metnin aynen kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurunuz. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 

Sayın Komisyon Başkanlığına sormuş oldu
ğum soruda, kanalizasyon projesi bulunduğu 
takdirde bu konunun değerlendirilmesi bir de
receye kadar mümkün olabilir idi. Fakat bugün 
Türkiye'nin bir çok yerleşim merkezlerinin bü
yük bir ekseriyetinde kanalizasyon tesisleri 
yoktur. Pahalı bir tesistir, içme suyuna bağlıdır 
ve değişik sebepleri de mevcuttur ve kanalizas
yon yoktur. Bu takdirde ne olacaktır? 
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Bu takdirde mutlaka bir fosseptik yaptırıl
ması mevcudiyeti vardır. Fakat burada, bu ko
nuda bir serahat yoktur. Bendenizin fikri, sayın 
Komisyon Başkanının ifade ettikleri gibi değil
dir. Millet Meclisinden gelen birinci fıkranın ay
nen kabulü ve araya; «Yapı ruhsatiyesi veril
meden önce binanın kanalizasyon bağlantısı
nın, yoksa, (yani bu mahalde yerleşim merke
zinde kanalizasyon yoksa), yapılacak fossep
tik projesinin de tasdiki lâzımdır» şeklinde bir 
fıkra ilâve edilirse, kanalizasyon bulunan yer
lerde kanalizasyon anakollektörüne bağlama 
projesini tatbik ettirmesi, olmadığı takdirde bir 
fosseptik projesinin de tasdik ettirilip, ondan 
sonra ruhsatiye verilmesi gereğini temin etmiş 
olur. 

Bu suretle her iki maksadın tahakkuku müm
kün olur. Bu yönü ile ilgili olarak Başkanlığa 
bir takrir sunuyorum; iltifatınızı istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı Serbülent 

Bingöl, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Burada şimdiye ikadar ortaya atılmış konu
lara ve bunun çözüm yollarına, bir istisnası 
hariç, iştirak etmemeye imkân yoktur. Şüphesiz 
kanalizasyon,, yapılarımızda bugüne kadar 
belki en çok ihmal edilmiş ve en çok sıkıntısı 
çekilmiş bir kesimdir. Bunu yapmayalım ve
yahut da yapılmasını temin edecek hükümleri 
getirmeyelim demek, evvelemirde imarcı olma
mak demektir. Buna katılmamaya imkân yok. 

Ancak, burada getirilmiş olan hüküm, bir
çok belediyelerin elinde işlemeyecek bir halde 
kalacaktır. Şöyle ki, «.... eğer kanalizasyon 
varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi lâzımdır.» diyor madde metni. Belediye
nin bir yapı projesi ortaya çıkmadan kanali
zasyon ile ilişkisini kurmaya imkân yoktur. Bu
nun bir çıkar yolu vardır, ki,, İstanbul'da bir
çok yerde uygulanıyor, Mecarî Dairesinden da
ha evvel bilgi alınır, kanalizasyonun kotu alı
nır, ona göre yapı projesine, bir de kanalizas
yon bağlantı projesi eklenir ve bu proje evvelâ 
Mecanî Dairesinden geçen ve ondan sonra da 
yapı ruhsatının alınmasında bir önşart olarak 
gelişir. 

Yüksek Heyetinize çıkar yolu göstermek ve 
işleyecek bir sistemi ifade etmeyi ben bir va
zife telâkki ediyorum. İzin verirseniz bir Hü
kümet üyesi olarak benim teklifim şu olacak; 
kanalizasyona burada gereken önemde değinil
miştir ve çözüm aranmıştır. Ancak;, bizim, bu 
çözümü bu fıkra yerine, 57 nci maddeye göre 
hazırlanacak yönetmeliklerde yerine getirmemiz 
pekâlâ mümkündür ve kanalizasyon bağlantısı 
tespit edilmemiş ve gereği yapılmamış, bir pro
jenin belediyelerce ve belediye imar müdürlük
lerince tasdik edilemeyeceği şartım da getiririz. 
Bunu ihmal etmemize imkân yoktur. Fakat, 
buradaki hali ile belediye ile vatandaş arasın
da devamlı çekişmeler meydana gelecektir ve 
sağlayacağı fayda kadar da mahzur getirecek
tir. Halbuki diğer şekli; bu maddeye fıkrayı 
eklemeden, yönetmeliğe terk etme şıkkını kabul 
ederseniz, biz bunu yönetmelikle pekâlâ sağla
rız. 

Arzım bundan ibaret. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani saym Bakan, bu verilen 
önergeye iştirak etmiyor musunuz? Maddenin, 
kabul edilmiş şekli ile kalmasını mı istiyorsu
nuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Evet, öyle arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, tekrar maddenin 
Millet Meclisinden gelen şekline dönülmesi 
mümkün değil, madde kabul edilmiş. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — 1 nci fıkranın 
Muhterem Başkanım. 

BAŞKAN — Olsun efendim. Kabul edilmiş. 
Binasnaleyh, bu maddenin tekrar müzakeresi 
şekline inkilâbeder. Sadece müzakerenin tek
rarı, ilâve edilmek, yani tashih edilmek iste
nen husus hakkındadır. Diğer kısımlar uzun 
uzadıya bundan evvelki celsede müzakere 
edilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiş. Bi
naenaleyh, artık o müzakereye hürmet etme
miz gerekir. Şimdi, tekriri müzakere bir ha
talı kabulden bahsederek, bu hatanın düzel
tilmesi şeklinde olduğu içindir ki, tekriri 
müzakerenin öyle olması iktiza eder, aksine 
bir şey olamaz, zaten bu husus müzakere edi
liyor. Bu itibarla, sizin önergenizi oya vazede-
meyeceğim. 

İSA H. BİNGÖL (Mus) — «... Ve eğer 
kanalizasyon varsa, alınacak kanalizasyon ruh-
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satmm eklenmesi lâzımdır.» ibaresi Millet 
Meclisi metninde olmadığı içip. kısaca izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Ancak, sizin hak
kınız, teklif edilen düzeltme şeklini de düzel
tirse, yani o cümlede şu veya bu noksan veya 
fazladır, şu şekle konursa bu düzeltme daha 
iyi olur, şeklijnde inhisar etmek iktiza eder. 

(Sizin takririniz ise bütün maddeyi şümu
lüne aldığı cihetle, müzakeresi daha evvel ya
pılmış ve kabul edilmiş olan madde üzerine bu 
takririnizi getiremeyeceğim, özür dilerim. 

Şimdi, verilen düzeltme takriri üzerinde 
müzakere yapılmıştır. Başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Şimdi, bu önergeye, yani tashih 
şekline Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — İş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, iştirak ediyor 
musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — iSayın Hükümet iştirak etmi
yor. Maddenin kabul edilmiş şekliyle kalma
sını, yani bir hatamın mevzuubahsolmayaca-
ğı, kabul edilen metnin de maksada kifayet 
eieceği noktasında israr ediyor. 

Takririn bu tashih şeklini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edepıler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Kabul edilen takrirdeki de
ğişik şeklin ilâvesiyle (ki, o ilâve zapta girmiş
tir Komisyon Başkanının ağamdan) 4 ncü mad
deyi... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, metin olarak okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Metin olarak okundu ve zapta 
girdi efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hayır efen
dim, metin olarak o kendisi söyledi, siz Baş
kanlık Divanı olarak okuyun. 

BAŞKAN — Pekâlâ 4 ncü maddeyi okutu
yorum : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için 
belediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu 
senedinin ve varsa çapın gösterilmesi ve di
lekçeye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış 
mimarî, statik tesisat plan, proje, resim ve 
hesaplarından gerekli olanlarının ve eğer ka

nalizasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsa
tının eklenmesi lâzımdır. 

istisna olarak, nerelerde ve hangi haller
de tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ib
raz edilmesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 

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

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

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tabi
rinden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen 
ve ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimarî 
statik ve tesisat plan, proje, rejim ve hesapları 
anlaşılır.) 

BAŞKAN — Madde bu şekle getirilmiştir. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi içerisinde bulunan 4 ncü 
iç maddenin değişiklik şekliyle tekrar oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarınıaı tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, gündemimizin diğer maddelerini 
görüşebilmemiz için Hükümetin hazır bulun
ması gerekmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayıp Başkan, 2 nci 
maddenin içinde ek maddeler vardı, onları da 
oylamak lâzım. 

BAŞKAN — Oyladım efendim. 

2. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. 
Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/573; C. Senatosu 
1/60) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi ; 
7.3. 1972) 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
elendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki 77 iS. iSayılı kanun tasarısı 
tabedilmiş, sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Müstaceliyeti sebebiyle gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, öncelik ve ivedilikle görü-
şhnesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 77 S. Sayılı tasarının günde
me alınmasını oylarınıza arz «diyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. («Teklif sahibi yok» sesleri.) 

Bakarız efendim. iSayın Turizm Bakam bu
radalar, Komisyon Başkanı veya sözcüsü?.. 
(«Yok» sesleri.) 

Müsaade buyurutn, yoksa tabiî görüşme
miz mümkün olmayacak. Yok mu efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Olma
dığına göre aramaya lüzum var mı? 

BAŞKAN — Yok. Dışarıda olabilir. Mühim 
bir kanundur, çıkarmamızda fayda vardır. O 
bakımdan müsamahanızı rica ettim. 

Diğer maddeye geçiyorum. 

S. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kundan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu (10/37) (1) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin (B) «Tüzük gereğince bir defa 

görüşülecek işler» başlığı altında 5 nci madde
de tmar ve iskân Bakanlığıyle ilgili olduğu; 
Komisyon Başkanı, sözcüsü ve önerge sahibi de 
hazır bulunduğu için, bugün görüşülmesini tek
lif ederim. 

tçel Senatörü 
Lûtfi Bilgen 

(l) Araştırma Komisyonu raporu tutanağın 
sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Demin arz ettiğim sebepten, 
yani gündemimizde mevcut mevaddm görüşül
mesine, Hükümetin ilgili üyeleri bulunmadığı 
cihetle imkân olmamıştı. Ancak bu madde için 
zaten takrire lüzum da yok, Sayın İmar vs is
kân Bakanı vj Komisyon Sözcüsü ve Başkanı 
buradalar. Bu itibarla gündemimizdeki bir mad
deyi de çıkarmış olalım. 

Eapor daha önce sayın üyelere dağıtılmış
tır. Bu hususta komisyonun izahatını rica ede
yim. Komisyon Başkanı Sayın Karaağaçlıoğlu, 
buyurun. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım ; 

Komisyonumuzun bu konuda yapmış olduğu 
çalışmaları aşağıda sizlere arz edeceğim şekil
de, raporla gerek Başkanlığa, gerekse arkadaş
larımıza bildirmiştik. Okuyorum ; 

«İçel Senatörü Sayın Dr. Lûtfi Bilgen'in 
Mersin ili Gülnar ilçesi Belediyesinin gecekon
du önleme inşaatları dolayısıyle yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukların tespiti için Anayasanın 88 
nci ve Senato içtüzüğünün 133 - 138 nci madde
leri uyarınca mezkûr konuda bilgi edinilmek 
üzere bir Senato araştırmasının yapılmasını is
teyen 4 . 11 . 1970 tarih ve 10802 sayılı öner
gesi üzerine Cumhuriyet Senatosunun 18.5,1971 
gün ve 69 ncu Birleşiminde tespit edilen komis
yonumuz 9 . 6 . 1971 tarihinde toplanarak ara
larında iş bölümü yapmışlardır. 

Başkanlığa Kâzım Karaağaçlıoğlu, Afyon 
Karahisar üyesi, sözcülüğe Sayın Mehmet Va
rışlı Adalet Partisi Konya Üyesi, Kâtip Üyeliğe 
Lütfi Bilgen Cumhuriyet Ha'k Partisi içel Üye
si, Üye Sami Küçük Tabiî Üye... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, raporu 
mu okuyacaksınız efendim. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hayır, raporu okumayacaksı
nız efendim. Rapor hakkında izahat vereceksi
niz. Rapor dağıtıldı, herkes okndu. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇOĞLU (De
vamla) — O halde efendim, sonucu takdim ede
yim, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Evet efendim, lütfen. 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De

vamla) — Sonuç olarak arzedeyim. 
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Raporda görülen ve yüce heyetinize takdim. 
edilen raporda açık olarak ifade edilen husus
lar muvacehesinde şu sonuca komisyonumuz 
varmıştır: 

Yukarıda evrak üzerinde ve mahallinde ya
pılan inceleme sonunda arzetmeğe çalıştığımız 
bir takım gerçekler muvacehesinde önergede 
iddia edilen hususları da içine alacak vüsatta 
şümullü bir soruşturmanın yapılmasına zaru
ret görüldüğü kanaatmda olduğumuzu saygıla
rımızla arzedoriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu karar bütün 
komisyon üyelerinin ittifakı İle alınmıştır ve 
bu hususta araştırma açılmasının kabulünü say
gı ile arzederim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, öyle şey. Bu 
Araştırma açılmış, komisyon raporu verilmiş. 
Tüzüğümüze göre rapor verildikten sonra gün
deme alınır ve müzakeresi yapılır. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Pardon efendim. 

BAŞKAN — Şimdi o safhadayız. Siz bu hu
susta izahat verdiniz. Dediniz ki, biz, iddia edi
len hususları tespit ettik, komisyon olarak bu 
karara vardık. Buna itiraz eden olursa olur, ol
mazsa mesele kapanır gider. Soruşturma, Meclis 
Soruşturması ayrı bir statüye tabidir, O, tüzük 
gereğince o şekilde bir işleme tabi tutulur. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, arzettiğimiz sonuç
lar muvacehesinde gerekli müzakerenin yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 

HÜOTÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, arkadaşlarımız müştereken bir araş
tırma yapmışlar. Gülnar ilçesinin Belediyesi ge
cekondu önleme gölgesinde yolsuzluk olduğuna 
dair müştereken karar vermişler. Ve hiç bir ta
nesinin muhalefet şerhi de yoktur. Yani diyor
lar ki, «Evet burada yolsuzluk var» Ben Komis
yondaki bulunan arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, insanın içi yanıyor, 
üzülüyor. Şu bakımdan üzülüyoruz; Senatomu
za bir çok araştırmalar geldi. Bu araştırmalar
da arkadaşlarımız müştereken yolsuzluk oldu
ğunu iddia ettiler, ortaya sürdüler ve bu ra
porlar da kabul edildi. Ama raporlar kabul edil
dikten sonra ne oldu? Mesele bunda. Raporlar 
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kabul edildikten sonra zabıtlara geçti, dosya
nın içerisinde kaldı. Bütün senatör arkadaşla
rımız buraya çıktıkları ve Türkiye'den bahset
tikleri vakit, Türkiye yolsuzluklar ülkesidir, 
derler. Arkadaşlar, Türkiye'deki huzursuzluğun 
yegâne âmili de bu yolsuzluklardır. Vardır 
Türkiye'de yolsuzluklar, işte bir tanesi maydan-
da. Bu senatör arkadaşlarımız muhtelif parti
lerden oldukları halde, yalan mı söylüyorlar?.. 
Gitmişler mahallinde tetkik etmişler; yolsuz
luk var. Eğer Türkiye'yi düzeltmek istiyorsak, 
eğer Parlamentonun şeref ve haysiyetini ayakta 
tutmak istiyorsak ve Türkiye'de faziletli bir 
idarenin kurulmasını arzuluyorsak, mutlaka, 
mutlaka bunlara neşter vurmak lâzım. Ben 
şimdi sayın Bakana sorarım. Burada yolsuzluk
lar olduğunu sayın Bakan da ifade ediyor, baş
kaları da söylüyor. Ne oldu, bu memurlar hak
kında ne muamele yapıldı? Rica ederim, arka
daşım da söyledi, sanki taltif ediliyor gibi her
kes yerli yerinde oturuyor. Yerli yerinde otu
ruyor, insaf.. Yerli yerinde oturursa, çaldığı 
bu adamın kesesine kalırsa, Türkiye düzelir mi? 
Bence, 12 Marttan sonra iktidara gelen Nihat 
Erim Hükümetinin birinci vazifesi, hakikî ic
raatı, hakikî reformu Türkiye'deki yolsuzluk
lara paydos demesidir. Türkiye'deki haksızlık
ları ortadan kaldırmasıdır, Türkiye'deki suiis
timalleri önlemeğidir. Suiistimal yapan insanla
rın da cezalarını vermesidir. Şu memleketimiz
de kıpırdama oluyorsa, genç nesilde üzüntü olu
yorsa, genç nesil yarına ümitsizlikle bakıyorsa, 
emin olunuz Türkiye'nin yolsuzluklar memleke
ti haline gelmesinden ileridir bu. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müsaade bu
yurur musunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Buyu
run. 

BAŞKAN — Bu mesele bir usul meselesidir. 
Eğer zatıâliniz bu Komisyonun vermiş olduğu 
rapor üzerinde, araştırma üzerinde konuşuyor
sanız müsaade edeceğim. Komisyonun isteği so
ruşturmadır, ayrı bir statüye tabidir, müsaade 
ederseniz ben onun prosedürünü Tüzüğümüze 
göre arz edeyim. Meseleyi kısa keselim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Onlar müzakere istemiyorlar, 
onlar soruşturma istiyorlar. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efen
dim, soruşturma istiyorlar. Ben de oraya geli
yorum. Bu rapor buraya gelmiş midir sayın Baş
kan?. 

BAŞKAN — Evet. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki, 

raporu okuduk mu? 
BAŞKAN — Evet. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Orada 

yolsuzluklar var mı? 
BAŞKAN — Evet. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz se

natör olarak yolsuzlukların üzerinde durulması
nı ve siyasiler değilde, siyasilerin dışındaki me
murlar hakkında Bakanlığın muamele yapıp 
yapmadığını söylemem lâzım, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben bu

nun dışına çıkmıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen devam edin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz 
de bundan müştekisiniz; herkes bu işten müşte
ki. 

Arkdaşlar, bütün milletlerin yıkılışı ahla
ken dejenere olmalarından ileri gelmiştir. Yani 
kanunların bir tarafa atılıp da suiistimallerin 
ayyuka çıkmasından ileri gelir. Bizim bozulma 
devrimizde, bu böyle olmuştur, koca bir impa
ratorluğu yemişizdir. Şimdi Türkiye Cumhuriye
tin 50 nci yılını kutlamağa hazırlanıyor. Cum
huriyetin 50 nci yılma adım adım bastığımız 
bir devirde emin olunuz Türkiye'de hiç bir za
man bu kadar çok yolsuzluklara rastlanmamış
tı ve bunlar da bu kadar müsamaha ile karşılan
mamıştı. Bakanlık sandalyesine oturan her ar
kadaşımıza yakın mevkilerde bulunan insanlar 
yolsuzluk yaptığı halde, müdüranı, bilmem nesi 
ona vesile oldukları halde ne mahkemeye gittik
leri var, ne haklarında bir takibat yapıldığı var. 
Hepsi sandalyasmda oturuyor. Nasıl olur bu yol
suzluklar önlenebilir?. 

işte sayın Başkan, siyasî ilgililer soruşturma
ya tabi tutulacak; fakat soruşturmanın dışında 
buna vesile olan ve buna sebebolan, belediye re
isi dahil, o dairenin müdüranı dahil, bunlar 
hakkında ne muamele yapılıyor? Bunları, rica 
ediyorum ben bunların vazifelerinden alınıp, 
derhal adliyeye sevkedilmesi lâzım. Ondan sonra 
da, ibreti âlem için milletin bunu gözü ile gör- j 

mesi lâzım. Rica ederim, bunların hiç birisi ya
pılmıyor. Bence Nihat Erim Hükümetinin sebe
bi hikmeti budur, bu dairelerdeki yolsuzlukları 
temizlemesidir. Pirinci ayıklar gibi ayıklaması-
dır. Millet böyle yolsuzluk yapan münevverler
den kurtulsun. Haysiyetli, şerefli olan bu mem
leketin çocukları yok mu? Onlar gelsin bu ma
kamlara. Ben, bunu Hükümetten istirham edi
yorum. Mutlaka ve mutlaka, Komisyonun sayın 
Başkanının da ifade ettiği gibi, mevzuun yeri 
burası değildir. Raporu Büyük Millet Meclisine 
götürerek soruşturma istemesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş-

kanunca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ; 

Çok kısa huzurunuzda kalacağım. Sayın Di-
keçligil konuşmasaydı zaten söz almayı da dü
şünmüyordum. 

Bu konu ihalesinden, düşünülüşüne, işin uy
gulanışına kadar yanlış götürülmüş, üst kade
meler tarafından kötü denetlenmiş ve Genel Mü
dürlükteki muhasip hanımın; bir defa daha Yü
ce Senatoya arz etmiştim, Danıştay ile ilgili iş
lemleri vardı, muhasip hanımın eşi için yalnız 
burada değil, Kırşehirde ve zannederim Muğ
la tarafında da, (onların tahkikatları da açıl
mıştır) eşinin lehine çıkar sağlamıştır. Bu çıkar 
sağlamada bendenizin kanaatine göre üst kade
mede bulunan genel müdür yeterli denetimini 
yapmamıştır. Bu soruşturmanın şümullü olarak 
açılması, üst kademede oturup alta sorumluluk
ları atarak, bazı imza yetkilerini vererek kendi
lerini kurtarma hastalığında bulunan idarecile
re kadar götürülmesi gerekli olduğu içindir ki, 
bunda şümullü bir soruşturmaya ihtiyaç var
dır. 

Ne garip tecellidir ki, burada adı geçen Ol
cay Oybir, birinci defa sayın Nakipoğlu'nun, 
işten alması dolayısıyle Danıştay dan göreve 
iade kararını almıştı. Yine Yüce Senatoda Ba
kan olarak arz etmiştim; «Ben görevden alaca
ğım, gerekçeleri sağlamdır. Gerekçeler sağlam 
verilmediği için Danıştaydan karar alınmamış
tı. Sağlam gerekçe ile işinden aldığım zaman 
Danıştaydan karar alamayacaktır.» demiştim. 
Aynı şeyi yaptık ve Danıştaydan karar alama-

I di. Fakat teessürle ifade edeyim ki, Millet Mec-
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lisiade imar ve İskân Bakanlığı bütçesi tenki-
dedilirken Danıştayı etkilediğim ve bu üyeyi de 
haksız olarak görevden aldığım yolunda bir 
grup sözcüsü ifadelerde bulunmuş idi. Tanrı 
daima beni mükâfatlandırıyor. İşte o bahsedi
len, müdafaası orada yapılan, bu yolsuzluklara 
iştirak eden kişi motor elemanıdır burada. Ora
da da bendeniz tenkidedilmiştim, çok ağır ten
kidedilmiştim. Hesabını veremedim, bu fırsat
ta hem bu konuyu Yüce Senatoya arz etmiş olu
yorum, hem de bunun gibi daha başka önemli 
olayların mevcudolduğuna ve bunlara değerli 
meslektaşımın çok hızlı bir şekilde eğileceğine 
eminim. Bu konuda son söz olarak şunu söylü
yorum: Komisyonun Başkanı sayın meslektaşım 
Karaağaçlıoğlu «ekseriyetle» dediler. Ben bura
da oy birliği ile görüyorum. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MU
SA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Oy birliği ile. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Oy birliği ile almış oldukları şümulü, kapsamlı 
araştırmanın üst kademelere kadar götürülme
sinde büyük yarar vardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz. 

Sayın Kalpaklıoğlu, Komisyon üyesisiniz. 
Raporun lehinde mi konuşacaksınız? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Lehinde. 

Yalnız müsaade ederseniz arkadaşlar mese
lenin içyüzüne dokunmadılar. Gayet kısa, 3 da
kikada izah edeyim ki, arkadaşlarım komisyon 
ne yapmış, ne etmiş tereddüdünden (kurtulsun
lar. Bunun için söz aldım. Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon teşekkül 
ettikten sonra içimizde vazife taksimi yaptık ve 
Gülnar ilçesine kadar gittik. 

Gülnar'da gördüğümüz manzara şu: Güzel, 
şirin, evleri bahçe içinde dağınık bir ilçe. Ev
ler o kadar dağınık ki ,arkadaşlar, ilçenin mer
kezinde evler kısmen sık, fakat hemen bu kü
çük merkezin dışındaki evler, mahalleler met
relerce, kilometrelerce birbirinden uzakta ve 
büyük bağ bahçe içerisinde. Dağınık bir kasa
ba... Yani, şunu demek istiyorum; gecekondu 
bölgesini tefrike lüzum ve ihtiyaç yok. Aralık
lar o kadar boş ki, bahçe içindeki evin etrafı 

3, 5, 10 tans daha büyük ve bahçe içinde evler 
yapılacak kadar geniş. Kasaba bu kadar geniş 
bir saha üzerine kurulmuş, Ama buna rağmen, 
herne hikmetse tutmuşlar,, dağın tepesinde, hem 
de 5 Km. uzakta, birkaç minare yüksekliğinde 
büyük birdağm tepesini gecekondu bölgesi ola
rak tespit ederler ve kasabanın ta yukarısın
dan kıvrıla kıvrıla muhayyel bir yoldan orayı 
gecekondu önleme bölgesi olarak tespit ve tâ
yin ederler. Bunun için müracaat ederler; gelir 
zamanın vekili, vekâleti kimse tutarlar buraya, 
gecekondu önleme bölgesi diye milyonlarca lira 
parayı da verirler. 

Uzun izahata geçmiyorum. Başka bir talip 
çıkar, başka arsa satmak isteyen olur, birbiri
ne bunlar düşerler, çok daha ucuz fiyata daha 
müsait arsalar varken, gecekondu önleme mın
tıkası olarak, burası daha pahalıca alınır. Çün
kü hep ifadeleri aldık, uzun uzun tahkikat yap
tık. O detaya geçmiyorum. Tabiî bu kasabanın 
içi aylarca dedikodu ile çalkalanır. «Niçin bu 
kadar para verildi, ne lüzum vardı?» denir. 

Yalnız gördüğümüz içler acısı manzara şu 
arkadaşlar; bir dağın tepesi, küçücük bir ka
zanın gecekondu önleme bölgesi oluyor, oraya 
milyonlarca para harcanıyor, veriliyor. Oraya 
da ne bir parselasyon, ne bir yol, ne bir su, 
ne bir elektrik,, ne bir enerji hizmeti gitmiş. 
Sadece istimlâk edilmiş. Zira, bu gidişle belki 
50 sene, belki 100 sene sonra da, ilçenin nasıl 
gelişeceği belli olmaz ama, o dağın tepesine 
kimse çıkmaz. Çünkü o kasaba şehir olacak, 
yüzbinlerce nüfus taşıyacak, dolacak ki, dağın 
tepesine hini hacette lüzum hâsıl olsun. Zanne
diyorum o dağın tepesine yolun yapılma mas
rafı, şunu bunu da o arsanın bedelinden bir
kaç defa daha fazladır. 

Muhterem arkadaşlar, biz yanlız bu konu
yu tahkik etmedik. O sırada tahkikat mevzuu-
muzun içine girdiği için bir su, elektrik mev
zuu da var. Şehrin bir de yol mevzuu var. 
Görseniz tretuvar taşları diye dizdikleri taşla
rı, hayret edersiniz. Şu kadar küçük, yuvar
lar dere taşlarını bir araya getirmişler, yol di
ye yapmışlar. Üstünden silindir geçmemiş, üs
tüne herhangi bir çimento, asfalt konmamış, 
yapılmamış. Afedersiniz, yol diye yaptıMarı 
yerden hayvanların dahi gitmesi mümkün de
ğil. Yılankavi şekilde, eğri büğrü, yol. Gayrî 
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ciddî; dereden bir su gelse hepsini alır götü
rür. Su yollarını görseniz muhterem arkadaş
lar; su yolu diye yaptıkları yerlerde, borula
rın kimisinin üstünü toprakla lalettayin dol
durmuşlar, kimi yerde 1, 2, 3 metrelik demir -
çelik iborular üstü açık duruyor. Kışın ne yap
tılar bilmiyorum, sonradan kapattılar mı? iki 
tane su deposu yapmışlar, içi sıvanmamış, içi
ne motoru konmamış, elektrik tesisatı oraya 
kadar gitmemiş, elektrik tellerinin kimisi ge
rilmiş, kimisi gerilmemiş; direklerin kimisi 
yerde, kimisi ayakta. Bunlar zannediyorum, ka
bul edilmiş diye milyonlarca para yatırılmış. 
Bunları bizzat gözlerimizle müşahade ettik 
muhterem arkadaşlar. Gezdik, Belediye Reisini, 
Belediye Encümen üyelerini aldık getirdik. De
dik ki; «Sizde hiç vicdan, merhamet yok mu? 
Milletim milyonları buraya gömülüyor. Bunları 
nasıl kabul ettiniz? Bunlar nasıl oldu? Bu pa
ralan nasıl buraya yatırdınız? Hiç olmazsa 
bunların bir tekini ikmal edeydiniz de, bu mil
letin parası şu işe yatırıldı ama, şu hizmet de 
görüldü denseydi.» 

Arkadaşlar, bölgenijn ne elektrik işleri ya
pılmış, ne yolları yapılmış... Gecekondu önle
me bölgesi yapılmış ve parsellenmiş ki, buna 
sureti mutlakada ihtiyaç yok. Biraz evvelki 
izahatımla evlerin dağınık bir şekilde ve 
bahçe içinde olduğunu ifade etmiştim. Böy
lece milletin parası çarçur edilmiş. Eğer her 
yerde Türkiye'nin parası bu şekilde sarfe-
dilse, çok kısa samanda memleketimiz çok 
büyük zarara duçar olur. 

Muhterem arkadaşlar, şurası bir hakikat ki, 
Devlet memurları zannettiğimiz gibi, her yer
de vazifesini yapıyor değiller. İmar ve İskân 
Bakanlığının Umum Müdüründen Şube Müdü
rüne kadar bu işle ilgili memurlarının büyük 
vebal altında kalmış oldukları çok acı bir 
gerçektir. 

Bu kimselerden bir tanesi Allah rızası için 
bu işle alâkadar olup da, ne oluyor dememiş. 
Bir sürü memur bölgeye gidip tahkik etmiş; 
Umum Müdürü gitmiş, Şube Müdürü gitmiş, 
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mühendisi gitmiş, fakat hepsi bölgeyi bu ha
liyle görmüş oldukları halde o paraları nasıl 
tahsis etmişler, işlerin ikmali için bu paraları 
vermişler ve niye ikmal ettirmemişler? Bu hu
suslar kimsenin aklının ereceği bir mesele de
ğil, insanın ağzı âdeta açık kalıyor, hicran 
içinde kalıyor. Bizden evvel bölgeye Bakan
lıktan bir sürü müfettişler gitmiş, tahkik he
yetleri gitmiş, raporlar verilmiş; fakat kimse 
dinlememiş, neticeye varılmamış. Zamanın ve
kili bu tahsisatları nasıl vermiş? Ben mesele
nin içine girmek istemiyorum; bir karı - koca 
hikâyesi var, bir müteahhit hikâyesi var, bir 
muhasebeci kadın; yok şunun şeyiymiş, fi-
lânmış, omun hatırı için verilmiş verilme
miş mevzuları var. O msvzu, o karı - koca ara
sında kalır, onların hususî münasebetleri, mev
zu o değil. Mühim olan şu, o müteahhit na
sıl bu işi noksan olarak teslim ediyor, na
sıl bu işleri yapmadan milyonlarca lirayı Dev
letin kasasından çekiyor ve bununla ilgili tef 
tişe gidilmesine rağmen, müfettişler görme
sine rağmen, raporlar verilmesine rağmen, na
sıl yukarı makamlardan buna «olur» denili
yor, bu paralar veriliyor, milletin parası böyle 
çarçur oluyor? Bölgeye zevk içinde gittik o 
güzel kasabayı gördük; fakat milletin para
sının böyle çarçur edildiğini görüp, hicran için
de döndük. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz iste-

yeın sayın üye?.. Yok. Raporun müzakeresi 
bitmiştir. Yalnız, Komisyon böyle bir neticeye 
varmış ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 12 ve 14 ncü maddeleri gere
ğince bir veya birkaç üye, Birleşik Toplantı 
Başkanlığına Meclis soruşturması açılması için 
müracaat edebilir. O işlemi yapıp yapmamak 
hususunda ilgili arkadaşlar tabiatiyle serbest
tirler. 

Başka görüşülecek bir madde bulunmadığı 
cihetle 9 . 3 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,54 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1972 ıSalı 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 

ve Plân Komisyonunda açık ibulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (G/527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Balkanımdan sözlü sorusu (6/96<6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

•6. — Cumhuriyet Senatosu îstaufbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

7. — Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

8. — Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ('6/967) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın-
'dan sözlü sorusu (6/576) 

il<2. —• Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

113. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, sporumuzun son günlerdeki durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/579) 

ll5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük -muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Ay diner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, emekli aylıklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/1) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nm, mesken ve diğer bâzı so-
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runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/4) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Bağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince .kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161; 
C. Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 7 . 3 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu 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) (Dağıtan*. 
tarihi : 26 . 7 .1971) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari ilim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/1) 

7. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş»5 

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) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
1 .2.1972) (Ret) (Bitiş tarihi : 1 1 . 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 Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) (Ret) 
(Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe,ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309; 
Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 57) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
14 . 3 . 1972) 



X 2. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve CurMmri-
yet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/500; C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69) 

(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
24 . 3 . 1972) 

X 3. — Nüfus kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye almmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cum
huriyet Senatosu 1/50) (S. Sayısı : 75) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 3 . 1972) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı s 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Uîaştıroıa 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 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 810 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

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

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk 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 değişiklik'er yapılması hakkında kanun tasarısı»; Komisyo
numuzca, 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 aksaklık1 arla karşılaşılmıştır. Bu 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 

70-1 
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çok defa uygulama sırasında görevlilerin çeşitli anlam ve yorumlarla vücuda getirdikleri farklı 
muameleler veya iş sahiplerinin mevzuatta yer alan elâstikî hükümlerin daima kendi lehlerine 
tecellisini talebeden davranışları bu düzensizliğin âmilleri olmuştur. Bu nedenle, kanundaki boş
lukların Anayasamızın ışığı altında giderilmesi gereği meydana çıkmıştır. 

Komisyonumuz; Millet Meclisinden gelen metni enine boyuna incelemiş ve ayrıca, bir Alt Ko
misyon teşkil ederek, bâzı maddeler üzerinde de özellikle ve titizlikle durarak bir sonuca varmış 
ve gerekli düzeltmeleri ve ilâveleri yapmıştır. 

B) 1 nci maddede zikredilen kanunun madde numaraları arasına 2 nci ve 25 nci maddeler 
de eklenmiştir. 

C) Komisyonumuz, Millet Meclisi metninde dikkate almmıyan 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, ruhsatiyenin belediye
nin hangi organı tarafından müracaat sahibine ve.ileceğine dair bir hüküm yoktur. Bu sebeple uy
gulamada, tereddütler hâsıl olmuş lüzumsuz ve çeşitli işlemlere başvurulmuştur. Ajncak, izin vermek 
yetkisi; icraya ilişkin bir tasarruftur. Bu nedenle, ruhsatiye vermek yetkisinin; Belediyenin icra 
organı bulunan Belediye Başkanına aidolması lâzımdır. Nitekim, Danıştayımız, bu konudaki içti
hadını şu suretle belirtmiştir: «Bu izinleri vermek yetkisi icraya ilişkin bir tasarruf olmak itiba
riyle İcra organlarına aidolmak lâzmıgelir... İnşaat izinlerinin Belediye Meclislerince veya Bele
diye Encümenlerince müzakere edilerek karara bağlanması için de hiçbir kanun hükmü yoktur. 
Şu halde inşaat ruhsatı verilmesi hususundaki yetki Belediye Başkanına aidolduğu 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 ncı 
Daire, 9 . 4 . 1962. 957/2364 - 962/1390). 

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

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

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

Pis su mecralarının kanalizasyon şebekesine veya genel fosseptiğe bağlanması veya yağmur 
suyu mecralarının bundan tanıamiyle ayrı olarak yapılması hususuna taallûk eden projelerin de; 
diğer mimari ve tesisat projeleri gibi, inşaattan önce Belediye İmar Müdürlüğünce veya yetkili 
fen dairesince tetkik ve tasdik edilmesi, kullanma izni verilirken de bu konunun önemle incelenme
si gerekmektedir. 

Gerçekten, yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye verilecek dilekçeye; vesika plân, proje ve 
hesaplardan hangisinin eklenmesi lâzımgeldiği 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 kanalizasyona veya genel fosseptiğe bağlanması ve yağ
mur su mecralarının bundan tanıamiyle ayrı olarak yapılması hususları» nm eklenmesi uygun 
mütalâa edilmiştir. 

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

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

2. Altıncı iinaddenin (A) bendi üçüncü fıkrasındaki (Şahıs veya idareden) ibaresi, (Gerçek 
veya tüzel kişiden) şeklinde düzeltil.nıiiştir. 

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

lesi eklenimliştir. 
b) İkinci fıkradaki (dâva açılarak) ibaresi metinden çıkartılmıştır. 
c) Üçüncü fıkradaki : (katileşir) kelimesi, ı kesinleşir) şeklinde değiştirilmiştir. 
4. Onbirinei maddenin dördüncü fıkrasındaki : (yukarıdaki fıkrada) ibaresi yerine (yönetme

likte) kelinıesıinlin konulması, aynı maddenin 5 nci fırasındaki (6830 sayılı) değiminden sonra 
('istimlâk) kelimesinin eklenmesi uygun görülmüştür. 

5. Kullanma iznine (İskân raporuna) taallûk eden. 16 nci madde Komisyonumuzca, derinle-
mesine yenliden 1/ır incelemeye tabi tutularak yeni. bir hüküm tesis edilmiştir. Bu konudaki 
gerekçemiz şudur : 

a) Yapının tamamının veya bir kısmının sadece ruhsatiye ve eklerine uygun olması ve 
kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından mahzur görülmemesi, Koınisyonuımuzca kifayet
siz bir hüküm telâkki edıilmliştir. 

Her hangi bir dâirenin (bağımsız bölümün) ikmal edilmiş olmasına rağmen bu dairenin 
pek yakından tilgilli 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 alamadığı ve ayrıca bu yüzden 
mütaahhit ile sonu gelmez bir ihtilâfa düştüğü ve hattâ büyük zararlara, uğradığı uygulamada 
her zaman görülen bir vakıadır. Bu mahzurları gidermek ve sonu gelmez uyuşmazlıkları önle
mek için maddenin (B) bendine 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
4 ncü maddesine göre anayapıda ortak yer olaıak kabul edilmiş yerieıiin do tamamlandığının 
anlaşılmış olması şartı konmuştur. 

b) Pis su mecralarınım kanalizasyona veya. fosseptiğe bağlanması veya yağmur suyu mec
ralarının bundan ayrı olarak mütalâa (-dilmesi imlinde1, bilhassa büyük şehirlerimizdeki apart
manların altlarını su baskınından korumak mümkün olacaktır. Çünkü şiddetli ve sağanak halin
deki yağmurlarda, eğer yağmur suyu ımecraları kanalizasyona bağlı ise, ani olarak çoğalan su
lar kanalizasyonu tıkayarak alt katlana taşmakta ve böylelikle vatandaşlar büyük ölçüde zarar
lara mâruz kalmaktadırlar. Bu mahzuru önlemek için maddeye (C) bendi eklenmiştir. 

c) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 ucu maddesinin 2 nci fıkrasına göre anagayri-
menkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız bir veya 
birkaç bölümü üzerinde kat ımülkiiyeti kurulamamaktadır. 

Kat Mülkiyetinin kurulması için ise, aynı Kanunun 12 nci maddesine! göre, ana gayrimenkulun 
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 ana gayrimenkulun yönetimini düzenliyen ve kat mülkiyetini kuran 
malik veya ınıâllikler tarafından imzalı bir Yönetim Plânının eklenmesi şarttır. 

Uygulamada, bâzı kötü niyetli kimselerin Yönetim Plânını imzalamaması veya kullanma 
iznini almaması sebebiyle diğer paydaşların çok müşkül duruma düştükleri ve mahkemeler nez-
dlnde dâvalar açmak suretiyle haklarını uzunca bir süre aratmak zorunda kaldıkları ve çeşitli 
masraflara katlandıkları her zaman görülen ve bilinen vakıalardandır. 
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Belirttiğimiz bu mahzuru gidermek ve paydaşlara huzur sağlamak düşüncesiyle maddeye 
(D) bendi eklenımiştir. 

'6. Kullanma izni alınmadan kullanılmaya- devam olunduğu taktirde evvelemirde. Belediye
ce bu 'kişiye bir meihil verilmesi; bu -mehil içerisinde kullanma izni alınmadığı taktirde, SCO' -
5 000 liraya kaklar para cezasının tekrar alınması ve her tekerrürde aynı minval üzere ceza ve
rilmesi esası Komisyonumuzca kabul edilerek, ııg nei maddcuin 2 rjei fıkrası bu düşünceye uy
gun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

(7. :26 nci maddede şu şdkilde düzeltime ve değişiklik yapıldı. 
•a): Gerek tatbikatçıların ve (gerekse vat andaçlar in madde metnini daha iyi anlıyacağı ve 

ifade edeceği düşüncesiyle ımaddenin; A, B, C, D ve E bentleri şeklinde yazılması uygun görül
müştür. 

ib) imar ve î'sikân Bakanlığı ile Turizm ve Taaıt.ma Bakanlığı 'arasımda gerekli işbirliğini 
sağlamak düşüncesiyle, (D) bendine: «Bu yerlerden Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca İmar ve 
İskân Bakanlığına bildirilecek; olan saihalara raslıyanlarda yapılaea^ plânlama çalışmalarından 
önce adı ge^en Bakanlığın görüşü alınır.» Şeklinde ikinci bir fıkranın eklenmesi uygun mütalâa 
edilmiştir. 

c) (D) bendinin birinci satırındaki (ayrıca) kelimesi ile OdaO edatı metinden çıkarılmıştır. 
8. 28 nci, 29 ncu, 32, 34, 35 ve 37 nei maddelerde redaksiyon bakımımdan bâzı ufak cümle 

ve ibare ve kelime değişiklikleri yap~lm]ştır. 
9. Bugünkü uygulamada, her hangi bir adadaki arsadan birisinin tevhid veya ifrazı yapıldığı 

halde, aynı adada ve aynı nitelikte bulunan diğer bir arsanın tevhid veya ifrazı iotomatikmaıı 
yapılmamakta ve bundan da vatandaş zarar görmekte idi. Bunu önlemek düşüncesiyle, Komis
yonumuz; 3:9' ncu maddeye ikinci fıkra olarak : «aynı a dalda, aynı nitelikte bulunan arsalardan 
birisinin tevhid veya ifrazı yapılmışsa diğerlerinin de, mal sahibinin müra>catı üzerine, yapılma
sı meciburidir.» Hükmünün konulması uygun görülmüştür. 

l'O. 41 nci, 45 nci, 48 nci maddelerde esas metne müessir olmıyaıı, redaksiyon bakımından, 
ufak bâzı değişiklikler ve ilâveler yapılmıştır. 

E) 2 nci maddede yazılı 9 madde 8'e düşürülmüş ve metin bu suretle düzeltilmiştir. 
<F) Ek maddelerde yapılan ilâve ve değişiklikler de aşağıda arz ediilmistir. 
il. Ek madde l'de : 
a) 4 ucü fıkranın 2 nci satırındaki (tesis) kelimesi (inşa) olarak değiştirilmiş tir. 
(lı) Bu maddeye 4 ncü fıkra olarak şu meitin eklenmiştir: «Ancak, trafik veya şehircilik açı

sından parsel dâhilinde yapı için lüzumlu otoparkın sağlanamaması halinde belediyelerce bu 
maksatla ayrıca planlanacak otopark sahaları masraflarına, 3rönet'nıelikte, tâyin olunacak esas
lar dairesinde katkıda bulunmak veya yine bu otopark sahaları ile yeterli hukukî bağlantıları 
sağlamak kaydiyle parsel işinde otopark sahafı aranmaksızın inşaata müsaade edi'lebi^ir. Be
lediyeler bu otopark sahalarını 2 nci fıkra gereğince düzenleneedk talimatnamede tesbit edi
lecek süreler içinde gerçekleştirmek zorundadır.» 

Maddenin son fıkrasının 1 aci satırındaki (ruhsatname) kelimesi (rullısa'tiye) 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 kadar ki, bu mecburiye-
ti'-i kanunun neşrinden önce yapılmış binalara teşmili fevkalâde mahzurludur. Böyle bir mecburi
yet konulduğu taktirde, kat mülkiyetine geçmiş apartman daireleri sahiplerinin, kapıcı dairesi
ni kanunun istediği şekilde yapmak imkânından maihrum olmaları halinde, çok 'büyük sikıntı-lara 
düşecekleri bir gerçektir. Böyle bir hükmün bilsassa büyük şehirlerimizde büyük huzursuzluklar 
yaratacağına şüpöıe yoktur. Ayrıca, vaktiyle imkânları derecesinde kapıcı dairesi yapmış olan 
kimselerin yeni bir mükellefiyet altına sokulması adalet ve hakkaniyete uygun düşmez. Bu 
seJbeple, Komisyonumuz, Ek Makide 2 nin 3 ncü fıkrasının metinden çıkarılmasını uygun görmüş
tür. 
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3. — Ek Madde 6 daki, (Kültür Bakanlığı) ismi (Millî Eğitim Bakanlığı) olarak değiştiril
miştir. 

4. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının işbirliği yapmalarını sağ
lamak düşüncesiyle Ek Madde 7 nin 3 ncü fıkrası: «Bu saka şeriti ilerisinde kalan bilûmum arazi 
ve arsaların kııilanılınıası, ifraz ve tevhidi, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mevcutların 
genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu binaların kullanıma şekillerine dair esaslar, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak tali
matnamede belirtilir.» Şeklinde değiştirikniştir. 

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

6. —• Ek Madde 9 un kanun metninden çıkarılıması uygun görülmüştür. 
Bilindiği üzere, gedik ve zemin ha.kla.ri; Osmanlı İmparatorluğu devrinde, İstanbul ve Bur

sa gibi büyük şehirlerde ticaret ve sanayi erbabının üıtiyacını karşılamak gaye ve maksadiyle 
teessüs etmiştir. 

Gedik hakkı sahipleri, haklarının taallûk ettiği gayrimenkulun bütün hukukî tasarruflarına 
sahibolmuş ve malik sıfatiyle fasılasız zilyed de bulunmuşlarıdır ve buluıumaıktadırlar. 

Zemin haklarının sahiplerine senelik muayyen ve cüzi bir icare bedelini gedik sahibinden ta
lepten başka bir menfaat sağlamaması, gedik ve zeminlerin teessüsünden itibaren aradan uzun 
zaman geçımosi sebebiyle işbu idarelerin ka.yden takip ve binnetice istihsali imkânsızlığı gibi 
sebepler zamin haklarının sahiplerince intikal ve tedavüllerinin ihmaline müncer olmuş ve hattâ 
bu yüzden muahharen yapılan kadastro tahrirlerinde bu nevi gayrimenkullerin zemin hakları
nın sahipleri dahi ne kaviden ve ne haricî yapılan itcıtkikatla tesıbit edilemiyerelk kadastro kütük
lerinin tanziminde kütüğün ımalik sütununa gedik sahibi ve zemini belli olanların da beyanlar 
hanesine şerh verilmek, zemin sahibi bulunmıyan 'gayrimenkul]erin de beyanlar hanesi açık bıra
kılmak suretiyle muamele yapılagelmiştir. Kanunun gerekçesi, Bursa Çarşı yangınının ortaya 
çıkardığı dunundur. 

Esasen, 11 Ocak 1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun teklifini müzakere eden Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu raporunda: «Komisyonumuz bu gibi tasfiye ınuamei el erini engelliyen bir Ana
yasa ilkesinin mevcudu İmi ama sına rağmen genel hukuk ilkeleri gereğince, bu gibi tasfiyelerin 
ancak zanıret olan hallerde yapılmasının uygun olacağı mütalâasında olup, bu seehple ve kanun 
teklifinin gerekçesine de uygun olarak teklifin 1 nci maddesi tasfiyeyi sadece Bursa Çarşısı 
yangın alanı içerisindeki zemin ve gediklere şâmil kılacak şekilde değiştirtmenin uygun olacağı so
nucuna ulaşmıştır.» Denilmektedir. Komisyonumuz, bu düşünceye tamamiyle katılmaktadır. Bu 
nedenle Ek Madde 9 un kanun metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

G) 3 ncü maddede ufak bir redaksiyon değişikliği yapılmıştır. 
H) Yukardan beri belirtilen hususlar, 6785 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapılmasını 

zorunlu ve bu tasarının biran önce kanunlaşmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, işbu kanun 
tasansının; Millet Meclisinde olduğu gibi Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunda da; öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir. 

Arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Afyon Karahisad Yozgat Hakkâri Erzuraım 

Kâzım Karaağaçlıoğlıı Ek 1 nci maddeye yapı- Necip Seyhan Osman Alihocagil 
lan ilâveye muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 
Sadık Artukmaç 
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Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Erzincan 
Fehmi Bay soy 

Kütahya 
7. Eteni Erdinç 

Edirne 
M. Nafiz Ergeneli 

İmzada buluaıamadı 

Kars 
Mehmet Hazer 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Malatya 
Hamdi özer 

Cundıurbaşkanınca Seçilen Üye 
Tayfur Sökmen 

Gaziantep 
Bâzı maddelere muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. 

Salih Tanyeri 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6785 sayılı îmar Kanununda bâzı d- jişİldikler yapılması hakkında Kamın 

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 M şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu
nun ve varsa çapm. gösterilmesi ve dilekçeye bu kanuna uygun olarak haarlanmış mimari, statik 
ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplarmdaoı g arekli olanlarının eklenmesi lâzımdır. 

Istüsna olarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne gibi vesikaların, ibraz edil
mesi gerektiği nizameıamede 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 
ahnanasıha bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirinden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, statik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapları an
laşılır.) 

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

adamının fennî mesulüyetini deruhde etmesi ve 4 noü madde hükümleri yerime getirilmesi şar-
tiyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir. 

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

Kuhsat harcından 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 yıktınlması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ günün
den itibaren mal sahibi yapüsım 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 nıuvakafati 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 (E) 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 ayları 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 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı Kanunun 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 25, 28, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aş.ağııdaiki şekilde değiştmilnıiiştir : 

Maidde 2. — Belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için ruhsatiye almmlaisı mec
buridir. 

İlgili şahsa ruhsatiye vermeye, kanuna sebepler dolayıisiyle bunu geri almaya veya fesih ve ip
tal etmeye belediye başkanı yetkilidir. 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için bebdiyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu sene
dimin ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu kanuna uygun olarak hasırlanmış mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplarından gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon varsa 
(alınacak kanalizasyon ruhsatının eklenmesi lâzım iır. 

istisna 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 yenliden izlin 
alınmasına bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsatifye ekleri tâbirinden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, statik ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplan an
laşılır.) 

Madde 6. — Ruhsatiye ahmmfadan başlanan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
A) Yapı, kanun ve tal'matnamelere, imar ve istikamet plânlarıma uygun ise, yetkili bdr fen 

adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirtilmesi şar-
tdyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir. 

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

Ruhsat harcımdan muaf olan yapılar bu kanun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde muafi
yet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili gerçak veya tüzsl kişiden yakardaki hare ve cezaların 
tamamı tahsili olunur. 

B) Yapı, kanun ve talmaitniamıelerle, imar ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkünse 
düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ günün
den itibaren mal sahiöi yapısını düzeHtmeden 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 plâlarına uygun iısîe 
mal sahiıbimün kanunen muteber muvafakati alınıncaya veya mülkiyet durumu ariıdolduğu 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. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yapının iç hacmi ebadında projesine aykırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğnyan katm ruh
sat haremin dörtte biri, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişleme yapılmış ise, genişliyen 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, 

G) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
yapıldığı takdirde 6 ncı maddenin (C) bendi ile 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 isleri 5 gün içinde yazı ile belediyeye bildir meye 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 aydan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacakları fennî mesuliyetleri 
kabul etmemeye karar verirler. 

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

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

trol Talimatnamesinde belirtilir. 

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

Plâna g'öre 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 izni 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 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 verilnıiyeceği 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 muvakkatlik 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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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 
yaptırdığı 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 
belediye hududu içinde bir aydan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacakları fennî mesuli
yetleri kabul etmemeye karar verirler. Bu durum, ilgili belediyece, îmar ve îskân Bakanlığına bil
dirilir. 

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

Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar kesinle şir. 
Bu maddenin tatbiki İle ilgili hususlar îmar ve îskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kontrol 

Talimatnamesinde belirtilir. 

Madde 11. — îmar 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 esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanların 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 kararının 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 miktarları 
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 plânı tatbikine geçilmiyecekse belediye encümeni karariyle 
tatbikata kadar müddet uzatılabilir. Ancak uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına geçilmesi
ni durdurarnıyacağı gibi, mal sahibine de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân deği
şiklikleri veya ınuvakkatlik şartının kaldırılmasını gerektiren diğer kanuni sebeplerle, devamlı ola
rak kalmasında mahzur görülmiyen yapıların mır/akkatlik kaydı, belediye encümeni karariyle kal
dırılabilir. 

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

Madde 16. — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısım
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması 
mecburidir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği üzerime fen ve sağlık mensuplarınca muayees 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni verilir. 

Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 30 gün içinde neticelendirmek meoburi-
yötindedürler. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmınım kul-
lamlmasımsa izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, bu salâhiyet mal sahibinin kanuna, ruhsatiye ve 
eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuliyetten kurtaramaz. 

Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak Mtlrilmişse, 
6 ve 7 noi maddelerdeki hükümler yerine getirilmedikçe, kullanılmasına izin. verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu ile, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara sarar vermiyeceği ve kullanılmasına da mâni teş
kil etmiyoceği tesbit olunursa, bu binaların ruhıa-t ve eklerine uygnn olarak tamamlanan ve 
müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni ka
rariyle kullanma izni verilebilir. 

Hadde İ8. —• inşaatın bitme günü, kullanm?., izninin verildiği tariktir. Kullanma izni ve-
rJlmijyen veya alınmıyan yapılar, izin alınıncaya kadar belediye hizmstlsriııden ve tesislerin
den faydalanamazlar. Bu hizmetlerim yapılmaması mal sahiplerini kanuni mükellefiyetlerinden 
kurtaramaz. 

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

Kullanma izni alınmadan kullanılmaya devam olunduğu takdirde bu ceza tasarlanabilir. 
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lerin 6830 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 uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına geçilme
sini durduramıyacağı gibi, mal sahibine de her h angi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân de-
ğişiklikleıl veya muvakkattik şartının kaldırılma smı gerektiren diğer kanuni sebeplerle, devamlı 
olarak kalmasında mahzur görülmiyen yapıların muvakkattik kaydı, belediye encümeni karariyle 
kaldırılabilir. 

Şantiye "binası ve benzeri gibi kısa bir zaman için yapılıp yıkılması bahis konusu olan yapılar 
bu madde hadimlerine 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 göre anayapıda ortak yer olarak kabul edilmiş yerle
rin de tasdikli projesine uygun şekilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa; kullanma izni verilir. 

C) Kullanma izni verilirken, pis sn 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 da bağlar ve kat mülkiyetinin ku
rulmasına yeterli sayılır. 

E) Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mec
buriyetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonunla yapının 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 yerine getirilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsatiye ve eklerine kısmen aykırı olarak bitirilmiş yapılarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara zarar 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 izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmi-
yen veya almmıyan yapılar, izin alınıncaya kaçlar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydala
namazlar. Bu hizmetlerin yapılmaması mal sahipbrini kanuni mükellefiyetlerinden kurtaramaz. 

16 ncı madde gereğince kullanma izni alınmadan kullanılan veya kullanılmak üzere kiraya ve
rilen yapıların sâhiplerin'den, müstakil her daire veya işyeıl 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 bulunmıyan belediyelerin halihazır haritalarımı ve
ya İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülenhallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tesbilt ettiği 
vasıflara uygun olmak şarkiyle hava fotoğraflarını, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu
su ai'e olursa olsun ilçe merkezi olan belediyelerden imar plânı bulunmıyanlarınm belediye 
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol istikamet plânlarını, 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 iskân Bakanlığınca tesbit edilen be
lediyelerin imar plânlarını ve kanalizasyon projelerini yaptırmaları mecburidir. 

Ayrıca, imar ve iskân Bakanlığı da, lüzumlu gördüğü hallerde, umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle veya Gecekondu Kanununum tatbiki maksadiyle yapılması gereken plânların veya 
plân değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar plânlarının ve içerisin-
deıa veya civarından demiryolu veya karayolu geşen 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 
idarelerim bu yolda kararına lüzum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

Plân ve haritalara ait nirengi poligon, nivelman vs sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıldığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde, belediyeler bunları eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve 
imar plânlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
nun 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-
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 husuisatı ihtiva eder. 

Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hükümleri tatbik olunur. 

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

gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları 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, bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve tesislere 

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

mecralarının mahallî icaplara g'öre bundan tama:niyle ayrı olarak yapılması hususları; 
Hazırlanacak nizamname ve talimatnamelerde tesbit olunur. 

Madde 26. — A) Tasdikli halihazır haritası bulunmryan belediyelerin halihazır haritalarını ve
ya İmar ve iskân Bakanlığınca uygun görülen ha'derde, bu Bakanlığın tâyin ve tesbit ettiği vasıf
lara uygun olmak şartiyle hava fotoğraflarını; 

B) Nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu »ıı ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediyeler
den imar plânı bulunrnıyanlarmm belediye 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 İskân Ba
kanlığınca tesbit edilen belediyelerin imar plânlarını ve kanalizasyon projelerini; 

Yaptırmaları mecburidir. 
D) İmar ve İskân Bakanlığı da, lüzumlu gördüğü halici de, umumi hayata müessir âfetler 

dolayı siyle veya Gecekondu Kanununun tatbiki maksadıyla yapılmadı gereken plânların veya de
ğişikliklerinin, birden fanla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar plânlarının ve içerisinden veya 
civarından demiryolu veya karayolu geçen veya bava yola veya deniz yolu bağlantısı bulunan be
lediye veya köy hudutları içindeki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin veya diğer sahaların 
imar veya yerleşme plânlarının tamamını veya bir kıçım:.!!, ilgili belediyelerin ve diğer idarelerin bu 
yolda kararma lüzum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

Bu yerlerden Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca imar ve iskân Bakanlığına bildirilecek olan sa
halara rasiıyanlarda yapılacak plânlama çalışmalarından önce adı geçen Bakanlığın görüsü alınır. 

E) Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, ınvelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıka
rılması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıl-lığı, tahrib edildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde belediyeler bunları eski haline getirmekİ3 mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve imar 
plânlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki salâhiyeti haizdirler. 

Madde 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

Madde 28. — Halihazır haritalarının, imar ve yol istikamet plânlarının yaptırılması işleri; 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. Bunların tanzim tarzları ve teknik şartlan 
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işleri yapacak mütahas'sıslarda aranacak ehliyet imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 
imar ve iskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri gruplara ayırmaya, bunlara göre plânlama esas

larını teibite. imar plânlarında yer verilecek çeşitli bölgelerin, umumi hikmetlere ayrılan veya 
âmme hizmet ve tesislerine ayrılması gereken yerilin asgari miktarlarıma veya plânlanan sahanın 
yüzde mabetlerini, yapılacak her türlü bina veya tesisin âzami yüksekliklerini, inşaat saha veya 
haeıınlaraiii ve yolların âzami meyillerini, imar plânlarının tanzimine dair esasları gösteren tali
matnamede ve bunlardan mahallî hususiyetlere göre farklı miktarlar teshiti icabedeın hallerde 
ise, lüzumlu gördüklerini rakam veya nisbet olarak imar Talimatnamelerinde göstermeye sala
hiyetli ve ilgililer de bunlara uymaya mecburdurlar. Şu kadar M bu tesbitler sırasında, yeşil saha
ların tamamı plânlamaya esas alman nüfus başına 7 metrekareden aşağı düşürülenıez. 

Madde 29. — İmar 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 iskân Bakanlığınca yapılan veya yapiııran veya birden fasla belediyeyi ilgilen
diren imar plânlarının hazırlanmasında ve kabulünde ayrıca belediye meclislerinden karar alın
masına lüzum yoktur. 

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

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

Bir âmme hizmetinin görülmesi maksadıyla resmî bina ve telisler için imar plânlarında yer 
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapılması gerek:iği takdirde, durum valilik kanaliyîe 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 kararışa lüzum kalmaksızm, imar ve i:kân Bakanlığının uygun görüp tasdik ettiği 
plân veya değişiklik teklifi katîlsşir. 

imar ve iskân Bakanlığınca tasdik eiilerek keşi .deşen planlar belediyeye geldiği günden iti
baren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde herkesin görebileceği bir ysre bir ay müddetle 
akılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur. 

İmar ve yol istikamet plânlarının ve bunlar üzerirıe yapıncak değişikliklerin ne şekilde hazır
lanacağı, plânların aleniyetini temin etmek ve her nlo sebeple olursa olsun hatalı karar alınmasını 
önlemek maksadiyle, gerekli karar'ar alınmazdan 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 idare Heyetince alınacak imar plânlariyle 
ilgili kararlar da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 30. — Belediyeler imar planının 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 takan 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 
karsılıyacak 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 talimatname 
esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup 
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ve bu işleri yapacak rnütahassıslarda aranacak ehliyet İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 
İmar ve İskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri gruplara ayrımaya, bunlara göre plânlama esas

larını tesbite, imar plânlarında yer verilecek çeşitli bölgelerin, umumi hizmetlere ayrılan veya 
âmme hizmet ve tesislerine ayrılması gereken yerlerin asgari miktarlarını veya plânlanan sahanın 
yüzde nisbetlerini, yapılacak her türlü bina veya tesisin âzami yüksekliklerini, inşaat saha veya 
hacımlanm 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 İmar Talimatnamelerinde göstermeye sa
lahiyetlidir ilgililer bunlara uymaya mecburdur. Şu kadar ki, bu tesbitler sırasında, yeşil saha
ların tamamı plânlamaya esas alman nüfus başına 7 metrekareden aşağı düşürülemez. 

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

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

imar ve yol istikamet plânları İmar ve iskân Bakanlığının tasdikiyle kesinledir ve yürürlü
ğe 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 il
gili 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 kararma lüzum kalmaksızın, imar ve iskân Bakanlığının uygun görüp tasdik ettiği 
plân veya değişiklik teklifi katileşir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek kesinleşen plânlar belediyeye geldiği günden iti
baren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere bir ay müddetle 
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur. 

İmar 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 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara İmar İdare Heyetince alı
nacak imar plânlariyle ilgili kararlar da bu madde hükümlerine tabidir. 

Madde 30. — Millet Meclisi r^etnanin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — imar ve yol istâkajmıet plânlarında gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plâna ve taMmatname 
esaslarına uygun bina inşaatına yeıtaniyorsa, dört yılık programa almımış yerler içinde olup 
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olmadığına göre, 33 ncü 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 
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, 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 ıbulunımıyan yerler 
ise sahiplerinin yazılı müracaat g'ününden 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 ohmmayıp, 5 yıllık müddet beklenmeksizin, 11 nci madde hükümleri tatbik edile
bilir. 

İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ncu madde hükümleri tatbik olunur. 
Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan sahalar ile okul, cami ve benzeri1 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 hakkı tesisine de salahiyetlidirler. 

Madde 35. — İskân 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 kofalet 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 sahipbri lâ
ğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar. 

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

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımın iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselleri-
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olmadığına göre, 33 noü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen müddetler içerisinde, 41 nci mad
denin ikinci fıkrası ve 42 nci madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde halli 
imkânı 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. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istika met plânlarının tatbikatında bir gayrimenkulun 
hamamını istimlâk etmeksizin o yerin muayyen saha ve yükseklikteki 'kısmı üzerinde, kamu ya
rarına irtifak hakkı tesis edebilirler. 

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

Madde 35. — İskân hudutları içinde olup da, imar plânında beldenin inkişafına ayrılmış bulu
nan 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 şortlarına göre yolunun ve lâğımın 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 plânlama
ya uygun olarak yol ve lâğımı yaptıranlarla veya parselleri hizasına raslıyan ve talimatnamede 
belirtildiği şekÜMe hissesine düşen yol ve lâğım bedelini peşin olarak belediyelere verenlere veya 
bu bedel yerine banka kefalet meiktubu ibraz edenlere yapı izni verilebilir. 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 verile
mez. Anatesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mec-
ıburdurlar. 

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 M tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselled-
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ne isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, kendilerine yapı izni verilmez. Alman bu 
paralar yöl ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı önceden 'belediyeye ödiyenlere aynen geri 
verilir. 

Şu kadar ki? bir yolun itki 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 r-olsdiyelerin bu tesisleri inşa ve 
ikmali mecburiyeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye
rine getirirler. Teknik zaruretlerin takdiri İmar ve iskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı ol
makla beraber, bunların tamirleri için yukardaM 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. 

imar parselasyon plânı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun ol
ması şarttır. 

imar 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 İnamlarda nizamname ve talimatnamelerde tâyin 
edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilme-1?. 

Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar içinde gayrimenkullerin tevhit ve 
ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların kaldırılması bu kanun ve talimatna
meler hükümlerine uygunluğu belediye encümenlerince (Ankara'da imar idare Heyetince) kabul 
ve tasdik edilmedikçe tapuca tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle şüyıran izalesi ve arazi taksimi de yukardaM hü
kümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeM 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 hisselen dirilmesinde 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 hâsü olan sahalardan müstaMl inşaata elverişli olmıyan parçalan, bitişiğindeM 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 edsrse, şüyulandınp sattırmak suretiyle imar 
plânına uygunluğu temin ile vazifelidir. 

Bullardan. müşteki! inşaata elvsri.̂ 'ii darları, .^ayrim^jikarermueıı umumi hismet iein, belediyece 
yeri alınan şahıslann 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. Alınan bu paralar 
yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı önoeden belediyeye ödiyemlere aynen geri verilir. 

Şu kadar M, bir yolun iki tarafındaki bütün parsel sahipleri bahis konusu yal bedellerimi 
ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade edem veya etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğım 
bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburi
yeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler 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 yukardaki 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) imar ve yol istikamet plânlarına göre, yol, meydan, yeşil saha, park ve oto
park gilbi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rasthyam gayrimenkullerin bu lazımlarının ifrazına 
izin verilmez. 

B) imar parselasyon plânı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun 
olması şarttır. 

C) imar plânlarında parsel cepheleri tâyin edilmiyen yerlerde yapılacak ifrazların, içerisin
de inşa edilecek binanın cephesinden dar olmamak üzere, asgari cephe gendşliMeıri 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 gayrimenkullertin tevhit 
ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis veya bu hakların kaldırılması, bu kanun ve talimat
nameler hükümlerine uygunluğu belediye encümenlerince (Ankara'da imar idare Heyetince) 
kabul ve tasdik edilmedikçe tapuca tescil olunmaz. 

Aynı adada aynı nitelikte bulunan arsalardan birisinin tevhit ve ifrazı yapılmışsa diğerle
rinin de, mal sahibinin müracaatı üzerine, yapılııası mecburidir. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukardaki hü
kümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseil 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 hisselendirilmesinde 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 olnuyan 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, şüyulandınp sattırmak suretiyle 
imar plânına uygunluk sağlamakla vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, gayrimenkullerinden umumi hizmet için, beledi
yece yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve 
icabında teadül temini suretiyle değiştirmeye belediyelsr salahiyetlidir. 
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Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6S30 sayılı İstim
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 hissesiz 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 istimlakinin 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 arasi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alı
nanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

c) Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyuianma 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 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 yıktırılamaz. 

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 İmar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet plânların?, 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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Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı istim
lâk Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 70/1) 



__ 24 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu plânlara askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti iğin
de yapılacak itirazlar belediyece tatbik ve uygun görülürse, tashih edilerek, tekrar encümenin 
(Ankara'da İmar idare Heyetinin) tasdikine sunulup. 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edilmek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönderilir. Bu 
daireler alakalıların muvafakatini aramaksızın, sicillerini bu plânlara göre re'sen tanzim ve tesis 
ederler. 

Madde 47. — Belediye hudutlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı bakımın
dan lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi üzerine vilayet idare heyetinin kararı ve imar - İskân 
Bakanlığının tasdiki ile kabul edilen sahalarda da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Mücavir sahaların ilgili belediye hududuna bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu sahalar köyleri 
de ihtiva edebilir. 

Madde 48. — iskân hudutları içinde, esasen kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fossep
tik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, gibi belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmetleri 
götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mevzuat icaplarına göre müstakillen 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, belediye meclisince tesbit edilenlerin 
sahiplerine, bu yerlerde imar plânında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara uygun 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 şartları kabul etmiş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyelerce istimlâk edilmiyen yerlerde mal sahibince plân 
ve mevzuata uygun inşaat yapıhp ikmal edildiği takdirde, 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 satmalanlann, bu şartlan yerine getirmemeleri halin
de, eski 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 57. — İmar - iskân Bakanlığı bu kanunun tatbik şeklim gösteren nizamnameyi ve bel
delerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi hususları göz önünde bulundurarak belediyelerin imar 
talimatnamelerini hazırlamakla vazifeli ve tatbikatta görülecek lüzum üzerine bunlarda değişiklik 
yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldelsriyle ilgili talimatname hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakanlıktan istiyebilirler. 

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 ile eklerine riayet etmiyen ve bunların yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri 
ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrıca her 
hâdise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hukmolunur. 

MADDE 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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Bu plânlara askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti için
de yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encümenin 
(Ankara'da İmar İdare Heyetinin) tasdikine sunulur. 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edilmek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönderilir. Bu 
daireler alâkalıların muvafakatini aramaksızın, sicillerini bu plânlara g'öre re'sen tanzim ve tesis 
ederler. 

Made 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 48. — iskân hudutları içinde, esasen kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fossep
tik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, gibi belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmetleri 
götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mevzuat icaplarına göre müstakillen 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, belediye meclislerince tesbit edilenlerin 
sahiplerine, bu yerlerde imar plânında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara uygun inşaat yapması 
töbliğ 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 
g*eç 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 ilanların, bu şartları yerine getirmemeleri halin
de, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisine öden niş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer bütün 
masrafları ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde kullanılmı-
yan geri alma hakkı düşer. 

Madde 57. — Millet Meclisi metnin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 8 madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — imar plânlarının tanziminde, plânlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müs
takbel ihtiyaçlar g-öz 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 tesbie olunup giderileceği ise imar talimatnamelerinde 
belü-tilir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken bu konu ile ilgili esaslar, içişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle İmar ve iskân 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 bv.lunan otopark yerlerinden, bu maddede sözü 
geçen talimatnameye göre otoparka tahsisi gerekenleri hakkında da yakardaki 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 şartlan 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 gecen daireler hakkında da tatbik 
olunur. 

Iferelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde 
gösterilir. r 

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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Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, 
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tesbit olunup giderileceği İse imar talimatnamelerinde 
belirtilir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken bu konu ile ilgili esaslar, içişleri, BaymdırliK 
ve Ulaştırma Bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olu
nu ••. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark inşa edilmedikçe de kullanma izni verilmem. 

Ancak, trafik veya şehircilik acısından parsel dâhilinde yapı için lüzumlu otoparkın sağlanama
ması hallerinde belediyelerce bu maksatla ayrıca planlanacak otopark sahaları masraflarına, yönet
melikte tryiıi 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 te.3b.it 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 iç irisinde 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. 

Eu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kdlanma 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 hükümleri uygula
r/k*. 

EK MADDE 2. — Kapıcı dairesi ayrılması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen ve sağ
lık şartlarına uygu», 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 iç r/isinde de tertiplenebilir. 

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 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. — Yolu yapılmış ve bordürleri döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokaklar 
üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri, kendi gayrimenkulleri önündeki yaya kaldırımını tes-
bit olunan kota, bulunduğu şehir, bölge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak belediyece tes-
bit olunacak şekle ve malzeme cinsine göre yaptırmaya mecburdurlar. Tretuvar genişliği 3 met
reyi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 metrelik şerit için tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum görülen hallerde belediyelerce talimatnamede be
lirtilen şekil ve şartlar dâhilinde yerine getirilmesine mâni teşkil etmez. 

EK MADDE 5. — Yaya kaldırımların 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 benzerlerinde her ne sebeple olursa 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. 

EK MADDE 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 gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıkların muha
fazasına dair esaslar, Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alına
rak, Kültür, Turizm ve Tanıtma, imar - iskân ve Maliye bakanlıklariyle Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından müştereken tesbit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili bakanlıklar bu yer
lerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya istimlâk etmeksizin bakım ve onarımını temin etmek 
üzere sahiplerine veya diğer ilgililere gereken hallerde bedel ödemeye veya bu hizmeti bizzat 
yapmaya salahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında imar plânında gösterilen veya plânı olmıyan yer
lerde îmar Nizamnamesinde veya Talimatnamede belirtilen veya Gayrimenkul EsM Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunca tesbit edilen mesafe içinde bulunup da istimlâki gereken Özel mülki
yetteki binalı ve binasız 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 gereken veya eski eserle bir bütünlük teşkil 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 
geçen 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 üzere imar -
İskân Bakanlığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde hususi şahıslarca umumun istifadesine ay-
rılmıyan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve mahallin özelliklerine göre, imar -
İskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve ilân olunan sahalara ait imar 
plânları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeriti 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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EK MADDİ 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü ek madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisinin kabı! ettiği 5 nci ek madde aynen kabul edilmiştir, 

EK MADDE 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 gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıların muha
fazasına dair esaslar, Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alına
rak, Millî Eğitim, Turizm ve Taratma, İmar ve İskân ve Maliye bakanîıklariyle Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından müştereken tesbit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili bakanlıklar bu 
yerlerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya istimlâk 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 plânında gösterilen veya plânı olmıyan yer
lerde İmar Nizamnamesinde veya Talimatnamede belirtilen veya Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunca tesbit edilen menafe içinde bulunup da istimlâki gereken özel mülki
yetteki binalı ve binasız 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 idaresine, eski eserlerin altında, içinde veya bitişiğinde olup da, onların bakım ve onarı
mı için alınması gereken veya eski eserle bir bütünlük teşkil 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 
geçen koruma mesafesine rasthyan âmme müesseselerine ait arazi ve arsalar hakkında da 31 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden as olmamak üzere İmar ve 
iskân Bakanlığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrıl-
mıyan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına 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 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, Turizm vo Tanıtma Bakanlığının olumlu görüşü alınmak 
suretiyle, înıar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak: talimatnamede belirtilir. 
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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 yollan ve bunların emniyeti veya 
civarının yerleşme nizamı dolayısiyle İmar ve İıkân 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. 

b) 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 ĝ eçen 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 yıktırılmayan 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'deki 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, gerefese diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda süsü 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 yapılamaz 
ve tapuya tescil edilemez. 

b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa va yapılar, 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 kânunun 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) ikmal 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 yıktırılmı yan 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 îl İdaresi Kanununun kendilerine vermiş ol
duğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6785 sayılı imar Kanununun il
gili ceza hükümleri uygulanır. 

i) Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden belediye hududu ve mücavir sahalar dışında bulunan-
lan hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

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 ayları hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cunılrariyet Senatosu "(S. Sayısı : 70/1) 
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Dosya ile ilgili daire ve sorumlu personelin ifade ve 'beyanları incelenerek zabıtlarla teslbit edil
miş ve ayrıca komisyonumuz adıma Afyon Senatörü Kâzım Karaağaçlıoğlu (Başkan) içel Sena
törü Lûtfi Bilgen (Kâtip) Adana Senatörü Muslibilttin Yılmaz Mete, Kayseri Senatörü Hüseyin 
Kalpaklıoğlu (Sözcü) ve Tabiî Senatör Sami Küçükten müteşekkil (Su Komisyon) heyetimiz 
17. 6.1971 Perşembe günü Gülnar'a giderek 18 . G . 197li tarihinde mahallen gerekli incelemeler 
yapılmış ve ilgililerin ifade ve beyanları tesbiıt edilmiştir. Bilâhara Mersin il İmar Müdürlüğü 
ilgilileri dinlenmiş, gerekli malûmat alınmıştır. 21 . '6 . 1971 tarihinde malhallî çalışmalar tamam
lanarak önergede ileri sürülen iddialar Komisyonumuzca aşağıda ifade edildiği şekilde tesbit. edil
miştir. 

Genel olarak araştırma önergesinde iddia ediiön hususlar hâdisenin başından nihayetine kadar 
objektif ölçüler içinde mütalâa elileceik olunsa sıraısiyle aşağıda anlatmaya çalıştığımız değerlen
dirmenin yerinde olduğu daha kolay anlaşılacaktır. 

Şöyleki : 

Mahallen yaptığımız tesbitlerde ve bakanlığın ilgilileriyle belediyenin mesul şahııslarından 
(dosya ilişik zabıtlarda da belirtildiği gibi) edinilen bilgilere göre : 

Aslında Mersin ilinin dağlık ve geri kalmış b i r bölgesinde yol, elektrik ve su problemleri dahi 
halledilmemiş, en küçük bir sanayi tesisi olmayan Gülnar ilçesinin sosyal, ekonomik kültürel ve en
düstriyel yönleriyle değerlendirilecek gecekondu problemi asla nıevzuuJbahis değildir. Kaldı ki. bu 
ilçenin nüfus artışı hareketleri de tetiklik edildiğinde 1970 nüfus sayım neticelerinin l&Gö sayımına 
nazaran artış değil, aksine nispî bir azalma gösterdiği müşahede edilmektedir. 1965 te kasaba içi 
4 '9S3 kişidir. Yıllık % 3 nüfus artışma göre 1970 te asgari 5 730 olması gereken nüfus 476 eksiğiy
le sadece 5 154 tür. O halde gecekondu problemlerini doğuracak süratli nüfus artışı olmadığı gibi 
normal doğumla artan nüfusu bile barındırmaktan âciz fakir bir dağ kasabası dır. 

Böylesine fakir bir kasabaya bölgelerarası sosyal adaleti sağlıyacak (her türlü Devlet yardımı 
sarftır. Hor şeyden 'önce doğan insanlarını oraya bağlıyacak ekonomik 'kalkınması temin edilerek 
Türkiye'nin ortalama gelir diliminden de Gülnar halkının sosyal »adalete uygun payını alması ge
rekir. Bu itil;arla aclı geçen ilçeye her türlü Devlet yardım ve yatırım hizmetlerinin gitmesi uy
gun ve yerinde olabileceği halde sadoee gecekondu ıslah ve önleme adı altında bir hizımetiıı götü
rülmesi mümkün olmamak gerekirdi. Nitekim Belediye Başkanının ifade ve beyanlarından da an
laşıldığı gibi Belediye ihtiyaçları, özellikle yol gibi altyapı hizmetleri için temin dahi edilemiyen 
malî yardımların temini sadedinde hangi yollan olursa olsun, hizmetlilerinin maaşını'bile ödemek
te güçlük çeken Belediyeye, bir yaı'dım bulma gayreti içinde bulunan Belediye Başkanının bu 
sıkıntılı durumu biraz da aşağıda 'izah edilen şekilde, Bakanlığın 'bâzı ilgilileri tarafından yarar 
sağlama intibaını verecek şekilde istismar edildiği kanaatini doğurmaktadır. 

Dosya '2, ek 1, 2, 3 'deki ifadelerden de anlatıldığı gibi Gülnar gecekondu ıslah bölgesi için 
1 100 000 liralık talhs'sat ayrılırken Belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum is t imi ar edile
rek belirli menfaat hedefi güdecek şekilde 'aşağıda kimliği belirtilen Olcay Balel (Oybir) tarafın
dan pazarlık konusu yapılarak kendisinin istediği mütaahhitlere proje ve ihaleleri yapılma şar-
tiylo paranın tahsisi formalitesine girişilmiştir. 

Adı geçen Olcay Balel'in Gültekm Oybir'e işin verilmesi için neden bu kadar ısrar ettiği ve 
hattâ tahsis için bunu şart koştuğu onunla, sonradan evlilik bağı kurmasından .anlaşılmaktadır. 

Bir belediyeye para tahsisinde Olcay Balel'in ne derece etkili olduğu veya o duruma getirildi
ği 1971 bütçe müzakeresinden önce B. M. Meclisine gelerek önerge 'sahibi Dr. Lûtfi Bilgen'e 
Gülnar konusu üzerinde izahat vermeye kalkışması üzerine, önerge sahibi olduğu için gayriresmî 
olarak ve o anda izahatı kabul etmiyeceğini sÖyliyen Senatöre «...madem ki, öyle bir daha İçel'e 
Gülnar'a para yok» diye tehdit ötmesinden kolaylıkla •anlaşılabilir. Nitekim 31 Mayıs 1970 de çı
kan bütçenin ihaleleri 1 Haziran 1970 den sonra yapılması gerekirken iş 25 . 2 . 1970 tarihinde 
kanun ve usuller çiğnenerek Gültekin Oybir'e verilmiştir. 
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Müfettiş 'raporlarından anlaşıldığına göre yatırıma takaddüm etmesi gereken plânlama genel 
müdürlüğünün tasdiki idalhi aranmamıştır. (Sayı 1, sayılı 6, 7) yine aynı müfettiş raporlarına 
güre 25 . 2 . 1970 tarih ve '210 sayılı kararla Gülnar Belediyesi gecekondu ıslalh 'bölgesi işinin 
ihalesi için 4 mütaahhitten teklif istenmesi ve tekliflerin 13' . 3 . 1970 tarihine kadar beklen
mesine karar verildiği halde aynı gün. aynı oturumda ve hattâ aynı sayı ile alınan 'bir başka 
kararla : ıMütaahhitlerden Gültekin Oybir % 3 (Ankara) Özgür Tütüncüoğlu !% 1,5 (İzmir) Ra-
şit 'Öztürk % 2,5 (İzmir) tenzilâtla teklifte bulunduğu ve ihalenin en çok kıran Gültekin Oy
bir'e verildiği yazılıdır. 

Olcay Bal el ifadesinde 'bunların 'hiçbirisini tanımadığını söyleımekteyse de Bunlardan Grültekin 
Oybir, Olcay Balel'in eşi, diğer ikisi de inanılır söylentilere göre 'Gültekin Oyîbir'ıe Anamur ve Çi-
çekVlağ gi/bi bâzı ilçelerde ihaleleire (birlikte katılan mütaaıhhlitlerdir. 

Bütün bunlar -ve şahitlerin ekli ifadelerinde de tesbit edildiği gibi Olcay Balel'in kocası Gül
tekin Oybir'e ihaleyi sağlıyacak şekilde hareket ettiği ve ondan sonraki işlerin ve formalitelerin 
hep bu hedefe göre ayarlandığı anlaşılmaktadır. 

İnşaatın ihalesini alan Gültekin Oybir'in proje mühendisi olarak daha önceden Gülnar projesmi 
yapmış olması da calibi dikkattir. Bu durumda projede gösterilen işin miktarı ve fiyatların sıh
hatinden ide şüphe edilmek gerektir. 

Olcay BaHcl'in ifadesine göre (dosya 2, ek 14) kendi dairelerinde % 90 işte proje mühendisiyle 
mütaahhit aynı şahıstır ve böyle olmasının isabetli olduğu kanaatini taşıdığını da söylemektedir. Bu 
noktada Bakanlığın dikkatini çekmekte fayda mülâhaza etmekte olduğumuzu kaydetmek isteriz. Zi
ra bütün Devlet sektöründe, miahzurlu olduğu için 'kaçınılan bu yolun burada isabetli oluşu neden
dir ve daireye bu usuilü kim yerleştirip teşvik etmiştir İsabetli olup olmadığının tahkiki gerekir. 

lAyrıca ihaleye giren mütaahhitlerin yaptığı biri Ankara ikisi İzmir mahreçli gösterilen teklif
lerin tetkikinde üçünün de aynı 'daktilodan çıktığı anlaşılmaktadır. 

Müfettiş raporlarında da belirtildiği üzere 25 . 2 . 1970 tarihindeki toplantıda ihale teklifleri
ni 13 . 3 . 1970 tarihine kadar beklenerek toplanmasına karar verildiği halde aynı toplantıda 
(25 . 2 . 1970) ve hattâ aynı sayılı kararla yukarda adları geçen üç mütaahhit tekliflerinin yazıldı
ğı zarfların açılması için yeniden karar alınmış olması ihalenin usul ve ciddiyetine şüphe düşür
mektedir. Çok aceleye getirilmiştir. 

İhalenin böylesine kanunsuz, usulsüz ve belirli mütaahhide verilmesi için bütün zorlamaların ya
pıldığı hissedilmesine rağmen eğer ihale edilen işler projede gösterildiği şekilde veya ona yakın bir 
tarzda yapıdmış olsaydı, üzerinde bu kadar hassasiyetle durullmıyabilirdi. 

Fakat gerek raporlarının yürüyüş seyrinden, gerekse komisyonumuzun yerinde yaptığı incele
meden anlaşılmaktadır ki, işler projeye uygun olarak yapılmamış, eksikler tamamlanmamış olması
na rağmen ihalenin parası tamamen ödenmiştir. 

Türkiye'de işini aylar ve hattâ yıllarca önce tamamladığı halde bütçe imkânsızlıkları yüzünden 
alacakları için kuyrukla bekliyen mütaahhitlerin durumu dikkate alınırsa noksan işe rağmen para
sını tamamen alan mütaahhit Gültekin Oybir'e özel bir muamele yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Gültekin Oybir'e muvakkat ve katı teminat alınmadan işin ihale edilmesi de (sayı 1, 
sayfa 8) mütaahhidin özel muamele gördüğünü belirtmektedir. 

İşte başlarken tanzim edilen Mâ s zaptı tamamiyle (hakikate aykırı olarak ha/zırlanmış olup, 
arazinin asgari % 75 i toprak olan yerlerin sanki % 75 i kayalık gibi gösterilmek suretiyle proje 
tutarları suni olarak yükseltilmiştir ki, bu durum projenin de ciddiyetini gölgelendirmekte ve ye
rinden tetkikini gerektirmektedir. Proje yenibaştan ve ilmî ölçülere göre 'tetkik ve tatbik edilerek 
hakiki rakamlar meydana çıkarılmalıdır. 

10 aylık mühletle alman işin yarısı 1 ay sonra •'bitmiş gilbi gösterilerek 520 000 liralık hakediş 
talebinde bulunulması da projenin isabetine ve inşaatın ciddîliğine şüphe düşürmektedir. 
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Bahis konusu işte hak ediş raporlarının tanzim ve seyir yolu (bakanlıkça gösterilmiştir. (Dos-

ya 2, ek 18) kanuna uygun olarak hazırlanan bu tamimim ımadde '7 ve 13 üne göre tamim edilen 
hakediş raporları İl İmar Müdürlüklerinin kontroluridan sonra Bakanlığın ilgili teknik kontrol ka
demelerinin de olurunîdam geçmek şartiyle muteber olacağı ve buna binaen ödeme yapılabileceği; 
yazışmaların da İl -İdare Kanununa göre ilden geçmek suretiyle yapılacağı sarahaten yazılı ol
masına rağmen bunlarda, İçel İ l İmaır Müdürlüğünün yazısından da anlaşıldığı gilbi kademe atla
maları yapılmıştır. (Dosya 2, ek 1'7) 

İlk 520 000 liralık hakediş 'raporunda ve ondan sonrakilerde İl İmar 'Müdürlüğünün vizıesd ol
madığı gilbi Belediye Encümen üyelerinden bir kısmı imzadan imtina etmiş, muhasebeci imza et
memiş, ona mecburi izin verilerek yerine gelene imza ettirilmiş, Belediye fen memuru o anda 
kursta olduğu halde imzası görülmüş sonradan müfettişlerin tetkikine göre hakediş raporların
daki Belediye 'fen memuru Ahmet Rıza Uluya atit imzaların aynı elden çıkmadığı şüphesi doğ
muştur. (Sayı 1, sayfa 9 - 10) 

Belediye fen memuru Ahmet Rıza Ulu 11 . 11 . 1970 İden 1 . 8 . D970 tarihine 'kadar 9 ay 
süreyle Ankara'da kursta kalmıştır. 

Bu itibarla Ahmet Rıza Ulu'nun Gülnar'daki işi kontrol ettiği ve hakediş raporlarını -bilerek 
imza etiği dûşünüleımtez. Fakat fen adamı olarak sadece ona ait imzalar vardır. Kendisi iş esna
sında Gülnar'da bulunmadığına göre ya imzalar edbere atılmıştır, ya da ona ait değildir. 

Nitekim ilk 'bakışta imzaların birbirini tutmadığını farkeden müfettişler imzaların hakiki sa
hiplerini 'resmen teslbit ettirmek için 'gerekli işleme Imşlıanmışsa da imza lâiboratuvannm raporu 
henüz gelmemiştir. Bahis konusu 'hakediş raporlarının fotokopileri dosyamızda saklıdır. (Dos
ya 3) 

Athmet Rıza Ulu 7, 8 lay önce öldüğü için bu hususun (kendisinden tahkik imkânı da kalma
mıştır. 

Aynı hakediş raporundaki Belediyesine kelimesi silinerek mütaahhidine kelimesini yazmak 
ve muhtemelen imzadan .sonra da «Not : Mütaahhiti Gül tekin Oybir'dir. Demek suretiyle evrak
ta 'tahrifat yapılmıştır. İskân (Genel Müdürü Talât Güreli'nin ifadesine göm 'bu düzeltmeyi izinli 
•olduğu nakle Olcay Balel yapmıştır. (Dosya 2, ek 10) Aynı dosya ek 14 e göre Olcay Balel aynı 
tashihi yaptığını, hattâ -parafe ettiğini itiraf etmiştir. Fakat bu ihtiyacı neden duyduğunu açık-
lamıamıştır. 

Bu muamele die gösteriyor ki, hakediimiyen iş için uydurma hakediş raporu, evrak üzerinde 
yapılan tahrifatla da malûmdur. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre Olcay Balel (Oybir) kocası mütaahhit Gül t ekin Oybir'in 
işine özel 'bir önem vermektedir. , 

İBu yönden mütalâa edilince de görülür ki hakediş raporları hak edilen işe ait kanun ve usu
lüne göre 'hazırlanmış 'hakiki rapor olmaktan ziyade mütaahhide haketmediği parayı süratle 
ödiyeibilmek için usule uysun, uymasın ne yapmak gerekiyorsa yapılan formalite işlemleridir. 

Bir şikâyet üzerine ımüfettüşlıer tarafm-claıı Mesken Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak »paranın 
ödenmemesi gereği 'bildirilmesine rağmen, süra+le paranın tamamı ödenmiştir. 

K'omisyonumuz Mesken Genel Müdürünün ifadesinde bütün hu usulsüzlüklerim müdafaası ya 
pılmakta olduğu için Bakanlığın dikkatini çekmek lüzumunu duymaktadır. (Dosya 2. ek *]0) 

(Bütün bu usulsüz işlemlerin 'sonumda güya -bitirilerek parası tamamen ödenmiş bulunan inşaa
tı yerinde gören heyetimiz aşağıda gösterilen fennî şarjlara aykırı hususlar te-shit etmişltir. 

.Şöyleiki : 

I - Yollar, 
Tasdikli proje safhasında yapılması gereken yolların ilk naızarda teknik evsafa uygun olmadığı, 

iaışaatın proje standartları dışında en kalitesiz vasıfla izafe edilebilecek bir görünüşe salhibıolduğu, 
kullanılan malzeme itibariyle de geınel ve özel fennî şartnamelerin tarifi dışında malzemenin kulla-
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nılmış olduğu, işin emek talkımından da. en kalitesiz bir işçiliğin yaıpıldığı ; 
a) Yolda kaldırım maksadiyl'e kullanılan taşların civar afaziden ve dere yataklarımdan ras

gele toplanarak temim edilen iri taş ve çakıllardan müteşekkil bulunduğu, 
Ib) Yollar üzerine en - kesitte gösterilen şartlar dâhilinde komuİ!ma>sı gereken kumlar proje 

şartıma uygun 'bir şekilde konmadığı, 
>c) Beton bordürlerkı telkniilk niteliği haiz olmayıp rnunita.zaım 'bir konuşa salhibolmıadığı. 
d) K07.R yaya kaldırımlar ıdıalbl aynı tarzda toplama taişlarm yer yer dökülmek ve en kötü 

bir el işçiliğiyle döşenmek suretiyle yapıldığı ve ebadının da proje şartlarıma uymadığı. 
e) Genel olarak malzemede müşahede edilem hususlaırm yanında tümüyle hertürllü yol işçiliği

nin en kötü kalitede bulunduğu görülmüştür. 
I I - Su Itesisleri : 
a) 'Su şebekesi genel olarak İller Barakasının Ibıı mimltakalaır için (irtifa 1 000 m. civarında, 

iklim sert) uyguladığı proje tatbikatına uygun şekilde olmadığı, yer yer boruların teknik şartlar 
balkımamdan minimum hemdek derinliğinin çok üzerinde ve hattâ açıkta döışeınımlilş olduğu, 

Keza eklerin teknik evsafı haiz olmadığı ve genellikle feiıınî ve hususi .şartları haiz olmadığı tes
is it edilmiştir. 

Ib) Su depoları : Genel olarak her yönüyle asgari teknik santiarı haiz olmayıp kuimanda oda
ları ve bunun bağlantıları ve pompa tesisleri en kötü bir şekilde inışa edilmiş ve haltta bugünkü 
durumuyla dahi fomksiyomel hizmetini görecek nitelikten yoksun olup birtakım yan ilâveler ve re
vizyonlar yapılarak ancak hizmet görebilecek durumdadır. 

iDeponuö bilhassa tabanı talbiî zemin olarak bırakılmış, yaın duvarları da dâhil olmak üzere 
suyun ıslattığı satıhlar şap ve emsali tecrit maddeleriyle kaplaıımamiş, depolanacak suyun teımiz-
liği ve sızdırmazlığı temin edilmemiştir. 

d) Pompa binası dalhi alelade bir baraka mahiyetinde, âdeta muvakkat yapılmış ve ilerde yı-
kılacakmış intibaını vereceik nitelikte çok kötü isçilik ve malzemeyle yapılmış olup halen birçok 
noksanları mevcuttur. 

'Depoları desteklemek içim yapılanlarla yol inşaatı ve diğer sebeplerle yapılan duvar ve istinat 
duvarları malhiyetimdeiki inşaatlar harç ve işçilik bakımımdan âdeta kuru duvar örer misali kalite
siz ve kifayetsiz olup yer yer dökülmektedir. 

Diğer taraftan bu duvarlar tesadüfi bir inşaat malhiyetinde eğri büğrü bir hat üzıerimde ve pro
je ebatlarına uygun olmıyan bir şekilde yapılmıştır. 

Gültekin Oybir mütaahhit sıfatiyle işi için lüzumlu 'aletleri genel olarak kendisi teımin etmesi 
gerekirken, bu aletleri mütearmil usuller dışında Belediye hesabına 25 O00 liraya satınalarak 
parayı Belediye adına Bakanlıktan almış, fakat iş sonunda Belediyeye bu aletler için 21 090 
lira moksaniyle aıncak 3 910 liralık bir fatura, t emin etmiştir. Bu suretle de, ek bir yarar sağ
landığı kanaati kuvvet bulmuştur. (Dosya 2) 

Yeni bir arsa saıtnüaİMiması : 

Gülnar 1 ve 2 numaralı geçek omdu ıslah b ölgeleri inşaat işleri lyukarda anlatıldığı gibi, 
usulsüzlüklerle yürütülürken Belediye Başkanı Meolisi olağanüstü toplantıya davet ederek 
20 dönüm kadar yeni bir arsa siatınalmdığı takdirde Olcay Bolelin iki buçuk milyon lira: ka
dar para göndertecek olduğunu söylemek suretiyle uygun bir arsanın taranıp buiunmasıınım ka
rara bağlanması gerektiğini bildirmiştir. (Dosya 2, ek 1, - 2,3) 

Aynı dosyadaki ek 1, 2, 3, 4, 5, 6 daki kayı t ve ifadelerden d'e anlaşıldığına göre as
lında hiç de yer ve gereği lolimıyan bir arsamın fahiş fiyatla satıımalınması sağlanımıştır. Böylece 
yenii bir suiistimal intibaı yaratacak gayrete! girilmiştir. 

Tıpkı 1 ve 2 numaralı gecekondu ıslah bölgeleri inşaatında olduğu gibi bütün şikâyet 
ve izharlara rağmen yeni arsanın satmalınmasıı memleketimizde maalesef görülmedik bir 
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hızla yürütülerek Gülnaır Belediyesini 104 00 0; lira borçlandırmak suretiyle âdeta dağbaışı 
denilebilecek bir yere yatırım yaparak güya Gülnar'da gecekondu inşaatı önleneceği hesabe-
dilmiştir. 

Birinci işte sarf edilen paranın takriben 1/ 3 ü hibe 1/3 ü Gülnar Belediyesinin borcu, ye
ni arsanın tamaımı Gülnar'ın borcu olduğuna göre cenı'an yarım milyon liraya yakın bir bor
cun altıma sokulan Gülnar Belediyesinin bu sarfiyattan ne gibi fayda (sağladığını veya bağlı
yacağını kestirmek güçtür. Hibelerin de Hazin eden çıktığı malûmdur. 

Mahallinde tetkik yapan heyetimiz yeni arsa mevzuunu da en ince teferruatına kadar 
araştırarak şu sonuca varmıştır. (Dosya, 2 ek 9) 

İstimlâk edilen arsanın öteki arsaya nazaran, yani beğenilmiyeın arsaya nazaran Kasan 
baya biraz daha yakın olduğu görülmekle beraber esas itibariyle her ikisinin de kasabaya 
çok uzak ve iskânı çok zor Belediye hizmetlerinin sokulması çok pahalı olacağı için Gülman* 
Belediyesine göre âdeta imkânsız ve her iki arsanın dağın üzerinde bulunduğu ve kanunun 
aradığı gecekondu önleme ve ıslah bölgesi olamıyacağı ve kasabanın evlerinin esasen çok 
seyrek ve şehrin içinde evler arasında pek çok boşluklar bulunduğu, ve evlerin geniş bah
çeler içinde olduğu, esasen kasabanın bir gün için hattâ yıllarca sonra bile bir gecekondu 
mevzuu ile karşılaşmasının hiçbir suretle ihtimal dâhilinde olmadığı görülmüştür. 

Tetkik edebildiğimiz bu olaylardan esinlenerek edinilen kanaate göre Türkiye'de yapılan 
bütün gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri yatırımlarının Bakanlıkça yeniden gözden geçiril
mesi faydalı olacaktır. 

Sonuç : 
Yukarda evrak üzerinde ve mahallinde yapılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığımız 

birtakım gerçekler muvacehesinde önergede iddia edilen hususları da içine alacak vüsatte, 
şümullü bir soruşturmanın yapılmasına zaruret görüldüğü kanaatinde olduğumuzu saygıyla arz 
ederiz. 


