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Sayfa 
vergilerden, Hare ve Resimlerden muaf tu
tulması, Hazine hissesi ve Tekel Resmi 
alınmaması hakkındaki kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci 
Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici 
Komisyona havalesine dair Konya Millet
vekili Baha Müderrisoğlu'nun önergesi 
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lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Ko-
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4. — 6785 sayılı imar Kanununda bâ

zı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
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237 

Sayfa 
4. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-

lantürk'ün, Emilie Kurtz adlı Alman Ar-
keoloğu'nun Türkiye'deki müzeler için 
kurduğu 10 000 dolarlık vakfa dair soru 
önergesi ve Kültür Bakanı Talât Hal-
man'm yazıh cevabı (7/707) 237:288 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba
lan'm, Ankara özel Eczacılık Yüksek Oku
lunun izinsiz tedrisata başladığıı iddiasına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/709) 238:239 

6. -— Maraş Milletvekili M. Nejat Çu-
hadar'ın, Maraş ilinde bir stadyumun ne 
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Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun'un 
yazılı cevabı (7/711) 239:240 
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usulünün kaldırılmasına dair soru öner
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8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yurt dışına kaçtığı iddiasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevâbı (7/714) 242:243 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Personel Kanununun uygulanmasın
dan doğan 9 aylık birikmiş maaş farkları
nın memurlara ne zaman ödeneceğine dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim 
ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in ya
zılı. cevapları (7/717) 243:245 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, Aydın trafik bürosunun personel 
ve araç bakımından takviyesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/718) 245:247 

11. — Afyon Karâhisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Şuhut - Afyon arası ka
rayolunun asfalt yapımına dair soru öner
gemi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'm yazılı cevabı (7/720) 247 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül-
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Sayfa 
ker'in, Federal Almanya ve Avrupa Kon
seyi kitaplıklarına Türkiye'yi tanıtıcı ki
tapların gönderilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı İsmail Arar'in yazılı cevabı (7/721) 247: 

248 
13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-

türk'ün, Kamu İktisadi Teşekküllerinde 
çalıştırılan personel durumlarına dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet öz-
güneş'in yazılı cveabı (7/723), 248:249 

I Sayfa 
14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-

hur'un, Taşova - Erbaa ilçelerini birbirine 
bağlıyan Kaleîboğazı köprüsünün onarımı
na dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder öztekin'in yazılı cevabı 
(7/731) 249 

15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
ıhur'un, Almanya'da bulunan turist işçiler 
hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ 

i Sav'ın yazılı cevalbı (7/733) 249:251 

tumu hakkında, Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi ile. 

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş'in; 
yurt dışında çalışan Türk işçileri ile aileleri
nin sosyal vs ekonomik sorunlarının tesbiti 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi okundu; gündemdeki .yerini alacağı 
ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun Gündemin 42 nci sırasında bulunan, 
«Devalüasyon kararından sonra tarım ürünle
rinin maliyetine eklenen zamlar seböbiyle üre
timin istenen ölçüde gelişip gelişmiyeceğinin 
tesbit» konusunda Meclis araştırması açılma
sına dâir önergesinin yazılı soruya çevrilmesi
ni istiyen önergesi bilgiye sunuldu ve gereği
nin yapılacağı bildirildi. 

Grup başkanvekilleri ve yetkili idarecile
rin yaptıkları toplantı sonunda, Tmndan böyle, 
Çarşamba günlerine ait gündeme sözlü soru
ların baştan itibaren elli tanesinin alınmasına 
dair verilen temenni kararı Genel Kurulun 
oyuna sunuldu ve kabul edildi. 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilme
sini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını temin etmek üzere kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonuna, 

'Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna, 

1. — GEÇEN TI3 

Başjbakan Nihat Erim, İstanbul'da Kartal 
Sıkıyönetim cezaevinden beş tutuklunun kaçış j 
olayına; 

Denizli Milletvekili Sami Arslan, Denizli'
deki gübre ve tohum dağıtımı yapan koopera
tiflerin ve Ziraat Bankasının tutumuna, 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan, An
talya'da vukubulan dolu ve fırtınanın meydana 
getirdiği zarara; 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu, haşhaş ekiminin yasaklanmasına; 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar*, hayat pa
halılığına karşı alınacak tedlbirlere dair gün
dem dışı konuştular ve, 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir-
oğlu, Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun haşhaş ekimi konusunda yaptığı I 
gündem dışı konuşmasını cevapladı. | 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hieeri- | 
mez, Maliye Bakanlığının Personel Kanunuyla | 
ilgisi son uygulaması ve yayınladığı bir genel- I 
geye dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm 
vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kuruluru bilgisine sunuldu. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının; hayat hapalıkğı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu- | 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları testbit etmek maksadiy-
le kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna, 

Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesfbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna ve, 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri teslbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimlerinin birlikte yapılması 
kaJbul edildi ve ad okumak suretiyle oylar top
landı. 

SOKU 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

m, Nazillt Sümeribank Basma Fabrikasına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/761) 

2. — içel Milletvekili Celâl Karıgılı'nm, 
Türk büyükleri müzesinin kurulmasının düşü-

Tusarı 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddele
rin Grümrük vergilerinde anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimle
rin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
(1/571) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, izmir Spor 
Akademisi kanun teklifi (2/587) (Kültür, Genç
lik ve Spor ve Plân komisyonlarına) 

3. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ile 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender Ce
nap Ege'nin, Bursa Spor Akademisi kanun tek
lifi (2/588) (Kültür, Gençlik ve Spor ve Plân 
komisyonlarına). 

Yapılan oy ayrımının açıklanan sonuçlarına 
göre çoğunluğun sağlanamadığı, seçimlerin ge
lecek birleşimde yenileceği bildirildi. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı anla
şıldığından 3 Aralık 1971 Cuma günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere, saat 16,35 te Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
iBaşkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlı M. Şevket Boğan 

İKâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

ÜAR 

nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner-
geri, Kültür Bakanlığına gönderilmiştir. (7/779) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini kötüye kullanmak iddıasiyle yargılan
makta oan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel 
Müdürünün, bu görevinden el çektirilmeyiş ne
denine dair yazılı soru önergesi, Başlbakanlı-
ğa gönderilmiştir. (7/780) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 4792 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa ek maddeler ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifi (2/589) (Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/688) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar-
ma Komisyona) 

6. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 1970 
yılı faaliyet ve kesinhesap raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/689) (Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

..<... •••»——«a >-•<• 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Âdil Turan (Uşak) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin anahtarları çevirerek beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri JTğrasızoğ-
lun'un, öğretmenlerin kadro intibakları konusun
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri vardır, bunların ancak 3 tanesini ifa edebile
ceğiz; diğerlerini yerine getirmemiz mümkün 
değildir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, öğretmenlerin inti
bakları konusunda 5 dakikayı geçmemek üzere 
gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri : 

Kadro intibakları ile ilgili olarak, büyük öğ
retmen kütlesinin ıstırabını Yüce Heyetinize, 
kamu oyuna ve Sayın Hükümete arz etmek üze
re gündem dışı söz aldım. Şunu hemen belirtme
liyim ki, savunmam ve istirhamım, Türkiye 
Cumhuriyetine ve Devletimizin bütünlüğüne 
kasteden ve kendilerini sapık bir ideolojiye kap
tırmış olan, çok mahdut sayıdaki itibarsız öğ
retmenler için değil; bilâkis bütün hayatını va
tansever duygularla ve feragatla aziz Türk Mil
letine ve onun çocuklarına hasretmiş olan, bü
yük ve değerli öğretmen kütlesi içindir. Bu 
ifadelerimle Yüce Heyetinizin hislerine de ter
cüman olduğuma inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 657 ve 1327 sayılı ka
nunlar, intibaklarda kadroları esas almış, ka
zanılan hakları göz önünde bulundurmamıştır. 
intibaklar, kazanılmış derecelerin 1 - 2 veya 3 
üst derece altında yapıldığı için, bundan mağ
dur olanlar çoktur, öğretmenlerimizin kade-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

me ilerlemesi bu yüzden yapılamamıştır; terfi 
yolkrı da kapanmış bulunmaktadır. 

1327 sayılı Kanundan önce, - malûmunuz -
3656 sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştiren 
242 sayılı Kanuna göre, Devlet memurları 3 üst 
dereceye kadar terfi imkânına sahiptiler. Me
mur kadro sayısı tam olarak bilinmediğinden, 
1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile 42 950 adet 
torba kadro ihdas edilmiştir. Genel Kadro Ka
nunu, yani 1322 sayılı Kanun - yine malûmu
nuz olduğu üzere - intibak hükümlerini getiren 
1327 sayılı Kanundan önce çıkmıştır. Bu yüz
den, 1322 sayılı Kanun müzakere edilirken, in
tibak ve kadrolarla ilgili değişiklikler göz önü
ne alınamamıştır. Bunun için de, 1327 sayılı 
Kanun ile Devlet memurları ve çoğunlukla öğ
retmenler, aldıkları maaşın derecesine intibak 
ettirilememişlerdir. Bunun iki önemli neticesi 
olmuştur : 

1. Kazanılmış haklar kaybedilmiştir, 
2. Kademe ilerlemesi imkânları kalmamış

tır. 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci madde

sinin (B) fıkrasında şöyle bir hüküm vardır : 
«Halen bulundukları kadrolarda 1-2 ve 3 

üst derece aylık veya ücret alanlar, kadrolarına 
tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle be
raber, aldıkları 1-2 veya 3 üst derece aylık veya 
ücretlere tekabül eden derecenin ilk kademe ay
lıkları kendilerine ödenir.» 

Bâzı kurumlarda bu maddenin uygulandığı, 
fakat kademe ilerlemesine engel olunduğu gö
rülmektedir. Öğretmenler bunun başta gelen 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mağdurlarıdır. Yanlışlık veya noksanlık şu nok
talardadır: 

1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci madde
sinin (B) bendi, 68 nci maddenin (B) ve (C) 
fıkraları uyarınca, alınan aylığa denk kadro 
ihraz edilmesi halinde, kademe ve derece iler
lemesine imkân vermektedir. 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununda bu husus belirtilmediğinden, 
bugünkü mağdur edici uygulama meydana gel
miştir. Halbuki buna karşılık, kazanılmış hak
ların üstündeki kadrolara tâyin edilerek, buna 
göre haksız üst kademe ve derecelere intibak et
tirilenler de vardır. Bu durumu hak ve hukuk 
açısından izah etmek imkânsızdır. 

Şimdi konuyu başka bir noktadan mütalâa 
edelim: 

1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe giren, 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinin be
şinci paragrafında şu hüküm yer almaktadır : 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere 
göre, yapılan iinltıJbaMjarda ortöayıa çıkacak ha
talar veya itirazlı işlemler sonucunda, yapılma
sı gereken düzeltmeler dolayısiyle Maliye Bakan
lığının teklifi üzerine, kadro iptali veya ihdası
na Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Öğretmenlerin şikâyetlerini ve mağduriyet
lerini ortadan kaldırmak için, Millî Eğitim Ba
kanlığı, yukarda okuduğum maddeye istinaden 
Maliye Bakanlığına müracaat etmiştir. Maliye 
Bakanlığı, müracaatı olumlu karşılıyarak, Ba
kanlar Kuruluna bir teklifte bulunmuş ve neti
cede, 28 . 5 . 1971 tarih ve 7/2509 sayılı Kararla 
muhtelif derecelerden 20 583 kadroyu Millî Eği
tim Bakanlığı mensuplarına, daha doğrusu 
öğretmenlere torba kadrodan tahsis etmiş; bu
na karşılık 22 552 kadroyu da iptaj etmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi içinde de 
1 . 3 . 1971 tarihi esas alınarak, öğretmenlerin 
terfi kararnameleri hazırlanmıştır. Bu suretle, 
terfi ettirilen öğretmenlerden 6-7 ay maaş alan
lar, hattâ bu sebeple emekliye ayrılanlar var
dır. Şimdi de bunların maaşlarının geri alın
ması yoluna gidilmiştir. Esasında 1971 yılı büt
çesi.. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, süreniz dol
du ; tamamlayınız lütfen. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
bitiyor efendim. 

Esasında, 1971 Bütçe Kanunuyla ihdas edi
len torba kadrolar, intibak işlemlerindeki ha
taları düzeltmek maksadiyle kullanılamıyacağı 
gibi,, bu kadroların ancak 1 Kasım 1971 tarihin
den sonra kullanılması gerekmektedir. 1443 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi böyledir. Millî Eği
tim Bakanlığına tahsis edilen kadroların ise, 
ancak 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren kullanıla
bilmesi mümkündür. Bu durum karşısında Mali
ye Bakanlığı, 24 . 8 . 1971 tarihli bir genelge 
ile Millî Eğitim Bakanlığındaki terfi uygula
malarını kabul etmediğini, kanuna aykırı oldu
ğunu bildirmiştir. Ortada yanlış uygulama ol
duğu bir gerçektir. Ancak, 1443 sayılı Kanun, 
intibak uygulamalarından doğacak ihtiyaçları 
karşılamak üzere, 217 750 kadro ihdas etmiştir. 
Bu kadrolardan Millî Eğitim Bakanlığına veri
len 22 552 kadronun da intibak esnasındaki ih
tiyaçlar için kullanılması gerekirdi. Çünkü, 
1443 sayılı Kanun, özellikle, intibaklardaki ihti
yaçları karşılamak imaksadiyle çıkarılmıştır. 
Kaldı ki,, 1443 sayılı Kanuna göre 217 750 adet 
kadro 1 Kasım 1970 tarihinden itibaren geçer
lidir ve bu husus kanunda zikredilmiştir. Bu 
tarih intibakların yapılmaya başlandığı tarih
tir. O halde hiçbir suçu ve kusuru olmaksızın 
önceden terfi ettirilen ve sonradan maaşları 
geri alınarak mağdur duruma düşürülen öğret
menlerin haklarını iade etmek için Millî Eğitim 
ve Maliye bakanları başbaşa verip, durumun 
nezaketini de göz önüne alarak, meseleye en kı
sa zamanda bir hal çaresi bulmalıdırlar. 140 000 
kişilik öğretmen kütlesi ilgisiz bırakılmamalı 
ve bilhassa küstürülmemelidir. Aksi halde, eği
timcilerini küstüren bir toplumda, gelecek ne
sillerin ahlâk, karakter ve bilgi bakımından da
ha üstün nitelikte olmalarını beklemek hakkını 
şimdiden kaybetmiş oluruz. 

Saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
memurların Personel Kanununa göre 1970 yılın
dan itibaren birikmiş maaş farhlarınm verilme-
mesrkonusunda gündem dışı demeci ve Maliye Ba
kanı Sait Naci Ergin'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, Personel 
Kanununa göre 1970 yılından itibaren biriken 
memur maaşları farklarının verilmemesi ko
nusunda gündem dişi konuşmak üzere, buyurun. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; benden evvel gö
rüşen arkadaşım 1327 sayılı Personel Kanunu
nun bâzı aksaklıklarına, öncelikle öğretmen 
arkadaşlarımızla olan kısmına değindiler. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 657 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1327 
sayılı Kanun ile 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunu elbetteki bu Meclis çok iyi niyetlerle çıkar
maya gayret etmiştir, ama birçok aksaklıkları
nın da mevcut olduğu belli olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşımız ve Hükümet, de
vir almış olduğu bütçe aksaklıkları dolayısiyle 
1972 yılı Bütçesinden memurların 1 . 3 . 1970 ta
rihinden itibaren biriken maaş farklarının öde-
nemiyeceğini ve buna ait bütçeye bir rakam 
konulmasının imkânsızlığını (Bugünkü basına 
göre) ileri sürmüşlerdir; bunları gazetelerde 
hep okudunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
elit bir zümreyi teşkil eden bu memurların, bi
riken maaş farklarının, 1970 yılından itibaren 
muteber olan bu haklarının verilmemesi eğer 
mevzuat ve kanuni imkânsızlıklardan ise ve bu
nu da veremiyeceklerine dair ortaya bir hüküm 
getirirlerse, bu husus burada tezekkür edebi
lir. Kanun yürürlükte, madde yürürlüktedir, 
ama 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren biriken bu 
maaş farklarının verilmesi imkân dâhiline gir
miyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu imkânsızdır^ 
Neden imkânsızdır? Getirilir, denirki, ben bu 
hakları veremiyeceğim ve böylece memur ümit
lendirilmez. Memur bir ümide kapılmamalıdır; 
ona göre borç - harç yapmamalıdır, bütçesini 
ona göre tanzim etmelidir. Mevcudolan Hükü
metin mutlaka istikrarlı ve kuvvetli bir Hükü
met olacağı beyan edilmiştir. Bu Hükümetin 
geliş tarzı elbetteki bizce malûmdur, ilk konuş
mamda da söylemiştim, elbetteki bu Hükümeti 
denetleme şekli de bize aittir. 

Söylüyorum şimdi, iki senedir kanun çıkmış
tır ve aksaklıklarını da görüyoruz, görülüyor, 
nasıl olur da tedbirleri alınmaz? Bugünkü Dev
let Memurları Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı ve gerekçesi; işte 
burada. Bu kanun tasarısı Hükümetin muayyen 
çevrelerinde kalmıştır. Ama, aksaklıkları bir 
türlü buraya getirilmemiştir. Aksaklıkları yok 

mudur Biz burada bağırdık, söyledik, izah et
tik defalarca; 3 üst derece veren memuriyette 
bir kişi 60 liralık kadroda idi ve 90 liranın kar
şılığını alıyordu; bir kişi de 90 liralık kadroda 
idi ve 90 liranın karşılığını alıyordu. Sen Hükü
met olarak bir kanun çıkaracaksın ve hayır di
yeceksin; 60 lık kadroda bulunanın intibakını 
oraya yapacaksın, karşılığını 90 üzerinden ve
receksin, fakat yan terfii yok, derece terfii yok. 
Olmaz arkadaşlarım. Ama, şimdi Danıştay bu
nu karara bağlamış, Anayasa Mahkemesine mü
racaat etmiştir. Bunun mutlaka, % 100 iptal edi
leceğine kaaniim. Neden? Kanımla terfi etmiş, 
niteliği tâyin edilmiş, tezkiyeyi almış, ama biri
si imkânını bulmuş 90 liralık kadroyu almış, bi
risi 60 liralık kadroda kalmış 90 m karşılığını 
almış; şimdi siz onun hakkını veremiyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, yevmiyeli perso
nel arkadaşlar tarafından imzalanmış 101 imza
lı bir mektup geldi bana. Bana geldiği gibi siz
lere de gelmiştir, imzalar burada... Bizim ıstıra
bımızı lütfediniz Hükümete iletiniz diyorlar. 
Size de bunları söylemişlerdir. Teknik persone
lin bu ıstırabının giderilmesi lâzımdır. Sınıf 
arkadaşı iki kişiden birisi maaşlı, birisi yevmi
yeli idi. Yevmiyeli ile maaşlı arasındaki inti
bak farkı 6 ilâ 9 sene olmuştur arkadaşlar. Bu 
Personel Kanununun aksaklıkları vardır ve bu 
aksaklıkları ona göre düzeltmek gerekir. 

Yeni bir kararname çıkarılmış hepinizin do
laplarına atılmıştır. Bu kararname 19 Kasım 
1971 tarih ve 14020 sayılıdır, Bakanlar Kurulu 
kararı ile 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü dereceler 
tâyin edilmektedir. Hangi esasa göre tâyin edil
miştir arkadaşlarım? Arz ediyorum: 

iş tahminleri, işin mahiyeti, güçlükleri tes-
bit edilmemiştir, iş analizi yapılmamıştır bu Per
sonel Kanununda. Bir Bakanlığın bir daire baş
kanlığına 3 ncü dereceden bir kadro, başka bir 
bakanlığın bir daire başkanlığına ise 2 nci de
receden veya 4 ncü dereceden kadro verilmek
tedir. Hangi analiz yapılmıştır Hangi iç iş ana
lizi yapılmıştır da ona göre tâyin edilmiştir? 
Bir yerdeki umum müdür 2 nci derecede, bir 
yerdeki umum müdür 1 nci derecede.. Maliye 
Bakanlığı Müsteşarlığı ile Turizm Bakanlığı 
Müsteşarlığı arasında, Türkiye'nin şartlarına 
göre bir fark var mıdır? Hayır, yoktur. Bir yer
deki şube müdürü ile başka bir yerdeki şube 
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müdürü arasında fark var mıdır? İş analizi ya
pılmış ise ve aralarında fazladan bir iş mesuli
yeti varsa, ortaya konur, ben de reyimi veririm. 
Bugünkü kıstaslara göre, Turizm Bakanlığın
da, Millî Eğitim Bakanlığında, Bayındırlık Ba
kanlığında, Tarım Bakanlığında her hangi bir 
daire başkanı veyahut da şube müdürüne veri
lecek olan para ile başka bir bakanlıkta aynı 
derecede bulunan bir şube müdürüne veya dai
re başkanına verilecek olan paranın aynı ol
ması lâzımdır. Çünkü işi analizi yapılmamıştır. 
Hani, eşit işe eşit para deniyordu; doğru. Ge
tirin. o eşit işi.. Tarım Bakanlığı Müsteşarı ile 
Orman Bakanlığı Müsteşarı ile Bayındırlık Ba
kanlığı Müsteşarı veya Maliye Bakanlığı veya 
Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı arasında 
fark var mıdır? Türkiye'de iş analizi yapılır 
da, öyle getirirseniz karşımıza evet; değilse ha
yır arkadaşlarım. 

Personel Kanununun bütün aksaklıklarını, 
Sayın Başkan imkân vermiş olsa, bu tasarıda 
sizlere göstermek mümkün. Sizin ve bizim bu
rada konuştuklarımızla bu aksaklıklar ortaya 
çıkarılmış, buraya konulmuştur. Şimdi, neden 
getirmiyorsunuz? Getirmeye mecburuz. 

Bu Meclis nerelere bağlıdır? Türk efkârı 
umumiyesine bağlıdır. Bir dairenin umum mü
düründen tâ en alt kademesine kadar, bu maaş 
farkları dolayısiyle yapılan tatbikattan müte
vellit huzursuzluk devam ederken randıman 
alamazsınız. Vergi memurunuzdan randıman 
alamazsınız, tahsildarından alamazsınız, mühen
disinizden alamazsınız. Teknik personel, dok
torlar bugünkü bu düzenden, personel düzenin
den şikâyetçidir. Bu şikâyeti sadece biz mi du
yuyoruz? Siz de duyuyorsunuz. Hükümet olarak 
da duyamaya meclburlsunuz. Duymuyoıisanız si
ze duyuruyloruz, diyoruz ki; bu aiksaıMıklları lüt
fediniz bu Meclise getiriniz, düzeltelim. 

İki sınıf arkadaşı, aynı dairede, aynı umum 
müdürlükte vazife yaparlar; birisi 450 lira ile 
tâyin edilmiştir vazifeye başladığı zaman, diğe
ri ise 60 lira yevmiye ile tâyin edilmiştir. Şim
di, bu yapılan intibakla, aralarında 9 sene, 6 se
ne fark olur'sa, ondan randıman alabilir misiniz? 

BAŞKAN—Süreniz doldu Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kan birazdan kürsüyü terkedeceğim. 
Bu konuda istirham ediyorum, hükümetler 

bu tenkidlerimizden alınmasınlar, realiteyi orta-

3 . 12 . 1971 0 : 1 

ya koyuyoruz. Biz onlara yardımcı olmaya ama
deyiz. İmkânlarımız yoktur diyeceklerdir. İm
kânlarımızın olmadığını getirdiğimiz bütçede 
göreceksiniz, eleştirin, diyecekler. 

ISayın arkadaşlarım, maaş farkları biriken 
memurların, bütçenin durumuna artık taham
mülü kalmamıştır. Adamın 1 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren parası birikmiştir; (Azdır, çoktur 
başka) ona göre masraf yapmış, borçlanmıştır. 
Bunu Türk Hükümeti, T. B. M. M. ödemeye mec
burdur. Takside bağlayınız bir plâna göre 10 
senede ödiyeceğim, 5 senede ödiyeceğim deyi
niz. Ama, bunları da yapmıyorsanız, gayet rea
list olarak getirir ödemiyeceğim dersiniz, onun 
da hükmünü burası verir. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyurun 

efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri; evvelâ neticeleri söy
leyip, sonra hâdisatı arz edeceğim. 

Memur ve emeklilerin 1 Mart 1970 ten itiba
ren meydana gelen maaş farkları 6 milyarı bi
raz geçmektedir. Bendeniz, huzurunuza, buraya 
çıktığımda. (Hattâ bir sakalı konuşma idi) ba
na arkadaşlar dedi ki yani sizler dediniz ki; 
«Bunu 100 senede mi ödiyeceksin, 50 senede mi 
ödiyeceksin, 10 senede mi ödiyeceksin?» ben hu
zurunuzda dedim ki, «Bunu 100 senede ödemi
yeceğim, 50 senede de ödemiyeceğim, 10 senede 
de ödemiyeceğim, hattâ 5 senede bile ödemiye
ceğim, ama 5 ten aşağısını, 4 ve saireyi taahhüt 
edemem». Bu husus Meclis zabıtlarında vardır. 

Binaenaleyh, verdiğimiz siözden harfiyen 
hiçbir şekilde dönmüş değiliz. 

ikincisi : Bu defa müracaat ettiler ve «Bu
nu .1972 bütçesinden ödiyecek mkiniz?» cl^iiier. 
Biz de dedik ki, 1972 bütçesinin rakamları mey
dana çıksın, hazırlansın, eğer imkân olursa bu 
sene programabağlarız ve bir kısmını öderiz. 
Huzurunuzdaki bütçede biz bu imkânı bulama
dık. 

Şimdi, bu imkân olmadığı halde bu parayı 
ödemin, yani para kıymetinden ifrazlar yapa
rak ödeyin demenin hülâsası şu: Memurun eline 
daha az değerde, daha kötü bir para verin, ama 
nominal olarak bu para daha yüksek olsun. Bu
nu kabul etmiyoruz, fakat tekrar huzurunuzda 
söyliyeyim, bu parayı ödiyeceğiz. 
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Kanuni durumuna gelince; kanun bunun Ba
kanlar Kurulu tarafından programa bağlanaca
ğını söylemiştir. Ödemiyeceğiz diye bir kanun 
getirmemize hiçbir sebep yoktur. Eğer imkân 
olursa 4 seneyi geçmemek şartiyle en yakın za
manda bunu ödiyeceğiz, birinci mesele budur, sa
rihtir, açıktır. 

ikinci mesele Personel Kanunu meselesidir. 
Personel Kanununu hazırladık, Sayın Ahmet Şe
ner rfkadaşımızm söylediği gibi, ne oldu? Bir 
hesapladık boyumuzdan fazla... Baktık ki, bu 
hazırladığımız kanundan da çok mahzurlar çı
kıyor1, ne yapalım dedik ve bir yetki kanunu 
hazırladık. Bu yetki kanununda dedik ki, Yük
sek Meclis bize yetki versin ve bu yetki kanu
nu elimizde olarak biz âzami müddeti iki sene 
olan bir çalışma yapalım ve bütün bu Personel 
Kanununu düzeltelim. Bu yetki kanunu halen 
Anayasa Komisyonundadır. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Naci Gacıroğlu, işçi me
seleleri ve Almanyıa'daıki işçilerin durumu ko
nusunda söz istemişlerdir. Buradalar mı efen
dim?.. Yok. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — 4951 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yeniden ihdas edilen Devlet Bakanlığına Kütah
ya Milletvekili Mesut Erez'in atanmasına ve ken
disine Başbakan Yardımcısı görevinin verilmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezekresi (3/690) 

. BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 2 Aralık 1971 gün ve 
1/1 - 9615 sayılı yazısı. 

4951 sayılı Kanun hükümlerine göre yeni 
bir Devlet Bakanlığı ihdas edilerek, bu Bakan
lığa Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in atan
ması ve kendisine Başbakan Yardımcısı görevi
nin verilmesi, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. •— Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu 
ve Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
Türkiye Kızılay -Derneğinin vergilerden, hare 
ve resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel Resmi alınmaması hakkındaki kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 
nci Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici Ko
misyona havalesine dair Konya Milletvekili Ba
ha Müderrisoğlu'nun önergesi (2/563, 4/234) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in; Tür
kiye Kızılay Derneğinin vergilerden, hare ve 
resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel Resmi alınmaması hakkında kanun tekli
finin, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 4 
arkadaşının, Türk Hava Kurumunun bâzı vergi
lerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tu
tulmasına ait kanun teklifini görüşmek üzere 
Genel Kurulun 17 . 1 1 . 1971 tarihli 5 nci Bir
leşiminde kurulan 60 numaralı Geçici Komis
yona, her iki kanun teklifinin de ?ynı mahiyette 
olmaları dolayısiyle, havalesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Teklif sa
hiplerinin teklif ettikleri bu kanun teklifinin de 
aynı Geçici Komisyonda ve gündemindeki ka
nunla birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

5. — Türk Hava Kurumu tarafından Kur
ban, Kurban derisi ve zekâtın toplanmasına dair 
kamun teklifinin Genel Kurulun 17 . 11 , 1971 ta
rihli 5 nci Birleşiminde kurulan 60 numaralı 
Geçici Komisyona havalesine dair Hatay Millet
vekili Hüsnü Özkan ile Trabzon Milletvekili Ah
met Şener'in önergesi (2/560, 4/233) 

BAŞKAN — Diğer bir-önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Hava Kurumu tarafından Kurban, 

Kurban derisi ve zekâtın toplanmasına dair 
28 . 8 . 1971 tarihinde yapmış olduğumuz ka
nun teklifinin işin önem ve ivediliğine binaen 
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Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci Bir
leşiminde kurulan 60 numaralı Geçici Komisyo
na havale edilmesinin oya konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hatay Trabzon 

Hüsnü Özkan Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin dahi aynı 
Komisyonda ve aynı mahiyetteki diğer bir tek
lifle birlikte görüşülmek üzere 60 numaralı Ge
çici Komisyona havalesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim, 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±% — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi hakkında. Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 7 ncf Bir
leşimde, 26 . 11 . 1971 tarihinde Genel Kurulun 
almış olduğu bir kaırar gereğince, Senatodan 
dönlmüş olan ve Senatoca kabul edilmiyen veya 
aynen kabul 'edilmiş olan mahiyetteki kanun ta
sarı ve tekliflerinin, gündemin başımda veya so
nunda ayrılacak bir saatlik süre içinde görüşül
mesi hususunu Başkanlığın takdirine bırakmış 
olduğunuzdan ve Genel Kurul bu şekilde kabul 
etmiş bulunduğundan bu yetkiye dayanılarak, 
Senatodan dönmüş bulunan ve gündemin 4 ncü 
bölümünün 1 nci sırasında yer alan maddeyi 
görüşmeye başlıyacağız. 

€umıhurilyet Senatosundan gelmiş bulunan 
(bu kanun teklifi hakkında ilgili maddelerin gö
rüşülmesi için sayın komisyon ve Hükümetin 
yerlerini almalarıma rica ediyorum. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, başka konuya geçin. 

BAŞKAN — Belli süresi var, o süreyi geç-
ımiyeceğiz zaten. Belli bir süre içinde bitirebil-
diğiımiiz takdirde bitireceğiz, bitiremediğimiz 
takdirde başka konuya geçeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet şu dakikaya kadar 
gelmediği sebeple bu görüşmeyi geri bırakıyo
ruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 

kamun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49. No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı ; 421) 

BAŞKAN — Komisyonun, geri aldığı mad
deleri ile birlikte ikmal edip gelmesi hususu 
daha evvel karara bağlanmış idi. 

Komisyon?... Hazır. Hükümet?.,. Yok. Bu 
kanunu da geçiyoruz efendim. 

Aynı bölümün ikinci isırasmda yer (alan 
maddeye geçiyoruz. 

3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline dağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 429) 

BAŞKAN — Komisyon?... Burada. Hükü
met?... Hükümet adına gereken yetki belgesi 
ibraz edilmiştir. 

Bu konuda verilmiş bir önerge var, onu oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığğına 
Bugünkü gündemin öncelikle görüşülmesi 

kararlaştırılan işler bölümü 2 nci sırasında yer 
ıalan, Ankara Milletvekili Celnlgizhan Yorulmaz 
ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırıkkale 
ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulması 
hakkında kanun' teklifinin komisyondaki müza
keresi sırasında Bakanlığıimıızın fikri alınmadığı 
için ayrıntılı bilgi ve 'haklı gerekçeleri ileri sür
mek mümkün jolamamıiştır. 

Bu 'nedenle konunun, bakanlık görüşünün 
ortaya konmasına imkân verilmek üzere bir kere 
daha müzakere edilmesi için gündemden çıkarı
larak komisyona iadesini arz ve teklif öderim. 

İçilişleri Bakam 
Hamdi Ömeroğlu 
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BAŞKAN — önergenin lehinde veya aley
hinde bir talep var mı? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Aleyhinde. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Aleyhinde, 
Grup adına, 

VEFA TANIR (Konya) — Lehinde. 

BAŞKAN — Başka efendim?.. Efendim, 
grup adına talebolduğu için önce Cevat önder 
'beye söz veriyorum, buyucun, 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, 

Sayın İçişleri Bakamının önergesi açıktır; 
konunun tehir edilmesini görüşülmemesini arzu 
etmektedir. Kırıkkale, Başkent Ankara'yı Kara-
denüze bağlayan Devle!t yolu üzerindie büyük bir 
ilçemizdir. Her bakımdan da il olmaya lâyıktır. 
Hangi ilçelerin il olabilecek nitelikte bulunduğu 
İçişleri Bakanı ve Bakanlığı tarafından da ga
yet iyi bilinmektedir. Bunların başında da Kı
rıkkale gelmektedir ve bu durumda tetkike 
değer hiç bir husus da mevcut değildir. 

Türkiye'nin idari taksimatını, Türkiye'nin 
meselelerini, öyle derinliğine değil, anaçizgi-
leriyle bilen herkes Kırıkkale'nin il olması za
ruretine inanır. Bunu daha fazla savsaklamak
ta fayda yaktur. Bugün İçişleri Bakanlığını 
temsilen değerli Müsteşar burada bulunmakta
dırlar, İçişleri Bakanlığı erkânı da buradadır
lar. Lâzımgelem izahat arzu edüıdliği taktirdia 
verilebilir. Kaldı ki, bu izahatı talebedecek 
herhangi bir kimsenin olacağı kanaatinde de 
değilim. 

O itibarla bu önergenin reddedilmesini, me
selenin müzakere edilmesini ve karara bağlan
masını istirham etmekteyim. 

Değerli larkadaşlariım, şöyle bir zehap içe
risinde de bulunmayalım. Bir çok ilçeler il ol
mak istiyor, Kırıkkale'yi il yaptığımız taktir
de birçok ilçeler de bu taleple geliecekttir, onun. 
için bunu erteliydim, demek doğru bir hare-
Ikelt değildir. İdarei maslahatçılıktır. Kesin 
dlarak bir mesele ortadadır, Kırıkkale il olma
ya lâyıktır. Bunu savsaklamıyalım, karara 
(bağlıyalım. Bu karar memlekefeimıiz için hayır
lı olacaktır. Kırıkkale de il olmaya her bakım
dan, lâyıktır. 

(Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, önergenin 
lehinde. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 

Atatürk'ün merkezi hükümet yaptığı An
kara'nın her hangi bdr ilçesinin il olması me
selesinde konuşacaklarım daha başka türlü 
olacaktı. Şu anda Hükümetten gelmiş bir tak
rir üzerinde konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 den sonra, 
Kırıkkale'den önce il olmayı hak etmiş pek çok 
ilçelerimizin temsilcileri tarafımdan, bu İlçele
rin il olması yolundaki kanun teklifleri, birin
ci Ve ikinci dönemlerde, getirtmiştir. Bunla
rın arasında KaraımanoğuSanma başkentlik 
yapmış Karaman ilçesi de vardı, adı ile bera
ber il olarak tanınan Akşehir de vardı, Aksa
ray da vardı. 

Konuyu hafife almaya, konuyu bir seçilip 
seçiılememe meselesi haline getirmeye hiç biri
mizin hakkı yoktur. Şu anda günlerden beri 
aylardan beri üzerinde durulan (Meclisin güç
lülüğü meselesidiiîl. Meclisin güçlülüğünü, Yü-
cl3 Meclisteki arkadaşlarımızın güdü konula
ra ehemmiyet vermesiyle dışarıya tanıtabili
riz. 

!Bugün, birinci dönemde verilmiş kanun 
teklifleri neden Yüce Meclisin huzuruna ka
dar gelememiş? Acaba o zamam Oğuz D«mir 
Tüzün arkadaşımızın, Niğde'nin Aksaray Ece
sinin il olması kanunu bunıdan hajfâf bir şey 
mi idi? Hüseyin Cahit Yımaz'ın, Karamam'ın 
il haline gelmesini istemesi bundan daha hifif 
bir şey mi idi? Halis Bayramoğlunun, Gümüş
hane illinin Bayburt ilçesinin, Kemal Çilesizin, 
Naim Tirali'nin, Giresun'a bağlı Şebinkarahi
sar ilçesinin il olmasını istemeleri daha mı ha
fif bir şeydi? 

Onlardan sonra Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun, Akşehir'in il olmasını istemesi 
İkinci dönemde yine Oğuz Demir Tüzün'ün Ak
saray'ın il olmasını istemesi, bendeniz tarafın
dan verilen Akşehir'in il olması teklifi, Reşat 
özarda tarafından verilen Nazilli'nin il olması 
teklifleri^ o zamanki komisyonlarda hazır bu
lunan İçişleri Bakanlarının veya onların vazife
lendirdikleri yüksek memurların, «Türkiye'de 
ilçeden il haline geçecek kazalar bir çırpıda 
ele alınacaktır ve bunların içerisinde hak etmiş 
olanlar Yüce Meclise getirileceklerdir,» şeklin-
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deki cevapları üzerine bu teklifleri veren arka-
daşlarca ve içlerinde ben de olmak üzere geri 
durdurulmuştur. 

Bugünkü mesele Kırıkkale'nin il olması me
selesi değildir. Bugün mesele; Yüce Meclis Tür
kiye 'ûe il olmaya lâyik ilçeler hakkında bir fikre 
sahip midir? Bunların hepsini birden getirecek
siniz. Bunun dışında haksızlık etmiş olursunuz. 
Nasıl haksızlık etmiş olursunuz? Bu kanun tek
lifi ki; aynı dönem içerisinde 1 sene, 7 ay 23 gün 
evvel Aksaray'ın il olması Yiğit Kbker tarafından 
içişleri Komisyonuna getiriliyor ondan 1 sene, 
7 ay, 23 gün sonra, 2 . 9 . 1971 de Kırıkkale 
geliyor. 3 . 9 . 1971 de otomatik olarak Meclis
ten komisyona havale ediliyor ve hemen 17 gün 
sonra da gündemde yer veriyorsunuz. 

IBirisi iki dönem, sekiz sene bekliyor, bir baş
kası aynı dönem içerisinde 1 sene, 7 ay, 23 gün 
bekliyor. Bir başkasını ise otomatik olarak bu
raya getiriyorsunuz. Bunun gelişinde, teklifi ge
tiren arkadaşlarımızla beralber, Meclisin o kür
süsünde oturan arkadaşlanmın da büyük suçu 
var. Üzerinde bu kadar hassasiyetle durulması 
lâzımğelen kanun tekliflerini, ivedilik, öncelik 
tekliflerini geri bırakacak, burayı Hyde Park'a 
çevireceksiniz, Meclisin daha mühim meseleler
le uğraşması gereken bu nazik zamanda, seçim 
yatırımı yapmak istiyen arkadaşlara sırasız, 
gündem dışı söz vereceksiniz ve Meclisin 37 
kişiye indiği bir zamamda otomatik olarak, (Sı
rada bekliyen kanunlar varken) bir başkasını 
getireceksiniz. Bu, Meclis haysiyetine gölge dü
şürmektir, ciddî çalışmadığımızın da delilidir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 
alâkası var bununla... 

VEFA TANIR (Devamla) — Bununla alâ
kası olmazsa ne ile alâkası olur? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz 
işinizi takibetseniz tabiî buraya getiremezsiniz. 

VEFA TANIR (Devamla) — Meseleyi bu 
kadar deşerseniz alâkasına geliriz. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen Umumi He
yete hitalbediniz. 

Sayın Yorulmaz, lütfen siz de müdahale et
meyiniz. 

VEFA TANIR (Devamla) — iş* bu noktaya 
geldiği zaman altından bu çıkar. Kırıkkale ka
nun teklifi iki komisyonda görüşülürse zaman 
kaybı olur diye karma bir komisyon kurarsınız; 

yedi üye Plân, yedi üye de içişleri komisyonla
rından gelecek, dersiniz. 

(A. P. sıralarından anlaşılamıyan bir müda
hale...) 

Arkadaşlarım, lütfen bir dakika dinleyiniz. 
Ben hassas bir mevzu olmazsa buraya çıkmam. 
OnJbir senedir bu kürsüyü bir başka maksatla 
kullandığımı kimse gösteremez. 

ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
•Hassasiyeti nedir, bir hak veriyorsunuz, hak 
vermek hasisasiyeit midir? 

VEFA TANIR (Devamla) — 'Müsaade edin 
hassasiyetimi söyleyeceğim şimdi, sabrediniz. 
Bunun hakla alâkası yoktur, bu Meclisten usul
süz mesele geçirmemek mevzuubahistir. 

MEHMET BİLGİN (Bimgöl) — Sayın Baş
kan, çjok rica ederim; ihatip, Meclisin 37 kişiye 
indiğinden balhsediyor. Meclisimiz çok daha 
kalalbaUktır, bu nasıl bir iddiadır?. 

VEFA TANIR (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, lütfeder de benim lehime hareket eden 
arkadaşlarım Susarlarsa daha haklı bir zemine 
gireceğim. 

İçişleri Komisyonunda yedi kişi vazifelen
dirilir. Plân ^Komisyonundan da yedi kişi vazi
felendirilir. Bu karma komisyon 14 kişiden mü
teşekkil olacak ve partiler 'bu komisyonda tem
sil edilecek. Ben grup başkanvekiliyim. Benlim 
partime de bu 14 kişi içerisinde 'bir üyelik dü
şer. 54 numaralı Geçici Komisyonun sayın Baş
kanına soruyorum, bu kanun teklifini görüşür
ken Güven Partisinden kimi davet ettiniz? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Başkan, ne alâkası var bunun önerge ile?. 

VEFA TANIR (Devamla) — Efendim, bu
nun alâkası olmazsa Sayın Cenlgizhan, neyin 
alâkası olur? Bir komisyon kuruyorsunuz, 14 
kişiden .müteşekkil, diyorsunuz. Bu komisyonda 
partiler temsil edilir, diyorsunuz. Güven Parti
sinden üye çağırmadan, 14 kişilik komisyonu 
10 kişi ile topluyorsunuz, telefonu açıyorsunuz, 
içişleri Bakanlığının vazifeli memuru yolda 
iken 10 kişi ile toplanıyorsunuz. Bu on kişi
nin içerisinden de iki kişi imzada bulunmuyor. 
Burada Parlömanterliğine bir kere daiha inan
dığım Sayın Cihat Billgelhan da karşısına ge
çiyor ve alelacele kanun buraya geliyor. 

Altını deşerseniz daiha çok şeyler çıkar aziz 
arkadaşlarım. 
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Hükümetin teklifi doğrudur. Bu kürsüye 
böyle alelacele kanun getirilmesine asla müsaa
de etmeyeceğiz. Neyin il olmasını istiyorsunuz? 
(Ankara'nın Kırıkkale 'sinin il olmasını istiyor
sunuz. Ankara'nın 24 tane milletvekili var. 
Kanunun altına bakıyorsunuz 14 tanesinin im
zası var; Ankara'nın yedi senatörü var, bir 
tanesinin imzası yok. Yardımcı arkadaşlarım, 
siz Ankaralılardan daha mı büyük gayretle 
ibu kanunun buradan geçmesine çalışacaksı
nız?. 

ıOnun için aziz arkadaşlarım, müsaade eder
seniz Hükümetin teklifi yerindedir. Bir kere 
daha kanunun gerekli ölçüler dâhilinde görü
şülmek ve grupların da komisyonda tam ola
rak temsil edilmesine fırsat verilmek üzere, 
teklifin komisyona iadesini istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 

üenigizhan Yorulmaz, buyurun. 
ISayın Ataöv, lehinde konuşacaksınız size 

de söz verebilirim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben, bu me

selenin şu anda müzakere edilemeyeceği konu
sundan dolayı »öz istiyorum. Yani bu bir usul 
konusudur. Çünkü temsil eden komisyon buna 
yetkili değilidir ve komisyonun çoğunluğu da 
yoktur. Bu bakımdan müzakere edilemeyeceği
ni söylemek için mz istedim. 

BAŞKAN — Yani lehinde mi söz istiyor
sunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

ISayım Başkan, değerli üyeler, 
iSayın Vefa Tanır Arkadaşımızın konuşma

ları bendinize hir şey hatırlattı. «Atatürk'ün 
Ankarası'nın ıbölünmesi için konuşacaklarımız 
çoktur, bu işe girildiği takdirde söyleyeceğim» 
dediler. 

Arkadaşımın unuttuğu bir taraf var. Rah
metli Atatürk bu Devleti kurarken Kırıkkale 
120 nüfuslu bir yerdi Yine Rahmetli Atatürk'
ün irşatları üzerine Kırıkkale bugünkü haline 
(gelerek 120 bin nüfuslu bir ağır sanayi merkezi 
olmuş. Yani, Atatürk'ün doğurduğu bir şehir 
olarak Kırıkkale vilâyet olmaya hak kazanmış
tır. Buna arkadaşımızın alınması değil, sevin
mesi iktiza edeceği inancındayım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika mü
saade edermisiz?.. Daha evvel konuşan arka
daşa da hatırlatmak ihtiyacını duydum, fakat 
sözünü bitirdikleri için bahsetmedim.- Konu, 
Kırıkkale ilçesinin il olmasının kafbulü veya 
ademi kabulü değil, Hükümetin, müzakerelere 
katılma imkânının kendisine verilmesi için 
teklifin komisyona iadesi takriri ile ilgilidir. 
Mümkünse bu konuda konuşmanızı rica edi
yorum. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
ISayın Başkanım, Güven Partisi sözcüsü konu
şurken aynı ikazı yapsaydınız bu konuşma ol
mazdı ve bendeniz de cevap vermek durumun
da kalmazdım. 

Ancak, Hükümetin görüşü, yani 'bunun geri 
alınması hususundaki teklifi, Yüce Meclis inansın 
ki, geçmiş yıllarda emsaline çok rasladığımız 
bir örnektir. Ne zaman ki hak kazanan ilçeler 
il olmak için talepte bulunmuşlardır, hükümet
ler bunu sallamak için muhakkak bir yol ara
mışlardır. 

Biz, Yüce Meclisin iradesine saygı göstermi
şiz ve kendilerine vâki müracaatımız üzerine 
teklif komisyonlara havale edilmiş, komisyon
lardan da buraya intikal etmiştir. Bunda usul
süz bir taraf yoktur. Kaldı ki, Hükümet o gün 
çağırıdığı halde gelmemiş, arkadan bir yazı gön
dermiş ve o yazıda da muhalefet şerhini bildir
miş. 

Hükümet şu iki noktada muhalefet etmekte
dir : 

1. 83 ilçe beklemekte, 
2. idari reforma gitmekteyiz. 
Bunu bildirmiş, yazı ile itirazını yapmış ve 

Hükümetin ihtisas sahibi tüm elemanları buraya 
gelmiş, yine itirazlarını yapacaklar, yine Yüce 
Meclisi tenvir edecekler. Geri almakla maksat
ları ne olabilir, bunu anlamak imkânsız. 

Biraz evvel konuşan Demokratik Partili ar
kadaşımın görüşü gibi, bu, bunu bir sallantıya 
getirebilmek, komisyonlara havale ettirmek ve 
bir hakkın verilmesini önlemek piuyor. 

Biz bir hak almıyoruz arkadaşlar. Biz nüfu
su yüzbini aşan bir şehri vilâyet yapmanın çaba
sı içerisine girmişiz. Yüce Meclis burada hak al-
mıyacak hak verecektir. Buna inandığım için, 
önergenin reddini Yüce Heyetten istirham et
mekteyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergenin lehinde, 
buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Kırıkkale'nin il olmasına dair olan kanun 
teklifi yüce huzurunuzdadır. Kırıkkale il olma
lıdır, Kırıkkale'nin il olması için Yüce Meclis 
mesai sarf etmelidir. Kırıkkale'nin il olma 
hakkı vardır. 

Kırıkkale gibi Türkiye'de birçok ilçelerin de 
il olma hakkı vardır. Ancak, şu anda bir husus 
var; reformcu Hükümet işbaşında, idari reform 
konusunu bir komisyona havale etmiştir.. idari 
Reform Komisyonunun Başkanı Sayın İsmail 
Rüştü Aksal'm raporu Hükümete verilmiştir. 

Şimdi, ismail Rüştü Aksal Beyin hazırladı
ğı raporun içerisinde, Türkiye'nin idari taksi
matında il olacak ilçeler, ilçe olacak iller konu
sunun bulunduğu da söylenmektedir. 

Bir Toprak Reformu öntedbirler kanun ta
sarısı için, komisyonlarda ilim adamları, reform 
çerçevesi içerisinde bu iş şöyle olsun, böyle ol
sun, diye meydan muharebesi verirken, Türki
ye'nin bütün ilçelerinin arzulu bulunduğu bir 
«il olma» kampanyasına karşı reform Hüküme
tinin görüşü - şayet reform Hükümeti ise - bu 
teklifin içerisine girmelidir. Ben de anlamalı
yım ki, reform Hükümeti bâzı ölçüler içerisinde 
il olacak ilçelerin il olması reforma karşı değil
dir. O zaman Antalya'nın Alanya ilçesinin de il 
olma kanun teklifini yarın komisyona veririm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben; ilçelerin 
il olmaması için değil, Hükümetin burada şu 
açıklamada bulunarak takririnin Yüce Meclis 
tarafından takdir edilip edilmemesine müessir 
olmasına taraftarım, idari Reform Komitesi ra
porunu verdiğine göre, İdari Reform Komitesi
nin, yani Cumhuriyet Hükümetinin; inandırıcı, 
güçlü olduğunu iddia ederek ortaya çıkan re
form Hükümetinin «reform» görüşlerine bu ka
nun teklifi uygun mudur, değil midir? Sonra, bu 
kanun teklifini Yüce Meclis reddeder veya ka
bul ederse, o zaman «Yüce Meclis reformları ka
bul etmiyor, Atatürk'çü bir görüştendir» diye 
bakanlar çekilecek midir, yerinde oturacak mı
dır? Bütün bu problemlerin çözülebilmesi ve bi
zim daha vasat bir duruma gelebilmemiz için 
reformcu Hükümetin görüşünü Meclisin görüşü 
ile birleştirmeliyiz. Onun için, içişleri Bakanı
nın istemiş olduğu kısa mühlet verilmeli ve en 

kısa bir zamanda reformcu bir görüşle Kırıkka
le kanunu diğer kanunlarla birlikte Yüce Mec
lis huzuruna getirilmelidir. Böylece kaybolmuş 
olan bu hakların biran evvel bu ilçelere veril
mesinde fayda mütalâa ediyoruz. 

Sırf reform görüşü yönünden, Hükümetin 
reform görüşümü almak, o görüşü ifade edebil
mek içim bu tahsisin kalbul edilmesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teklifin lehinde ve aleyhinde 

gerekli konuşmalar yapılmıştır. Önerge daha 
'önce okunmuştu, öınergelnlim mahiyetini tekrar 
hatırlatmak isterim. 

Hükümet tarafımdan verilen önerge, bu ko
nuyu müzakere eden komisyona Hükümetin ka
tılıma imkânı bulamadığımı, görüşümü beyan 
edeimediğini ve bu nedelnlte kanun teklifimin ko
misyona iadesini istemektedir. Önerge, bu me
aldedir. 

önergeyi sayım Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmdyemler... 
Önerge kalbul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Yani, bir 50 seme geri kalmıştır, Kırıkkale işi. 

BAŞKAN — Bkıilnıci görüşülmesi yapılacak 
işler 'bölümünüm 3 mcü sırasında kayıtlı bulu
nan. konuya geçiyoruz. 

4. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve skân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. \Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu konuya dair komisyon baş
kanının bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Hükümet temsilcisi ve komisiyom burada. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6785 sayılı imar Kanun'unun tatbikatında 

senelerden beri çekilen güçlükler, görülen ak
saklıklar, metindeki bâzı boşluklar, bu kanun-
dafci lüzumlu değişikliklerin biran önce yapıl
masını zaruri kılmaktadır. 

(1) 137 ve 137 ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zı tutanağın sonuna eklidir. 
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Bu maksatla geçen devrelerde Yüce Meclis
lere intikal ettiği halde sırası gelip Genel Ku
rulca ğörüşülımiyen çeşitli teklif ve tasarıların 
kaımunlaşması sağlanamamıştır. 

Halbuki, binlerce belediyemiz, gerektiği şe
kilde imar tatbikatı yapalbülmek için bu deği
şiklik tekliflerinin biran önce kanunlaşmasını 
beklemelkte, bu husus belde saknlerinin de 
haklı şikâyet ve sıkıntılarına sebebolmaktadır. 

Bu sebeple hazırlanıp, komisyonumuzda ge
rekli görüşmeleri yapılarak, gündemin birinci 
görüşmesi yapılacak işler mleyannDda 10 sıra
sında yer alan (6785 sayılı İmar Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması) hakkındaki (137 
ve 137 ye 1 nci ek sıra sayılı) kanun tasarısı 
ile aynı ko>nu ile ilgili istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in kanun teklifinin, haklarında önce
lik ve ivedilik kararı alınmasını ve gündemde 
yer alan diğer işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
17 numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Kütahya 

İlhan Ersoy 

BAŞKAN— Öncelik önergesini Genel Ku
rulun tasvibime arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 

sunuyorum. Okunmamasını kabul edenler... Ka
bul ötmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Ahmet Güner... 
Yok. 

Tümü üzerinde başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşme teklifi vardır, ivedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7 
8, 11, 16, 18, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 41, 42, 48, 57 ve 58 noi maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

[ BAŞKAN — Bu 1 nci madde, çerçeve mad
de olduğu için diğer maddelerin görüşülmesin-
ıden sonra müzakere edeceğiz, ondam sonra oylı-
yacağız. 

1 nci maddeye bağlı 4 ncü maddeyi okutu
yorum. 

I Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için bele-
I diyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu-
I nun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye 
I bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimari, 
I (statik ve tesisat plân, proje resim ve hesapJa-
I rından gerekli olanlarının eklenmesi lâzımdır. 
I istisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde 
I tapu senedi yerine ne gM vesikaların ibraz edil-
I mesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 
I Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler 
I inşaatla ilgili dosyalarını kadastro -ada ve par-
I sel numaralarına göre tutmakla mükeleflbirler. 
I Ruhsatiye alıınimış yapılarda her hangi bir 
I değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden 
I izin alınmasına bağlıdır. 
I (Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirân-
I den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
I ruhsatiye ile birlikt tasdik edilen mimari, sta-
I tik ve tesisat -plân, proje, resim ve hesapları an-
I laşılır.) 
I BAŞKAN — 4 noü madde üzerinde görüş-
I mek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
I Maddeyi Genel Kurulun oylaruıa sumuyo-
I rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
I 6 nci maddeyi okutuyorum. 
I Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan 
I yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
I A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imiar 
I ve istikamet plânlarına uygun ise, yetkili bir 
I fen adamının fennî mesuliyetini deminde etmesi 
I ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi 
I şartiyle, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi ve-
I rilir. 

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

I takdir olunur. 
Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu ka

nun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde mu
afiyet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili şahıs 
veya idareden yukardaki hare ve cezaların ta
mamı tahsil olunur. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar 
I ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkün-
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ise düzeltilmesi, bu mümkün olanaJdığı takdirde 
yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gü
nünden itibaren mal sahibi yapısını düzeltme
den veya yıktırmadan inşaata devam «dense, 
yapısının uygun görülmiyen kısımları belediye 
encümeni karaıriyle 22 ve 23 ncü maddelere gö
re yıktırılır. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Madde üzerinde değiştirge önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ettmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşa
ata devam ettirilmez. 

A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı ola
rak yapılan tadilât imar ve istikamet plânları
na, kanun ve talimatnamelere uygun olduğu ve
ya buna göre düzelltilebildiği takdirde; 

Yapının iç hacım ebadında projesine aykırı 
bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrayan katın 
ruhsat harcının dörtte biri, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişle
me yapılmış ise gemişliyen her kısım ruhsat har
cı beş misli alınır. 

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

B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarınla, ka-
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi müm
kün değilse bu gibi yerler hakkında 6 ncı mad

denin (B) bendi ile 8 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

O) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan 
genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
yapıldığı takdirde 6 ncı maddenin (0) bendi 
ile yukardafei fıkralar ve 8 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maldde hakkında söz istiyen sa
yın üye? Yok. Değiştirge önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Belediyelere karşı yapımın fen
nî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 
yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır
maya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâ
fına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile bele
diyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
bu gibi meslek mensupları için belediye encü
menleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zasına ve aynı belediye hududu içinde bir ay
dan. bir yıla kadar yapacakları projeleri ve ala
cakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye ka
rar verirler. 

Bu maddeye göre alınan kararlara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî 
mahkemeler nezdinde dâva açılarak itiraz olu
nabilir. 

Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar katî-
leşir. 

Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar imar 
ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kon
trol Talimatnamesinde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Değiştirge önergesi yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — imar ve yol istikamet plânla
rında iskân hudutları içinde bulunup da, (müra
caat gününde dört yıllık imar programına dâ
hil olunryan yerlerden : 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunmadan normal şartlar
la yapı izni verilemiyen veya 33 ncü maddede 
belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve hakların
da bu madde hükmünün tatbiki istemen parsel
lerden üzerinde talimatname esaslarıma uygun 
yapı yapılması mümkün olanların da, sahipleri
nin yazılı istekleri üzerine belediye encümeni 
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karariyle imar plânı tatbikatına kadar muvak
kat in§aat veya tesisata müsaade edilir ve buna 
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 1 yıl ol
ması, yapı izni verilmezden önce, belediye encü
meni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık müd
det için muvakkat inşaat veya tesisat olduğu
nun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlktie tapu 
kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkattik 
müddeti tapu kaydına işaret verildiği günden 
başlar. 

Bu gibi parsellerde, ıkullanılabildr bir bina 
varsa yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına 
izin verilmiyeceği gibi, kaidastral bir parselde 
dahi birden fazla muvakkat inşaata müsaade 
edilmez. 

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

Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve
ya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 
10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra 
yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine 
her hangi bir bedel ödenmez. 10 yıl dolmadan 
yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat 
bina ve tesislerin 6830 sayılı Kanun hükümleri
ne göre takdir olunacak »bedeli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı tat
bikine geçilmiyecekse, belediye encümeni kara
riyle tatbikata kadar müddet uzatılabilir. An
cak, uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına 
geçilmesini durduramıyacağı gibi, mal sahibine 
de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet 
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân 
değişiklikleri veya (muvakkatlık şartının kaldı
rılmasını gerektiren /diğer kanuni sebeplerle, 
•devamlı olarak kalmasında mahzur görülmiyen 
yapıların muıvaifakaitliJk kaydı, beledjye encü
meni karariyle kaldırılabilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, ıdeğerli milletvekilleri; 
Belediyelerin, otn sene müddetle muvakkat 

ruhsat verip, bu on senelik müddet geçtikten 
sonra istimlâksin bunu yıkması, elbette ki, va
tandaşın lehine bir durum değildir. Ya önce
den düşünüp taşınıp bu ruhsatiyenin verilme
mesi, yahut da verildikten sonra «on sene geç
miştir, oradan yol geçiyor, sen muvakkat ruh
sat aldın,» diye mal sahibinin mağdur edilme
mesi lâzımdır. Millî sermayeyi heder etmenin 
mânası yoktur. 

Bu bakımdan, komisyonun bu madde üze
rinde yeniden durup tanzim etmesi gerekmekte
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş

kanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; Hüsamettin Başer arkada
şımın endişesi hakikaten yerindedir. Esasen bu 
endişe saikiyledir ki, 11 nci madde, eski metin 
değiştirilmek suretiyle, huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Hakikaten, yürürlükte olan 6785 sayılı imar 
Kanununun 11 nci maddesi, her zaman; her 
yerde muvakkat ruhsat verme yolunda beledi
yelere bir işaret taşıdığı ve artık normal yol
larla inşaat verilmesi usulünü ortadan 
kaldırdığı içindir ki, senelerden beri yapılan 
etütler ve Komisyonumuzun hassasiyetle üze
rinde durması neticesinde muvakkat inşaatın 
belirli birkaç noktaya, belirli birkaç yere inhi
sar ettirilmesi gibi bir kısıtlamayı bu madde 
getirmektedir. Yani, komisyonumuzca tedvin 
olunarak huzurunuza getirilmiş olan 11 nci mad
denin yeni seki haddizatında Hüsamettin Başer 
arkadaşımın bütün endişelerini izale eden yeni 
bir şekildir. 

Bu bakımdan, müsterih olmalarını rica eder, 
hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Değiş
tirge Önergesi yok. Maddeyi okunan şekli ile... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, takdim 
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tehir ve ifade hatası vardır. Bu bakımdan, çok 
az Ibir zaman içerisinde etüdedip liade edilmek 
üzere maddenin komisyona iadesini rica ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, 11 nci madde için 
bir takdim tehir 'hatası olduğunu, maksadı ifa
de etmiyen taraflar bulunduğunu beyanla bu 
hususları düzeltmek üzere maddayi geri iste
mektedirler. 

Maddenin gerfverilımesi hususunu Genel Ku
rulun tasvibine (sunuyorum. Maddenin gerive-
r İlmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve madde komisyc-ıa geriveril-
miştir. 

Madde 16. — Yapı tamamen bittiği takdir
de tamamının, kısmen kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bıı kısımlarının 
kullanılabilmesi liçin belediyeden izin alınması 
mecburidir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği 
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve 
kullanılmasında fen ve ısağlık bakımlarından 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni 
verilir. 

Belediyeler mal sahiplerinin müracatlarını 
en geç 30 gün içinde neticelendirmek mecburi
yetindedirler. Aksi halde 'bu müddetin sonun
da yapının tamamının veya biten kısmının kul
lanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, 

bu salâhiyet mal sahibini kanuna, ruhsatiye ve 
©kleriıiG riayetsiz hareketinden doğacak mesu
liyetten kurtaramaz. 

Yapı tamamen veya kısmen ruhsatsız veya 
ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitirilmişse, 
6 ve 7 nci maddeîerdekJl hükümler yorine ge
tirilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 
binalarda, aykırılığın gerek 'bu durumu ile, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara za
rar vermiyeceği ve kullanılmasına da manii teş
kil etmiyeceği tesbit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakül daire veya işyeri halinde kullanıl
ması mümkün olan kısımlarına, belediye encü
meni karariyle kullanma teni verilebilir. 

BAŞKAN — Bu madde 'hakkında konuşmak 
istiyen -sayın üye? Yok. Değiştirge önergesi yok. 
Okunmuş olan 16 nci maddeyi oylarınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmliştir. 

Madado 18. — İnşaatın bitme günü, kullan
ma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve-
rilmiyen veya alınmıyan yapılar, izdin alınınca
ya kadar belediye 'hizmetlerinden ve tesislerin
den faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapılma
ması mal sahiplerini kanuni mükeUefi'yetlerlin-
den kurtaramaz. 

16 nci madde gereğince kullanma izni alın
madan 'kullanılan fveya kullanılmak üzere kira
ya verilen yapıların sahiplerimden, müstakil her 
bir daire veya (işyeri içim, belediye encümenin
ce 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 
takdir olunur. 

Kulllamma izni alınmadan kullanılmaya de
vam olaınduğu takdirde bu ceza tekrarlanabi
lir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşmak 
istiyen sayın üye? Yok. Değiştirge önergesi de 
olmadığına gere, okunmuş olan 18 nci maddeyi 
Genel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 26. — Tasdikli halihazır haritası bu-
lunmıyan belediyelerin halihazır haritalarını ve
ya imar ve İskân Bakanlığının tâyin ve tesbit 
ottiğil vasıflara uygun olmak şartiyle hava fo
toğraflarını, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya 
nüfusu ne olursa olsun ilçe merkezi olan bele
diyelerden imar plânı bulummıyanlarının bele
diye meclislerince tesbit edilecek belirli yolla
rın yol istikamet plânlarını, nüfusu 10 000 den 
yukarı olan (belediyeler lile, nüfusu 10 000 den 
az olduğu halde, il onerkezi olan veya müstak
bel imar faaliyetleri bakımından plâna ihtiyacı 
bulunduğu imar ve iskân Bakanlığınca tesbit 
ediden 'belediyelerin imar plânlarını yaptınna-
lan mecburidir. 

Ayrıca, imar ve iskân Bakanlığı da lüzumlu 
gördüğü hallerde, birden fazla ^belediyeyi ilgi
lendiren metropoliten imar plânlarının ve içer
sinden veya civarından karayolu veya demiryo
lu geçen veya havayolu veya denizyolu bağlan
tısı bulunan helediiye veya köy ihudutları için
deki veya sadır yerlerdeki iskân ünitelıerinin 
imar veya yerleşme plânlarının tamamını veya 
bir kısmını, ilgili idarelerin bu yolda kararına 
lüzum kalmazsmn yapmaya veya yaptırmaya 
salâhiyetliidir. 
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. Plân ve haritalara ait nirengi poligon, nivel-
nran ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarıl-
•ması ve tahriibedilmesi yasaktır. 'Bunlar çıkarıl
dığı, itahriibedildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde, belediyeler bunları eski haline getir
mekte 'mükelleftirler. (Haritaların alınmasına ve 
imar plânlarının tatbikatına memur ©dilen va
zifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayfa Ka
nunun 7 nci maddesindeki salahiyetli haizdirler. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz iıtiyen 
sayın üye? Yok. Bir değiştirge önergesi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 26 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrasının sonundaki «yaptır-
ımaları meclburidir» ibaresinin önüne «ve kana
lizasyon projelerini» kelimelerinin eklenmesini, 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasının da; «Ayrıca, 
İmar ve İskân Bakanlığı da lüzumlu gördüğü 
hallerde iUmunti hayata müesisr âfetler dolayı-
siyle veya Gecekondu Kanununun 'fatbikimak-
sadiyle (yapılması gereken plânların veya plân 
değişikliklerinin, birden fazla •belediyeyi ilgi
lendiren metro - poiiten imar plânlarının ve içe
risinden veya civarından demiryolu veya kara
yolu geçen veya hava yolu veya denizyolu bağ
lantısı bulunan belediye veya köy hudutları 
içindeki veya ısair yerlerdeki iskân ünitelerinin 
veya diğer sahaların dımiar veya yerleşme plânla
rının tamamını veya bir kısmım ilgili belediye
lerin ve diğer idarelerin bu yolda kararına lü-
zvum kalmaksızın yapmaya veya /yaptırmaya as-
lâhiyetlidir.» şeklinde değiştlrilmeısini arz ve 
teklif ederiz. 

Kırklareli 
IBeyti Arda 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor mu efendim? 

töEÇİÜİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERJSOY (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YADIMCISI RIZA POLAT — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katilryorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
iKabul edenler... Kabul etmiyenl'sr... Kabul edil
miştir. 

Maddenin yeniden komisyonca tedvini düşü
nülmekte midir, yeni bir redaksiyon yapacak 
mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ER)$OY (Kütahya) — Lüzum yok Sayın Baş
kan, aynı değişikliğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kaibul edilmiş İbulunan bu önerge ile birlik

te, maddenin yeniden bu önergeye göre değiş
tirilen şeklini oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edonler... Kaibul etmiyenler... Madde, önergede 
belirtilen değişikliğiyle kabul edilmiştir. 

Şimdi biraz e'yvel geri alınmış olan 11 nci' 
madde hakkındaki komisyonun .gönderdiği de
ğiştirge önergesi <ve madde gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonuımuzca geri alınan 11 nci madde 
ilişikte arz ettiğimiz şekilde düzeltilerek tak
dim olunmuştur. Saygılarımla arz ederim. 

7 nci ve 17 nci 'Gr&oici 
Komisyon Başkanı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Madde 11. — imar ve yol istikamet plânla
rında iskân hudutları içinde bulunup da, müra
caat gününde dört yıllık imar programına dâ
hil olmıya n yerlerden : 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak ürerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunmadan normal şart
larla yapı izni verilmiyen veya 33 ncü madde
de belirtilen hizmetten ayrılmış olan ve hakla
rında Ibu m'adde hükmünün tatbiki istenen par
sellerden üzerinde talimatname esaslarına uy
gun yapı yapılması mümkün olanların da, sa
hiplerinin ya.zılı istekleri üzerine belediye en
cümeni karariyle imar plânı tatbikatına kadar 
aıiuvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir 
ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni ve
rilir. 

'Bu gibi hallerde verilecek (müddetin 10 yıl 
olması, yapı izni verilmezden önce, belediye en
cümeni 'kararının gün ve sayısının 10 yıllık 
müddet için muvakkat inşaat veya tesisat ol
duğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte ta
pu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvak-
katlık müddeti tapu kaydına işaret verildiği 
günden başlar. 
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Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi 
maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde ya
pılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı 
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar 
talimatnamede belirtilir. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen 
bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina var
sa bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapıl
masına isin veriılmiyeceği gibi, birden fazla 
muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu 
yapıların ölçüleri toplamı, yukardaki fıkralar
da gösterilen ımıiktarları geçeanez. 

Bu maddenin tatbikinde kadastral parsel
ler de bir parsel itibar olunur. 

Plân, tatbik olununken, muvakkat inşaat ve
ya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 
10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan son
ra yıktırılan, inşaat ve tesisler için mal sahibi
ne her hangi bir bedel ödenmez. 10 yıl dolma
dan yıktırılması veya istimlâki halinde, muvak
kat bina ve tesislerin 6830 sayılı Kanun hüküm
lerime göre ve 10 yılı doldurmak için kalan müd
det de göz önüne alınmak suretiyle takdir olu
nacak bedeli sahibime ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imıar plânı 
tatbikine geçilmlyecekse, belediye encümeni ka-
rariyle tatbikata kadar müddet uzatılabilir. 
Ancak, uzatılan bu müddet imar plânı tatbika
tına geçilmesini durduramayacağı gibi, mal sa
hibine de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir müddet 
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân 
değişiklikleri veya muvakkatlık şartının kaldı
rılmasını gerektiren diğer kanuni sebeplerle, 
devamlı olarak kalmasında mahzur görülmuiyen 
yapıların muvakkatlık kaydı, belediye encüme
ni karariyle kaldırılalbilir. 

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

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan 11 
nci maddenin yeni redaksiyon şeklini dinledi
niz. Söz istiyen sayın üye var mı efendim? Bir 
fıkrasında bâzı ilâveler olduğu için tekrar sıöz 
istemek arzusunda bulunan arkadaşlar olursa 
söz vereceğim. Yok. Bu madde hakkında başka 
değişiklik önergesi yok. 11 nci maddeyi bu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) Nâzım plânlar halihazır haritalar üze
rinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış şe
killerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plân
lardır. 

b) Tatbikat plânları da hali hazır harita
lar üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcut
sa kadastro vaziyeti de işlenir. Bu plânlar da 
tatbikat için lüzumlu bütün fennî husuısatı ih
tiva eder. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Bir değiştirge önergesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 27 nci maddenin (B) 

bendinin 2 nci cümlesinde yer alan ve (dahi) 
mânasına gelen «da» ifadesinin metinden çıkar-r 
tılarak, bu cümlenin «Bu plânlar tatbikat için 
lüzumlu bütün fenni hususatı ihtiva eder» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI MÜSTE
ŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar, ömerge hakkında söz istiyen? 
Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz bu önerge ile mad
denin değişen biçimini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişik 
şekliyle ınadde kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeye geçmeden evvel bir 28 nci 
madde ilâvesi hakkında bir önerge geldi, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesiyle çeşitli maddelerde yapılan değişik
likler, 6785 sayılı Kanunun 28 nci maddesinde 
de değişiklik yapılmasını zaruri kılmaktadır. 
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Bu itibarla yürürlükteki 28 nci maddenin de 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 1 nci mad
dede yer alan değiştirilen maddeler arasına bu 
madde numarasının da eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

Madde 28. — Halihazır haritalarının, imar 
ve istikamet plânlarının yaptırılması işleri, Ar
tırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tabi değil
dir. Bunların tansını tarzları ve teknik şartları 
ve bu işleri yapacak mütahassislarda aranacak 
«hliyet İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

tmar ve iskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri 
gruplara ayırmaya, bunlara göte plânlama esas
larını tesbite, imar plânlarında yer verilecek 
çeşitli bölgelerin umumi hizmetlere ayrılan ve
ya âmme hizmet ve tesislerine ayrılması gere
ken yerlerin asgari miktarlarını veya plânla
nan sahanın yüzde nisbetlerini, yapılacak her 
türlü bina veya tesisin âzami yüksekliklerini, 
inşaat saha veya hacimlerini ve yolların âzami 
meyillerini, imar plânlarının tanzimine dair 
esasları gösteren talimatnamede ve bunlaridaın 
mahallî hususiyetlere göre, farklı miktarlar tes-
biti icabeden hallerde ise, lüzumlu gördükleri
ni rakam veya niŝ bet olarak imar talimatnaımfe-
lerinde göstermeye salahiyetli ve ilgililer de 
bunlara uymaya mecburdurlar. 

Şu kadar ki, bu tesbitler sırasında yeşil sa
haların tamamı plânlamaya esas alınan nüfus 
başına 7 M2 *den aşağı düşürülemez. 

BAŞKAN — Yeni bir madde tedvini niteli
ğindedir. Hükümet ve Komisyon katılıyorlar 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI MÜSTE
ŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. üzerinde söz istiyen var mı efendim? Yok. 
O halde yeni bir madde tedvinine dair olan bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz evvel okunmuş ve oylarınızla kabul 
edilmiş bulunan önerge ile teklif edilmiş olan 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde &9. — imar ive yöl istikamet plânları 
beledûye meclisince Ikabul edildikten sonra İmar 
ve 'iskân {Bakanlığımla 'gönder'ilh'. Adı geçen ba
kanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye 'salâhi
yetidir. 

imar ve İskân IBakanlığmca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla Ibelediyeyi 'ilgilen
diren imar plânlarının ihazırlaınanasında ve kabu
lünde ayrıca belediye Imeclislerinden fkarar alın
masına lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet 'plânları İmar ve iskân 
Bakanlığının tasdikiyle Ikesinleşir ve yürürlüğe 
girer. 

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

Bir 'âmme ihizmetinin (görülmesi maıksadiyle 
resmî bina ve tesisler için imar plânlarında yer 
ayrılması veya Ibu 'maksatla değişiklik yapılması 
igerektiği takdirde, durum 'valilik kanaliyle ilgili 
belediyeye yazı ile (bildirilir. 

Belediye im selisinin bu tebligattan sonra ya
pacağı liilk Itoplanitıda ıteklif igörüşülür ve ıen \geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet zar
fında gereken karar 'alınmadığı takdirde, 'bele
diye meclisi kararma lüzum kalmaksızın, imar 
ve iskân Bakanlığının uygun, görüp tasdik etti
ği plân veya değişiklik teklifi katileşir. 

imar ve İskân (Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen plânlar belediyeye Igeîdiği günden iti
baren emi sgeç 16 ıgün içinde Ibelediye dairesinde 
herkesim görebileceği bir yere foir ay müddetle 
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân tolunur. 

1351 ısayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara 
İmar idare Heyetince alınacak imar plânlariyle 
ilgili kararlar da bu madde 'hükümlerine tabi
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isti
yen?... Yok. Bir değiştirge önergesi var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte lolaırıt 39 ncu ımaddenin 7 nci 

fıkrası ile son fıkrası arasında aşağıdaki fıkra-
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nm eklenmesini ve metnin bu şekilde değiştd-
rilmesimi arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

Madde 29. — 7 nci fıkradan sonra eklene
cek fıkra : 

«imar ve yol istikamet plânlarının ve bunlar 
üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde 
hazırlanacağı, plânların aleniyetini temin et
mek ve her ne seibepie ofrursa olsun haltalı ka
rar alınmasını önlemek maksadiyle gerekli ka
rarlar alınmazdan önce ve sonra ibs'l'ediyesince 
yerine getirilmesi! lüzumlu diğer hususların ne
ler olacağı ve Bakanlıkça yapılacak tetkik ve 
tasdiklerin es usları talimatnamelerde ba-lirbilir.» 

/BAŞKAN — Komisyon ve Hüküme!; katılı
yorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜlS-
TEŞAR YARDIMCISI RIZA PULAT — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Okunmuş Ibuluman önergeyi oylarınıza 
ısunuyorum1. Kabul edenler... Kabul etmiyenjler... 
Kalbul edilmiştir. 

Bu önerge ile değiştirilmiş olan maddeyi 
bu değişiklik şekliyle oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde, de
ğişlik pekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Belediyeler imar plânının tas
dikinden !?onra, (bu plânı tatbik etmek üzere, 
kendi malî imkânlarına.'göre, dörder yıllık imar 
programları hazırlarlar. Bu programlar, (beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra imar ve 
iskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına 
uygun olarak, imar programının taitbiki için lü
zumlu tahsisat, programı tatbik edecek ve bel
denin iımar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı 
karşılıyacak fen adaımı veya fen heyeti kadro
cunu her yıl bütç€İlerine koymakla mükellef
tirler. 

BAŞKAN — Söz iBtdyen sayın üye?... Yok. 
Değiştirge önergesi, yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde 32.' — imar ve yol istikamet plânla
rında gösterilen cephe hattından önde bina ya

pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının 
gerisinde kalan kısmı, plâna ve talimatname 
esaslarına vjyigum bina inşaatına yetlmdyorsa, 
dört yıllık programa alınmış yerler için olup 
öîmadığına göre, 33 ncü maddenin ikinci fıkra
cında belirtilen müddetler içerisinde, 41 nci 
maddenin ikinci fıkrası ve 42 nci madde hüküm
leri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde 
halli imkânı 'bulunmadığı takdirde mal sahibi
nin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tama
mı belediyelerce istimlâk olunur. 

'Genel olarak Sıier hanJgi Ibir saha, imar ve yol 
istikamet plânı esaslarına, bulunduğu bölgenin 
şartlarına ve talima İmame hükümlerine aylan 
maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu mak
satlara aykırı yapı yapılamaz. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz is<fciyem sa
yın üye... Yok. Değiştirge önergesi:, yok. Mad
deyi oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka-
fcabul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir, 

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

Ancak, fo-ı gibi: verilerin iskân hudutları için
de Ibulunanunrından dört yıllık jimar programıma 
dâhil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, 
dört yıllık programa dâhil bulunımıyan yerler 
ise sahiplerinizi yazılı müracaat gününden itiba
ren 5 yıl içerisinde istimlâk ©dilmediği takdir
de, talimatname hükümlerine uygun inşaat ya
pılmasına izin verilir. Talimatname hükümleri
ne uygun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışında bulu
nan yerlerde sahiplerinin isteği halinde ibu 
madde tatlbik olunmayıp, 5 yıllık müddet bek-
ilenmeksizin, 11 nci madde hükümleri tatlbik 
edilebilir. 

iskân hudutları dışındaki yerlerle 49 ncu 
madde hüküonileri tatbik olunur. 

Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan 
sahalar ile okul, cami ve benzeri gibi hizmet
lere ayrılan sahalar da ibu madde hükümlerine 
tabidir. 
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(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye Yok. Değiştirge ömeırgesi var, okutu-
yortftn. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekbe olan 33 noü maddenin ikinci 
fıkrasının (sonundaki «uyigulamimaiz» kelimesimim 
metinden çıikarılarak yerine «tatbik olunmaz» 
kelimelerimin getirilmesini ve madde metninin 
bu şekilde değişt irilmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Beyti Arda 

BAŞKAN — önerge üzerinde soz istiyen? 
Yok. 

IKomiısyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİC4 KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY /(Kütahya) — Evet. 

BAŞKAN — 'Hükümet katılıyor mu? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS

TEŞAR YARDIMCIM RIZA POLAT — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Söz istiyen? Yok. önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Madde, bu değişlik sekliyle kaibul edilmiştir. 

Madde 31. — Belediyeler, imar ve yol istika
met plânlarınım tatbikatımda bir gayrimenkulun 
•tamıaaniinı istimlâk efemeJksiızim o yerin muayyen 
isalıa ve yükseklikteki kısmı üzerinde, âmme 
menfaatime irtifak hakkı da tesis edebilirler. 

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

b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartları
na göre yolunun ve lâğımın yapılmış olması 
şarttır. 

Ancak, bunlardan perselâsyon plânlan tas
dik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı 
henüz yapılmamış olan yerlerde, belediyemin 
izni halinde ve belediyece hazırlanacak keşif 
ve plânlamaya uygun olarak yol ve lâğımı yap
tıranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve 
talimatnaimede belirtildiği şekilde 'hissesine dü
şen yol ve lâğım' bedelimi peşin olarak belediye
lere verenlere veya bu bedel yerine banka ke
falet mektubu ibraz edenlere de yapı izni Veri
lebilir. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdir
de, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, eksilirse tahsili olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahın ve
ya kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa 
ve ikmal edilen yol ve lâğımın İki tarafındaki 
diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselle
rine isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadık
ça, kendJileriine yapı izni verilemez. Alman bu 
paralar yol ve lâğımı yaptıranlara veya ibu meb
lâğı önceden belediyeye ödeyenlere aynen geli
verilir, 

Şu kadar ki, bir yolun iki taraf aındaki bü
tün parsel sahipleri bahis konusu yol bedelle
rini ve bir kanalczasyom şebekesinden liötöf ade 
öden veya etmesi gereken bütün parsel sahiple
ri lâğıim bedellerinin tamamını belediyelere ver
medikçe belediyelerin bu tesisleri iırsa ve ik
mali mecburiyeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaru
retler olmadıkça, belediyeler bu hiıametleri ye
rine getirirler. Telknik zaruretlerin1 takdiri 
tmar ve Jskâm Bakanlığına aittir. 

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

Bu maddenim tatbikatı ile ilgili diğer husus
lar talimatnamede belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen 
sayım üye? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yım Başkam, müsaade ederseniz komisyona bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAŞKAN — Madde üzerimde sö>z istiyen 
iSayın üye? Yok. Değiştirge önergesi, yok. Mad
deyi kabul edemler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 85. — tskâm hudutları içinde olup 
da, imar plânında beldenim inkişafıma ayrılmış 
Ibulumam sahalarda her ne şekilde olursa olsun, 
yapı izni verilebilınesi içim : 

a) Bu sahaların imar plânı esaslarına 
ve talimatname hükümlerime uygum olarak par
selasyon plâmlarımım belediye encümemimce tas
dik edilmiş bulunması, 
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bu
rada; «lâğım, yöl ve kanalizasyon yapılımaldan 
inşaat rulhsatı verilmez» deniyor. Halbuki, bir-
çıok yerlerde kanalizasyon yoktur. Kanalizas
yon olmıyam yerde, yapılması da belki seneler 
sürecek olan (bir yerde, onu belediyeye vermek 
yaJhut belediyeye Ibu sekilide îbir para ödemek, 
vatandaşın zararımla olur. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN ÛER-
SO Y. (Kütahya) — Müsaade ederseniz buradan 
arz edeyim. 

BAŞKAN' — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON (BAŞKANI İLHAN ER-
SOY (Kütalhya) — Efendim, eski kanunun yü
rürlükte solan ımaddesi hakikaten 'tamamen ka
nalizasyon tesiteimdeın! bahseder. Bu (maddede, bu, 
tahdddedilmiştii'. Ayrıca, arkadaşlarımızdan bir 
ıtaroıeülnm bir önergesi var, orada fosseptik veya 
diğer (kanalizasyon tesislerine de imkân veriyor. 
Dolayiısiiyle endişeniz izale ediliyor efendim. 

BAHA. MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkam, önergeler okunsun, ondan sonra söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu konuda bir değiştirge önergesi var oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının birim

ci maddesi ile değiştirilmek 'istenen 6785 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesiınıin komisyonca teklif 
edilen yeni metninin «ancak» kelimesi ile baş-
lıyan ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ifaJde-
riiın eklenmesini arz Ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan AtaBv 

«Kanaliızajyom tesisinin, yapı 'bitirilip kulla
nılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılamama
sı hailinde, fosseptik veya benzeri geçici bir te
sis yaptırılmadı yoluna gidilir. Bu yapılmadığı 
takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana-
tesis yapıldığında, yapı sahibi Veya saihipleri, 
lâğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecbur
durlar.» 

BAŞKAN — Bir diğer öınierge var, okultuyo-
r um efendim. 

Yüksek Başkanilığu 
Görüşülmekte olan 35 nci maddenin son fık

rasının aşağıdaki şekilde değiş,fcirilimesimr*€irz 
ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsanı Ataöv 

Sön fıkra : 
Bu maddenin tatbikinde 0183 sayılı Âımme 

Alacaklarınım Tahsil Usulü hakkındaki kamun 
hükümleri taıtibik olunur. TaJtibdkaMa ilgili di
ğer hususlar talimatmamede belirtilir. 

BAŞKAN — Bu <cmengelere.komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu efendim? Katılıyorsunuz. 

Şimdi, bu önerigelerden sıonra tereddüdettiği-
niz nokta varsa, soru şeklimde, eğer /bu öner
gelere rağmen hâsıl olacak mevcut maddemin 
metni, tatmin etmediği takdirde ikinci bir öner
ge takdim ederek onun kabulümü istemek hak
kınız var sayın üye, buyurun, 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge takdimi şeklinde söz 
verebilirim. Maddeye yeni bir şekil verecıeksie-
nii;, önergenizi yazın verin; o önergenize, konıis-
ycıiîi katıîimadığı takdirde, o zaman slöz veririm, 
size. İstediğiniz değişiklik ne ise önergenizi ve
rirsiniz,. onu. okuturum. 

Bu madde hakkında yeni bir önerge daha 
gelmiştir, fonu da dokutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısından «ka-

ınalizasyom» kelimesinim çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisroğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMKSYON BAŞKANI İLHAN ER-

SOY (Kütahya) — Hayır, katılmıyoruz. Eğer, 
tenüibeder, müsaade buyurursanız kısaca katıl
mayış sebebini arz eldeyim, Belki arkadaşımızı 
tatmin ederim. Yüksek Heyeti aydınlatma bâ-

* ibınıda, lüzum görüyorsanız. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS

TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Ha
yır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum. ' r... 
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BAŞKAN >— Siz, kısaca izah edeceksiniz, 
buyurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Birçok il ve ilçemizde kanalizasyon olmadı
ğına göre, bina yapan bir şahsın bu kanalizas
yon parasını belediyeye ödemesi haksızlıiktır. 

Kaldı ki, birçok yerlerde ve son zamanlar
da aturulalbilecek her binaya fosseptik çukur 
yapılmaktadır. Esasen fosseptik çulkur yapıl
madığı takdirde o binaya oturma ruhsatı veril
mez. Bu bakımdan, bu kanunun 35 mci madde
sindeki «kanalizasyon ve yol parası verilir» şek
lindeki cümleye hiç olmazsa, «kanalizasyon ol-
mıyam yerlerde kanalizasyon parası verilmez» 
şeklinde bir ilâvenin yapılması yerinde olur. 

Türkiye'de hangi vilâyetlerde ve hangi il
çelerde kanalizasyon vardır, hepinizin takdirine 
ar zederim. Büyük ilçelerde dahi henüz kanali
zasyon yoktur. Hattâ birçok illerde dahi yok
tur. Binaenaleyh, bina yaptıracak vatandaşın 
olanıyan bir şeye para ödemesi kanunsuz ve yer
sizdir. 

Bu bakımdan, bu maddeyi komisyon geri 
alarak tekrar bir revizyona tabi tutması şahsi 
kanaatime göre yerimde Olur. Ben bu durumun 
aydınlanması ve bunu izah etmek için söz aldım. 
Esasen fossepltik çukur olmadığı takdirde, bi
naya oturulur ruhsatı vermek mümkün değil
dir. Bu bakımdan bu maddenin tekrar gözden 
geçirilmesini Sayın Komisyondan rica eder, say
gılarımı sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Madde dükkatle takip buyuruldukıta görü
lecektir ki, kanalizasyon esas değildir, bölgenin 
şartlarına göre lâğımı, esastır. Bölgenin şartları
na göre lâğımdan maksat da; kanalizasyon şe
bekesi varsa, kanalizasyon şebekesi, bu yoksa 
fosseptik çukuru, fosseptik çukuru yoksa, mün
hasıran bir binaya, bir parsele ait fosseptik var
sa, yani su çukuru varsa bunu kasdeitanekıtedir, 
madde. Ancak, arkadaşımın haklı olarak dokun

dukları fıkrada, kanalizasyon şebekesi varsa 
yahut yapılacaksa, bütün mal sahiplerimin bu
na katılması mükellefiyeti getiriliyor. Bu da 
gayet tabiîdir; belediye bir hizmet görecek, da
ha fennî bir usul getirecek, daha umumi bir şe
beke yapacak, yatıracaktır, buna da istifade 
edecek bütün vatandaşların katılması lâzımıdır. 
Bu itibarla arkadaşımın görüşünde İsrar etmi-
yeceğini umarım. 

Hürmetler ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, ıbir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Lâğımı 

kelimesi umulmiıdir, mutlak surette vuzuha ka
vuşturulması lâzımdır. Bunun yerine «fosseptik 
çukuru veya kanalizasyon» teriminin madde 
metnine konmasında ben şahsan fayda mülâha
za ediyorum. 

Sayın Komisyon «fosseptik çukuru veya ka
nalizasyon» teriminin madde metnine ithal edil
mesini düşünürler mi, bu husustaki düşünceleri 
nedir, onu rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Arz edeyim, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Huzurunuzda görüşül
mekte olan imar Kanunu halen 1 400 küsur sa
yıdaki Türkiye'nin bütün belediyelerinde tat
bik edilmekte olan bir kanundur. Türkiye'mi
zin bâzı belediyelerinde fennî kanalizasyon te
sisi vardır, bâzılarında fosseptik yapma imkâ
nı vardır, bâzılarında gayrifennî kaynak usul
leriyle bu hizmetin görülmesi bahis konusudur 
ve bunun daha çok istisnaları var, bunları say
makla vaktinizi almak istemiyorum. Elbette bu 
istisnaları teker teker saymak yerine, daha ge
nel bir tâbir olan «lâğımı» kelimesini eski me
tinde olduğu gilbi ımuhafaza etmekte fayda mü
lâhaza ediyoruz. Değiştirmenin mahzurlu ola
cağı kanaatindeyim. 

MEHMET LÜTPi SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem, soru soraoaksa-
nız buyurum. Komisyon bir önerge dolayısiyle 
öevap veriyor. 
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.MEHMET LÛTFİ ISÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— löyleyse soru, (efendim. 

BAŞKAN — Buyrun. 
MEHMET ILÛTFİ ISÖYUEMEZ (Gaziantep) 

— Belediyelere Ibir yükümlülük verilirken bir 
'hususun (aydınlanması icabediyor. IBu da, sâri 
ve isallg'in Ibir /hastalık çıktığı saman o mahalde 
arsası bulunan veya evi (bulunan iner hangi bir 
şahıs parayı 'tamamen lödemedi diye o kanali
zasyonun yapımı geciktirilmemelidir. Çünkü, 
sâri ye (salgın hastalık 'varsa (belediye bu kana
lizasyonu yapmalı ve Ibilâihara (bedelini tahsil 
etmelidir. Buradaki hükmün 'bu şekilde tashihi 
icabeder. 

BAŞKAN — borunuz nedir, İSaym Söyle
mez? 

MEHMET ıLÜTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Bu hususu kabul ediyorlar mı, etmiyorlar 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERiSÖY (Devaımla) >— (Saym (Başkan, onu da 
arz edeyim. 

Malûmları (bulunduğu veçhile Birinci Beş 
Yıllık ÎPlânda, kanalizasyon yapımı işi 'ele alın
mıştı, 'bunun için ayrı Ibir madde, ayrı bir hü
küm yoktu. Skine* Beş Yıllık Plâna girmiştir 
ve Türkiye'mizde halen, Balha IMüderrisoğiu ar
kadaşımızın demin temas (buyurdukları gibi, 
pek ıaz belediyemizin kanalizasyon tesisi, hem 
de anâtamam olmak üzene vardır. 

Şimdi, Türkiye'mizde henüz her yerde kana
lizasyon 'olmadığına ve bir kanalizasyon şebe
kesinin (yapılaJbilnıesi için (evvelemirde pek çok 
masraflar edilerek (bunun projesinin jyapllması-
na tve (bu ıpr'ojelerin de, inşaatın da daha çok 
İller /Bankası aracılığı ile ıbir programa Ibağlan-
maisı mecburiyetine (binaen hurada (bir rijit hü
küm getirmek mümkün değildir. ıGenel bir ka
nun Ihükmü getiriyoruz ve dolayısiyle bunları 
yönetmeliklerde yahut yıllık (programlarla hal
letmek mümkündür; 'burada (kalbili tatbik ol-
mıyan (hükümler getirmek mümkün değildir 
'kanaatindeyim. Bu itibarla 'tekliflerine olum
lu cevap vermek (mümkün olamıyor, *özür dile-r 
rim. 

BAŞKAN — lSoru cevaplandırılmıştır. 
Aykırılık sırasına göre 'önergeleri tekrar 

okutuyorum. 
(Konya Milletvekili 'Baha İMüderriısioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu..) 
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BAHA IMÜDERRİSOĞLU (Konya) — 'Sa
yın (Başkan, .«görüşülmekte iolan (kanun (tasarı
sının 35 inci maddesinden» şeklinde 'düzeltiyo
rum. 

BAŞKAN — Tamam, (efendim, maksat ifade 
edildi, zaten. 

iSayın (Balha IMüderrisoğiu'nun (önergesini 
dinlediniz. Hükümet ve 'komisyon (katılmadığı
nı beyan etti. İBu önergeyi ıGenel Kurulun oy
larına sunuyorum. Kalbul edenler... İka/bul etmi
yenler... ıKaibul edilmemiştir, 

Bir diğer (önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili (ihsan Ataöv'ün birin

ci önergesi (tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu (önergeye Hükümet ve ko
misyon (katıldığını (beyan etmiştir. Oylarınıza 
'sunuyorum. Kaibul ıedenler... (Kalbul etmiyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

Diğer (önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili İhsan Ataiöv'ün ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (Hükümet ,ve komisyon bu öner
geye ide [katıldığını ıbeyan etmişti, önergeyi ay
larınıza isunuyorum. Kafbul edenler... Kabul et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

35 nci maddeyi kabul iedilen bu iki önerge 
muvacehesinde değişik ışeikliyle 'oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... 'Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 37. — imar /ve yol istikamet plânla
rına (göre yol, meydan, yeşil ısaJha, park Ve oto
park gilbi umumi hizmetlere layrilan yerlere 
raslıyan ıgayrimenkullerin 'bu 'kısımlarının ifra
zına izin verilmez. 

imar parselasyon (plânı tamamlanmış iolan 
yerlerde yapılacak ifrazların Ibu plânlara uygun 
olması şarttır. 

imar plânlarında parsel cepheleri tâyin edil-
miyen yerlerde yapılacak (ifrazların, içerisinde 
inşa ledilecek (binanın cephesinden dar olmamak 
üzere, asgari ıceplhe ıgenişlikleri ve büyüklükle
ri talimatnamelerde teslbit edilir. 

imar plânlarında iskân (bölgesi dışında ka
lan kısımlarda nizamname /ve talimatnamelerde 
tâyin 'edilecek miktarlardan (küçük ifrazlara 
izin verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? 
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GEÇld IKOMÎSYON BAŞKANI İLHAN ERr 
SOY i(KütaJhya) — Sayın (Başkan, (burada bir 
maddi hata vardır, «raslıyan» kelimesi «rastlı-
yan» ışeklinde 'olacaktır. 

Madde (hakkımda söz istiyen arkadaşımız ol
madığına (göre maddeyi «raslıyan» kelime'sini 
«raistlıiyan» şeklinde düzelterek toyunuza (sunu
yorum. Kabul 'edenler... KaJbul etmiyenler... 
Maidde (bu tashihi ile kaJbul (edilmiştir. 

Madde S9. — Belediye 'hudutları ve Varsa 
mücavir sahalar (içinde gayrimenkull'erin tevhit 
ve ifrazı, Ibunlar üzerimde irtifak Ihakkı telsisi 
veya (bu hakların kandırılması !bu kanun ve ta
limatnameler bükümlerine uygunluğu belediye 
encümenlerince (Ankara 1da imar idare Heye
tince) kabul ve Ita'sidik edilmedikçe tapuca 
tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararîyle 
şüyuun izalesi ve arazi taksimi ide yukardaki 
hükümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki farazi 
ve arsalar, bu maidde hükümlerine 'göre ifraz 
edilmedikçe hisselere (bölünmez ve hisseli ta
puya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde 
veya bu kanunun 41 ve 42 nci 'maddelerinin 
tatbikine veya 'imar nizamlarına uygun olarak 
yapılan apartmanların kat (mülkiyeti esaslarına 
göre IhisseleiDdirilınesin'de 'bu fıkra hükmüne 
bağlı kalınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza (sunuyorum. KaJbul eden
ler... (Kaibul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 41. — Belediyeler esaJsen belediye 
malı olan veya imar Ve yol (istikamet plânları
nın tatbiki dolayısiyle istimlâkten iartan parça
larla istikameti değiştiren veya kapanan yol 
ve meydanlarda hâsıl olan sabalardan müstakil 
inşaata elverişli olmıyan parçalan bitişiğin-
ki arsa veya (bina sahibine bedel takdiri sure
tiyle satmak, gayrimenkul 'sahiplerinin yola gi
den yerlerden dolayı tahakkuk ©den istihkakla
rı ile Ibedel (takdiri suretiyle değiştirmek ve 
komşu gayrimenkul sahibi takdir e'dilen bedelle 
saJtınalmaktan imtina ederse, işüyulandınp sat
tırmak suretiyle imar plânına uygunluğu temin 
ile vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olan
ları, »gayrimenkullerinden umumi hizmet için, 
belediyece yeri alman şahımların muvafakatleri 

halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel 
takdiri ve icabında teadül temini suretiyle de
ğiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 

(Bu maddeye 'göre yapılacak bedel takdirle
ri ve !bu bedellere itiraz (şekilleri 16830 sayılı îs-
timlık Kanunu (hükümlerinle tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (söz istiyen sa
yın üye .. Yok. 

Maddeyi oylarımıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — a) imar hududu içindeki bi
nalı Ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mev
zu alta uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş 
olan diğer kullanma şekillerine elverişli duru
ma getirilmesi imaksadiyle düzenlenmesi için, 
bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, 
birbirleriyle, yol fazlalariyle ve belediyeye, ka
mu tüzel kişilerine, kamu (kurumlarına ait yer
lerle (birleştirilerek, plân ve mevzuat icaplarına 
göre hisseli veya hi&sesîz olarak yeniden par
selleri ilgililere. dağıtmaya belediyeler salahi
yetlidir. '/T 

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

Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenle
me ortaklık paylan, düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsalann düzenlemeden önceki mesa
halarının yüzde yirmibeşini \geç&m!ez. 

Düzenleme ortaklık paylarının sahalan mec-
muuna 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 tesis
lerden başka maksatlarda (kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
karda (sözü geçen umumî hizmetler için yeniden 
aynlması gereken yerlerin mesahalan 'topla
mından az olduğu takdirde, eksik kalan mik
tar belediyece istimlâk yolu ile tamamlanır. 
Her hangi bir parselden bir miktar sahanın is
timlâkinin gerekmesi halinde, düzenleme ortak
lık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden 
ayrılır. 

Bu maidde ıhükümlerine göre, her hangi bir 
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınmaz. 
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Bu madde gereğince, düzenlemeye taibi tu
tulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık pa
yı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrı
ca değerlendirme resmi alınmaz. 

e) Üzerinde bina bulunan hisseli parsel
lerde, şüyulanma sadece zemine aidolup, şü-
yuun gMerilm esinde bina bedeli ayrıca dikka
te alınır. 

Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre 
muhafazasıında maihzur bülunmıyaın bir yapı, 
ancak bir imar parlseilii içinde bırakılabilir. Ta
mamınım veya ıbir kısmıınıaı plân ve mevzuat 

, licaipliari(nıa göre muhafazası mümkün görüleımli-
yen yapılar ise, birden fazla imar parselime de 
rastlıyalbilir. Hisseli bir veya birkaç parsel 
üzerinde kalan yapılarım: beıdelleri, ilgili parsiel 
sahiplerince yapı sahibine ödenımeıdikçe veya 
aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe 
veya şüyu giderilmedikçje, bu yapıların eski 
Sahipleri tarafından kullanılmasına devam olu
nur. 

Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umu
mi hizımeıtlsre ayrılan yerlere rasltlıyan yapı
lar, belediyece istimlâk edilmedikçe yıktırma
mam. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, il
gili parsel sahiplerinin kanunen muteber mu
vafakatleri olmadığı veya plân ve mevzuat icap
larına göre maihzur buluınduğu takdirde, küçük 
ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilâve, değişik
lik ve esaslı tamir izni verilemez. 

d) Bu maddenin tatbikinde 'belediyeler, 
©diyecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin 
muvafakati haliınide istimlâki gereken yerlerine 
karşılık, plân ive meivzuat icaplarına göne yapı 
yapılması mümkün olan belediyeye ait sahalar
dan yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) Bu madıdeınıin nerelerde ne şekilde tatbik 
olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar imar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanacak taliimetnamede 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiıyem sa
yın üye? Yok. Değiştirge önergesi? Yok. Yal
nız, burada bir baskı hatası vardır. 

1 nci fıkranın sondan ikinci cümlesi «Hisse-
siz olarak yeniden...» kelimesiniden sonra, «Par
sellere ayırmaya ve bu...» kelimeleri ekleniyor. 
Bir de bentlerden (e) diye yazılı olan harfi (c) 
olarak düzeltiyoruz. Bunlar matbaa hatasıdır. 

Bu düzeltmıeileriyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde, bu maddi hataları düzeltilerek kabul 
edilmdştir. 

Şimdi, 45 nci madde ilâvesine taallûk eden 
bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarlısının 1 nci 

maddesiyle değiştirilmek istenen 6785 sayılı 
imar Kanununun maddeleri arasına 45 nci mad
denin de dâhıil edilmesini ve 45 nci maddemin 
aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Madde 45. — İmar ve yol istikamet plân
larına göre hazırlanan parselasyon plânlan ya
pılıp, Belediye Encümeninin (Ankara'da imar 
İdare Heyetinim) tasdikinden sonra, bir ay müd
detle belediye dairesine asıhr, alâkalılara tebli
gat kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. 
Tashih edilecek plânlar da aynı hükme tabi
dir. 

Bu plânlara, askı müddetinin hitamından iti
baren 30 gün içimde itiraz edilebilir. Müddeti 
içinde yapılacak itirazlar belediyece tatbik ve 
uygun görülürse, tashih edilerek, tekrar encü
menin (Ankara'da İmar idare Heyetinin) tas
dikine sunulur. 

Kaitîleşen parıselâsyion plânları tescil edil
mek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönde
rilir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini ara
maksızın, sicillerini bu plânlara göre re'sen tan
zim ve tesis ederler.» 

Kırklareli MilHeltveMli 
Beyti Arda 

BAŞKAN — Şimdi, yeni bir madde tedvini 
şeklinde bir tekliftir. 

Bu madde üzerinde söz istiyen sayın üye 
var mı? Yok. 

Yeni bir madde ilâvesi mahiyetindeki (bu 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katı
lıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — O halde, yeni bir madde ilâve
si mahiyetindeki bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu önerge ile getirilmek istenen ve değişti
rilen 45 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir 47 nci madde ilâvesi suretiyle yeni bir 
teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesi ile değiştirilen 6785 sayılı imar Kanu
nunun 47 nci maddesinin de aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ve sözü geçen çerçeve 1 nci 
maddede buna göre gerekli düzeltmenin yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

«Madde 47. — Belediye hudutlarına müca
vir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı ba
kımından lüzumlu görülen ve belediyenin tek
lifi üzerine vilâyet idare heyetinin kararı ve 
imar ve iskân Bakanlığının tasdiki ile kabul 
edilen sahalarda da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

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

BAŞKAN — Yeni bir 47 nci maddenin ırnet̂  
nini dinlediniz. Teklif edilen bu yeni madde 
üzerinde söz istiyen sayın üye var mı efendim? 
Yok. 

Yeni madde ilâvesi hakkındaki önergeyi din
lediniz. Bu önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyorlar mı efendim,? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Bu önerge ile getirilmekte olan madde met
nini, önergenin okunması münasebetiyle dinle
diniz. Yeni ıdleğifşitirilen 47 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
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I yenler... 47 ned madde, teklif edilen önergedeki 
gibi kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 48. — iskân hudutları içinde, esasen 

kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fos-
I septik yapılması mıümkün, yol, su, elektrik, gibi 

belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmet
leri götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mev-

I zuat icaplarına göre müstakillen yapı yapılma-
I sı mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve 

airsalarla, içerisinde bir kışıma veya tamamı yan
mış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş 
bulunan yerlerden, belediye meclislerince tes-
büt e'dilUemleırin s'alhJiıplerins, bu yerlerde imlar 
plânından Ve talimatnamede belirtilmiş esaslara 

I uygun inşaat yapması tebliğ edilir ve durum 
siciline işlenmek üzere Tapu Sicil Mühafızlığı-

I na bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl 
I içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı ıtakdir-
I de bu yerler belediyelerce istimlâk edilebilir. 
I Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şart-
I lan kabul etmiş sayılır. 

I Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyeler-
I ce istimlâk edilmiyen yerlerde mal sahibince 
I plân ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal 
I edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı 
I ortadan, kalkar. Yufcardaki fıkra hükmüne gö

re istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarühin-
I den itibaren en geç iki yıl içinde başlamak ve 

beş yıl içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce, 
I ya plân ve mevzuat icaplarına uygun bina in-
I şa edilir veya bunlar aynı şanlar yerine geti-
I riimek üzere satılabilir. 

I Belediyenin veya belediyeden bu yerleri sa-
I tınalanların, bu şartları yerine getirmemeleri 
I halinde, eski mual sahibi veya mirasçısı kendisi-
I ne ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan 
I. diğer bütün masrafları ödiyerek gayrimenkulu 
I geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene 
I içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istâyen sa-
I yın üye? Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
I ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bir tabı 
I hatası vardır, «Bu yerlerde» görülen, «Be yer-
I lerde...» olmuştur. 
I BAŞKAN — O düzelmiş efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON -BAŞKANI İLHAN 
ERJSOY (Kütahya) — Bir de, «Bu yerlerde 
imar plânından ve talimatnamede...» yerine 
«Bu yerlerde imar plânında ve talimatname
de...» şeklinde olacak. 

BAŞİKAN — Yani, «n» harfi olmıyacak. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERİSOY (Kütahya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Bu» harfi düzeltilmiş, tashih 
edilmiştir. Onu takibeden «yerlerde imar plâ
nımda...» şeklinde düzeltilmiştir. 

MaJdde üzerinde değiştirge önergesi yak. 
Maddeyi, bu (maddi hatalarını düzelttikten 

sonra bu haliyle oylarınıza isımuyarum. Kabul 
edenler... Kabul etmiysmler... Madde kabul edil
miştir. 

67 mci maddeyi okutuyorum. 
Madde '57. — imar ve iskân Bakanlığı bu. 

kanunun tatbik şeklini gröfreıren nizamnameyi 
ve •bedellerin inkişafı, m a M î -özellikleri gibi 
hususları göz önünde bulundurarak belediyele
rin imar ve taJimatnaımelerini 'hazırlamakla Va
zifeli ve tatbikatta görülecek lüzum üzedme 
bunlarda değişiklik yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi bekdiyeleriyle ilgili tali
matname hükümlerimde değişiklik yapılmasını, 
gerekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakan 
lıktam istiyebilir. 

imar ve iskân Bakanlığı bu tabpleıri oddu-
ğu gibi veya değiştirerek kalbule veya redde sa
lahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Değiştirge önergesi, yok. 

'Madldeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul efc'miiyemler... Kaibul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykı

rı hareket edem, imar plânına ve yapı ruhsati
yesi ile eklerine riayet etmiyen ve bunların 
yanlış tatlbiki'tine sebebiyet verem belediye reis
leri ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza 
Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrı
ca her hâdise için 500 liradan f< 000 liraya ka
dar ağır para cezası ihükmollımur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Değiştirge önerge'si, yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul e'tmiyenler... Madde kaibul edil
miştir. 
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Şimdi, bu maddeyi ihtiva eden çerçeve mad
deyi tekrar okutuyorum. 

(Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN r— 1 nci madde ihakkmda bir öner
ge var, okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ESiSOY (Kütahya) — Sayın Başkam, komisyon 
adına aynı değişikliği teklif ediyorum. Lütfet
tiniz, öyle okuttunuz, lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Peki 'efendim. 
Okunmuş bulunan 1 nci maddeyi okunan 

şekliyle, yani ilâve edillmiş 28, 45, 47 nci mad
deleri de havi olmak üzere Genel Kurulun oy
lanma sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde, Genel Kurulunuzca, ilâve edil
miş bulunan 28, 45 47 nci maddeleri de havi ol
mak üzere kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıda

ki 9 madde eklenmiştir. 

Ek madde 1. — imar plânlarının tanzimin
de, plânlaman beldenin ve bölgenin şar'tları ile 
müstakbel ihtiyaçlar ĝ öz önünde tutularak lü
zumlu otopark yerleri ayrılır. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesir
lerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktarı 
ölçü ve diğer şartları iıle Ibu ihHyaeo nanıl tfes-
bit olunup giderileceği imar talimatnamelerinde 
belirtilir. 

imar-talimatnamelerinde bulunması gereken 
bu komn. ile ilgili esaslar, içişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma bakanlıklarının mültalâaları alın
mak ısuretiyle imar ve iskân Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere 
lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni. otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni 
verilmez. 

Kul'lanma izni alısndıktan 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 ge
rekli düzeltmeyi yapımazba, belediye encümeni 
kararıyle bu hizmet belediyece yapılıır ve (kar
şılığı 54 mcü madldeye göre talhlsil lolumur. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce kullanma izni, alınıp, ruhsatname ve ekleri
ne aykırı olarak başka maksatlara tahsis edil
miş bulunan otopark yerlerimden, bu maddede 
»özü geçen talimatnameye göre otoparka tah
sisi gerekenleri hakkında da yukardaM fıkra 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye var mı efendim. Yok. Değiş
tirge önergesi yok... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, Komisyona sual sorabilir imiyim? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz efendim. Söz iş
eyeceksiniz, bu arada istemeniz lâzım. Yalnız, 
şartlı olmasın. 

BAHA {MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Su
al soracağım. 

BAŞKAN — Evet, önergeye geçtim mi, söz 
hakkınız sakıt olur. 

Buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Şim
di, burada «İmar talimatnamelerinde belirti
lir...» diyor. Burada mevcudolan imar talimat
nameleri var mıdır? Varsa, buradaki kanun de
ğişikliğine göre talimatnamedeki değişiklikler 
de ne müddet içerisinde yapılabilecektir? 

BAŞKAN — Bunu Komisyondan mı yoksa 
Hükümetten imi soruyorsunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ko
misyon veya Hükümet, 'hangisi cevap verirse 
ondan soruyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, «Hangisi olursa 
cevaplandırsın» diyorsunuz. 

Bu soruyu kim cevaplandıracak, efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Bendeniz cevaplandıra
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (KüfcaJhya) — Müsaade ederseniz, ce
vabım kısa olduğundan dolayı yerimden arz 
©deyim. 

imar talimatnameleri varıdır, efendim. Bun
lar imar yönetmeliklerinde gösterilecektir, imar 
yönetmelikleri için de, Kanunun esasında bir 
madlde yaradır ve bu madde, yönetmeliklerin 6 
ay zarfında hazırlanmasını öngörüyor. 

I BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, sorunuz 
cevaplandırılmıştır, tatmin oldunuz mu? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Te
şekkür ederim, tatmin oldum efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Söz istiyen ısayın üye var mı? Yok. 
Bu konuda bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesi ile 6785 ısayıflı Kanuna eMemmesi iste
nen ek madde 1 in 2 nci fıkrasının sonundaki 
(imar Talimatnamelerinde) kelimelerinin önü
ne (ise) kelimesinin eklenmesini ve maddenin 
bu düzeltme ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Beyti Anda 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) ^ Katılıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyorlar. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklikle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Maddeyi yapılan bu de
ğişik sekli ile kabul edenler... Kabul etaıiyen-
ler... Madde değişik şekli ile (kabul edilmiştir. 

Ek madde 2 yi okutuyorum : 
Ek Madde 2. — Kapıcı dairesi iayrılinası 

mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen 
ve sağlık şartlarına uygun olması, talimatname
de belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lâ
zımıdır. ^ 

I Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği 
I gibi, nizamlara laykırı yapılmamak şartiyle foah-
I cenin her hangi bir yerinde veya müştemilât bi-
I naları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bu madde hükümlerine uymadığı belediyece 
I tesbit olunan binaların sahipleri, bu kanunun 
I yürürlüğe girdiği günden itibaren iki yıl için

de yukardaki şartlan yerine getirmeye mecbur
durlar. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi m^üstabde-
I min ikametine yer ayrılması halimde, bu yerler-
I de de aynı şartlar aranır. 
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16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu 
maddede sözü geçen daireler hakkında da tat
bik olunur, 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi 
ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Sayın Hüsa
mettin Başer, Sayın Fahri Uğrasızoğlu ve Sa
yın Baha Müderrisoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Hüsamettin Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bilhassa bu madde, büyük şehirlerde tatbik 

edilen bir maddedir. Bugün kapıcı daireleri 
- malûmunuz - zeminde ve hattâ bodrum katla
rında, yapılmaktadır. Veyahut bodrum katla-
rın4an bir kısmı kendilerine daire olarak veril
mektedir. 

Getirilen maddede, «bahçe içerisinde» deni
yor. Bu durum büyük suiistimale meydan ve
rir. «Biz bahçe içerisinde kapıcı dairesi yapıyo

ruz» derler, bir veya iki kat çıkarlar veyahut da 
şehrin güzelliğini bozabilirler. Bunun için, bu
radaki «bahçe içerisinde» tabirini çıkartmak ve 
binanın zemin katında, girişte bir tarafı ayır
mak lâzımdır. Bu husus, büyük şehirlerde bü
yük suiistimallere meydan verebilir. Belediyele
re açık kapı vermiyelim. «bahçe içerisinde» ta
biri metinde kalırsa, Türkiye'de büyük şehir
lerdeki şehirciliği bozmuş oluruz. Hani köyler
de âfet evlerindeki inşaatlarda iki oda, bir sa
lon yapıyoruz; yanma köylümüz bir oda, veya 
bir ahır ilâve ediyor. Bu durum da, ona döner. 
Büyük apartmanların seklini bozmuş oluruz. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 
efendim. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım : 

Yapılan ve yapılacak olan binalara kapıcı 
daireleri yapılması ve bunların fenni şartlara 
uygun olması hakkındaki bu madde, hali hazır
da bütün büyük şehirlerimizi ve apartman sa
hiplerini yakından ilgilendiren bir maddedir. 
Kanunun bu maddesinin tedvin şekline göre, şu 
anda şayet kapıcı daireleri, imar ve iskân Ba
kanlığının fenni şartnamelerine ve projelerine, 
tüzüklerine uygun değil ise, mevcut apartman
lar demek ki, iki sene içerisinde bunları fenni 
şartlara uygun hale getirmek mecburiyeti ile 

karşı karşıyadır. Bu, apartman sahiplerini ol
dukça müşkül bir durumda bırakıcı bir madde
dir 

Onun için, bu madde tedvin edilirken iyi dü
şünmek icabeder. Çünkü mülk sahiplerini bü
yük masraf ve külfetlerle karşı karşıya getire
cek olan bir maddedir. 

Burada benim asıl söylemek istediğim şey 
şudur : 

Şimdi, birçok büyük binalar ve apartmanlar 
yapıldıktan sonra, bunların kapıcı daireleri - ge
nel olarak - fennî şartnamesine ve şartlara uy
gun şekilde yapılmamaktadır; yapılmadığı hal
de de bu şekildeki binalara iskân ruhsatı veril
mektedir. İskân ruhsatı alan ve çeşitli dairelere 
sahibolan kimseler, ruhsatı alır almaz, dairesi
ne yerleşmekte ve bu suretle kapıcı dairesi ile 
meşgul olacak, bunu düzene sokacak, fennî şart
larının yerinde olup olmadığını tetkik edecek 
bir heyet de o anda bulunmadığı için; ekseriya 
mütaahhitler, kapıcı dairelerini eksiği, noksanı 
ile bırakıp gitmektedirler. 

Bu sebepten dolayı, ben o kanaatteyim ki, 
bu maddenin sonuna bir fıkra eklemek lâzım
dır ; o fıkra da şudur : 

«Kapıcı daireleri, imar ve iskân Bakanlı
ğınca hazırlanacak fennî şartları - veyahut da 
ne ise, kendilerine uygun gelecek bir tabir kul
lansınlar - haiz olmadıkça ve bu şartları haiz ol
duğuna dair ilgililer tarafından rapor verilme
dikçe, iskân ruhsatı verilmemelidir.» 

Aksi halde - arz ettiğim gibi - bina yapılıyor. 
Binayı yapanlar derhal bir yolunu bulup iskân 
ruhsatı alıyor ve dairesine giriyor. Fakat, müş
terek bir mal olup, kapıcının da sağlığı ile ilgi
li olan bu husus, yarımyamalak kalıyor ve son
radan apartman veya daire sahiplerinin karşısı
na büyük bir mesele halinde çıkıyor. 

Nitekim şimdi buraya konulan, «iki yıl zar
fında, mevcut binalardaki kapıcı dairelerinin 
fennî şartları haiz bir hale getirilmesi» bunun 
başlıca mahzurlarından birisini teşkil etmekte
dir. 

Ben bu hususta, değerli arkadaşlarım uygun 
görürlerse, bu kapıcı dairelerinin fennî şartları 
haiz olduğuna dair yetkililer tarafından rapor 
verilmedikçe, iskân ruhsatı verilmemesinin de 
hükme bağlanmasını rica ve istirham ediyorum 
ve önergemi takdim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

— 214 — 



M. Meclisi B : 10 3 . 12 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar : 

Benden evvel konuşan Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu'nun dediği gibi, gerek bundan evvel yapı
lan ve gerekse bundan sonra yapılacak binalar
daki kapıcı dairelerinin sıhhî, hıfzıssıhha kaide
lerine uygun ve fennî bir şekilde yapılmasında 
zaruret vardır. 

Bundan evvel-yapılan birçok apartmanlarda, 
bu kapıcı dairesi dahi gösterilmeden binalar bi
tirilmiş, oturma ruhsatı alınmış; sonradan içe
risindeki oturulmaz bir oda, kapıcı oturma dai
resi olarak yapıldığından dolayı, birçok vatan
daşların sıhhati bozulmuştur. Bunlar tüberkü
loz olmuşlar veya diğer birtakım hastalıklara 
müptelâ bulunmuştur. 

Bu bakımdan, gerek bu şahısların sıhhati ve 
gerekse binaların fennî olarak bundan böyle 
yapılması düşünüldüğü takdirde; bilhassa kapı
cı dairelerinin, kapıcıların oturacakları kısım
larının da, insanın yaşıyabileceği şekilde, sıh-
•hata uygun, fennî şekilde, hassaten apartmanda 
gösterilmesi şarttır ve oturma ruhsatının buna 
göre verilmesi gereklidir. 

Bendeniz, bilhassa bu kanundan sonra ya
pılacak binalar için bunun ehemmiyetinin bü
yük olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer 
mevcut apartmanların kapıcılarının oturduğu 
yerler bir tetkik edilirse - öyle tahmin ederim 
ki - % 80 kapıcının oturduğu yer, gayrısıhhî 
ve gayrıfennîdir. Bunların oturdukları yerler, 
insanî düşüncelerden uzak, hattâ her an için 
hastalık yapabilecek vasatta, rutubetli, tüber
küloza, romatizmaya, kalp hastalıklarına müsa
it bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, bu maddenin - arkadaşlarımı
zın da konuşmalarının ışığı altında - tekrar göz
den geçirilmesini, önergelerinin nazarı itibara 
alınmasını hassaten rica eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen s:yn üye 
var mı? Yok. 

ISayın Komisyon buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN ER-

SOY (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım : 

Bu madde kanun metnine yeni getirilmekte
dir. Maksat, hepimiz gibi birer insan olan kapı

cıların da, insan gibi yaşamalarım temindir. 
Bu Yüksek Mecliste yıllardan beri görüşülegel-
mekte olan kanun tasarılarının ve diğer kanun 
tasarılarının ilgi görülen yerlerinde bu konuya 
temas edilmiş, dolayısiyle en uygun kanun ol
ması hasebiyle de imar Kanununda buna yer 
verilmesi zarureti hissedilmiştir 

'Getirilen metin nedir? Getirilen metin, esas 
itibariyle kapıcılara insan gibi yaşamayı temin 
eden asgari şartlarda bir yer ayrılmasını hük
me bağlamaktadır Bu husus, esasen bâzı bele
diyelerin ve hele İmar ve İskân Bakanlığının 
son senelerde yapmış olduğu tip imar yönetme
liklerinin içinde, bir madde halinde tedvin edil
miş bulunmaktadır. Müsaade ederseniz, bu tip 
yönetmelikten ilgili maddeyi bilgilerinize arz 
etmiş olmak için okuyayım : 

«8 den fazla dairesi bulunan apartmanlarda 
(Bu bâzı yerlerde 8, bâzılarında 10 veya 18 ola
rak yerine göre değişiyor tabiî) ayrı bir WC 
ile yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli 
ışıık 've havayı alabilen, en az 6 m2 lik bir oda
dan ibaret kapıcı dairesi yapılması mecburidir.» 

Şimdi biz ne yapıyoruz? imar Kanununda 
bu yönetmelik hükmüne mesnet teşkil edecek 
olan bir madde bulunmadığı için yeni bir mad
de getiriyoruz. Bu maddenin altııida da ne diyo
ruz? Çok değerli arkadaşımız Fahri Uğrasızoğlu 
beyefendinin temas buyurdukları gibi, sondan 
bir evvelki paragrafı okuyorum : 

«16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu 
maddede sözü geçen daireler hakkında da tat
bik olunur.» Yani, bunlar hakkında da kullan
ma izni alınmaz ise, binanın esasına kullanma 
izni verilmez. Bunlar da, belediyeden gelecek 
fen ve sağlık ekipleri tarafından kullanma izni 
alınmasını gerektiren dairelerdir, diyoruz. Yani 
bu madde içerisinde, muhterem arkadaşlarımın 
şikâyetlerine konu olan hususların hepsi mün
demiçtir. Ancak, maddelere atıf yapmak sure
tiyle kanunun sistematiğine uyarak kaleme alın
mıştır. Bu itibarla muhterem arkadaşlarımın 
buna iltifat buyuracaklarını zannediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 

sual sormak istiyorum Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer sual 

soracaklardır. 
ıSayın Başer, sorunuzu sorunuz efendim. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, kapıcı daireleri kaç oda olacak
tır? İSayın 'Komisyondan cevapüandırılmaısmı 
rica, ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

EBJSOY (Devamla) — Arz edeyim sayın Baş
kan. 

•Kanun metni, yönetmelikileire atıf yapıyor. 
Y/önetmelikte, tip ycnetmeilikıte -deminki mad
dede oikuduğum şekilde- «en az bir oda ola
cak:» diyor. 

{BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Kır so

ru sormak istiyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğrasızoğ-

lu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşa,k) — Sayın 

'Başlkasn,. sayın 'Komisyon Başkanının bu izaha
tından, yeni bir fıkra eklenmesine lüzum olma
dığı neticesini çıkaırıyotrUın; öyle mıi efendim? 

IBAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Devamla) — Yeni bir fıkra eklenme
mesi daha doğru olur. Madde metninin bütün
lüğünü 'bozmamak ve esasan fend-işenize mahal 
ıkalmıyaeak şekilde kesim bir hiiikmü ihtiva et
miş olması dolayısayle yeni bir fıkra eklenmesi
nle lüzum yoktur. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Peki. 
O halde önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandurtlmıştır. Baş
ka soru yoktur. 

(Sayın Hüsamettön Başer, madde üzerinde 
görüşmek üzere buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, değerli millietvekilleri; bugün 
Anikara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde kapıcı
lar çok önemli rol oynamalktadırflar. Çünkü, 
yapılan, apartmanlar en az 14 daire, 10 daire 
ve dalha fazla olmaktadır. Bugün kapıcıları 
Ihepimıiz görüyoıruz; en az 4 çocuğu olan köy
den; gelmiş, buralarda oturan insanlardır. Ta
limatnameye 6 metrakaıreüıik bir oda koyduğu
muz zaman, bunlar bekâr değil M, buraya sı
ğabilsinler. Burada, zapta geçmesinii isterdim 
«en az iki oda bir salon, sıhhî tesisleri bulu
nan» diye yazılsın,. Hem «insanca yaşamasını 
arzu ediyoruz» diyorlar sayın Komisyon Baş
kanı, hem de «asgari 6 metrekare» diyorlar. 

Biz bunu koyduğumuz zaman yine belediyeye 
gidecekler, efendim işte biz burada 6 metre
kare gösterelim de siz bunun üzerinde durma
yın diyeceklerdir. Belediyeler bunun üzerinde 
büyük suiistimaller yapacaktır. Burada belir
tilmesi lâzımdır; (iki oda bir salon ve zemin 
(katta diye veya çaıtı kastında versinler. Bugün 
bodrum 'katlarındadıır ve ibalhçeyi de bozdura-
miazsmız. Bahçe bozulduğu zaman kapıcı dai
resi diye yapacak, gidip orasını ya kümes ola
rak kullanacak, yahut da başka birisine kiraya 
verecektir. 

Bu balkımdan bu maddenin tekrar, konuş
maların ışığında, Komisyona alınıp, üzerinde 
durulması lâzımıdır. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek 2 noi maddede «Bahçe içinde kapıcı dai

resi yapılır» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. Saygılarumla, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılamıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor. Sayın Bnşer'in önergesini 
dinlediniz; Komisyon ve Hükümet Katılmıyor
lar. önergeyi Genel Kurulun Oylarına sunu
yorum. Ka!bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Efendlim anlaşılamadı, tekrar oylıyacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul eıtmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

Başka önerge yoktur; maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Okunduğu şekilde maddeyi kabul 
eden sayın üyeler... Kabul etmkyen.ler... Madde 
okunduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Binaların zemin seviyesi 
altında kat kazanmak maksadiyle, bina cephe 
haltından yola kadar olan kısımda zeminin ka
zılarak yaya kaldırımı seviyesinin al'tına düşü
rülmesine izin verilmıez. 
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Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön ban- I 
çeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 metre- I 
den; daıha aşağıda teşekkül etmiş bulunan bina- I 
larla bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçenle
rin emniyetimi Hemııim eıtmek üzere, yol kenarına 
talimatnamede belirtilen veya civarın karakte
rimle göre (belediyece 'taîbiıt edilen şekilde bahçe 
duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken 
emniyet tedbirlerinn almıaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzenimde söz istiyem 
sayın üye.. Yok. Madde hakkında değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka

bul ladlilmiştir. I 
Ek Madde 4. — Yolu yapılmış ve bordur-

ieri döşenmiş bulumam meydan, cadde ve sokak
lar 'üzerimdeki binalı ve binasız arsa sahipleri, 
kemdi gayrimemkuilleri cınümdelki yaya kaldırı
mımı tesbit olunian ikota, bulunduğu şehir, böl
ge, ımalhal ve yolum şartlarıma uygun olarak be
lediyece tesbit olunacak şekle ve malzeme cin
sine göre yaptırmaya mecburdurlar. Tretuvaî' I 
gtemişliği 3 metreyi geçen yerlerde bu mecburi
yet 3 metrelik şerit için tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum 
görülen hallerde belediyelerce taılimatmaınede 
foeüantdlen şekiil ve şartlar dâhilimde yerine ge
tirilmesine mâni teşkil etmez: 

BAŞKAN — Mıadde üzerinde söz istiyem 
sayım üye .. Yok. Madde hakkında değiştirge 
önergesi yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kajbul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Ek Madde 5. — Yaya kaldırımlarım, gerek 
bu kamumda, gerekse İlgili diğer kanunlarda 
yer alam istismailar dışında, işgaline izin veril
mez. Yaya kaldırımları istisna hallerimde dahi 
gereken şartlar yerime getirilmedikçe ve bele
diyeden izin alınmadıkça işgal olunamaz. 

'İşyerleri ve benzerlerinde her ne sebeple 
olursa olsun, belediyece tente yapılmasına izin 
verilen yerlerde, bunların bordur hizasının dı
şıma taşmaması ve em alçak kısmı ille y~Ta kal
dırım üst seviyesi arasındaki mesafemin 2,25 
metreden aşağı düşmemesi şarttır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyem sa
yım üye?. Yok. Madde hakkında değiştirge 
'önergesi yok. Maddeyi oylarımıza »umuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. ! 
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Ek madde 6. — Tarihî veya mimari değsri 

bulunan han, hamam, kervansaray, konak, 
yalı, ev, imarethane, ibadetyeri ve benzeri gibi 
eski eser veya tarihî 'sanat yapılarının ve bun
larla bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafa
zası gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıkla
rın muhafazasına dair esaslar, Gayrimenkul Es
ki Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâa
sı da alınarak, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıt
ma, imar ve İskân ve Maliye Bakamlıklariyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından müştere
ken tesbit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük 
ve ilgili Bakanlıklar bu yerlerden lüzumlu gö
rülenlerimi istimlâke veya istimlâk etmeksizin 
bakım ve onarımını temim etmek üzere sahip
lerine veya diğer ilgililere gereken hallerde be
del ödemeye veya bu hizmeti bizzat yapmaya 
salahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafım
da, imar planlarımda gösterilen veya plânı ol-
mıyam yerlerde imar nizamnamesinde belirtilen 
veya Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunca teıslbit edilen koruma mesa
fesi içinde bulunan ve istimlâki gereken özel 
mülkiyetteki binalı ve binasız gayrimemkulle-
rim istimlaki, bu eserlere bakmakla vazifeli 
âmme müesseselerine aittir. 

Her hamgi bir belediyenin hududu veya mü
cavir saJhası içinde kalan ve yukardaki fıkrada 
sözü geçen koruma mesaî esine raslayan âmme 
müesseselerine (Vakiflar idaresi dâhil) ait 
arazi ve arsalar hakkında da 31*nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ali Rı
za Uzuner, buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Bütçe Komis
yonundaki toplantıda bulunmam hasebiyle ka
nunun bugünkü müzakeratımı safha safha taki-
betmek imkâmını bulamadım. Ancak, şu anda 
Ek madde 6 üzerinde bâzı izlenimlerimi kısaca 
arz etmek isterim. 

Her şeyden evvel bu maddenin prensip ola
rak, temel fikir olarak çok yerinde bir görüşle 
tedvin edildiği muhakkaktır. Ancak, kendi böl
gemde tunun bâzı aksak taraflarını müşahede 
etmekteyim. Burada birçok müesseselerden bah
sediliyor. Her şeyden evvel Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu diye bir kurul vardır. 
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Bu kurul çeşitli illerde imar plânları yapıldığı 
zaman veya onu takibeden devrede - çalışma 
prosedürünü tam bilmemekle beraber - çeşitli 
bıöigeler için burada hiçbir değişiklik yapamaz
sınız demekte ve buraları gayet geniş tutmak
tadır. Bunlar üzerinde ısrar edilmediği, yapılan 
müracaatlarla değişiklikler yapıldığını da ya-
kinen müşahede etmiş bulunmaktayım. 

'Meselâ, benim ilimde, Trabzon'da kervansa
raydır diye iran'dan gelen kervanların pazar-
landığı bir yer, tarihî anıt olarak kabul edilmiş
ti ve oranın sahipleri bunu imar, ihya etme du
rumuna kavuşamıyorlardı. Haklı olarak bu ye
niden tetkik edilsin dendi; gerçekten bir tarihî 
eser, bir anıt hüviyeti var mıdır, yok mudur di
ye? Sonunda böyle bir hüviyeti yoktur dendi; 
gelen bir heyet bunu reddetti. Yani, tarihî bir 
anıt, bir eser, bir kalıntı değildir dedi. Bu ara
da, bu kabîl gayrimenkul sahipleri büyük ölçü
de mağduriyetlere uğruyorlar. Şimdi, bu he
yetler bir defa çok geniş tutulmuş. Bir kurul 
var; o kurulun ahenkli çalışacağı çeşitli mües
seseler var. Bu koordinasyon Türkiye'de, hattâ 
dış memleketlerde dahi pek kolay kolay yürü-
miyen bir organizasyon. Bu yönü ile bunu biraz 
sadeleştirmek lâzım. Sadeleştirmekten mura
dım; hüviyeti itibariyle bilimsel olsun, yeterli 
olsun, ama işbirliği v.s. bunlar Türkiye'mizde 
çok defa kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm hu
suslardır. Esasen çok yetişkin olan şahıslar, 
kendi mesleklerinde masalarından, asıl branşla
rından ayrılmak durumunda değillerdir. Bu ko
ordinasyonu yaparken talî elemanlar gönderil
mekte ve maksat değişmemektedir. Formalite 
artmaktadır, zaman kaybı olmaktadır. 

Bendenizin bu madde üzerinde maruzatım, 
yalnızca müşahedelerime istinadediyor. Bundan 
kasdım şudur; gerçekten tarihî anıtlara, ker
vansaraylara, âbidelere büyük saygı gösterme
liyiz. Bunları tesbit ettiğimiz zaman da, muha
faza edebilmek için olağanüstü gayretler mut
laka gösterilmelidir. Ancak, tarihî eserdir, anıt
tır; sureti katiyede elinizi dokunamazsınız, bir 
taşını değiştiremezsiniz diyerek bir karar veril
dikten 3 - 5 ay sonra, bir müddet sonra, bu ka
rardan inhiraf edip, bu kararı değiştirip, baş
ka bir uygulamaya geçildiği de Türkiye'mizde 
görülen olaylardandır, vakıalardandır. Bu yön
den sayın ilgilileri uyarmak istiyorum. Bu mâ
ruzâtım tutanaklara geçiyor, arz ettiğim gibi 

geniş bir tetkik yapma imkânını bulamadım tü
mü üzerinde, ama çok kuruluş tadadediliyor; 
bilmiyorum bunda mutlaka zaruret var mıdır? 
Acaba, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
yeterli ve yetkili bir kurul değildir de diğer ge
nel müdürlüklerle, burada belirtilen kuruluş
larla mutlaka onun birlikte mi konksiyoner ha
le gelmesi gereklidir? Yoksa, tek başına bu ku
rul yetkili olmak durumunda mıdır? 

Bilhassa temenni olarak şunu arz edeyim; 
bu tesbitler çok ciddî ve sıhhatli yapılmalıdır. 
Yapıldıktan sonra da kurulların değişmesiyle, 
şahıslann değişmesiyle, devirlerin değişmesiyle 
bu kararlar değistirilmemelidir. Bu bize çok 
pahalıya maloluyor. Birçok eserlerimiz hatalı 
tatbikat yönünden tahribediimiştir. Muhafaza 
edilmemeli gerekli bâzı şeyleri de ısrarla mu
hafaza etmekte inat ediyoruz, sebat ediyoruz. 
Burada bâzı çelişik durumlar oluyor. Bu yön
den ilgililerin bu konuda çok hassas olması ge
rektiğine inanıyorum ve Sayın Komisyonun bu 
mevzuda bizi biraz daha açıklığa kavuşturma
sını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim.' 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu madde önemli maddelerden birisi
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde tasarının 
getirdiği önemli maddelerden birisidir. Eli
mizde metin bulunmadığı ve arşivde olmadığı 
için bir defa daha okumakta da fayda var. 

«Tarihî ve mimari değeri bulunan han, ha
mam, kervansaray, konak, yalı, ev, imalâthane, 
iibadetyeri ve benzeri gibi eski eser veya tarihî 
sanat yapılarının ve bunlarla bir bütünlük 
teşkil etmek üzere muhafazası gerekli çeşme, 
eskil sokak ve meydancıkların muhafazasına 
dair esaslar, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alı
narak, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma, imar 
iskân ve Maliye Bakanlıklarıyla, Vakıflar Gre
ne! Müdürlüğü tarafından müştereken tesbit 
olunur.. 

«Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili Bakan
lıklar ve yerlerden lüzumlu görülenlerini is
timlâke veya istimlâk etmeksilzin baikım ve 
onarımını temin etmek üzere saihiplerine veya 
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diğer ilgililere gereken hallerde bedel ödeme
ye veya bu hizmeti bizzat yapmaya salahiyet
lidirler» esals hüküm burada. 

Değerli arkadaşlarım, bu hüküm, işlemesi 
kolay biir hükümdür, değildir, bunun üzerinde 
durmuyorum. Fakat bu hüküm gerçekten 
'Türkiye'de millî olan kültürümüzün muhafa
zası, millî mimarinin muhafazası ve millî ni
teliğimizi bütün dünyaya ve gelecek kuşaklara 
göstertmeyi sağlıyacak bir maddedir. 

Hatırhyacaksınız, burada Finansman ka
nunları görüşülmekte idi, Finansman kanun
larında geçen esaslara göre, gayrimenkullerin 
rayiç değerleri esas alınacak, rayiç değer 
üzerinden verigi konulacak, işte bu hükümle, o 
zaman bu hükme karşı çıkan bir arkadaşınız 
olarak bu kürsüden ifade etmiş idim. Eğer bu 
esası kabul edersinz, yani gayrimenkulunun 
gelirini esas almayıp, değerini esas alırsanız; 
bir yerde dededen kalma 300 senelik bir hane 
vardır, millî mimari niteliğini muhafaza et
mektedir, geliri 50 lira değildir, değeri bulun
duğu mevki itibariyle 2 milyon liradır. Çıkan 
verigi kanunlarına göre - ki, yürürlüğe daha 
girmedi, girdiği zaman bütün bunlar iimha edi
lecektir. Zaten millî eserlerimizi imha etmiş 
vaziyetteyiz arkadaşlar. Millî mimari eserle
rimizi, ecdadımızdan kalmış eserlerin cami, 
han, kervansaray gibi büyük, yıkılması kolay 
olmayanlarının dışında kalan bütün güzellik
lerimizi kaybetmiş durumdayız. 

©en kendi bölgemden biliyorum, meselâ is
tanbul'un Erenköy ve Göztepe semtlerinde ah
şap muhteşem köşkler vardı. Bunların hepsi 
birer birer yıkılıp yok olmuştur. Orada beton
arme, hiçbir nitelik taşımayan binalar yapıl
mıştır. Mütemadiyen yıkılmakta, yıkılıp git
mektedir. 

Halbuki, Batı 'memleketlerine hattâ Batıdan 
Doğuya doğru gittiğiniz zaman meselâ, Yugos
lavya'ya geçtiğiniz zaman, Yugoslavya'da Ohri 
gölünün kıyısında ecdadımızın yaptığı Türk ma
hallesini, ayrı bir plân yapmışlar ve bütün 
özellikleriyle, tonozlarıyla, kirişleriyle^ damm-
daki kiremitlerine kadar o bölgeye dokunul
mamış olduğu gibi Osmanlıların yani bizim mi
marimiz orada durmaktadır ama, biz kendi ül
kemizde bunları muhafaza imkânına malik de
ğiliz. 

Şimdi şunu söylemek istiyorum; eski eser
lerle ilgili bir kanun vardır. Bu kanunun kur
duğu kurul gayet güç toplanan, güç işleyen bir 
kuruldur ve yalnızca eski eser açısından mese
leyi almıştır ve Danıştaya gitmek imkânları da 
vardır, zor işler, Türkiye'nin seçkin tarih bil
ginleri, yüksek seviyede kıymetli insanlar bu
rada yer almaktadır. Fakat, o mutlaka tarihi 
eser olmak niteliğini aramaktadır. 

Şimdi bu getirilen madde yerindedir, belki 
de eksiktir. Bunun yanında vergi kanunlarında 
da gerekli değişiklikleri yaparak bu niteliği 
alan yerler muhafaza edilmelidir, bunların rö-
leveleri çıkarılmalıdır - zaten öyle yapılacak
tır - ilk şekli dosyalarına konulmalıdır. Yandığı 
zaman dahi o rölevelerden istifade edilerek ay
nı eser meydana getirilmelidir. 

Şimdi bütün Avrupa şehirleri ile şu güzel 
istanbul'umuz mukayese edilmeye kalkıldığı 
zaman, hiçbir avrupalı gelip İstanbul'u görüp 
de, bizim şehrimiz İstanbul'dan güzel diyemi
yor arkadaşlar. Nezaketen, sizin şehriniz de 
çok güzel dendiği zaman, hayır İstanbul ondan 
daha güzel demek rahatlığını içlerinde bulu
yorlar. Fakat, 40 - 50 sene sonra İstanbul ve 
Anadolu'nun bir çok yerlerindeki bu son kal
mış artıklar da ortadan kalkıp gidecektir. 

1920 den yani Millî Mücadeleden sonra Zi
ya Gökalp de, Anadolu'da yeni bir Türk Devleti 
kurulması. Türkçülerin zaferi, milliyetçilerin 
zaferi olmuştur, şeklinde ifade etmektedir. 

Ziya Grökalp, «Türkçülüğün Esasları» adlı 
eserinde, türkçülerin mimari sahasında önderi 
olarak, isim olarak Mimar Kemalettin'i göster
mektedir. Rahmetli, Ankara'da, İstanbul'da ve 
birçok yerde model olar&lk Türk motiflerini 
işleyen Miımiar KemalettıinY g&sitermektedir. 

Şimdi biz bu madde ile yeni bir çığır aç
maktayız. Maddenin teferuatında ve işleme
sinde yanlışlıklar olabilin Yüce Meclis buna şe
kil verebilir. Falkat 'bu madde hakikaten çok 
yerlinde 'bir maddedir. Türfk kültürüne, gelecek 
kuşaklara eser bırakmak, turikım. bakımından 
her bakımdan her açıdan bu maddenin des-
teiklenmesi lâzımdır, Bunu ifade etmelk istiyo
rum ve bununla birlikte, de, vergi kanun
ları geldiği zaman bu nitelikte olan yerleri 
ayrı bir statünün içine sokmalıyız. Çünikü on
ların geliri olmaz, bunlar vergi (kanunlarıyla 
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GLiılha edilmeımıefflMıir, bunu Sağlamalıyız. bu 
binaları, ecdadıımızın yaptığı bu giiizel eser
leri oüduğu gibi muhafaza «tmıeliyiiz. Efen
dim (bumu satalım da yerine kocaman, ibir 
apartman yapalım, cmilyon kazanalım, Viya-
nalılar, Parisliler, Zür'übM'er, Londralılar, Ham-
burgluilar niye düşünmeonıişler, biz mi düşü
nüyoruz? Bii'ziim ecdadıimız bunu düşümmıienTllş, 
simidi biz bütün bu ecdat eserlerini yıkıp, onla
rın yerine betonanme külçeler yapmaya ka0kı-
yoruE. Onun için bu maddeyi destekleme. lâ-
zimigeldüğli kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

•G<EÇiöi KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Koımtisyon adına BÖZ SIS-
tüyoruım. 

BAŞKAN — Buyuran efendiim. 
GEÇiüi KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Saym Başkam, şok de
ğerli arkadaşlarım j v 

Muibterıeım arkadaşımız Ali Rıza Uzumer'in 
bu konuda bir parça daha açıklama verımeımi 
is'teımıeleri üzerinle huzurunuza gelmiştim. De
ğerli arkadaşımız Reşit Ülker Beyefendlinin 
temas etmiş oldukları hususlara da bir başka 
cephesiyle kısaca temas edip, gayrimenkul' 
eski eserlerle ilgili kısa bir bilgi vermek, bu
nunla alâkalı bir diğer kanun hakkında da 
Yüce Heyeti aydınlatmak üJstiyoruım1. Müsaa-
demiizle evvelâ bu konudan (bağlıyalım, 

Hakikaten memleketimiz bir eserler, tarihî 
eserler değil, tarihî şaheserler memleketi ol-
masünıa rağmen, her bılr yurt paıriçasında bir 
benzerine raslammıyacalk «serlerle tezyin edil-
mliş bulunmasına rağmıan, tatbikattaki bâzı alk
ış aklıklar maalesef bu «serlerin yeterli kadar 
değeriinii 'ortaya çıkarmaya imkân vermediği 
gibi, bunların çeşitli şekillerde harabolma-
sma, heder lolmlaısına da mâni teşkil edecek bir 
hükmü şiımdiye kadar mevzuatımıza ıgetiremte-
mlişiiz. 

Hakikaten Türkiye Imıizita. çeşitli bölgelerin-
de tamire muhtaç, balkıma muhtaç pek çok 
eser, mal sahibi bir şahsa, bir kişiye aidol-
mıası hasebiyle, ilgili dairelerim, bakanlıkla
rın ve bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün mevzuat iicalbı bir tek kuruş harcayıp 
bu onarımları yapmaması sebebiyle heder edi
lip gitmektedir. Bu madde, bunu önlemek 
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için getürilmilştıiır huaurunuza. 
Fazla tafsilâta girmek istemiiyoruım, iŞayın 

Reşit Ülker'in, görüşlerimle laynen, fazlaısdyle 
katıldığımı belirtmek ve bu maddenin ehem
miyetini bu şekilde tebarüz ettirımeklle lüktilfa 
etmek istiyorum. Ancak, yüksek malumları
nızdır, tarihî esaslar, yani gayrimenkul eski eser
lerin sadece Ibu kanunla muhafaza edilme©! 
bür anlayış değişikliği' bir zihniyet değişikliği 
ve bu eserler hakkında karar verecek organ-
ılara bir dinamizma geıtirdlmısdiğıi müddetçe bir 
mâna ifade etmıiyecelktir. 

işte bu maksatla, geçen yıllar Hükümet ta
rafından Yüksek Heyete, Parlâmentoya inti-
ikail «ttJrCIlimiış olan 5805 sayılı Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anutlar Yüksek Kurulu teşki
line dair Kamumda bâzı değişiklikler yapalma-
sını derpiiş eden bir tasarı yüce1 komisyonlar
dan geçmiş, Yülksek Heyete kadar intikal et
tirilmiş idi. Bu tasarı yine çalışma yılını dol
durmuş olduğumuz için ilgili son komisyona 
gitti, son komisyonda iki gün önce, öncelik 
ve ivedilik kararı 'alümak suretiyle yine Yülk
sek Heyete bu tasarıyı indirmiş bulunmakta. 

Bu tasarıyla, çjok değerli arkadaşlarımın 
yana yakıla bahsettikleri Anıtlar Yüksek 
Kurulu bir dinamlizrme kavuşturulmak isıten-
ımlekte, onun bünyesünde, çalışmasında bir ye
nilik getirillmek 'istenmekte ve dolayi'siiyle mem
leketimizin sanat hazineleri, tarihî eserlerin 
daha iyi korunması, haklarımda daha îısaıbetHi 
kararlar verilmesi ve bu kararların mümkün 
olduğu kadar da değüftirfflme'mesi yoluna gi
dilmesi pr'enlsdbolarak kabul edilmektedir. 
yülksek huzurunuzdadır, kısa bir samanda, 
çok da kısa bir kanun tasarısıdır. Yüce Heye
timiz lütfedip şayet bu tasarıyı kanunlaştır-
ma limkânına kavuşturacak oluır wse, tarihî 
eserlerimizin korunmasına dair mevzuat halka
larından bir tanesünli daha başarıyla mevzuat 
külliyelimize ekletmiş olacağız. Bu konuda daha 
fazla vaktinizi almak, geciken şu saatte »iz
leri (mutazarrır etmek istemiyorum'. Yadınız, 
çok değerli bir arkadaşımın hatırlatması üzeri
ne şu konuya da bir nebze temas etmek iste
rim. 

Yüksek malumlarınızdır, geçen yıl hazır
lanmış olan huzurunuzdaki kamun tasamın-

| da bâzı bak'anlıklardan bahsedlüllmliış ve bu 
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arada Millî Eğitim Bakanlığı da yani, bu iş
lere balkan genel ımüdiirlüğüm o zaraıan bağlı 
bulunduğu Millî Eğitim Bakanlığı da yer almış
tır. Halbuki, bu konu yeni kurulan Kültür 
Bakanlığına intikal ettirilmiş bulumrnılaikıtadır. 
Bu konuda da maddede gerekli bir düzeltme
nin yapılması yolumda bir önergeyi komisyon 
adına takdim etmiş bulunmaktayım. Lütfeder 
Yüce Heyetiniz iltifat buyururlarsa, zannedi
yorum ki, tarihî eserilerimizl kurtarıma, koruma 
hiç değilsıe heder olmasına engel olma yolunda 
çok 'önıennÜ bir adıim altmış olacağız. 

Dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve hür
metlerimi arz ederdim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyem sayın üye?.. 
yok. 

Bu konuda iki adet değiştirge önergesi var, 
aykırılık derecesine göre okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımın 2 nci maddesi ile 6785 sayılı Ka

nuna eklenmesi istemen 6 ncı ek maddemin 
2 udi fıikrasımım aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini, aynı maddenin 3 ncü fıkrasında pa
rantez içinde yer alan («Vakıflar idaresi 
dâhil») ibaresinin paramteziyle birlikte fıkra
dan çıkarılarak 3 noü fıkranın da bu şekilde 
düzeltilmesini ve maddenin bu değişikliklerle 
kaJbulümü arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
HaJsan Çetinkaya 

Ek Madde 6 - 2 nci fıkra :) 
«Muhafazası gereken eski eserlerin etrafın

da imar plânımda gösterilen veya plânı olmı-
yan yerlerde İmar Nizamnamesinde veya tali
matnamede belirtilen veya Gayrimenkul Eser
ler ve AnıMar Yüksek Kurulunca tesbit edi
len mesafe içimde bulunup da istimlâki gere
lken özel ımülkiyetiteki ibinalı ve binasız arazi 
ve arsaların istimlâki, belediye hudutları için
de veya mücavir sahalarda ise ilgili beledi
yelere, bu sahaların dışında ise, özel idarelere 
veya ilgili bakanlıklara veya Vakıflar idare
sine eiski eserlerim altımda, içinde veya bitişi
ğimde olup da omlarım balkım ve onarım içim 
alınması gereken veya eski eserle bir bütün
lük teşjkil etmek 'üzere muhafazası istenen gay-
rimmkullerim istimlâki ise, bu eserlere bak
makla vazifeli âmme müesseselerine 'aittir. 

Bu fıkra şümulüne giren yerlerdeki âmme 
anüesseseleriine ait g'ayrimenkuler veya bu 
müesseselerin idaresinde bulunan yerler özel 
mülkiyete intikal ettirilemez.» 

BAŞKAN — Diğer bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Yüksıelk Bakanlığa 
Bakanlıklar arasında son aylarda yapılan 

değişiklikler göz önlüne alınarak ve Millî Eği
tim Bakımlığınım bu konudaki (görevlerimin 
Kültür Bakanlığıma imtilkal ettiği cihetle, mUad-
dedeki (Millî Eğitim) kelimesinin, (Kültür) 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkamı 
Kütahya 

İlham Ersoy 

BAŞKAN — Efendim, iki önergeyi de din
lediniz. Aykırılığı itibariyle birinci önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

(Erzincan Milletvekili Hasam Çetinkaya'-
nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇiüi KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
EEJSOY (Kütahya) — Evet. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR MUAVİNİ RIZA POLAT — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisoyn ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenmler... Kalbul 
edilmiştir. 

İkinci önergeyi de tekrar okutuyorum. 
(Geçici Koımllşyon Başlkamı ve Kütahya Mil

letvekili ilham Ersoy'um önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon. filhal katılıyorlar. 
Hükümet de katılıyor. önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

iKabul edilen her ilki önerge ile değiştiri
len ek 6 ncı maddeyi, değişik sekiyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etcmiyen
ler... Madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek Madde 7. — Demiz, göl ve mehir kemar-
larımda, bölgenin şartlarına ve ıntahalMn özel
liklerine göre, imar ve iskân Bakanlığımca 
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teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tealbit ve 
ilân olunan sahalara ait imar plânlan önce
likle hazırlanır. 

Bu saha şeriki içerisinde kalan bilûmum 
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tev
hidi, bunlar üzerinde her türü yapı yapılması, 
[mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâve 
ve bu binaların kullanımla şekilleriiuıe dair eöas-
lar imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak 
talimatnamede belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda 
ısözü geçen umar plânı esaslarına ve talimat
name hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait bi
nalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete 
intikal ettirilemıiyeceği gilbi, bu yerlerde de
nizden doldurma ve bataklık kurutma suretiyle 
özel mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜİKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu madde kıyılarla ilgilidir. Kı
yılardan bütün vatandaşların istifadesini sağ
lamak amacıyle getirilmiştir. «fDenıiz, gül ve ne
hir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve ma
hallin özelliklerine göre, imar ve iskân Ba
kanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu Kararıy-
le tesbit ve ilân 'olunan saJhalara ait imar plân
ları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeri'ti içerisinde kalan bilûmum 
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tev
hidi..» şeklinde devam ediyor. 

iŞimdi değerli arkadaşlarım, burada mese
leyi esastan almak lâzımgelir. Bu konuda, 21 
Ocak 1987 de «millî kıyılar kanun teklifi» baş
lığı altında bir teklifte bulunmuştum. Komis
yon lütfetmiş, benim teklifimi de birleştirmiş 
ve aynı, benzer -esasların bu ek 7 nci maddede 
mevcudolduğundan da gerekçesinde baJhsetmiş-
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ortada olan 
naklarıdır, Anayasamızın 130 ncu maddesinde 
ne göre, tabiî servetler ve kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 

Denizler, göller, nehirler tabiî servet kay
naklarıdır, Anayasamızın 130 ncu maddesine 
zikrettiği gibi. Bunların millete aidolması lâ

zımdır. BUgün, uzun konuşmalardan, yazışma
lardan, mücadelelerden sonra hepimiz bu nok
tada birleşmiş bulunuyoruz, yani1, kıyıların mil
lete aidolması noktasında birleşiyoruz. 

Şunu da ifade etmek istiyorum ki, bu ta-
!bü servet kaynakları aynı zamanda sağlığımız
la da ilgilidir. Bu sulara gireriz, bu sularda 
dinleniriz, temiz hava alırız ve sağlığımızı ka
zanırız bu kıyılarda. 

Anaysamızm yine bir maddesine göre her 
vatandaşın sağlık hakkı da vardır. 

ıSeçim bölgem istanlbul kıyı şelhri olarak 
tanınır, kendi oturduğum mıntakada denizi gör
me imkânı yoktur. Binalar kapatmıştır, uzak
tan göremezsiniz, yanına yaklaştığınız zaman 
yine sahillerin şahıslarca kapatıldığını görür
sünüz. Umuma ait yolların denize kavuştuğu 
yerler dahi dikenli tellerle çevrilmiştir, va
tandaş denizi görmek hakkından mahrum edil-
miîştir. Meselâ Eylül veya Ekim ayında, ha
vaların güzel ve güneşli olduğu günlerde de
nize girmek isteseniz Kadıköyden Bostancıya 
kadar olan sahilde buna imkân bulamazsınız; 
malî sebeplerle plajlar kapandığından ve kapı
larını da açık bırakamadıkları için bu mümkün 
olmaz. Halk öyle bir hale gelmiştir ki, bu açık 
haksızlık, manzarasınnı kapanması, denize gir
me hakkının elinden alınması karsısında o sa
hillerde oturanlara kin beslemektedirler. San
ki oralarda oturanlar sahilleri kanunsuz işgal 
etmişler gibi, onlara hırsla bakmaktadırlar. O 
saihilerde bina yaptırmış olanlar da denizin içi
ne tel gerdirmekte başına sopalı veya tahancalı 
kişiler koyup girenleri dövdürmekte, sahile yak
laştırmamaktadırlar. 

işte böyle bir anda hu kanun teklifi gel
mektedir. 

Öte yandan bütün sahiller satılmıştır. Bütün 
sahiller, şaJhıslar, şirketler, v.s. tarafından 
alınmıştır ve tamamen kapatılmıştır. Arazi 
spekülâsyonu neticesi fiyatlarının da yüksel
mesi yüzünden turistik bir tesis yapmaya kalk
tığınız zaman en ıbüyük masraf olarak arazi 
bedeli ortaya çıkmaktadır. Bir otel yapımı için 
beş milyon harcanacaksa, beş milyon liira da 
toprağına vermek gerekmektedir. Böylece tu
rizmin kalkınma imkânı da ortadan kalkmak
tadır. 
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(Bütün bu şartları göz önüne alalım ve bir 
de Batı memleketlerine bakalım. Batı memle
ketlerinin bâzılarında aynen bizdeki durum 
mevcut iken, bu durumu terketmişler, bir 
kısmı ise çok daha eski zamanlardan itibaren 
kıyıları millete açık bırakmışlardır. Bizdeki 
gelişime göre ise, Türk 'hukukunda kıyılar, 
ığöller, nehirler genel olarak halkın istifadesine 
bırakılmıştır. Medeni 'Kanundaki esaslar da bu
nu doğrulamaktadır. Bu imar Kanunundan ev
velki Belediye Yapı Yollar Kanunu ki, imar 
Kanunu onun yerini almıştır, onda sarih hü
küm Vardır; 2290 sayılı Belediye Yapı Yollar 
Kanunu, müstakbel şehir haritasının tanzimiin-
deki esaslar, başlığı altında, mücbir sebepler 
olmadıkça su kenarlarında, rıhtımda veya 
rıhtım yapılacak noktadan 10 metre genişliğin
de bir mahal umumun istifadesine mahsus ola
rak serbest bırakılacaktır, diye açık hüküm 
taşımaktadır. 

O tmar Kanunu değiştirilirken bu hüküm 
ortadan kalkmış ve böylece sahillerin yağma
sına imkân verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu noktaları 
anlattıktan sonra bu metin acaba bizim ihti
yacımızı karşılar mı, noktasına geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu metin bizim ihti
yacımızı karşılamaz ve sakıncalı bir metindir. 
Bu metin esasında bu ihtiyacı karşılamak için 
getirilmiştir fakat, dikkat ederseniz bütün su 
kenarlarının millî kıyılar ilân edilmesi ciheti
ne gitmiyor, eski Yapı - Yollar Kanununda 
ve eski hukukumuzda olduğu gi'bi ilân edilmesi 
cihetine gitmiyor, deniz, göl ve nehir kenarla
rında bölgenin şartlarına ve mahalin özellikle
rine göre tmar ve iskân Bakanlığınca teklif ve 
Bakanlar Kurulunca tesbit ve ilân olunan sa
haları hedef alıyor. Yani, kıyıların şu kadarı 
tamamen millete aittir, demiyor. Bu madde 
kabul edildikten sonra imar ve İskân Bakanlığı 
teklif yapacak, Bakanlar Kurulu kabul ede
cek ve o kabul edilen yerler ancak böyle bir 
durumun içine girecek. 

Bu husus iki bakımdan sakıncalıdır1: Bir 
defa gerçekten bütün su kenarları millete 
aittir. Halbuki bu bütün su kenarlarının mil
lete aidolduğunu kabul edeh biir metin değildir. 
Yalnızca Bakanlığın glöstereceği, tesbit edeceği, 
imar plânlarına göre tesbit edeceği yerleri 
kapsıyor. 

(Buna karşılık buyuracaklardır ki, bunların 
bâzıları lüzumlu olmıyabilir. Bunun cevabı şu
dur: Evvelâ bütün su kenarlarını millete aido-
larak kabul ederiz, oralarda birtakım turistik 
tesislerin yapılmasını veya gazino v.:s. gibi şey
lerin yapılmasını ayrı bir esasa bağlarız. Fakat 
bu esası kabul ettiğimiz zaman, bir defa gerçek
ten millete aidolan kıyıları kurtarmış olmu
yoruz, yine ortada bırakıyoruz. 

ikinci olarak, uygulamada bu madde çık
sa bile Bakanlık bunu uzun bir çalışma neti
cesinde tesbit edecektir. Büyük meblâğların, 
milyonların, milyarların döndüğü bir iştir. 
Bakanlığın üzerine muazzam tazyikler yapıla
caktır, «aman bizimkini planın içine alma, 
aman şunu al, aman bunu al» diye büyük hâdi
seler olacaktır. Netice itibariyle politika ile 
iligilidür. Ben, bu maddenin işlemesinin zor 
olacağı kanısındayım. Politikanın içerisine gi
receği kanısındayım. Tatbikatının uzun yıllar 
süreceği o zamana kadar hiçbir toprak parça
sının kalmıyacağı ve büyük istimlâk bedeli öde
mek zorunda kalınacağı meydandadır. Ondan 
dolayı diyorum ki, hazırlanmış olan metin, iyi
ce araştırılarak getirilmiştir. Su kenarlarında 
rıhtımdan veya rihtım yapılabilecek noktalar
dan içeriye doğru enaz 10 metre, yani TürM-
yendn şartlarına göre çok kayalık ve dik olan 
yerlerde 10 metre, başka bir yerde 20 - 30 met-
•re. bir toprak şeridi umumulı istif adesiine mah
sus olmak üzere millî kıyı olarak bırakılır. Bu 
hükmü koyduğumuz zaman biran içerisinde bu 
iş olur. 

E, bunun üzerindeki gayrimenkuller ne ola
cak? Benim teklifimde onu da - balkımızın 
kabul edeceği, hepimizin kabul edeceği - mâ
kul şekle soktuğumu zannediyorum. Halen 
millî kıyılarda yapılmış olan yapılara dokunul
maz. Fakat yeni inşaat ve tadilât ve genişletme 
için ruhsat verilmez ve inşaat yapılmaz. Zaten 
olacak husus şudur. Türk vatandaşına kıyıdan 
istifade etmiyorsunuz demiyoruz. Yani, mülk 
sahibi vatandaşa, «ISenin evin mi var?» Mese
lâ Istanibulda evinin önündeki 10 metrelik yer 
millete aittir. Eğer bu ev 10 metrenin içerisin
de ise evi yıkmıyoruz, şimdi yıkmıyoruz. Ama 
burada yeniden inşaat yapmaya imkân yoktur, 
yenüden tamirat, tadilât ve saire yapmaya im
kân yoktur. Zaman içinde bunlar tasfiye olu-
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nacak. Tabiîdir ki, bunların istimlak bedelleri 
de ödenecektir, istimlâke giren binanın bir 
Ibedeli varsa, çiok acele alınması lâzımigeliyor-
(sa, Anayasanın hükümleri dâhilinde istimlâk 
bedelleri ödenecektir. 

IBu şekilde bir hüküm getirirsek, şunu da 
ifade edeyim; Hükümet programında da var
dır, bunu Yüce Meclis tasvip buyurmuştur. Za
ten bir kaç gün evvel Sayın Turizm ve -Tanıt
ma Bakanı da ifade ettiler. Bizim, 67 de söy
lediğimizi ve komisyonun 68 den itibaren sa
vunduğu ve bulgun getirdiği metni, aşağı - yu
karı burada ifade ettiğim şekilde ortaya kon
muştur. Bu hususu Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İSaym Erol Yılmaz arkadaşımızın beyanatını 
radyodan dinledik ve gazetelerden okuduk. 
Ama bu iş çok daha evvel başlamıştır. Demek 
ki, Hükümet, programındaki esasa dayanarak 
Ibunu savunmaktadır. Meclisin de, Hükümet 
programını kabul etmekle kıyılar hakkında 
tasvibi vardır. Eğer, lütuf buyurursanız bunu 
bu pratik şekle sokalım. 

'Diğer şekli ise bir yoldur, bir yol değildir 
demiyorum, ama gayet sakıncalı bir yoldur. 
İmar ve iskân Bakanlığı bunun altında ezilir. 
7 bin kilometre deniz kıyımız var, - aşağı - yu
karı - 1 3'50 kilometre göl kıyımız var ve 14 bin 
kilometre de nehir kıyımız vardır. Belki de da
iha fazla olması lâzımlgelir. 

Bu kadar kıyıya sahibolan bir memlekette 
imar ve iskân Bakanlığı kaç senede ve nasıl 
bu işlerin altından kalkar, bunu akıl almıyor. 
O Türkiyenin dörtbiir tarafından gelen menfaat 
tazyiklerinin altında nasıl ezilmez, benim ak
lıma sığmıyor. Şu gün veya bulgun için söyle
miyorum, her zaman için böyledir. Bugün, ya
rın, blbürsügün, bu Hükümet, başka Hükümet, 
daha başka Hükümet. Hanlgi hükümet olursa 
olsun İmar ve İskân Bakanlığı bunun altından 
kolay kolay çıkamaz ve biz de bunun kontro
lünü yapamayız. 

En doğru yol, bizim getirdiğimiz prensip
tir. Bir önerge sunuyorum. Bunun desteklen
mesini istirham ediyorum. Yanlışlıklar varsa 
düzeltelim. Tashih edilecek yerlerine - varsa -
-katılırım. Ama bu esası getirelim. 

Bunun yanında Tapulama Kanununa göre 
doldurma, bataklık kurutma ve saire ıgilbi ko
nular vardır. Bu esasları da ortadan kaldır
mak lâzımdır. Madem ki, kıyılar milletindir, 

kıyıların doldurulması ve sairesi de bahis mev
zuu olamaz. Zaten o esası bu metinde büyük 
ölçüde, bugün önümüzde bulunan metin de bu
nun kabul etmiş durumdadır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYOLI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; Vatanın 
milletimize hakikaten vatan olabilmesi için, bu 
vatanı saran havanın, bu vatanı saran denizle
rin mutlaka bu milletin olması lâzımdır. 

Sözümü tekrar ediyorum, vatanın milleti
mizin tümünün olabilmesi için bu vatanı sa
ran havanın nasıl ki, şunun, bunun özel şah
sın elinde dlamıyacağı gibi; vatanı saran deniz 
kıyılarımızın da şunun bunun elinde, özel şa
hısların elinde değil, milletin tümünün istifâ
desine açık olması lâzımdır. Ancak bu sayede 
bu millet, bu vatanına saJhÜbolur. 

Muhterem arkadaşlarım, askerlikte bir 
prensip vardır. Karalara hâkim olabilmek için, 
denizlere hâkim olmak lâzımdır. Karaya ve 
denize hâkim olabilmek için, onu saran havaya 
hâkim olmak lâzımdır. Ben millet olarak bu 
vatanın üstünde yaişlyacağım ve fakat onun 
denizinden faydalanamıyacağım. Vatan ona 
derler ki, onun her karış "toprağından bu mil
letin her evlâdı eşit şartlar altında istifade et
sin. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün görüyoruz 
ki, Türkiyenin sağlığımız için, bekamız için 
'her şeyimiz için en güzel olan sahiller şunun 
bunun elinde, özel mülkiyete sahip, yağma edil
miş durumdadır. Şurada Reşit Ülker Beyefen
dinin teklif ettiği gibi sahil şeridinden en az 
10 metre içeriye kadar olan kısımlar bu mil
letin tümünün istifadesine, kamunun istifade
sine açık olmalıdır. Bu ibareli haiz olmıyan 
bütün imar kanunları bu milletin ihtiyacına 
cevap veremez. Tekrar ediyorum, sahilden en 
az 10 metre içeriye kadar sahil şeridi bu mil
letin tümünün istifadesine aittir demijyen imar 
kanunları bu milletin ihtiyacına cevap vere
mez. Bu bir. 

ikincisi; her yerde görüyoruz, beyefendi 
sahilleri dolduruyor, paraisı var dolduruyor, 
benim vatanımı benim elimden alıyor. Milletd-

— 224 — 



M. Meclisi B : 10 

min elinden alıyor. SaJhil doldurmakla, oraya 
kümeis gibi gecekondu kondurmakla sahili 
zaptediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Reşit Ülker'in 2 nci 
maddede teklif ettiği prensip, müzakere ettiği
miz şu imar kanununda yeralmalıdır. Aksi tak
dirde biz bu vatanı, kanımızla - canımızla 
kurtardığımız bu vatanı şu veya bu zengin 
kişiniin eline teslim edemeyiz. 

'Sözümü kesiyorum, binaenaleyh; hiçbir ko
misyon üyesi, hiçbir komisyon başkanı, hiçbir 
Hükümet; sahili bu memleketin elinden teslim 
alamaz, şuna buna teslim edemez, imar kanun
larında mutlaka sa'hillenin umuma açık olması, 
umumun menfaatine arz edilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde şu veya bu esbalbı mucibe ile bu Mec
listen imar Kanunu geçemez. Artık yeter ol
sun, 50 yıldır sömürü dursun artık. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon Başknı Sayın ilhan 

Ersoy, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok değer
li arkadaşlarım; çok değerli bir arkadaşımızın 
bu kadar ateşli bir konuşmasından sonra benim 
konuşmam hakikaten bir talihsizlik ama, ne ça
re ki hakikatları intikal ettirmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon Başkanı 
memlekette kamu elindeki sahil arsalarını ka
munun elinden almıyor. Mevzuattaki bir boşlu
ğu doldurmak üzere yüce komisyonca yeniden 
tedvin edilmiş olan mer'i mevzuata yeniden ilâ
ve edilmiş olan bir hükmün burada nihayet mü
dafaasını yapıyor. Arkadaşım bu konuyu biraz 
karıştırdılar. Onun için üzerinde fazla durmıya-
cağım, esas üzerinde cevap vereceğim. 

Bu konuda esasa temas eden Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımın görüşü ile komisyon metni üze
rindeki görüşümüzü arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, yıllardan beri Türki
ye'de bir sahil yağması vardır denir. Bu, ne de
receye kadar doğrudur ve ne demektir. Bunun 
evvelâ teşhisini koymak lâzımdır. Sahil yağ
masından kasıt, Devletin hüküm ve tasarrufun
da bulunan, kamunun elinde bulunan arsalara 
tecavüz ise, onun mânası başka, onun önlenme 
yollan başkadır, ama sahillerde vatandaşın ken
di mülküne, şimdiye kadar yapmadığı şekilde 
turistik tesisler yapıyor ve bununla yeni yeni 
ihdas edilmiş olan, yeni çıkmış olan ihtiyaçlara 
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cevap vermeye çalışıyorsa ve fakat bu çalışma 
tarzını sürdürürken imar nizamlarına uymuyor, 
daha doğrusu arzu edilen nizamda inşaat yap
ma yoluna gitmiyorsa bu başka şeydir. Bunun 
tedbirini almak başka yolla olur. 

Muhterem -arkadaşlar, Türkiyemiz sahili en 
bol olan memleketlerden bir tanesidir. 7 bin kü
sur kilometre boyunda denizi vardır, 1 350 ki
lometre civarında sahili olan gölümüz vardır. 
Nihayet 7 bin küsur kilometre- uzunluğunda ve 
dolayısı ile iki sahilini de değerlendireceğiniz 
için - Çoruh ve Meriç nehri hariç - 14 bin kilo
metre civarında da nehir sahili vardır. Bütün 
bunları toplıyacak olursanız, zannediyorum ki, 
23 bin küsur kilometre uzunluğunda sahili olan 
ve bu nimete ender kavuşmuş olan memleketler
den bir tanesinin çok bahtiyar insanlarıyız. 

Muhterem arkadaşlar, bu demek değildir ki, 
sahillerimiz yağma edilsin, bu demek değildir 
ki, sahillerimize düzen getirilmesin. Sahillerin 
yağma edilmesini önliyen kanunlar vardır, ol
malıdır, çıkmalıdır. Hükümler getirilmelidir. 
Burada Sayın Tosyalı'dan çok daha ileri gidi
yorum, fakat aynı heyecanla ifade edemediğim 
için de özür diliyorum. 

Ancak, görüştüğümüz kanun bir imar kanu
nudur. imar Kanunu, imar nizamı getirir, imar 
Kanunu imar nizamlarından başka hususlara ka
rışmaz. Bu itibarla bendeniz, İmar Kanununda 
bulunması lâzımgelen hükmün Komisyonca ted
vin edildiğini ve onun da burada gerekirse, Yü
ce Heyet kabul buyurursa, o takdirde, ufak te
fek rötuşlarla bu konuda yeterli bir hükmün 
konması lâzımgeldiğini ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar,.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — imar, 
iskân Bakanlığı, Türkiye'nin imarına bakıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Tosyalı, heyecanı
nızı biliyorum, ben de katılıyorum. Siz de benim 
az heyecanla ifade ettiğim şekle katılacaksınız, 
sonunda zannederim. 

Çok muhterem arkadaşlar, demin de arz et
tiğim gibi, mevzuatımızda sahillerle alâkalı hiç
bir hüküm yok iken, imar bakımından hiçbir 
hüküm yok iken Komisyon çalışmış, didinmiş, 
düşünmüş, taşınmış ve hattâ Hükümet tasarısın
da böyle bir metin yok iken bir madde tedvin 
etmiş ve huzurunuza gelmiştir. E, ben, bu ko-
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nuda Komisyona bu kadar çatılması lâzım ge
len bir tutum ile karşı karşıya kalacağımızı zan
netmiyordum. 

Komisyon metni ile ne getirmiş? Komisyon 
tasarısında bu kanunda bulunması lâzım gelen 
bir hüküm getirmiş ve demiş ki: «Deniz, göl ve 
nehir kenerlarında bölgenin şartlarına ve ma
hallin özelliklerine göre imar ve iskânı Bakanlı
ğınca teklif ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tes-
bit ve ilân olunan sahalara ait imar plânları ön
celikle hazırlanır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Her şey, imar plânlarının zamanında yapıl

mam asından, plânsız, projesiz gelişmelerden 
doğmuştur. Bugün Tekirdağ ile İstanbul ara
sında bir sürü usulsüz, nizamsız yapı görüyor
sak bunların bir plâna, projeye bağlı kalma-
yışındandır. Eğer, biz bunları ta başta imar 
plânı konusunda frenler ve ondan sonra da zab-
toaipfoa alırsak o zaman talhnıin ederim ki, eski
den fasulye, nohut; domates bahçesi, patetes tar
lası olarak kullandıkları yeri vatandaşlar, bir 
nizam altında, hepimizin bel bağladığı turizm 
endüstrisinin hizmetine usulüne uygun olarak 
arz ederler. 

2 nci fıkra : «Bu saha şeridi içerisinde ka
lan bilûmum arazi ve arsaların kullanılması..» 
müsaade buyurun yalnız inşaat yapılması de
ğil, «kullanılması, ifraz ve tevhidi..» yani birleş
tirilmesi, ayrılması ve sairesi, «.. bunlar üzerin
de her türlü yapı yapılması, mevcutların ge
nişletilmesi, bunlara kat ilâve ve bunların kul
lanma şekillerine dair esaslar, imar ve iskân 
Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede be
lirtilir.» 

Şu halde; sadece yapı yapılmasını değil, boş 
arazinin dahi kullanılmasını bir esasa bağlı-
yan bir hüküm getirmişiz. Bu kadar ileri bir 
hükmü takdirle karşılıyacağını zannederim 
Sayın Tosyalı'nın. 

«Bu şerit içerisinde kalan yerlerde yukar
da sözü geçen imar plânı esaslarına ve talimat
name hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz». 
Kesin hüküm getiriyoruz. «Bu şerit içinde bulu
nan âmmeye ait binalı ve binasız, arazi ve ar
salar özel mülkiyete intikal ettirilemiyeceği 
gibi, bu yerlerde denizden doldurma ve batak
lık kurutmak suretiyle özel mülkiyet adına ara
zi ve arsa da kazanılamaz.» 

Bütün bu hükümler kaleme alınırken, çok 
değerli arkadaşım Reşit Ülker Beyefendinin bu 
devre, değil, bundan evvelki devrelerde Parlâ
mentoya intikal etmiş olan kanun teklifleri de 
nazarı itibara alındı, bu devre intikal etmiş 
oKn teklif de aynen nazarı itibara alındı ve 
bunlar içerisinden imar Kanununa girmesi lâ
zım gelen hususlar ayıklanarak buraya geti
rildi. 

Muhterem arkadaşlar; Medeni Kanunumuza 
göre - yanılmıyorsam - hiç bir âmme mülküne, 
sahillere, kıyılara kimse sahip çıkamaz. Özel 
mülkiyete mevzu teşkil edemez bunlar zaten. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kanuna 
rağmen yağma zaten vâki oldu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN ER-
SOY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; ben 
Kanunu ve üzerinde görüşmekte olduğumuz 
t oBarının ilgili maddesini izaha çalışıyorum. 
Ben tatbikatın vebalini yüklenmiş bir arkada-
ŞMÎIZ değilim. Aynı şekilde ben de yakınıyorum 
Sayın Tosyalı gibi. Bu itirazlarını bendenize de
ğil, başkalarına yapmalarını rica ederim. 

Çok değerli arkadaşlarım; sahillerin bir ni
zam altında gelişmesini temin etmek, sahillerde
ki nizamsızlıkları, aykırılıkları önlemek, ancak 
ve ancak imar Kanununda yer alan hükümler
le mümkündür ve bu görev imar ve iskân Ba
kanlığına aittir; burada beraberiz. 

Son günlerde, çok değerli arkadaşımız Tu
rizm Bakanının, radyolarda yeni bir kanun ta
sarısı hazırlandığını ve hemen hemen şurada 
ileri sürdüğümüz, Sayın Reşit Ülker'in teklifi ve 
bizim tasarımızda yer alan hususları kapsayan 
ve fakat daha güzel, efkârı umumiyeye daha 
cazip gelecek gördüğümüz bir kanun tasarısın
dan hepimiz haberdarız. Hedef aynıdır muhte
rem arkadaşlar; sahillerin yağma edilmesini su
reti katiyede hiç birimiz istemiyoruz, bunun 
önlenmesini istiyoruz. 

Sahillerde yapılacak yapıların bir nizama 
bağlanmasını hepimiz ittifakla istiyoruz ve bu
nun yeri de imar Kanunudur diyoruz, imar Ka
nununu yürüten bakanlık olarak imar iskân 
Bakanlığının vazifesidir bu diyoruz. 

Bunun dışında başka bir şeye iltifat etmemi
ze imkân yok. Bu itibarla bendeniz son cümlem
le, son sarf ettiğim cümlelerle sayın Tosyalı'nıh 
tekliflerine katıldığımı zannediyorum, daha 
doğrusu benim, bu tekliflerime kendilerinin ka-
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tıldığını zannediyorum ve bu konunun, heye
canla, fazla galeyana gelerek değil, soğukkan
lılıkla daha hakikate uygun bir metin halinde 
halledilebileceğine kaaniim. Eğer, Yüce Meclis, 
sayın Reşit Ülker beyefendinin teklifinden mül
hem olarak bu maddeye bir, iki ilâve daha 
yapmayı uygun görür ise, komisyon olarak 
buna da katılmağa amadeyiz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarının zaptı rap
ta alınması ve bu mevzuun burada halledilmesi 
bahis konusu olabilecektir. Esasen, imar Kanu-
nuna göre hazırlanmış olan İmar Tüzüğünün 40 
ncı maddesinde değil 10 metre, 30 metreye 
kadar yapı yapılmasını meneden hükümler 
vardır; fakat bu hükmün nizamnamede, tüzükte 
değil de kanunda yer almasını istiyorlar. Ve 
30 metre değil de 10 metre olarak daha kabili 
tatbik bir rakama irca edilmesini istiyorlarsa, 
buna da katılmamız mümkündür. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Asga
ri 10 metre. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Devamla) — Evet efendim, asgari 10 
metre, Öbüründe de asgari 30 metredir efendim. 

Bu itibarla bendeniz, bu konuda kendilerine 
katılabileceğimi arz ederim. 

Ancak şu hususu da tebarüz ettirmekte fay
da mülâhaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bütün sahillerin bir
likte değerlendirilmesi, birlikte planlanması 
ımümkün değildir. Böyle hayalî bir hizmette 
girişecek olursak, teknik kapasitede malî gücü
müz de ortada olduğuna göre hiç bir şey yapa
mayız. 

Bu itibarla biz hazırlamış olduğumuz me
tinde; İmar İskân Bakanlığının teklif edeceği 
ve Bakanlar Kurulunun kabul edeceği yerler
den başlamak suretiyle plânlamayı öngördük, 
doğrusu da budur. Türkiye'nin bütün sahilleri
ni aynı anda alacağız, aynı anda plânlıyacağız, 
aynı anda değerlendireceğiz dersek bu bir hayâl 
mevzuu olur, hayâl konusu olur ve dolayısiyle 
sahillerin yağmasına öncülük ederiz önleme ye
rine. 

Bu itibarla, Yüce heyetinizi tekrar saygı 
ile hürmetle selâmlıyorum. Arkadaşlarımın da 
bu görüşlerin ışığı altında komisyona katılacak
ları ümidi ile huzurunuzdan ayrılıyorum. (AP ve 
MGP sıralarından alkışlar.) 

• BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; sayın komisyon başkanının burada 
verdiği izahata çok çok teşekkür ederim. 

Benim biraz değişik bir önergem var ama, 
sayın komisyon başkanının ifadesinden sonra 
bu madde ile aşağıda izah edeceğim şekilde 
kaynaştırmak suretiyle ele alınmasının daha 
uygun olabileceği kanaatini taşıyorum. 

Maddenin metninin önüne şu ibareyi koyar
sak: «Su kenarlarında, rıhtımdan veya rıhtım 
yapılabilecek noktadan en az 10 metre genişli
ğinde umumun istifadesine bırakılır., «madde 
metnini okuyorum» Deniz, göl ve nehir kenar
larında.. «diye kısmı çıkarıyoruz,».. Bu şeritte 
bölgenin şartlarına ve mahallin özelliklerine gö
re..» demek suretiyle devam edince; madde 
metnine o fikir oturmuş oluyor zannediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Bir daha okurmusunuz 
efendim 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir daha 
okuyayım efendim: 

«Su kenarlarında..» diye başlıyoruz, bu kı
sım ilâve olarak bir fıkracık halinde metnin 
önüne geçiyor, «su kenarlarında rıhtımdan veya 
rıhtım yapılabilecek noktadan en az 10 metre 
genişliğinde bir toprak şeridi umumun istifade
sine bırakılır.» bunu ilâve ettik. Metindeki «De
niz, göl ve nehir kenarlarında» ibaresinin yeri
ne».. «bu şeritte»., «yani yukardaki şerit olu
yor, «bu şeritte bölgenin şartlarına..» diye ay
nen devam ediyor. Yani bir umumi fikir ifade 
ediliyor ve sizin bu maddede koyduğunuz bütün 
müesseseler olduğu gibi yerinde kalıyor ve böy
lece daha uygun bir meiin çıkmış oluyor zanne
diyorum eğer yüce meclis tasvip ederse. Teşek
kür ederim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bir açıkla
mada bulunabilirmiyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlarım; 
«su kenarları» tâbiri çok muğlâk bir tâbirdir. 
Kapımızın önünden akan dere de sudur. Bunun 
için su kenarı tâbirini gayet açık ve seçik be
lirtmek lâzım gelir. Bu itibarla «su k narlar » 
tâbiri yerine «Deniz, Göl ve Nehir kenarların-
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da en az 10 metre» kaydı ile başlayan bir cüm
le tedvin etmek mümkündür. Sayın Başkanım 
müraade buyururlarsa bu konuda verilmiş ola i 
önergeyi Komisyon olarak 'bir, iki dakikalığına 
alalım, gözden geçirelim ve hemen huzurunuza 
intikal ettirmeğe çalışalım efendim. Hürmetler 
ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — 
Saym Başkan, bir önerge daha var. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeler var
dır, omları okutuyorum. Komisyon, düşündüğü 
diğer cmergeyi hazırlasınlar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
imar Kanunu tasarısının ek 7 <nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
İstanlbul 

Reşit Ülker 

«Ek madde 7. — Su kenarlarından veya rıh
tım yapılabilecek noktadan itibaren en az 10 
metre genişliğinde bir toprak şeridi umumun 
istifadesine mahsus olmak üzere millî kıyı ola
rak (bırakılır. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 8, 9, 11, 13 ve 
14 ncü maddelerinin kıyıların özel kişiler tara
fından doldurulmasına ve kazanılmasına imkân 
veren hükümleriyle, birinci fıkraya aykırı bil
cümle diğer kanun hükümleri kaldırılmıştır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Ek madde 7 ye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

ara ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

«Su kenarlarında rıhtımdan veya rılhtım 
yapılabilecek, noktadan en az 10 metre genişli
ğinde bir toprak şeridi umumun istifadesine bı
rakılır.» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın Komisyon Başkanının ifade ettiği 
gibi oradaki «su» ibaresi geniş kapsamlıdır. 
«su» ibaresinin «nehir, deniz ve göl olarak» 
düzeltilmesine ben de iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri mi alıyorsunuz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Komisyon Başkanının ifade ettiği şekle katılı
yorum, o zaman geri alabilirim. 

İBAŞKAN — Komisyon teklifi gelsin okuta
lım da ondan sonra kesin beyanda bulunun efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
ıGrörüşülen ek 7 nci maddeide «Su, deniz ve 

göl kenarlarında asgari 15 metrelik şerit bıra
kılır» ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Nevşehir 
Hüsamçttin Başer 

HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkan, bu önergeye iltihak ediyor ve önerge
mi geriye alıyorum efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz Sayın Komisyon 
Başkanı maddeyi geri alıp yeniden tedvin ede
cekti.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Komisyo
nun söz talebi var efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERİSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, Önerge
lerle birlikte maddeyi lütfederseniz derhal ka
leme alıp takdim ederiz efendim. 

BAŞKAN — Önergelerle birlikte madde ge
ri istenmiştir, önerge sahiplerinden Sayın Tos
yalı da önergesini geri istemiştir, önerge geri-
verildi. 

Önergelerle birlikte maddenin komisyona 
iadesini oylarınıza- sunuyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
iki madde kalmıştır. Müzakerenin tasarı bi

tinceye kadar devamını öneririm. 
istanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşülmesi-
min bitirilmesine kadar müzakerelerin devamı 
teklif edilmektedir. Ka/bul edenler... Kabul et
miyenler... Müzakerelerin bitimine kadar çalış
maya devam edilmesi kaibul edilmiştir. 

«Ek madde 8. — Belediye hudutları ve mü
cavir sahalar dışında bulunup da bölge plân
laması veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakı
mından veya ulaşım yolları ve bunların emniye
ti veya edvarın yerleşme nizamı dolayisiyle 
imar ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
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Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı ge
çen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esas
ları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olu
nur. 

a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen 
şartlara uymıyan ifraz ve tevhit muameleleri 
yapılamaz ve tapuya tescil edilemez. 

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

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, plân
da veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şart
lara uyması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için 
ilgili valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilmesi 
ve bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesi
kaların eklenmesi suretiyle izin alınması lâzım
dır. Valiler bu müracaatları plân ve talimatna
me esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisin
de cevaplandırılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen 
veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü geçen plân ve tali
matname hükümlerine uymıyan yapılar, vali
liklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri 
tarafından en geç bir ay içinde mümkünse dü
zeltilir, değilse yıktırılır. 

e) ikmal olunan yapıların kullanılabilmesi 
için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
kullanma izni alınması lâzımdır. 

f) Valiler bu saha içinde talimatname 
esaslarına uygunluğu temine, müddeti içeri
sinde sahiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya 
yıktırılmıyan yapıları, düzeltme veya yıkım gi
deri sonradan yüzde on fazlasiyle sahibinden 
alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya 
ve bu maksatla yapılacak harcamaları özel ida
re bütçesinden karşılamaya selâhiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 
sayılı il idaresi Kanunununun kendilerine ver
miş olduğu selâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler 6785 sayılı Kanunun ilgili maddelerine 
mütenazır olarak cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesiyle, 6785 sayılı Ka

nuna eklenmesi istenen ek 8 nci maddenin so

nuna aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Ek madde 8'in sonuna eklenecek bent: 
«i) Ek madde 7'de sözü geçen yerlerden be

lediye hududu ve mücavir sahalar dışında bulu
nanları hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar, önleırgeyi oylarmiiza sunuyorulm. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu önerge ile değişikliğe uğramış olan ek 
madde 8,i bu değişikliğiyle oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler.. KaTaul 
edilmiştir. 

Ek Madde 9. — İmar ve İskân Bakanlığın
ca tesbit edilecek ihtiyaç ve önceliklere gö
re, belediyelerin imar plânı tatbikatı için gerek
li istimlâk, inşa, tanzim ve bu işlerle ilgili tek
nik hizmet giderlerini borçlandırarak karşıla
mak maksadiyle, İller Bankasında ve adı geçen 
Bakanlık emrinde bir imar fonu kurulmuştur. 

Her yıl Genel Bütçeden imar ve iskân Ba
kanlığı bütçesinin ilgili maddesine konula
cak ödenek bu fonun anakaynağını teşkil eder. 
Ayrıca, (5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 40 nci maddesi gereğince İller Bankasın
da toplanan ve yüzde sekseni belediyelere dağı
tılan meblâğın) yüzde onu ile (23 Şubat 1963 
gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanunun 17 nci maddesi gereğince, iller 
Bankasında tesis olunan ve içişleri Bakanlığı 
emrinde bulunan trafik fonunun) tamamı bu 
fona intikal eder. Bu fon, çeşitli kanunlarla 
bu fona aktarılan diğer meblâğlar, her türlü ba
ğış ve yardımlar ve fonda toplanan paraların 
faizleriyle takviye olunur. 

Fondan yapılan yardımlar, belediyelere ve
rildikleri tarihi takibeden ikinci malî yıl başın
dan itibaren 10 yılda ve 10 müsavi taksitle 
faizsiz olarak geri alınır. 
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İller Bankasındaki hisselerinden alacağı bu
lunan belediyelerin bu taksitleri öncelikle his
selerinden kesilir. 

Fondan yapılacak yardımların sarf ve tahsis 
şekli ve sair hususlar, Maliye Bakanlığı ile 
imar ve İskân Bakanlığınca müştereken hazır
lanacak talimatnamede gösterilir. Bu fondan 
yapılacak harcamaların murakabesi, Sayıştayca 
yukarda sözü geçen talimatname hükümleri de 
dikkate alınarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bu madde yerine kaim olmak 
üzere bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesiyle, 6785 sayılı imar Kanununa eklen
mesi öngörülen 9 ncu ek maddenin çıkarılması 
ve yerine aşağıdaki (Ek madde)'nin eklenmesi
ni ve 2 nci maddenin bu değişikliklerle kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

«Ek Madde 9. — Bursa Merkez İlçesindeki 
gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair, 11 Ocak 
1963 günlü ve 141 sayılı Kanun hükümleri, Tür
kiye'deki bütün belediye hudutları ve 6785 sa
yılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince tesbit 
ve kabul olunan mücavir sahalar dahilinde bu
lunan binalı ve binasız arsalar hakkında da tat
bik edilir.» 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bir 
noktayı anlamak istiyorum; bu maddede, içiş
leri Bakanlığı emrinde bulunan Trafik Fonu 
kalkıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Kalkıyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önerge ile bunun ye
rine tamamiyle yeni bir madde getiriliyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani Trafik 
Fonuna dokunulmuyor.. 

BAŞKAN — Bu maddenin tamamen çıka
rılması, onun yerine bu maddenin konulması 
teklif edilmektedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Mevcut madde' 
hakkında başka söz istiyen var mı efendim?... 
Yok. Buyurun Sayın Reşit Bey. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 

Burada Trafik Fonundan bahsediliyor ve bu 
fon kaldırılıyor, yani; Trafik Fonu doğrudan 
doğruya bu kanunla ilgili sahaya aktarılıyor. 
Halbuki memleketimizdeki trafik kazalarının 
nasıl bir felâket olduğu, trafik kazalarında na
sıl dünya birincisi olduğumuz hepimizin malû
mu. Yüce Meclis, trafik kazalarını önlemek üze
re bir Trafik Araştırma Komisyonu kurdu; bu
nun üyeleriyiz, burada arkadaşlarımız var, gö
rüyorum; ben de üyesiyim ve aynı zamanda 
önerge sahibiyim. Biz çalışmalarımızı bitirdik; 
rapor yazma safhasına geldi. Trafik kazalariyle 
mücadele için en başta paraya ihtiyaç var. Me
selâ bu mücadele sırasında, Alman yardımiyle 
beş tane sürat tesbit eden radar getirildi. Res
mini çekiyor, suçluyu tesbit ediyor ve mahke
menin hızlı gidişten dolayı ceza vermesini sağ
lıyor. Bir tanesi 50 bin lira civarında, beş ta
ne geldi, 250 bin lira. Bugün trafik kazalarını 
önlemek için paraya ihtiyacımız var. 

Kanaatimce, Komisyonda da beliren görüşe 
göre, ben bu Trafik Fonuna dokunulmasını doğ
ru bulmuyorum. Komisyon ve Komisyonda iza
hat veren yetkililer de ittifak ettiler; bu Trafik 
Fonunun başka yerlerde harcanmaması ve tra
fiğe harcanması üzerinde birleşildi. 

Onun için, eğer bu madde böyle kabul edile
cekse, Trafik Fonuna dokunulmamasmı arz ve 
teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Aca

ba bu madde metni metinden çıkarılıyor, biraz 
evvel okuttuğunuz takrirdeki madde metni mi 
getiriliyor bu madde yerine? 

BAŞKAN — Evet, efendim; 9 ncu maddenin 
çıkarılıp onun yerine takrirde okuttuğum met
nin konması isteniyor. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bu 
teklifi her halde Komisyon yapıyor 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Eğer bu tek
lifi Komisyon yaptı ise mesele yok. 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin teklifi, Komis
yona katılıp katılmıyacaklarını soracağım. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ko
misyon izahat versin efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan, izahat vereyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Çok değerli arkadaşla
rım, bu çıkartılmasını arzu ettiğimiz madde, ge
çen yıl kanun metnine konmuştu, malûmlarıdır; 
Belediye Gelirleri kanun tasarısı Yüksek Parla
mentoya intikal etti. Burada bununla alâkalı 
hükümler getirildiği için, dolayısiyîe gelirle alâ
kalı olmıyanrbir kanunda, gelirle alâkalı hüküm 
koyarak ikisi arasında bir sürtüşmeye mahal bı
rakmamak için, maddenin çıkarılması, buna mu
kabil esasen eklenmesi lâzımgelen bir maddenin 
de 9 ncu madde olarak metne ilâvesi yerinde 
olacakta*. 

Bu maksatla, bizle de temas eden bir arka
daşımız teklifte bulunmuştur; teklifine aynen 
katılıyoruz. Sayın Başkan sorduklarında da za
ten fikirlerimizi arz edeceğiz. Endişeye mahal 
olmadığını arkadaşlarıma arz etmek için söz al
dım. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istıyen?. Yok. öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(ihsan Ataöv'ün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, önergenin metnini 

dinlediniz. Sayın Komisyon, katıldığınızı teyid 
ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Evet efendim, katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS
TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar, 9 ncu maddenin metinden çıkarılması 
kısmını öncelikle oylarınıza sunacağım. . 9 ncu 
maddenin metinden çıkarılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul, etmiyenler... 
Metinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

Şimdi bunun yerine konması teklif edilen 
madde metnini dinlediniz, bu yeni madde metni 
üzerinde söz almak istiyen akadaş var mı? Yok. 
O halde yeni madde metnini tekrar okutuyorum. 

(ihsan Ataöv'ün önergesindeki ek 9 ncu mad
de metni tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 

ERSOY (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ADINA MÜS

TEŞAR YARDIMCISI RIZA POLAT — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
dıklarını teyiden beyan ediyorlar. Bu metni 9 
ncu madde olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu madde ola
rak teklif edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Komisyona iade edilen 7 nci madde gelmiş
tir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 7 nin başına aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

«Deniz ve göl kenarlarında 10 metreden az 
olmamak üzere, imar ve iskân Bakanlığınca tes-
bit edilecek mesafe dâhilinde, hususi şahıslarca 
umumun istifadesine ayrılmıyan bina inşa edi
lemez, mevcutlara ilâve yapılamaz.» 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
«Deniz, göl ve nehir» olacaktı... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, onu Komisyon 
Başkanı düzeltsinler efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — «Deniz, göl ve nehir» ola
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Metni Komisyon Başkanının 
beyanına göre düzeltilmiş şekli ile okuyalım, 
lütfen. 

«Deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 met
reden az olmamak üzere imar ve iskân Bakan
lığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde, hususi 
şahıslarca, umumun istifadesine ayrılmıyan bina 
inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergesi ile 1 nci 
fıkraya bir tadil veya ilâve mi getirmiş oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya)— Efendim, mevcut önerge
lerle getirilmek istenen hükmü, biz Komisyon 
adına maddeyi geri almak suretiyle kaleme al
dık ve maddenin başına evvelâ, bütün deniş, 
nehir ve göl kenarlarına şâmil olmak üzere bu
nu koyalım dedik. Ondan sonra istisnaya geçe* 
lim dedik, Sayın Başkan, 
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BAŞKAN — 1 nci fıkra tamamen çıkmış ve 
bu şekilde düzeltilmiş mi oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) —• Evet efendim. Bu başına 
gelecek 1 nci fıkra, ondan sonraki fıkralar onun 
arkasından... 

BAŞKAN — Fıkra aynen devam ediyor. 1 
nci fıkranın baş tarafına bunu ilâve etmiş olu
yorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, Komisyonun yaptığı bu düzeltmeden 

sonra önerge sahipleri Sayın Hüsamettin Başer, 
önergenizde İsrar ediyor musunuz efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, önergeniz ge-
riverilmiştir. 

Diğer önerge sahibi Sayın Reşit Ülker siz 
katılıyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — önergemi ge
ri almıyorum, oya da konmasın, Komisyonun 
yaptığı değişikliğe katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, Komisyonun yaptığı değişiklikle bir

likte ek 7 nci maddeyi yeniden okutuyorum: 
«'Ek madde 7. — Deniz, göl ve nekir kenar

larında 10 metreden az olmıamlak üzere, îmıar 
ve iskân Bakanlığınca tesbit (edilecek mesafe 
dâhilinde, hususi şahıslarca, umumun istif adisi
ne aynlmıyan bina inşa edilemez, mevcutlara 
ilâve yapılamaz. 

Beniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgıenin 
şartlarına ve maihalMn özelliklerine göre, îmıar 
ve İskân Bakanlığımca teklif ve Rakanlıar Ku
rulu karan ile tesbit ve ilân olunan sahalara ait 
imar plânlan öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeridi! içellisinde fealıan bilûmum ara
zi ve arsalların knıllanıtaası, ifraz ve tevhidi, 
bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve 
bu binalann kullanma şekillerine dair esaslar, 
îmıar ve İskân 'Bakanlığınca ha<zırlanaoak tali
matnamede belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda 
sftzü geçen imar plâm esaslarına ve talimatname 
hükümlerime aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı ve 
binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikal 
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| ettürüemiyeceği gibi, bu yerlerde denizden dol
durma ve bataklık kurutma suretiyle özel mül
kiyet adına arazi ve arsa da kıazanılamaz.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilmiş bulunan 
değişik şekliyle oylannıssa sunuyorum. Kabul 
edenler... EtmiyenJer... Madde, değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Ek madde 9 a kadar, kabul tedilmiş bulunan 
bu ek maddeleri ihtiva eden 2 nci maddeyi tek
rar okutuyorum. 

(Çerçeve 2 noi madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul letmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 6785 sayılı Îmi3;r Kanunumun 
36, 38 ve 40 nci maddeleri ile gerek bu kanu
nun, gerekse diğer kanunların bu kanuna ay-
kın hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üaeninıde aöz istiyen sa
yın üye? Yok. Madde hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İ Görüşülmekte oıîan kanun tasarısının komis

yonca düzenlenmiş 3 ncü maddesinin .aşağıdaki 
şekilde değiştirilmjesini iarz ve teklif öderim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

«Madde 3. — 28.5.1928 tarihli ve 1351 sayılı 
Kanunun 9 ucu maddesinin vakıflara ait iarazi 
ve arsallarla ilgili hükmü ile 9.7.1956 tarihli ve 
6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40 nci maddeleri 
ve gerek bu, gerekse diğer kanunların bu ka
nunla aylan hükümleri yürürlükten fealdınlmış-
tır.» 

ıBAŞKAN — önergeyi dinlediniz efendim. 
i$aym Komisyon önergeye katıüiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Evet. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu
sunuz? 

(HÜKÜMET ADINA İMAR VE İSKÂN 
BAKANLIĞI MÜSTAŞAR YARDIMCISI RIZA 
POLAT —Evet. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önergeyi tekolar okutuyorum, dinlediniz. 
'Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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öneıfgeniin getirdiği değişiklikle 3 ncü mad
deyi oylanmıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyanler... önergenin getirdiği değişiklik
le 3 ncü madde Iklabul edilmişjtir. 

Madde 4. — iBu kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

İBAŞKAN — Madde haikkında söz istiyen? 
'Y'oik. Değiştirge önengesi, yok. Maddeyi oyla-
-rınıaa sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmd-
:yenjer... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Biakanlar Kurulu 
yürütür. 

!BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenûler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehinde, lafleyhıinde söz isti-
yem sayın miilllletvekiiili var mı? Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, söz imliyo
rum. efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Çok değerli arkadaşla-
:nm, sabrınızı taşırmıyacağıım, çok kısa konu
şacağım. 

9 Temmuz 1956 yılımda kaibul edilmiş olan 
(6785 sayılı İmıar Kanunu, geçirimiş olduğu bir 
tecrübe devresinden sonra tatbikatta görülen 
aksaklıklarla düzeltilmesi yolunla gidilmiş, bu 
maksatla İmar ve İskân Bakanlığınca toplanmış 
olan İkinci Büyük İmar Kongresinde alınan ka
rarların ışığı .aiütında, gerekli diüzeltmelier yapıl
mış ve bu arada Yüksek Heyete bu ve geçmiş 
devrelerde bilr Tasma - kendilerini rahmetle ana-

1, — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Meclis Başkanı seçimi sırasında birden fazla 
oy kullanan milletvekili hakkında her hangi bir 
işlem yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi 
ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı (7/702) 

3 . 12 . 1971 O : 1 

cağım, rahmeti rahmana kavuşmuş pek çok ar
kadaşlarım - çeşitli maddelere temas etmek su
retiyle kanun tekliflerinde bulunmuşlardır. Sa
yın Veysd Yardımcı, Sayın Ömer Ekıen, Sayın 
Hidayet Aydımer, Sayın Kemal Sarıibrahimoğilü 
ve ıSayın Reşit Ülker arkadaşlarımız bunlardan-
idîC. Bu arkadaşlarımızın tekliflerini, Hükümet 
tasarısını hepsini birlikte mütalâa eden, günün 
ihtiyaçClarınıa, icaplarına cevap verilmesine gay
ret sarf eden Komisyonumuz nihayet iki dev
reden beri bir türlü kanunülaşmaısı nasiboiıamı-
yan, kanunlaşma imkânına kavuşamıyan İmıar 
Kanunu değişiklik tasarısını, Yüksek Heyetini
zin göstecrıdiği, her zamıan göstermekte olduğu 
anlayış ve işbirliği içerisinde şu anıda kabul et-
miş bulunmaktayız. 

Bendeniz Komisyon Başlkanı olarak ve şimdi 
huzurunuzda buhınıamıyian, İmar ve İskân Ba
kanı arkadaşımın dta (adana hepinize şükranları
mı arz eder, saygılarımı sunıarım. (Alkımlar) 

BAŞKAN — 6785 sayılı İmıar Kanununda 
bâzı değişiklikler yapıdmiası hakkında kamın 
tasarısının tümü üzerinde ısıöz istiyen yok. Bir 
önerge yok. Bu itibarla kanun, tasarısının tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenliler... Kanun tasarısının tümü Mec
lisimizce kaibul edilmiş ve kesinleşmiştir. Cum
huriyet Senatosuna intikal edecektir. 

Çalışma süremizin dolmuş olması ve verilen 
önergede bahsedilen kanun tasarısının da mü-
zaikeresi bitmiş olması nedeniyle 6.12.1971 Pa
zartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun Sayın Başkanlık Diva

nınca yaszılı olarak cevaplandırılmasını diler, 
saygılar sunarım. 18 . 6 . 1971 

İçel Milletvekili 
Turhan özgüner 

H I ^ K J ^ » « • 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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;Son Meclis Başkanı seçimleri sırasında bir 
A. P. İstanbul Milletvekilinin birden çok oy 
kullandığı tesbit olunmu'ş bulunmaktadır. Bu 
(husus olayın vukubulduğu ığünün zabıtları ile 
sabit olduğu gibi, olayı takilbeden oturumun 
zabıtları tetkik edildiğinde de görüleceği üze
re; baihsii geçen milletvekili hakkında içtüzük 
gereğince gereğinin yapılacağı Başkanlık Di
vanı tarafından Yüce Meclise bildirilmiş idi. 
Hal böyle olduğuna göre: 

1. Balhis konusu milletvekili hakkında Mec
lis içtüzüğü gereğince her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

2. Yapılmış ise sonucu, yapılmamış ise ne
denleri bugüne kadar Yüce Meclise neden açık
lanmamıştır? 

Millet MedâBİ 
Genel Sekreterliği 25 . 11 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı • 4143 - 7/702 

ıSaym Turhan özgüner içel Milletvekili 
18 . 6 . 1971 tarihli olup kayıt ve hava

lesi 30 . 7 . 1971 tarihinde yapılan yazılı so
runuz karşılığıdır: 

1. İstanbul Milletvekili Sayın Osman özer 
hakkında Millet Meclisi içtüzüğü gereğince 
lıer hangi bir işllem yapılmamıştır. 

2. işlem yapılmamasının sebebi : 
isnadedilen fiilin; olayın mesnedi olan oy

lamanın Başkanlıkça iptal edilmesi, yarıda ke
silmesi ve binnetioe elde oya iştirak edenlerle 
toplanan oy puslalarını gösterir bir belgenin 
bulunmaması gibi sebeplerle tesbit ve tevsikine 
imkân görülememiş olmalsı ve aynca olay ile 
temas ettiği iddia edilen içtüzüğümüzün 180 ve 
188 nci maddeleri arasında bir bağlantı kur
manın hukukan mümkün olmamasıdır. 

Biligilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

24 . 11 . 1970 Salı günkü 13 ncü Birleşimde 
Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için 34 ncü tur 
yapılırken isminin mütaalkıp birleşimide (İstan
bul Milletvekili Osman özer olduğu açıklanan) 
bir milletvekilinin oy sepetine birden fazla oy 
attığı iddia edilmiş bu konuda Kemal Demir ve 
Necdet Uğur imzalariyle Başkanlığa verilen bir 

önerge 25 . 11 . 1970 Çarşamba günkü 14 ncü 
Birleşimde okunarak müzakere konusu yapılmış 
ve Birleşime Başkanlık eden Başkanvekili Sayın 
Fikret Turh'angil'in tutanaklara geçen beyanı 
ile (müzakerelerin Başkanlıkça tetkike alınaca
ğı) bildirilmiş idi. 

Bu defa 18 . 6 . 1971 tarihinde içel Milletve
kili Sayın Turhan özgüner Başkanlığa bir önt-r-
ge vererek olay hakkında Başkanlıkça ne işlem 
yapıldığının açıklanması istenmiştir. 

Olay hakkında hukukî görüşümüzü arz etme
den önce olayı kısaca özetlemekte fayda görü
yorum. 

24 . 11 . 1970 günlü 13 ncü Birleşimde Baş
kanlık seçimine devam edilmiştir. Başkanvekili 
Sayın Fikret Turhangiî.'in, Başkanlığında yöne
tilen bu birleşimde Başkanlık için 32 ve 33 ncü 
tur seçimleri yapılmış ve bu iki turda seçilme 
nisabı olmadığından 34 ncü tur seçimlerine ge
çilmiştir. Seçimlere Afyon ilinden başlanmış ve 
Kastamonu iline kadar gelinmiştir. Bu sırada 
O. H. P. Grup Başkanvekili Sayın Necdet Uğur 
Başkanlığa hitaben (çift oy kullanıldığını) iddia 
etmiştir. Bu iddiaya bilâhara Orhan Vural ve 
Yılmaz Alpaslan da katılmışlar ve Başkanla bu 
sayın üyeler arasında konuşmalar cereyan et
miş, Başkan bidayette hâdisenin çıkarılmasına 
yer olmadığını konu hakkında hassas bulundu
ğunu, durumun farkında olduğunu oy sepetin
den bir oyu çıkartacağını beyan etmiş ve bilâ
hara da seçimin her türlü şüpheden ve tereddüt
ten âri bulunmasını sağlamak maksadiyle (oyla
mayı gayrivâkı telâkki ettiğini ve oylamayı ip
tal ettiğini) beyan etmiş Başkanın bu tutumu 
C. H. P. sıralarından alkışlarla karşılanmıştır. 

Aynı birleşimin sonunda Sayın Reddet Uğur 
ile, Kemal Demir'in hâdise hakir nla vermiş ol
dukları önerge, Genel Kurulda ekseriyetin sağ
lanamaması ve birleşimin taliki sebebiyle işlem 
görememiş olup mütaakıp 25 . 11 . 1970 günlü 
14 ncü Birleşimde öncelikle ele alınmış, okun
muş ve bu konuda Başkanlıkça müzakere açıl
mıştır. 

Müzakerelerden evvel Sayın Fikret Turhan-
gil (Başkanlığın bizzat böyle bir halin, hatanın 
mevcudiyetine muttali olduğunu) ifade etmiş ve 
yapılan görüşmeler sırasında da yine Sayın Fik
ret Turhangil (34 ncü turun keenlemyekûn ad
dedilerek iptal edildiğini, hükümsüz addedilen 
bu turun yerine yeniden 34 ncü turun ikame 
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edildiğini ve içtüzüğümüzde takrire muvazi bir 
hali uygulayabilecek bir hükmün bahis konusu 
olmadığını) beyan etmiştir. 

Gürültüler içinde cereyan eden görüşmelerde 
C. H. P. Grup Baskanvekili Necdet Uğur hâdi
senin içtüzüğümüzün 180 nci maddesine temas 
ettiğini iddia ile ihzari Encümenin kurularak 
meseleye el koymasını istemiş, Millî Güven Par
tisi Grup Baskanvekili Sayın Nebil Oktay da 
hâdisenin içtüzüğümüzün 188 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasına uyduğunu ileri sürerek bu fiili 
irtikâp edene Meclisten muvakkaten çıkarılma 
cezasının verilmesini istemiştir. 

Bu iddialar üzerine Başkan Sayın Fikret 
Turhangil: «C. H. P. Grup Baskanvekili ile M. 
G. P. adına görüşen arkadaşların beyanları Baş
kanlıkça yeniden bir tetkike alınacaktır.» demiş
tir. 

iddialar ve temenniler 
I - Sayın Necdet Uğur olayın içtüzüğümü

zün 180 nci maddesine temas ettiği iddiasında 
bulunmaktadır, içtüzüğümüzün 180 nci madde
si aynen şöyledir : 

«Madde 180. — Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde mevzuu-
bahis olunan memnu fiillerden biri isnadolunur ve 
ihzari Enıcümlen tetkiilkat nejlfceslinide buma toanıa-
at hâsıl ederse teşriî masuniyetin ref'i lüzumuna 
dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit 
Encümene takdim eder.» 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 12 ve 27 
nci maddelerinde mevzuubahsolan memnu fiil
lerle olay arasında bir bağlantı kurmaya imkân 
yoktur. Zira Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
12 nci maddesi «Ecnebi hizmeti resmiyesinde bu
lunmalar, mücazatı terhibiye veya sirkat, sahte
kârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hileli 
iflâs cürümlerinden biriyle mahkûm olanlar, 
mahcurlar, tâbiiyeti ecnebiye iddiasında bulu
nanlar, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olan
lar, Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler mebus 
intihabolunamazlar.» demekte olup 27 nci mad
desi ise «Bir mebusun vatana hiyanet ve mebus
luğu Samanında irtikâp töhmetlerinden biri ile 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesi azayı mevcudesinin sülü-
sanı ekseriyeti arası ile karar verilir veyahut 
12 nci maddede münderiç ceraimden biri ile 
mahkûm olur ve mahkûmiyeti kaziyei muhke

me halini alırsa mebusluk sıfatı zail olur.» hük
münü ihtiva etmektedir. 

Yeni Anayasamız muvacehesinde eski Teşki
lâtı Esasiye Kanunu ile ona atıf yapan içtüzük 
hükümlerini uygulamanın imkânsızlığı bir ya
na, İçtüzüğümüzün 180 nci maddesini kapsıyan 
17 nci bap teşriî masuniyetin kaldırılması baş
lığını taşımaktadır. Bu baptaki sözü geçen ih
zari muhtelit emGÜmıenleıı' teşriî masuniyetin kal
dırılması ile ilgilidir. 

Bu sebeplerle olayın içtüzüğümüzün 180 nci 
maddesi ile uzaktan, yakından hiçbir ilgisi yok
tur. 

II - Sayın Nebil Oktay olayın içtüzüğümü
zün 188 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına temas 
ettiği iddiasında bulunmaktadır. 

içtüzüğümüzün sözü geçen fıkrası «Meclis 
binaları ve müştemilâtı dâhilinde memnu bir 
fiili irtikâbetmek» şeklinde olup bu fiili irti-
kâbetmenin Meclisten muvakkaten çıkarılmak 
cezasını müstelzim olduğu şeklindedir. 

Bu iddia karşısında önce olayın memnu bir 
fiil midir yoksa değil midir, hususunu münaka
şa etmek gereklidir. 

Memnu fiil nedir? Mevzuatımıza göre suç, 
kanunun cezalandırdığı bir eylemdir. «Kanunun 
sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye 
ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan baş
ka bir ceza ile kimse cezalandırılamaz.» Kaidesi 
Ceza Kanunumuzun ilk maddesi ve Ceza Huku
kunun anaprensibidir. Bu maddedeki «saraha
ten» kelimesi kıyaslamayı da yasaklamıştır. De
mek ki, kanunun yasak ettiği hattâ suç diye 
isimlendirdiği bir fiilin cezası tesbit edilmemiş 
ise o fiil suç değildir. 

Bir fiili suç saymak veya cezalandırmak yet
kisi yalnız kanuna tanındığına ve kanunsuz suç 
ve ceza olamaz kaidesi mutlak bulunduğuna gö
re suç ve ceza bakımından örf ve âdetlere dahi 
itibar etmek mümkün değildir. Buradaki kanun 
deyiminden sadece Ceza Kanununu değil her 
hangi bir kanun mânasını anlamak gerekeceği 
tabiîdir. 

Şimdi bu düşüncelerimizi olaya uygulamak 
gerekirse : 

A) önce oy sepetine Sayın Osman özerin 
birden ziyade oy attığının sübuta ermesi gerek
lidir. Meclis tutanakları incelendiğinde atılan 
oyun bâzı üyelerce «Necdet Uğur» çift oy, ba
zılarınca «Orhan Vural» 3 oy ve önergede imza-
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lan bulunan «Kemal Demir» ve «Necdet Uğur» 
ise birden ziyade oy kullanıldığı iddiası mev-
cudolup, oy atanın beyaz puvanlı kravatlı bir zat 
tarafından atıldığı «Orhan Vural», bazılarınca 
da Osman özer tarafından atıldığı «Necdet 
Uğur» ileri sürülmektedir. Failin kim olduğu 
hususunda bir açıklık mevcudolmadığı gibi kaç 
fazla oy atıldığı hususu da sübuta ermemekte
dir. 

Her ne kadar Başkan Meclis kürsüsünden 
«farkındayım» fseklinde bir ifadede bulunmuş ise 
de sadece bu beyan neyin farkında olunduğunun 
ve failinin kim olduğunun tesbitine medar ola
cak kifayette bir beyan sayılamaz. Oysa ki, Baş
kan seçimlere gölge düşürmemek ve Genel Ku
rulda tereddütlerin belirdiğine kanaat getirince 
seçimi iptal ederek isabetli bir karara varmış ve 
bu karar da bilhassa itiraz edenlerin bağlı bu
lunduğu Grupça tasvip ve alkışlarla karşılan
mıştır. 

B) Başkanlıkça yapılacak tetkik ve takip 
ile suçun tesbitine «oylamanın iptal edilmesi, ya
rıda kesilmesi elde oya iştirak edenlerle topla
nan oy pusulalarını gösterir bir belgenin bulun
maması sebepleri ile» imkân görülememektedir. 

C) iddia edilen olayı memnu fiil kabul et
mek mümkün değildir. Zira olayın mahiyet ve 
cezası kanunlarımızla tâyin ve tesbit edilmemiş
tir. 188 nci maddenin 4 ncü fıkrasındaki «mem
nu fiil» kanunlarımızda tavsif edilen ve cezası 
tâyin edilen suçlar olup milletvekillerinin «Ana
yasanın 79 ncu maddesi birinci fıkrasına gö
re «sorumsuzlukları» dikkate alınarak hakların
da ancak içtüzük hükümlerinin tatbik edilebile
ceği suçlardır... fiilî müessir hakaret v. s. suçlar 
gibi... 

Yukarda arz edilen sebepler ile Sayın Osman 
Özer hakkında Başkanlıkça İçtüzük hükümleri 
muvacehesinde bir işlem yapmaya imkân bulun
madığı kanısındayız. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, Millet 
Meclisi üyelerinin dış seyahatlerine. dair soru 
önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman 
Avcı'nm yazılı cevabı (7/703) 

MiHet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başkanlığınız tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 11 Eylül 1971 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. — Bu toplantı yılı başından itibaren Mil
let Meclisi Üyelerinden; 

a) Hangileri (isim isim gösterilmek suretiy
le), 

b) Hangi tarihte, 
c) Hangi sebeple, 
d) Kaç Türk Lirası tutarında Millet Mecli

sinden ödenek almak suretiyle (Dış Seyahat 
harcamaları Vergisinin uygulandığı sırada bu 
vergi karşılığı olarak ödenen para tutarı ayrıca 
gösterilmek suretiyle) 

e) Kaç Türk Lirası yevmiye alarak «topla
mı ayrıca gösterilmek suretiyle», 

f) Kaç günlük «gezinin başladığı ve bittiği 
tarihler ayrıca gösterilmek suretiyle», 

Millet Meclisi adına yurt dışına gitmişler
dir? 

Sayın Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

11 Eylül 1971 tarihinde vermiş olduğunuz, 
Millet Meclisi üyelerinin dış seyahatlanna dair 
yazılı soru önergenizin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla 
Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 

Ek — Döküm cetveli (3 sayfa) 
Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 

sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'ııin, 
T. M. T. F. nun kapatalıs nedenlerine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ilamdi ömeroğlu'-
nun yazılı cevabı (7/706) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki mâruzâtımın Sayın içişleri Bakan

lığından yazılı sorulmasına delalet buyurmanızı 
saygılarımla arz ederim. 

1. — 28 . 8 . 1971 tarihli Bakanlık Kararı ila 
T. M. T. F. kapaltıillmışîtır. Kapatma kararının 
gerekçesi nedir?. 
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2. — Ankara Beşinci Asliye Hukuk Mahke
mesinin 17 . 6 . 1971 tarih 971/79 sayı ile Tür
kiye Millî Talebe Federasyonu Genel Başkanına 
hâkim 8241 tarafından verilen mühürlü ve im
zalı yazıda temyizi dâva yapılmış ve mahkeme 
kararının kesinleşmemiştir kaydı bulunmasına 
rağmen kapatma kararını ve uygulamanın han
gi kanuna göre yapıldığını öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
Rasim Cinisli 

Erzurum Milletvekili 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 27 . 10 . 1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 -

Şube: 1. D. 1. Dosya 3. 457/8 
Konu : Türkiye Milî Talebe 
Federasyonu H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 9 . 1971 gün ve Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 4392 - 33712 sayılı 
yazıları. 

Merkezi istanbul'da bulunan, «Türkiye Millî 
Talebe Federasyonu» nu kapatma kararı ge
rekçesinin bildirilmesi hakkında Erzurum Mil
letvekili Rasim Oinisli'nin yönelttiği yazılı soru 
önergesi üzerine gerekil tetkik ve tahkikat yap
tırılmıştır. 

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu ile 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından 
müştereken yayınlanan «10 Kasım haykırışı» 
ibaşlığını taşıyan beyanname siyasi mahiyette 
görüldüğünden her iki federasyon ve bunlara 
bağlı kurucu teşekküllerin 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun 13 ncü ve Medeni Kanunun 
71 ncii maddesine göre siyasetle iştigallerinden 
dolayı fesih ve kapatılmalarına, faaliyetten 
menlerine, mallarının tüzüklerine göre tasfi
yesinle, tüzüMernıde bir sarahat bulunmadığı 
takdirde Hazinece satılarak irat kaydına, satı
şın karar kesinleştikten sonra yapılması
na Ankara 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
10 . 6 . 1971 gün ve 971 - 79/440 sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın
dan karar temyiz edilmiş olup, neticeye inti
zamı her iki federasyon ve kurucu teşekküller 
faaliyetten menedilerek, karar kesinleştikten 
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I sonra da tasfiye işleminin yürütüleceğini bilgi
lerine arz ederim. 

Hamdi ömeroğlu 
içişleri Bakanı 

4. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Emilie Kurtz adlı Alman Arkeologu'-
nun Türkiye'deki müzeler için kurduğu 10 000 

I dolarlık vakfa dair soru önergesi ve Kültür Ba
kam Talât S. Halman'ın yazılı cevabı (7/707) 

Ankara, 18 . 9 . 1971 

Milet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını öne
ririm. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk 

İleri sürüldüğüne göre Emilie Kurtz adüı 
Alman Arkeleogu ikinci Dünya Savaşından 
sonra Türkiye'ye gelir Ve müzelerimizi gezer. 
Harb sonrası müzelerimizin feci bakımsız du-. 
rumunu, eserlerin son derece uygunsuz şartlar
da saklandıklarını ve bilgili personelin yok
luğunu görür. Dünya uygarlığınım bu değer bi-
çillemez belgelerden yoksun kalmaması düşün
cesiyle Emilie Kurtz servetinin bir kısmını mü-
zelerimizdeki eserlerin kurtarılması için ayırır. 
EmMie, müzecilerimizin Batıda eski eser korun
ması ve müzecilik metodlarını öğrenebilmele
rini sağlamak amaciyle 10 000 dolarlık bir va
kıf kurar. Resmî makamlarla da bir anlaşma 
imzalar. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesi içinde müzeci eğitimi için bir vakif kurul
muş olur. Ancak, Emilie Kurtz'un bu vakfı te
sis etmesinden bu yana 25 yıildan fazla bir süre 
geçtiği halde, vakfın varlığının gençlerden ve 
yetişecek elemanlardan saklanılmış olduğu; 

| (kurucusunun dileğinin tersine bu imkânın genç
lerimizden kiskanıldığı, bu nedenle yurdumuz
da gerekli müzecilik ortamının ve araştırma 
lâJboratuvarlannın, kliimatik müze ortamı, teş
hir vitrini standardizasyonu gibi müze eserle
rini güven altına alan koşulların sağlanama
mış olduğu, satınalinan değersiz müze vitrin
lerinin bilıgisizüğin ve ilgisizliğin bir sembolü 
olarak müzelerde durmakta oldukları ileri sü-

I rüHemler arasındadır. 
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İSözü edilen vakıf gerçekten var mıdır? 
Varsa bu güne kadar neden yaralanılmamıştır? 
Yararlanılmış ise hangi alanda kullanılmıştır? 
Oerçek böyle ise Türk Kültür varlıklarını en 
kısa sürede yerine konulamaz duruma soka
cak bu hal ne zamana kadar sürecektir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 5 . 10 . 1971 
Bski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 7347 

Konu : Trabzon Milletvekili 
Mehmet Aslantürk'ün yazılı soru 
öneıigiesi Hk. 

T. C. Millet Meclisi Başkanlığına 
ttOjgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli, 24 . 9 . 1971 tarih ve 7/707 - 4393 -
33088 sayılı yazılarınım; 

'Trabzon Milletvekili Mehmet Aslantürk 
tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilen, Emilie Kurtz vakfı hakkın
daki istek incelenmiş ve durumu aşağıda açık
lanmıştır. 

Bilindiği gibi fkincii Dünya Savaşı sırasın
da İstanbul Müzelerindeki eserler Anadolu'da 
tesibit edilen intikal bölgelerine gönderilmiş 
ve harbin sona ermesinden sonra eserler tek
rar müzelerine ıgeri gönderilmiş ise de bunla
rın tertip, tanzim ve teşhirleri o yılarda uzun 
bir zaman almıştır. i§te müzelerin böyle bir du
rumunda memleketimize gelen ve müzelerimizi 
ziyaret eden Ve Amerikanda New Jersey'in Essax 
eyaletinde East Orange şehri civarında oturan 
EmMe Kutftz, Türk Irkından olan müzecilerin 
yetişmeleri maksadişyle faizlerinden istifade 
edilerek karşılanmak üzere Ankara Etnografya 
Müzesi için 10 000 ve istanbul Arkeoloji Mü
zeleri için 10 000 er doiârlıik bir vakıf tesis 
etmiştir. Bu vakıftan belirtilen şartlarla Anka
ra Etnografya Müzesi Müdürlüğünce bu müze 
mensuplarından Yusuf Bıçakçı'mn Etnoğrafik 
mahiyetteki incelemeler için 500 lira verilmiş 
ve tahkikat sonucu Türk Etnografya Dergisin
de yayınlanmıştır. 

Bu vakfın değerlendirilmesi ilcin inceleme
lerde bulunulmuş ise de hukukî bakımdan kul
lanma imkânı bulunamamıştır. Konu üzerinde 

tekrar durulmakta ve bu konuda bir yönetme^ 
dik hazırlanmaktadır. 

Durumun bilgilerinize arz eder, saygılarımı 
sunarım. 

Kültür Bakanı 
Talât S. H a t a n 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okulunun izinsiz 
tedrisata başladığı 'iddiasına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ce
vabı (7/709) 

6 . 9 . 1971 

M.M. Sayın Başlkaniliğına, 

Aşağıda belirttiğim konulardaki sorulaıran, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı (tarafından yazılı ola
nak cevaplandırılmıaisma delâletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Hüseyin Balan 

Sorular : 
1. Ankara Eczacılık özel Yüksek Okulumun, 

1969 - 1970 dıars yılında izimlsiz olaırak tedrisatla 
başladığı içim 'O. Savcıiığıına ihbarda bulunul
muş mudur? îainsiz başlıyan bu tedrisat hangi 
tarihte başüamış ve ne zaman son bulmuştur? 

2. Okula tedrisata başSaımıa müsıaıaıdesinin 
geç verilme sebebi nedir? 

3. 625 sayılı Kanunda belirtildiği gibi. 
(Bina, öğretim elemanı, lâboratuvar kütüpa-

nesi eksik olan, 
Kurum iaçma izni bulunmıyan, 
Müdürü tâyin edilmemiş olan, 
Her hangi bir özel yüksek okuEla tedrisata 

başlama izni veriiDmesıi mümkün müdür 
4. Adı geçen okulda 1969 - 1970 ders yı

lımda hanigi tarihte Itedrisiata başlanmıştır? 
5. 1969 - 1970 ders yılında Ankara Eczacı

lık özel Yüksek Okulunda imtihanlar hangi tıa-
nih'ce başlamış ve kaç kişi sınıf geçmiştir. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakapıfllğı 12.10.1971 

Özel 
00286 

Mİlöt Meclisi Başkanlığına 
% i : 24.9.1971 tarih ve 7/709-4395/33702 sa

yılı yazılarınıza, 
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Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, An- I 
kara Özel Eczacılık Yüksek Okulunun izinsiz 
öğretime başladığı iddiasına dair, yazılı sora 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize sağılarımla arz ederim. 
Şinıasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Balan'm, 
Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okullunun izinsiz 
öğretime başladığı iddiasına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Ankara Eczacılık özel Yüksek Okulunun 
1 nci sınıflarında 1908 - 1969 öğretim yılında 
mevzuatla ilgili bütün işlemler yenine getirile
rek öğretime ballanmışlar. 

1969 - 1970 öğretim yıüi başlarımda 625 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesi esasilan içinde ileri sı-
rafların öğretime başlaması konusunda yapılan 
müracaatlar üzerine gerekli inceleme yapılımış 
ve 2 nci sınıfın öğretime başlama izninin veril
mesine mâni bâzı hususlar görüldüğünden, bun
lar ıtamamll'anmıadiikçıa mezkûr iznin veırilmesiniin 
mümkün ölmaidığı okula tebliğ edilmişti. 

Okuîun bu izni lalamamasmda binasının ihti
yacı karşılıyamamıası hali ide etkiliydi. Nitekim 
okulun bir taraftan diğer eksiklikleri giderilme
ye çıaifoşılırken, diğer taraftan da inşasına devam 
edilen yeni binanın bitir'ümesine çalışıldığı mü-
şajhade edilmekte idi; buma rağmen öğretime 
balşfflamıa izni olmadan öğretime başladığından 
18.12.1969 tarih ve 420.1/4047473 sayılı yazı
mızla Ankara Vıalilğinden adı geçen okulun 
savcılıkça takibe mâruz bırakıiliması hususu is
tenmişti. Savcılıkça bu takibat devam ederken, 
okulun eksiklerimin ikmal 'edilmiş ve yeni bi-
naşının tamamlanimış olduğuna dair müracaat 
üzerine, yaptırııüan inceleme sonucunda kuruma 
öğretime 'başlama izninin verilmesine mâni kal
madığı tesbit edilerek 28.5.1970 tarihinde öğre
time başlama izni veriılmaıişti. 

IKurum, izinsiz öğretim yaptığı için yukarda 
da belirtildiği gilbi 'adlî takibata mâruz bırakıl
mış ve Bıakanlığiimızoa yapılacak işlem bu taki
batın sonucuna bağlanmıştı. Bugüne kadar bu 
takibatın kesin sonucu öğrenememiştir. 

1 nci sınıftan 2 nci sınıfa geçen öğrencIleılJn 
izinsiz öğrenimleri ders yılı başından itibaren 
ıdevam etmiş ve izinsiz devamdan dolayı, Cum- I 
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huriyet Savcılığınca yukarda da beflirtlildiği gi
bi, okul yöneticileri hakkında takibat açılmış
tır. 

28.5.1971 tarihinde eksikleri tamamen gide
rildiği tesbit edilen okula öğretime baş&ama 
iznii vedllllıniştir. 

1. öğretime başlama izninin geç verilmesin
de, «ski binadan yeni binaya nakil ve yeni bina
nın mevzuata uygun halde ofMuğunun tesbiti ile 
inha edilen ve inha ile b'irlikbe vazifeye başla
tılan öğreitim elemlanlannan bu vazifeleri yapa
bilecek durumda olup olmadıMarının ilügili fa
kültelerde incelettirilmeği ve lalman sonuçlara 
göre harekat «dilmesi etkili olmuştur. 

2. 625 sayılli Kanunla, foıiha, öğretıiım elema
nı, lâboratuvarı, kütüpanesi eksik olan, kurum 
laçmıa izni buiunmıyan, müdürü tâyin edilmemiş 
olan her hangi bir özel yüksek okula öğretime 
başlama izni verilmesi mümkün değiDdir. Nl'te-
kim, bu okula da bütün eksiklikleri giderilince
ye kadar öğretime başUama izni verilmemiştir. 
izinsiz öğretim yaptığı için de adlî takibata 
mâruz bırakılmıştır. 

3. Ankara Eczacılık özel Yüksek Okulun
da normal zaîman içinde yani Kasım 1969 ayın
da öğretime başlanılmıştır. 

4. 1969 - 1970 öğretim yuh sonunda tafleıbe 
hareketleri ve boykotlar nedeniyle Haziranda 
yapılamıyan imtihanPar Eylül ayımda yapılmış 
ve bu imtihana giren öğrencilerin durumları 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

1969 - 1970 ders yıllında : 

İmtihana giren Geçen Kalam 

Gündüz 
Sınıf 1 218 188 30 
Sınıf 2 100 96 4 
Gece 
Sınıf 1 67 63 4 
ıSımf 2 41 37 4 
6. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'-

%n, Maraş 'ilinde bir stadyumun ne zaman yapıla
cağına dair soru önergesi, ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Sezai Ergun'un yazılı cevabı (7/11) 

20 . 9 . 197İ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakanı 
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tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
M. Nejat Çuhadar 

İlimizde 576 250 liralık keşif bedeli üzerin
den 8 . 3 . 1968 tarihinde ihale edilen küçük 
tip (A) bloku açık trübün ve çevre ihata duvarı 
iç tel örgü inşaatı bugüne kadar tamamlanma
mıştır. 1969, 1970 ve 1971 senelerinde de maale
sef yaptırılan yerler yıkılmaya yüz tutmuştur. 
Geçen yıllarda ikmali vadedilen bu stadyumun 
bu haliyle kullanılması imkânsız olup, ikmâli 
için tanzim ettirilen 993 747 72 lira keşif özeti 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 9 ncu Bölge 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Aradan uzun 
bir zaman geçtiği halde hiçbir faaliyet gösteril
memiştir. 106 bin nüfuslu Maraş'm spor saha ve 
tesisleri için harcanan paraların nerelere veril
diğini, niçin Maraş'a verilmediğini hiçbir spor 
dalından nasibini almıyan fakat her spor dalın
da bilhassa güreşte uzun yıllar Millî Takım 
nüvesini teşkil eden Maraş'm spor sahasının 
stadyumunun ne zaman yapılacağının tarafıma 
yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Dairesi : Tesisler 
Sayı : EP - 19 - 1/3793 

9 .. 11 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün, Mara§ Milletvekili Sa
yın M. Nejat Çuhadar'm, 20 . 9 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesi ile ilgili 24 . 9 . 1971 gün 
ve 4400/33770 sayılı yazıları. 

Maraş spor sahası 20 . 2 . 1968 tarihinde 
576 250 Tl. keşif bedeli ile Mütaahhit Bayram 
Alp'e ihale edilmiş ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce iki istihkak bedeli olarak öde
nen 340 988,18 Tl. sııtdan sonra inşaatın yürü
tülmesi 25 . 2 . 1970 tarihinde Bayındırlık Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Mezkûr Bakanlıkça inşaata 56 501,63 Tl. sı 
sarf edilmiş ve 19 . 9 . 1970 tarihinde işin keş
fi dâhilinde bitmeyeceği anlaşıldığından tasfi
yesi yapılmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 ek 
programda Maraş sahası için ayrılan tahsisat 
Spor - Toto hâsılatının kifayetsizliği nedeniyle 
kullanılamamış ve ek programda yer alan diğer 
işler meyanında 1970 senesi içerisinde bir faali
yet gösterilememiştir. 

1971 programına dâhil edilen Maraş saha ik
mâli işi, Bayındırlık Bakanlığınca 30 . 6 . 1971 
tarihinde Mütaahhit Aziz Şeker,e 850 000 Tl. 
sı keşif bedeli üzerinden ihale edilmiştir. Mez
kûr Bakanlığın 2 nci dönem raporları ile işin 
henüz temel inşaatı safhasında bulunduğu bil
dirilmekte olup, 1971 yılı tahsisatı izmir'de ya
pılacak Akdeniz oyunları ile ilgili Halkapmar 
tesislerinin tahsisat ihtiyacı dolayısiyle bugüne 
kadar kullanılamamıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 tek
lif programına 850 000 Tl. proje bedelle dâhil 
edilerek Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesine 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sezai Ergun 

Gençlik ve Spor Bakanı 

7. —• İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, orta 
ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün 
kaldırılmasma dair soru önergesi, ve Başbakan 
Nihat Erim ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi OreV-
in yazık cevapları. (7/713) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Mil

lî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
landırılmasım arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 9 . 1971 

içel Milletvekili 
löelâl Kargılı 

1969 - 1970 ders yılı içerisinde toplam orta
okullarda 656 542 öğrencinin, 548 203 ü sınıf 
geçmiş, aynı ders yılı içerisinde 108 333 öğrenci 
sınıfta kalmıştır. 

Listelerde im, toplam 190 984 öğrenciden 
158 297 si sınıf geçmiş, 32 687 öğrenci sınıfta 
kalmak surtetiyle biner yıllarını kayheltmişler-
dir. Biöylece lise ve ortaokullarda toplam ola
rak sınıfta kalmak yüzümden 141 020 öğrenci 
(birer yıllarını kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Yüksek öğrenimde de her yıl binlerce öğren
ci sınıfta kalmak suretiyle birer yıllarını kay
betmektedirler. 
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Eğitim reformunun gerçekleştirilememesi ve 
eğitim sistemimizin çağdaş eğitim düzeninin çok 
gerisinde bulunuşu, öğrenıcilerin sınıfta kal
mak suretiyle yıl kaybetmelerine yol açan baş
lıca nedenlerdendir. 

Orltaöğretim ve yüksek öğretimde sınıfta kal
mak usulünün kaldırılması artık kaçınılmaz 
bir zaruret haline gelmiştir. Sınıfta kalmak ye
rine öğrenciler yıl sonu imtihanlarında başarı
sız oldukları derslerden her aybaşı imtihan ola
bilme olanaklarına kavuşturulmalıdırlar. Böy
lece öğrenciler birimci sınıfta kaldıkları dersler
den son sınıfa kadar her ay imtihana girme hak
kına kavuşmuş olacaklar ve her hangi bir sı-
mıfta her hangi bir dersten sınıfta kalma yüzün
den yıl kaybına uğramıyacaklardır. Bu yol hem 
öğretimde verimi artıracak, hem de çağ dışı 
bir tatbikata son vererek bu yüzden uğranılan 
ıtünlıü kayıpların önlenmesini sağlıyacaktır. 

Ayrıca bugiinkü yüksek öğrenimde çift ted
risata gitmek yüksek öğrenimdeki sayısız so
runlara çözüm getirecektir. 

Yukardaki nedenlerle, ortaöğretimde ve yük
sek öğretimde yapılması düşünülen eğitim ve 
üniversite reformları içerisinde bu hususları 
gerçekleştirmeyi, ya da bu hususların gerçek
leştirilmesinde yardımcı olmayı düşünmekte 
imisiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-66/14003 
24 . 11 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 9 . 1971 tarih ve 7/713 - 4411/33854 

sayıl?, yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, orta ve 

yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulümün kal
dırılmasına ilişkim 21 . 9 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak eklice 
sunulmuştur. 

Saygilyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

içel Milletvekili Celal Kargılı'nın, orta ve 
yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün kal-
dırılmasımıa ilişkin 21 . 9 . 1971 tarihli yazılı 
soru. önergesinin cevabıdır. 

Ortaöğretim sistemimizin kuruluşuyla yük
sek öğretime geçişin düzenlenmesi konusu 
VIII nci Millî Eğitim Şûrasında ele alınmış ve 
kabul edilen esaslar onaylanmıştır. Bu sistemin 
uygulamaya dönük plânlama çalışmaları devam 
etmektedir. Ortaöğretim çağındaki gençlerimi
zi/n ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde çeşitli 
programlan takibedilmeleri bu çalışmalar so
nunda sağlanmış olacaktır. Ayrıca programlar
da yer alacak seçmeli dersler, öğrencilerin çev
reye ve iş hayatına uymalarını kolaylaştıracak 
bir eğitim görmelerini mümkün kılacaktır. 

Sınıf geçme ve değerlendirme düzeni bu yön
den ele alınmıştır. Yeni orltâöğretim sistemimde 
başarının değerlendirilmesi, objektif esaslara 
dayatılmış ve sınıf geçme yerinle ders geçme ve 
kredi tamamlama esası geltirilmesi öngörülmüş
tür. 

Bütün, bu tedbirler sonunda, öğrencilerimi
zin yetenekleri ve istidatları yönümde bir eği
time tabi tutulmalariyle okullarımızın daha ve
rimli çalışmaları mümkün olacaktır. 

Yüksek öğretimle ilgili sorunların çözüm
lenmesi ise yüksek öğretim reformu ile sağla
nacaktır. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığında 
iki çalışma grupu faaliyet göstermektedir. Bun
lardan «üniversite reformu çalışma grupu» üni
versiteler kanumıu tasarısını hazırlamış bulum-
maMadır. 

Yüksek öğretim reformunun dayandığı ilke
lerden «kaynakların etkin bir biçimde kullanıl
ması» esasına göre, tasariyle ihdası düşünülen 
yüksek öğretim kurulunun ders geçme, kredi 
sistemi, yatay ve dikey geçişler, gece öğretimi, 
demem sayışınım artırılması, paralel öğretim 
gibi konularda gereken düzenlemelerde buluna
bileceği tasarıda önerilmiştir. 

Tasarı hakkında bâzı kuruluşların son görüş
leri alınmakta olup yakın bir zamanda Millet 
Meclisine sevk edilecektir. Tasarının kamunlaş-
ması ile de, yüksek öğretim kurulu, üniversite
lerle işbirliği halinde Devlet adına yüksek öğ
retim sorununun çözümlenmesinden sorumlu bir 
organ olacaktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

— 241 — 



M. Meclisi fe : lö 3 . İâ . İ97İ Ö : İ 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00288 

11 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığımla 
ilgi : 25. 9 .1971 tarih ve 7/713 - 4411/381854 

sayılı yazınıza, 
içel Milletvekili Celâl Karjgılı'nın ortaöğre

tim ve yüksek öğretimde sıımıfta kalmak usulü
mün kaldırılmasına dair, yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederini. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın, or
taöğretim ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak 
usulünün kaldırılmasına dair yazılı sioru ömer-
gtesi ile ilgili cevabımıız. 

Ortaöğretimi sistemimizin kuruluşu ile yük
sek öğretime geçişin yenliden düzenlenmesi ko
nusu VIII. Millî Eğitim Şûrasında incelen
miş ve kaJbul edilen esaslar onaylammıışitır. Ka
imi edilen sistemin uygulaınımaya dönük plânla
ma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar sonunda ortaöğretim çağında
ki geıniçlerimiiz ilgi, istidat ve kabiliyetleri yö
nünde çeşütli prolgramları takibedilmıe imkânı
na kavuşacaklardır. Ayrıca programlara konu
lacak çeşitli seçmeli dersler yoluyla öğrencile
rin çjevreye ve iş hayatına uymalarını kolaylaş
tıracak bir eğitim görmeleri sağlanacaktır. 

Sınıf geçme ve değerlendirme düzeni bu açı
dan yeniden ele alınmış bulunmaktaidır. Yemi 
ortaöğretim sistemimizde başanlsının değerlen
dirilmesi, objektif esaslara day atılması ve sınıf 
ıgeiçjme yerime ders geçme ve kredi tamamlama 
esası getirilmesi öngörülmektedir. Bu tedbirle
rim sonunda, öğrencilerimiaiın yetenekleri ora-
nıınida, ilgi ve istidatları yönünde bir eğitim gör
meleri ve bu suretle okullarımızın daJha ekono
mik ve verimli çalışır hale gelmeleri mümkün 
görülmektedir. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Kon
ya Milletvekili Necmettin ErbĞkan'ın yurt dışı

na kaçtığı iddiasına dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/714) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına arz ve 
teklif ederim. 24 . 9 . 1971 

(Saygılarımla, 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Sıkıyönetimin ilân gerekçesinde, ihtilâle 
teşebbüs ettiği iddiasiyle 27 Maylsçı emekli 
Ibir General olan Cumhurbaşkanı Kontenjan 
ISenatörü Sayın Cemal Madanoğlu'nun tevkif 
istemi gerekçesiyle dokunulmazlığınım kaldı-
rıllmasma bir hazırlaman, dosya bir Başbakan
lık tezkeresiyle Cumhuriyet Senatosuna ha
vale edilmiş ve neticede Madanoğlu'nun do
kunulmazlığı kaldırılarak, Sıkıyönetim mah
kemelerince Madamöğlu tevkif edilmiştir. 

Buma karşılik, aşırı sağ faaliyetlerinden do
layı Anayasa Mahkemesince partisi kapatılan 
ve hakkında aynı eylemlerimden dolayı Meclis
te dokunulmazlığımın kaldırılmasına ait çok sa
yıda dosyası bulunan, şu anda da yurt dışı
na kaçmış olduğuna ait hakkında ciddî söylen
tiler dolaşan ve aylardır Mecliste görülmiyem 
IKomya Milletvekili ve Anayasa MaihkemeSimce 
kapatılan Milî Nizam Partisi Genel Başkanı 
Sayın Necmettin Erbakan hakkında ne tara
fınızdan, ve ne de Sıkıyönetim yöneticileri 
tarafından bugüm'e kadar her hanıgi bir takibat 
yapılmamıştır. 

1. Bu iki davranış arasındaki çelişkinin 
nedeni nedir? 

2. Aşırı sağ faaliyetler Türkiyeli bir tah
dit altında tuttuğuna göre, aşırı sağ faaliyet
leri yüzünden Anayasa Mahkemesince partisi 
kapatılan ve hakkında bu yüzden çok sayıda 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ait dosyası 
bulunan, Erbakan hakkımda bugüne kadar Sı
kıyönetim Mahkemeleri neden bir takibata 
geçmemişlerdir. 

3. Yurt dıişıma kaçtığı söylenen Erbakan, 
şayet suçlu ise yurt dışından tekrar Türkiye'
ye getirilmesi mümkün olacak mıdır? 
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T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

(Sayı : 77 - 66/13742 15 . 11 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 9 . 1971 tarih ve 7/714 - 4424/33945 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, Konya 

(MMetvekili Necmettin Erbakan'ın yurt dışına 
çıkmaJsma ilişkin 24 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevalbı üç nüsha olarak eklice su
nulmuştur. 

ıSaygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

(Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan'ın yurt dışına çık
masına ilişkin 24 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 

1. Bilindiği üzere, Senatör ve milletvekil
lerine ve aileleri efradına (eş ve çocukları) 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 ncü mad
desinin (C) fıkrası gereğince Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarının mat
bu form yazıları üzerine, Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Dairesi tarafından bir yıl süreli dip
lomatik pasaport verilmekte, pasaportların tem
dit işlemleri de aynı şekilde, Parlâmento Üye
sinin mensubolduğu Meclisin Başkanlığı tara
fından yapılan yazılı iş'ara dayanılarak yürü
tülmektedir. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'a yu-
kardaki şartlara uyularak bundan bir yıl ön
ce eşi ve çocukları ile birlikte diplomatik pa
saport verilmiştir. 

DaJha sonra ada geçen milletvekilinin pasa
portunum temdidine dair Millet Meclisi Baş
kanlığınca vâki talep üzerine, yurt dışında bu
lunanların pasaport temdidine ait isteklerini) 
dış temisilcüMerimiz kanaliyle yapmaları ge
rektiğini bildirir bir cevap Dışişleri Bakanlığın
ca Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiş bu
lunmaktadır. 

2. Necmettin Erbakan hakkında aşırı sağ 
faaliyetlerinden dolayı Sıkıyönetim Mahkeme
lerinin şimdiye kadar her hangi bir işlem yap
madıkları iddia edilemez. 

Nitekim, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
nın 29 . 7 . 1971 tarih ve 1971/1113/7 sayılı ya
zısı üle, laikliye aykırı olarak Devletin içtimai, 
iktisadi, siyasi ve hukukî nizamını kısmen de 
tolsa dini esas ve inançlara uydurmak veya si
yasi menifaat, şahsi nüfus temin ve tesis eyle
mek maksadiyle dini hissiyatı veya dince mu
kaddes sayılan şeyleri alet ederek propaganda 
yapmak suçlarından sanık Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan ile Tokat Milletvekili Hü
seyin Albbas ve İsparta Milletvekili Hüsamet
tin Akmumcu haklarında Sıkıyönetim Savcılı
ğınca başlanmış, olan soruşturmaya devam edi
lebilmesi için adı geçenlerin yasama dokunul-
mazlMannın kaldırılmaları istenmiştir. Bu hu
sus 7 . 8 . 1971 tarih ve 6/2 - 6334 sayılı tes
kere ile Başbakanlıktan Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir. 

3. Adı geçen Milletvekilinin çağırılması 
konusu ise; yukarda belirtildiği üzere yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması veya Anayasa
nın 80 nci maddesine göre üyelik sıfatının düş
mesine karar verilmesine bağlı bulunmakta
dır. Bu karar verilip gerekli takibat yapılmak 
üzere dosya adlî mercilere intikal ettirildikten 
ısionra bu mercilerin vâki talepleri üzerine ge
rekli işlem tâyin ve tesbit olunmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Per
sonel Kanununun uygulanmasından doğan 9 ay
lık birikmiş maaş farklarının memurlara ne za
man ödeneceğine dair soru önergesi, ve Başba
kan Nihat Erim ve Maliye Bakanı Sait Naci Er-
gin'in yazılı cevapları (7/717) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ma
liye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
30 Eylül 1971 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bugünkü hayat pahalılığı karşısında, paha
lılıktan fakir halkın sırtından haksız yere mil
yonlar kazananlar dahi şikâyetçi olmaya başla
mışlardır. 

— 243 — 



M. Meclisi B : 10 3 . 12 . 1971 0 : 1 

Son bir yıl zarfında memleketimizin hayat 
pahalılığının yüzde 21,7 civarında yükseldiği ile
ri sürülmektedir. 

Hayat pahalılığı karşısında küçük bir azınlı
ğın haricindeki hemen hemen bütün vatandaşlar 
kaldıramıyacakları borç yükleri altında ezilir 
hala düşmüşlerdir. 

Hayat pahalılığı vatandaşta takat bırakma
mış ve vatandaşı cansız hale getirmiştir. 

Personel Kanununun yürürlüğe girmesi neti
cesinde ise, memur aylıklarında görülen artış
tan, hayat pahalılığında görülen artış kat ve 
kat yüksek olmuştur 

Personel Kanunundan doğan hayat pahalılı
ğından dolayı memur son derece mutazarrır ol
muş ve pahalılıktan hissesine düşeni yüklenmiş 
bulunmasına rağmen, Personel Kanunu gereğin
ce, alacağını halen Devletten alamamıştır. 

Bugün Türkiye'de rüşvet yiyenler haricinde, 
hemen hemen bütün memurlar borçlu durumda
dırlar. Borçlu olan memurdan ise, verimli ve tam 
bir görev beklenemiyeceği bir gerçektir. Memur
ların borçlu duruma düşmelerinin bir sebebi de, 
Personel Kanunu dolayısı ile kendilerine öden
mesi lâzımgelen paraların tam ödenmemiş olma
sıdır. 

1. — Yukardaki nedenlerle bugünkü şartlar 
karşısında, Personel Kanunundan doğan 9 aylık 
birikmiş maaş farklarının memurlara en kısa 
zamanda ve toptan ödenmesi kaçınılmaz bir za
ruret haline gelmiştir. Bu maaş farklarının ha
yat pahalılığını artıracağı gerekçesiyle memur
lara ödenmemesi ise, tamamen yanlış bir görüş
tür. Çünkü Türkiye'de her gün yükselen hayat 
pahalılığının sebebi tamamen başka nedenlere 
dayanmaktadır. 

Hükümet olarak memurlara en kısa zamanda 
bu alacaklarını ödemeyi düşünmekte misiniz? 
Düşünmekte iseniz bu ödeme hangi tarihte ya
pılacaktır? Açıklar mısınız? 

2. — Türkiye'de hayat pahalılığının önlenme
si için ev kiralarının ve fiyatların belirli seviye
lerde dondurulması kaçınılmaz bir şart haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye normal bir ekonomik düzene kavu
şuncaya kadar Hükümet olarak ev kiralarını ve 
fiyatları belirli seviyelerde dondurmayı düşün
mekte misiniz? 

3. — Hükümetinizin hayat pahalılığını önle
mek için almayı düşündüğü köklü tedbirler var 
mıdır? Var ise bu tedbirler nelerdir? 

T. C. 15 . 11 . 1971 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kanarlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 ,- 06/13743 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 6 . 10 . 1971 tarih ve 7/717 - 4451/34153 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, memurla-

ra ödenecek birikmiş maaş farkları ile hayat 
pahalılığına ilişkin 30 . 9 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin oevalbı üç nüsha olarak ekl©e 
sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim, 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nın memurlara 
ödenecek birikmiş maaş farkları ile hayat pa-» 
halılığının önlenmesine ilişkin 30 . 9 . 1971 ta

rihli yazık soru önergesinin cevabıdır. 

Hükümetimiz Devlet memurlarınım Mart -
Kasım 1970 devresine ait birikmiş maaş farkla
rının ödenmesini gerçekleştirecektir. Ancak 
mevcut bütçe olanakları bu farkların 1971 ma
lî yılı içinde ve bir defaida ödenmesine müsait 
bulunmamaktadır. 1971 malî yılına ait Devlet 
harcamalarının kesinlik kazanmasından ve 1972 
yık bütçe tekliflerinin değerlendirilmesinden 
sonra bu konuda bir ödeme plânı hazırlanarak 
söz konjusu ödemelerin ne zaman ve hangi esas
lar dâhilinde yapılacağı tesbJt edilecektir. 

Hayat pahalılığı ile mücaJdiele ve ekonomik 
kalkınmanın istikrarlı bir fiyat düzeni içinde 
gerçeMeştirilımesi Hükümetin temel amaçları 
arasındadır, ülkemizde bilhassa 1970 Ağusto
sundan bu yana gözlemlenen genel fiyatlar se
viyesindeki artışların sebebi, 1327 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesiyle Devlet memurları
nın aylıklarında meydana gelen olumlu değdş-
melenden fazla 10 Ağustos 1970 devalüasyonu
dur. 

Vatandaşların satınalma güçlerinin mevcut 
ekonomik olanaklarımızın elverdiği ölçüde âdil 
ve tatminkâr bir seviyede tutulması beMibaşh 
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hedefimiz arasındadır. Bu hedefi gerçekleştir
mek aımaciyle bütçe politikamız içinde yer alan 
tedbirler vasıtasiyle genel fiyatlar seviyesinde-
ki artışların dondurulması için gereken bütün 
tedbirler alınacaktır. 

iktisadi politikamız, fiyat istikrarını, Anaya
samızca öngörülen karma ekonomi sistemine 
bağlı kalarak piyasa mekanizmasını zedeleme-
den gerçekleştirmektir. Bu bakımdan mutlak 
surette zaruri görülen haller dışında ekonomi-
ımizdeki arz - talep dengesini bozacak suni fi
yat ^bitlerinden mümkün olduğu ölçüde ka-
çımlımaktadır. Bu nedenle ev kâralarının mev
cut iktisadi sistemimize ters bir biçimde ve su
ni yollarla tesbiti şimdilik düşünülmemektedir. 

Prof. Dr. Nihat ErSlm 
Başbakan 

T, C. 1 . 11 . 1971 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Bütçe Şb. 

Sayı : 111121 -16/28399 
Konu : içel Milletve
kili Sayın Gelâl Kargı
lımın 30 . 9 . 1971 ta
rihli önergesine veri
len cevap Kk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 10 . 1971 tarihli ve (Kanunlar Mü

dürlüğü) 4451/34153 - 7/717 sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 

Maliye Bakanına yöneltilmiş bulunan 30 Eylül 
1971 tarihli «yazılı soru önergesi» cevabı aşa
ğıda belirtilınişitlir. 

1. — Hayat pahalılığı ile mücadele ve eko
nomik kalkınmanın istikrarlı bir fiyat düze
ninde gerçekleştirilmesi Hükümetin temel amaç
ları arasındadır. 1970 Ağustosundan bu yana 
müşahadG edilmekte olan genel fiyat artışları 
1327 sayılı Kanunun yürürlüğe konmasiyle Dev
let memurlarının gelirlerinde husule gelen leh
te değişmelerin bir sonucu olanaktan çok 
10 Ağustos devalüasyonundan sonra genel fi
yat seviyesinin yeni ve daha yüksek bir seviye
de dengeye gelmesi zorunluğunun bir sonucu
dur. 

Bütün vatandaşların satınalma güçlerinin 
ulusal ekonomik olanaklarımızın genel çerçeve-

I si içimde korunması temel hedeflerimizden biri
sidir. Bu nedenle gerek iktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından kamuya sunulan mal ve hiz
met fiyatlarında yapılan rasyonel ayarlamalar 
gerek bütçe politikamız içinde gerçekleştiril
mekte olan tedbirler yoluyla genel fiyat seviye
sindeki artışların belli bir seviyede durdurul-
masına gayret edilmektedir. 

1971 yılı bütçesini enflâsyonist baskılara 
yol açmıyacak bir biçimde bağlamak, 1971 ka
mu kesimi dengesini yurt ekonomisine en ya
rarlı bir şekilde gerçekleştirmek ve 1972 yılı 
'Bütçesini bu esaslar dahilinde hazırlamak için 
teknik seviyede devamlı olarak çalışılmakta ve 
bu çalışmalar sırasında Maliye Bakanlığı ile 
DPT arasında sıkı bir işbirliği yapılmaktadır. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun malî hükümlerini değiştiren 1327 sayılı 
iKanun gereğince Devlet Memurlarına ödenmesi 
gereken Mart - Kasım/1970 devresine ait ay
lık farklarının verilmesi hususu prensibolarak 
'benimsenmektedir. Ancak 1971 yılı Bütçe im
kânları söz konusu ödemelerin içinde bulun
duğumuz malî yıl zarfında ve bir defada yapıl
masına imkân vermemektedir. 1971 malî yılına 
ait «Kamu kesimi malî dengesi» hesaplarının 
kesinlik kazanmasından ve 1972 malî yılına ait 
bütçe tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra 
söz konusu aylık farklarına ait bir ödeme plâ
nı hazırlanacak ve bu ödemelerin ne zaman ve 
hangi esaslar dâhilinde gerçekleştirileceği ka
rara bağlanacaktır. 

3. Hükümetimizin genel politikası fiyat istik
rarını Anayasa tarafından öngörülmüş bulunan 
karma ekonomi sisteminin esasım teşkil eden 

I piyasa mekanizmasını zedelemeden gerçekleş
tirmektir. Bu bakımdan çok zaruri olmıyan 
haller dışında arz talep dengesini temelinden 

I sarsacak suni fiyat tesbitlerinden mümkün ol-
I duğu ölçüde kaçımlmaktadır. Binaenaleyh, ge

rek ev kiralarının, gerekse genel fiyat seviye-
I isinin, mahzurları herkesçe bilinen bir şekilde 

ve Hükümetçe tesbiti şimdilik düşünülmemek
tedir. 

I Bingilerinize arz ederim. 
I t ıSait Naci Ergin 

Maliye Bakanı 

I 10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'm, 
l Aydın trafik bürosunun personel ve araç bakı-

245 - -



M. Meclisi B : 10 3 . 12 . 1971 O : 1 

inınidan takviyesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair soru önergesi, ve İçişleri Bakam Hain
di Ömer oğlu'mm yazılı cevabı (7/718) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak içiş

leri Bakanı tarafından cevaplandırılması hu
susunda tavassut buyrulmasını saygiyle rica 
ederim. 29 . 9 . 1971 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Ay'dın ili trafik bürosuna kayıtlı taşıt sa

yısı özel bilgimize göre 1'5 000 civarındadır. 
Aydın'dan geçen İzmir - Denizli Karayolu ise, 
Ankara - istanbul Karayolundan sonra trafiği 
en kesif olan yol olarak tanınmaktadır. Ocak 
1971 ayından Ağustos sonuna kadar, bu yolda 
280 trafik kazası olmuş, bunun neticesi 54 ki
şi canlarını kayfbetmiş, 329 kişi yaralanmıştır. 
Maddi hasar ise 2 milyona yakındır. 

Trafik kazalarını önlemesi gereken teşkilâ
tın kadrosu ise yetersizdir. Halen kadroda bu
lunan 4 âmirden ikisi büroda çalışmakta, ikisi 
de imtihan ve muayene komisyonunda görev 
yapmaktadır 17 memurdan 8 i büro hizmetle
rinde, iki de araç şoförü olarak çalışmaktadır. 
Haftalık ve yıllık izinler de hesaba katılırsa, 
Aydın trafik büroısu kadrosunun yetersizliği 
anlaşılır. 

Bakanlığın elinde bulunan kadrolar, araç 
sayısı ve trafik yoğunluğu hesaba katılarak 
mı dağıtılmaktadır? Bu konuda genel ölçü ne
dir? Buna her yerde riayet edilebiliyor mu? 

Hizmetin en iyi görülmesini sağlamak için 
tesis edilmiş olması gereken genel prensiplere 
göre Aydın Trafik bürosunun kadrosunu yeter
li görüyor musunuz? Bu büronun personel ve 
sriaç bakımından takviyesini düşünüyor mu
sunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Gtenei Müdürlüğü 
(Daire : Trafik 

Şube : Plânlama - İstatistik 198835 4 .11.1971 
Konu : Yazı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 10 . 1971 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar MM'ürlüp 4464/34215/7/718 sa
yılı yazıları, 

Aydın Trafik Bürosunun personel ve araç 
bakımından takviyesinin düşünülüp düşünülme
diği konusunda içişleri Bakanı tarafından ce
vaplandırılması isteğiyle Aydın Mille'tovekili M. 
Kemal Yılmaz tarafından Millet Meclisi Baş
kanlığına verilen soru önergesi incelenmiştir. 

1. <ründen güne artan trafik kazalarının 
önlenmesi için Bakanlığımızca gerekli tedbirler 
alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, kazaların çoğunlukla 
vukulbulduğu Devlet karayolları, istaıtistikî 
doneler esas alınarak pilot bölge projeleri ha
linde bir plân ve programa bağlanmış ve söz 
konusu karayollarında yolun her elli kilomet
resini günün her saatinde modern trafik araç 
ve gereçleriyle teçhiz edilmiş en az bir trafik 
ekibiyle kontrolların yapılması öngörülmüştür. 

Yapılan 5 Yıllık Plâna göre, trafik kesafe
tinin yoğunolduğu izmir - Aydın - Dinar güzer
gâhı 1972 yılında öle alınarak, Dinar ve Deniz
li'de kurulacak olan Bölge Trafik Kontrol is
tasyonları, izmir Bölge Trafik Zalbıtası ile müş
tereken trafik kazalarını önlemek amaciyle ka
zalara seMbolan unsurlar tetkik edilerek mo
dern mânada seyir hâlindeki kontrolü Bağlıya
caklardır. 

2. Aydın ili ve mülhakatı ilçelerinde halen 
trafik personel ve araç durumu, yazılı soruda 
fbelirtildiği gibi 4 âmir, 17 memurdan müteşek
kil olmayıp halen 2 Emniyet Âmiri. 1 Başkomi-
ser, 2 Komiser, 2 Komiser Muavini olarak ce
man 7 âmir ve 27 polis memuru olmak üzere 34 
personel ve 1955, 1956 model Chevrolet marka 
2 trafik otosu, 1 Willys marka Jeep ve 6 Mo
tosiklet ile teçhiz edilmiştir. 

3. Personel ve araç dağıtımında, illerin 
nüfusu, gelişme temposu, şehrin coğrafî özel
liği, motorlu araç yoğunluğu ve trafik akımı 
gibi hususlar dikkate alınmakta ve bu konuda 
müstaceliyet arz eden illere öncelik tanınmak
tadır. 

4. 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Plânı devresin
de, Aydın Trafik Büro Amirliğinin Trafik Şu
be Müdürlüğü haline getirilmesi ve personel, 
araç, gereç yönünden teçhiz edilmesi plânlan
mış bulunduğundan, ileride Aydın Trafik Bü
rosunun personel, araç ve gereçle takviyesi 
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plân tatbikatı muvacehesinde dikkate alınacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hamdı ömeroğlu 
içişleri Bakanı 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Şuhut - Afyon arası karayolu
nun asfalt yapımına dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı cevabı 
(7/720) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazıih olarak Bayındır

lık Bakanı tarafımdan cevaplandırılmasını arz 
©derim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon ilimde, Karaadilli - Dinar ilçesi 
arasındaki 45 Km. karayolu, Karayolları Genel 
Müdürlüğüne devredilmiş midir? 

2. Şuhut - Afyon arası, Şuhut - Karaadilli, 
Karaadilli - Dinar arası karayolu ne zaman as
falt yapımına başlanacaktır? 

3. Çay - Kacrîaıaililli - Senirkent - İsparta 
arası asfalt kaplama yapılmıştır, KaraadiKi -
Dinar arasının asfalt yapılmayış veya öncelik 
tanınmasında her hangi bir söbep var mıdır? 

T,C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22.10.1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 632 

Konu : Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun 
yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9.101971 gün ve 7-720/4470-34291 sa

yılı yazınız. 

Afyon ilimdeki kaırayollarının yapım ve as
faltlanması hakkında Afyon Karahisar Millet-
veıküi Süleyman Mutlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. 50 (kilometre uzunluktaki (Dinar - San-
dıikh) aynmı - KaraadüSli yolu il yolları ağma 
dâhildir. 

2. îl yollara onarını programına dâhil bu
lunan Afyon aynımı - Şuhut - Karaadilli yolu
nun 1974 ve (Dinar - Sandıklı) ayrımı - Kara
adillii yollunun İ3e 1973 yılı sonunda tamamlan
ması öngörüknekitedir. 

Söz konusu yolların asfajltılanmalan, onarım
larının tamamlanmasından sonra düşünülebile
cektir. 

3. Çay - KaraaidiHıi - İsparta hududu yolu 
onarımı tamamlandığı için asfaltlanmıştır. Nite
kim onarımı tamamlanmıyan Afyon hududu -
Barla ayrımı arasındaki kesimin asfalt kapla
ması yapılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

12. — IstanUul Milletvekili Beşit Vlkcr'in, 
Federal Almanya ve Avrupa Konseyi kitaplıkla
rına Türkiye'yi tanıtıcı kitapların göndrilmesi-
nin düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar'ın yazılı ce
vabı (7/721) 

Millet Medllisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
4 . 10 . 1971 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Federal Almanya Anayasa Mahkemesi kitap

lığında Türkiye'ye ait ayrılmış yerin bulun
duğu, fakat hiçbir Mtop bulunmadığı bilinmek
tedir. Resmî ziyaretler esnasında bu boşluğun 
doldurulacağı beyan edildiği de ifade edilmek
tedir. 

Öte yandan üyesi bulunduğumuz Avrupa 
Konseyinin, İnsan Hakları bölümü kitaplığında 
da topluluğa dâhlil bütün üye devletlerin özel
likle insan haklariyle Hgili eserlieri bulunduğu 
'halde, Türkiye'ye ait hiöbir şey yoktur. 

Türk hukukunu ve Türkiye'yi tanıtmak ba
kımından önemli olan bu kitaplıklara gerekli 
bitapların, ilgilileri de uyarmak suretiyle ba-
ikamlık tarafından gönderilmesinin sağlanması 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.11.1971 

Ceza î§. Gr. Müdürlüğü 
(Sayı : 49367 

Konu : İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in soru önergesinin 
odvaplianidırıildiğı hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lî-igfi : Gtenel ^Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 9.10.1971 gün ve 7/721-4472/34276 sa
yılı yazılarına : 

Federal Alnıafnya ve Avrupa Konseyi kitap
lıklarına Türkiye'yi tanıtıcı kitapların gönderil-
mıösiniin düşünjülüp düşünülmediği konusunda, 
İstanbul Milletvekili Sayım Reşit Ülker tarafın
dan bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda aırz ofJunlmuştuır. 

'Sayın Reşit Ülker'im önergelerinde temaıs et
tikleri konu üzerinde baikainüığımızca da durul
muş ve bu husuıta yapılması gerekli görülen 
çalışmalar plânlanmış bulunmıak'taıdır. 

Çallışnıalarda, başlta T.C. Anayasası olmak 
lüzeda, mer'i bulunıam diğer temeli yasaların ve 
Aomyasa Mahkemesinin önemli konulardaki ka-
rarlarınjın derlenip, bir komisyon süzgecdndıen 
geçirildikten ve gerekli sistematiği yapıilidıktan 
sonra ıbir kitaıp halinde yaymlantmıaısının ve bun
ların, hukuk ^lamındaki diğer bilimsel niteflifc-
teki eserlerle birlikte, Dışiperi Bakanlığımız ve 
'diğer ilgili bakamlıMıaırimızın gerekli gördüğü 
devletlere ve uluslararası kuruluşlara gcoıder'ü-
mıesinin, önergede de 'beİLrtiddiiği üzere", her yö
nü ile yarlarlı olacağı düşünülmektedir. 

'Bu husustaki ön çalışmalara başilanmış bu
lunmakla beraber, derlenecek kitapta, son mer'i 
ım!evzuajtım yer ajl'aıbilm'esini teminen Anayasa de
ğişikliğinden sonra, eik ıgeçici maddeler icabı ve 
en ıgeç bir yıl içerisinde çıkarılması gereken ka
nunların yürürlüğe girmesıtoe intizar «dilmekte 
ve bundan ısonıra çalışmaları sonuçlıaınd?ır!ma;m(n 
daha muvafık olacağı mütalâa edilmektedir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasın ısaygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Adalet Balkanı 

13. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'üıı, 
Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalıştırılan per
sonel durumlarına dair soru önergesi, ve Dev

let Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. 
(7/723) 

Millet Meclisi Başkamlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplaındırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla rica ederim. 

18 . 10 . 1971 
Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

Batı memleketlerinin kamu ve kamu tüzel 
kuruluşları ile özel teşebbüslerin en küçük üni
telerinde yer alan basın ve halkla ilişkiler; ba
sım müşavirlikleri ve neşriyat müdürlükleri 
ünitelerini bizde, kamu kuruluşları ile iktisadi 
Devlet Teşekküllerimdeki durumları hakkında 
aşağıdaki sbrularımraı cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi. rica ederim. 

1. Sayın Hükümetimiz işbaşına gelmeden 
önce kamu kuruluşları ile bunlara bağlı genel 
müdürlük ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde, 

a) Basın ve halkla ilişkiler, basın müşavir
liği ile neşriyat müdürlükleri olarak kaç ünite 
kurulmuştur? 

b) Bu ünitelere atananlarda ne gibi kıs
taslar araınımıştır? Esas görevleri ve kadroları 
nedir? 657 ile 1327 sayılı kanunlar muvacehesin
de yapılan intibakları ile ödenen ücret mikta
rı ns kadardır? 

2. Sayın Hükümetlerinin politikaları ica
bı olarak bu tür kuruluşların geliştirilmesi 
ve mevcut kanunlar nezdimide tahkimi düşünül
mekte midir Düşünülüyorsa nasıl? 

3. Bu ünitelere alınacak kişilerin, hizmet 
verimliliği, bakımından meslekten (Basın) geti
rilmesi iktizasiyle, memurilyelt hizmetleri olamı-
yacağına göre 657 ve 1327 sayılı kanunlar mu
vacehesinde kadro uygulamaları nasıl yapıl
maktadır?. 

4. Memuriyet hizmeti olmayıp gazetecilik 
meslekinde geçen hizmetleri ile sigortalılıkları 
intibaklarda ne gibi bir muameleye tabi tutul
muştur Yeni alınacaklar için ne gibi bir istih
dam politikası düşünülmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.04.6399 12 . 11 . 1971 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ilgi : 22 . 10 . 1971 gün ve 7 723 - 4557/34954 

sayılı, yazıları; 
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Senelerdir ihmal edilen KaJeîboğazı köprüsü 
için bdr çalışma var mıdır? 1972 yılı programın
da yer alması düşünülmekte midir 

Maraş Milletvekili Sayın ibrahim Öztürk ta
rafından kamu kuruluşları ile İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde var olan basın ve halkla ilişki
ler, basın müşavirlikleri ile n'eşriyat müdürlük
lerinde çalışan personelin durumuna ilişkin, Sa
yın Başbakana yöneltilen 18 . 10 . 1971 günlü 
ısoru Önergesinin cevaplandırılması görevi, Baş
bakanlık makamınca tarafıma tevdi oluntmuş bu
lunmaktadır. 

Ancak, yukarda anılan önergenin çok yön
lü ve geniş kapsamlı oluşu, cevaplandırılmasına 
esas olacak bilgilerin bütün kamu kurum ve ku
ruluşlarını birlikte Ugilendirmesi, birçok yazış
maların yapılmasını; bu yazışmalar sonunda 
elde olunacak bilgilerim de özel bir özenle değer
lendirilmesini gerektirecektir. 

Bu sebeplerle, Sayın ibrahim Öztürk'e ait 
soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılma
sının mümkün olamıyacağı hususunu bilgilerine 
saygı ile arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Taşova - Erbaa ilçelerini bii'biriyle bağhyan Ka-
leboğazı köprüsünün onarımına dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakam Mukadder Öztekin'-
in yazılı cevabı. (7/731) 

Millet Meclisi Başkamlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Taşova - Erbaa ilçelerini birbirine bağhyan 
Kelkit ve Yeşilırmak kavşağında Kaletooğazı 
(Boğazkesen) köprüsü tarihî bir değeri olması
na ve bölge içinde çok önemli bir ihtiyaca ce
vap vermesine rağmen, senelerdir gerekli illgi 
ve onanim yapılamadığı için ve kaderine terk 
edildiği için haraJbolmaya mahrum edilmiştir. 

15 sene evveline kadar büyük vasıtalar için
de trafiğe açık olan bu köprü bugün çevre köy
lerim yaptığı tamirle yalnız yayalara geçit ver
mekte hattâ yayalar içim bile tehlike ve endişe 
arz etmektedir. 

Çok eski tarihlerde bina edilmiş bu köprü
nün onarımı yapılarak her iki ilçe hakkının hiz
metine açılması bir zaruret haline gelmiştir. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 726 

26 . 11 . 1971 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru
su. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 11 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7 - 731/4589 - 35309 sayı
lı. yazınız. 

Taşova - Erbaa ilçelerini birbirine bağhyan 
Kaleboğazı köprüsünün onarımına dair Amas
ya Milletvekili Vehbi Mesjhur tarafıındamı veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl-
mışttır. 

Amasya ili Taşova - Erbaa yolunda ve Kel
kit ile Yeşilırmak kavşağında bulunan Kalebo-
ğazı (Boğazkesen) köprüsü tarihî hüviyeti bu-
lunmıyain bir köy yolu köprüsüdür. 

Köy yolları üzerinde bulunan köprülerin, 
yapımı bakım ve onarımları Köy işleri Bakanlı
ğını ilgilendirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayundırhk aJBakaını 

15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Almanya'da bulunan turist isçiler hakkında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın yazılı cevabı. 
(7/733) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı sayg ile rica ederim. 

Vehbi Meşhur 
Amasya (Milletvekili 

Almanya 'daki işçilerimizden aldığımız mek
tuplarda anlaşıldığına göre turist pasaporttu ile 
dış ülkelere iş gayesi ile giden vatandaşlarımız 
çok müşkül ve perişan durumdadır, aç sefil bir 
hayat yaşamakta ve yurda dönme imkânların
dan da mahrumdurlar. 
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12 Mart öncesi yöneticileri çeşitli beyanat
ları ile bu çilekeş vatandaşlarımıza bâzı ümit
ler vermişlersede, hepsi neticesiz kalmışitır. 
Mevcutları 60 bini bulan yabancı diyarlarda ci
la çeken bu vatan1 evlâtları için Sayın Bakanlı
ğınız ne gibi bir tedbir düşünmektedir. Bu ko
nuda bir çalışmanız var mıdır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel . 
Sayı : 4110 

26 . 11 • 1971 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 11 . 1971 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 733 - 4591/35304 sayılı yazıları. 

Almanya'da bulunan turist işçiler hakkında 
ime gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Amasya 
Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi cevabı aşağıda sunul
maktadır. 

Yabancı ülkelerde, büyük kısmı Federal Al
manya'da bulunan turist pasaportlu işçilerle 
ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar 
aşağıda belirtilmiştir : 

1. Ortak Pazar çalışmaları : 
15 - 20 . 3 . 1971 tarihleri arasında Bursa'da 

yapılmış bulunan Türkiye AET Karma Parlâmem-
to Komisiyomu toplantısında bu konu enine bo
yuna görüşülmüş ve toplantı sonunda alınan 
iki sayılı tavsiye kararı uyarınca; turist pasa
portu ile AET ültoelerinide bulunan ve kaçak 
olarak çalışan işçilerimizin toplu halde iade edil
memeleri ve durumlarının iyileştirilmesi için 
çaba harcanması an|görülmüş>iür. 

Aynı husus, 27 Temmuz 1971 tarihinde Brük
sel'de yapılan 16 ncı dönem Ortaklık Konseyi 
toplantısında teyiıdedildiği giibi, 14 - 19 Eylül 
1971 tarihleri arasında Bürksel'de yapılan 
AET - Türkiye Karma Parlâmento Komisyonu
nun 12 nci dcmieım toplantısında alınan 4 sayılı 
Tavsiye Kararı ile aynı ilkeler içerisinde durum
ların iyileştirilmesine çaba harcanması öngörül
müştür. 

Bu arada Federal Almanya'nın Essen ve 
Rhailand eyaletlerinde de kaçak işçilere geçici 
bir af tanınmıştır. 

2. Hükümet bildirileri : 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 . 3 . 1971, 

30 . 5 . 1971, 10 . 8 . 1971 tarihlerinde Türtoye 
radyolarımda 4 gün süreyle yayınlanan Hükü
met bildirilerinde; turist pasaportu ile çalış
mak amaciyle yurt dışına gitmenin bütün sakın
caları belirtilmiş gerek gitmeden önce gerekse 
gittikten sonra uğrıyacaklan zararlar, karşıla
şacakları kötü çalışma koşulları ve her türlü 
sosyal güvenlikten mahrum olacakları bütün 
açıklığı ile belirtilerek, yurt dışınida çalışmak 
amaciyle gitmenin tek yolunun iş ve işçi Bul
ma Kurumu olduğu anlatılmıştır. 

3. Türkiye radyolarında yurt içine ve yurt 
dışına dönük yayınlar : 

a) 8 . 4 . 1971 günü kısa dalga Ankara 
Radyosundan yurt dışındaki işçilere, dramatize 
edilmiş bir programda konu bütün açıldığı ile 
verilerek, Türkiye'deki yakınlarımı turist pasa-
poritu ille gelmeJleırlinli teşvik etmemeleri duyu-
rulmuşltur. 

b) Aynı konu uzun dalga Ankara Radyo
sunda da belirtilmiştir. 

c) 6 . 8 . 1971 tarihinde yurt dışındaki 
işçilere hitaben yeni bir açıklama yapılmış, ka
çak işçilerin affedildiği yolundaki haberin ger
çeğe uymadığı, bu nedenle Türkiye'deki yateun1-
larmı turislt pasaportu ile yurt dışına gitmeye 
teşvik etmemeleri istenmiş ve kısa dalga Anka
ra Radyosundan bu haber yurt dışına yayım
lanmıştır. Ayını açıklama 12 . 8 . 1071 Perşem
be günü tekrar edilmiştir. 

d) 22 . 9 . 1971 tarihinde Ankara Radyo
sunda yapılan bir yayımla bu konu bir kere da
ha bütün açıklığı ile verilmiş ve aynı yayın 
29 . 9 . 1971 tarihinde Türkiye radyolarında 
tekrar edilmiştir. 

4. Sınır kapılarına talimat : 
içişleri Bakanlığının 109363 sayılı ve Hazi

ran 1971 tarihli yazısı ile isltanbul ve Edirne 
valiliklerine talimat verilerek kaçak işçi götü
reni seyahat acentaları ile mücadele edilmesi ve 
denetlenmeleri istenmiştir. 

5. Özel iş bulma aracıları ile mücadele : 
1970 yılında 72 özel iş bulma aracısı hakkın

da kovuşturma yapılmasına karşılık, 1971 yılın
da 144 özel iş bulma aracısı hakkında kovuştur
maya geçilmiştir. Konu hassasiyetle taürilbedil-
mektedir. içişleri Bakanlığı da 20 . 7 . 1971 
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gün ve 128835 sayılı genelgesiyle valiliklere di
rektif vererek vatandaşların uyarılmalarını is
temiştir. 

6. Cezaların artırılması : 
Özel iş bulma aracılarına verilen hapis ve 

para cezalarının azlığı (iptal edilen iş Kanu
nunda 2 000 lira ağır para cezası ve üç ay ha
pis, tekerrürü halinde ilci katı idi.) dikkate 
alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisimde ka
bul edilmiş olan 1475 sayılı yeni İş Kanununda 
bu cezalar ağırlaştırılmıştır. (Ağır para cezası 
10 000 lira, hepis cezası üç yıl, tekerrürü halin
de iki katı.) 

Sonuç : 
Bu konu çok hassas olup, her «af çıkıyor» 

haberinin basında yer alması sonucu, kaçak git
mek eğilimi artmakta ve pek çok vatandaşımız 
mağdur olmaktadır. 

....>.. 

Bugüne kadar tam olarak bir af çıfcmayışı, 
affedildikten sonra, bu affı yeni afların da ta-
kibedeeeğini umarak, yeniden kaçak gidecek
lerin artacağı endişesiniın, bu ülkeler yetkilile
rinde bulunmasmdandır. 

Bu nedenle turist işçiler konusunun sık sık 
ortaya atılması, dış ülkelerde bulunan ve du
rumlarının iyileştirilmesine çalışılan turist pa
saportlu işçilerimizin sorunlarının hallini güç
leştireceği açıktır. Kaçak işçi sayısı arttıkça bu 
sorunun çözümü de zorlaşacak hattâ imkânsız-
lacaktır. Soruna aynı zamanda ve özellikle bu 
açıdan bakmakta yarar vardır. 

Konu üzerinde Hükümetimizce hassasiyetle 
durulmakta ve çözümü içiın gerekli çaba har
canmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Atüâ Sav 
Çalışma Bakanı 

» ı § « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
10 ncu Birleşim 

3 . 12 . 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) iadı ile bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S.. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 . 10 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru 
mu kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim^ Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

3. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve îmar ve îskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/161, 2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket için
de bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge -
tirmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret , Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 



Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlanndan seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı: 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 4 . 6 . 1971) 

X 5. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı: 358) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 .1971) 

X 6. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Dağıt
ma tardhi : 21.6.1971) 

X 7. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
içişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .1971) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi: 6 . 9 . 1971) 

X 9. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 

teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 11. — istanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Toptancı halleri ka
nun teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, içişleri ve 
Adalet komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
57 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
23 .11 .1971) 

12. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maidideısinin birinci fıfkr&sı «K» ibendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi: 29.11.1971) 



Dönem : 3 I 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonların

dan 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1 /161) 

T. ü. 
Başbakanlık 7 . x . 1970 

Kanunlar ve Kararlar tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -118/148 

MİLLUT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23 . (1 . 1966 tarih ve 71-118/3702 sayılı yazımız. 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Ku

rulunca 29 . 11 . 1969 tarihimde kararlaştırılan, «6785 sayılı İmar Kanununda bâzı -değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle -birlikte ilişik alarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

(Başbakan 

GEREKÇE 

İmar nıevzuatıımız, yakın bir geçmişte yeniden ele alınmış olmasına rağmen, itiraf etmek lâzım
dır ki, 'bugünkü ihtiyaçlara dahi, tamamen cevap verebilecek bir durumda değildir. 

İmar Kanununda yer alan bâzı hükümlerin yeni Anayasalınız (muvacehesinde yenibaştan ince
lenmesi gerekım elet e, tatbikat sırasında imlana n aksaklıkların giderilmesini temin -gayesiyle, bâzı 
maddelerde lüzumlu değişikliklerin yapılması ve mevzuatta 'hissedilen 'boşlukların doldurulması bir 
zaruret halini 'almış bulunmaktadır. 

Buna paralel olarak imar tüzük \Q yönetmeliklerinin de etraflıca gözden geçirilmesi ve ıslahı 
yoluna gidilmesi lâziımgelmektedir. 

Yukarda da kısaca temas edildiği veçhile, İmar Kanunu ve -eklerinin ıslahı zarureti daha çok 
tatbikat güçlüklerinden! doğmaktadır. 

Şu halde, tatbikat hata ve aksaklıklarını gideırnek, daha kabili tatbik hükümler ge t irim ek ancak 
kanun ve eklerini bilfiil tatbik eden belediyelerin ve bekle sakinlerinin bu konuda karşılaştıkları 
güçlükleri tesbit ve tahlil etmekle mümkündür. 

Yürürlükte bulunanı 6785 sayılı İmar Kanunu, 9 yıllık bir tatbikat küresi geçinmiş ve yeteri ka
dar tecrübeye imkân vermiştir. 

Bu devre zarfında, maalesef imar işlerini lâyıkı veçhile düzene sokabildiği iddia olunanmız. Ak
sine, bir kısım hükümlerin realitelerle bağdaşamarması, bâzı maddelerin yeni Anayasalınız muva
cehesinde yeniden .gözden geçirilmesi lüzumu ve çok defa tatbikat sırasında vazifelerin çeşitli 
anlam ve yorumlarla vücuda getirdikleri farklı ımuaımeleler veya iş sahiplerinin mevzuatta yer 
alan elâstiki hükümlerin daima kendi lehlerine tecellisini talebeden davranışları bu düzensizliğin 
başlıca, âmilleri -olmuştur. 
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1957 yılından ıbu yana şerek belediyelerin, ge tik belde sakinlerinin ve gerekse diğer ilgili şa

hıs veya müesseselerin çeşitli ımüracaat ve şikâyetleri, Bakanlığımız elemanlarının devamlı ola
rak yaptıkları incelelmeler, iınıar (mevzuatımın yeniden ve topyekûm ele alınmıası zaruretini ortaya 
koymuştur. 

Gerçekten 'bugün inıar işleriyle ilgili hükümler; tatbikatçıların taikibedemiyeceği kadar dağı
nık ve çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere serpiştirilmiş 'bir durumdadır. 'Bunların 'birbirleriyle 
irtibatını temin etmek, hangi hükmün uygulanacağımı teslbit eyleımelk ibaşlıibaşıma 'bir problemi hailini 
almıştır. 

Ketsin hükümlere ihtiyaç duyulanı yerlerde elâstiki ve taımamıen aksine, elastikiyet istiyen yer
lerde de kesin hükümlere je.v verilmek suretiyle 'bâzı 'zorluklar vücuda getirilmiştir. 

Bu anada .mevzuatta yer alan (bâzı lüzumsuz hükümlerin yanısıra, ıbâzı hususlarda da 'boşluk
larla, karşılaşılmakta ve hu yüzden ne şekilde ha *eket edileceğini tâyin etmek dahi mümkün ola-
maımaktadır. 

'Belediye teşkilâtı 'bulunan, 'buna ımu'kabil çeşitli imkânsızlıklarla 'kıvranan Iküçük kasama ve 
köylerle, her türlü imkâna fsahip höyük şehirleri ııizddki imar işlerinin aynı hükümlerle düzenlen
miş olması da aksaklıkları ımeydana getiren sebep'er arasında 'sayılabilir. 

Özel olarak yukarda açıklandığı veçhile bugünkü anevzuatım; bünyemize uymııyan, realitelerle 
bağdaştırılması ımümkün olmıyan ve hattâ yeni Anayasamızda yer alan prensipler muvacehesinde 
tekrar gözden (geçirilmesi zaruri hulunan tarafla ı vardır. 

Bu hakikatler kaı*şısmda, imar ımevzuatmı bir küllolarak yeniden ele almaık, bunun içinde imar 
islerine ve bilhassa tatbikata vâkıf elemanlarla, hakanlıklar, üniversiteler, ilgili ımeslek toşekkül-
leri ve bâzı belediyelerin Ibu konuda hilgi ve tecrübe sahibi temsilcilerinden teşkil edilecek yetkili 
bir komisyonu, her türlü imkânla teçhiz ederek derhal faaliyete geçirmek lâzı/mgelmektedir. Hiç 
şüphe yek ki, çalışma uzun «süreli bir çalışma olacak ve 'belki senelerce (sürebilecektir. 

Son yıllarda 'medeni memleketlerden bâzıları, değişen ve gelişen şartlar ve ihtiyaçları da göz 
önüne alarak çalışmalarını ıbu vadide tamamlamışlar, imar iş'lerini daha 'düzenli, daha rasyonel 
biı- fjcklo, sokabilmişlerdir. 

Memleketimizde de başlanılmasını ızaruri gördüğümüz hu esaslı çalışımalarm sona erimesine ka
dar*, bugünkü hükümlerin tamamımın aynen tatbikine imkân 'bulunmamakta ve bunlardan bir 
kısmının Kalkınma Plânımız icabı olarak, kısa 'bir zamanda değiştirilmesi lüzumu açıkça belir
mektedir. 

İşte bu kanun tasarısı hu (maksat ve ihtiyaca dayanılarak hazırlaıunuştır. 
Maddeler : 
Tasarımım 1 nei mıaddesi 6785 sayılı Kanunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi hususunu derpiş 

etmektedir. 
Son yıllardaki tatbikat, birçok belediyelerin imar plânına ve mevzuat icaplarına güre normal 

olarak yapı ruhsatı verilmesi mümkün olan yerlerde, bâzı endişelerle muvakkat ruhsat verme 
yoluna gittiklerini ve âdeta daimî ruhsat müessesesini ortadan kaldırdıklarını göstermektedir. 

Bâzı belediyeler ise diğer kanun, tüzük ve yönetıneliklerdeki kesin hükümleri bir tarafa bı
rakarak ve hattâ İmar Kanunundaki diğer hükümleri göz önüne almıyarak, yapı yapılması imkân
sız olan sahalara da 11 nei maddeyi uygulamakta ve muvakkat ruhsat vermek suretiyle yanlış. 
tatbikata girişmektediıie r. 

Her ne kadar İmar Tüzüğünün 8 nei maddesi, kanunun l i nei maddesinin nerelerde ve ne 
şekilde uygulanacağını ifadeye çalışmakta ise de, kanunda sarih olarak bir hükmün bulunmama
sı hukukî problemlerin doğmasına sebebolınaktadır. Bu bakımdan 11 nei maddenin hangi saha
larda ve ne gibi yerlere uygulanacağının açıkça belirtilmesi zarureti görülmüştür. 

Muvakkatlik şartını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bu şartı karara bağlıyaıı 
belediye encümeninin yeni bir kararı ile, durumun ıslahı yoluna gidilecektir. 
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26 neı madde hükümleri, nüfusu 10 000 den yukarı belediyelerin imar plânlarını nüfusu 
5 000 den yukarı belediyelerin de yol istikâmet plânlarını yaptırmalarınm mecburi olduğu şek
linde, belediyeler lehine değiştirilmiş, ayrıea getirilen hükümlerle, nüfusu 10 000 den az olmakla 
beraber il merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından planlanmasına İmar ve İskân 
'•Bakanlığınca lüzum görülen belediyelerin imar plânlarını ve nüfusu ne olursa olsun ilce merkezi 
olup da imar plânı bulunmıyan veya imar plânını yaptıramıyan belediyelerin de yol istikamet 
plânlarını yaptırmaları, bu suretle, malı güçleri esasen kifayetsiz olan küçük belediyelerin, yüz-
binleree lira harcayarak plân tanzim ettirmeleri yerine, tatbikat imkânlarının artırılması yoluna 
gidilmiştir. 

32 nci madde düzeltilmiş ve maddeye eklenen bir fıkra ile de imar plânlarının maksada uygun 
şekilde tatbiki mümkün kılınmıştır. 

33 ucu maddeye vuzuh verilmiş, belediyelerle diğer kamu tüzel kişilerinin program dâhilinde 
işbirliği sağlanmıştır. 

34 neti maddede sözü gecen irtifak hakkının, ancak kamu yararına olabileceği belirtilerek, 
yanlış tatbiklerin önlenmesi yoluna gidilmiştir. 

35 nci madde, vatandaş hak ve hukuku da göz önüne alınarak daha kabili tatbik bir hale ge
tirilmiştir. 

Bu sayede belediyeler aşırı zorlamalar karşısında bırakılmıyaeak, buna mukabil vatandaş, 
ödeme gücünün çok üstünde, adalet ölçüleriyle bağdaştı rılamıyan mükellefiyetlerle karşı karşıya 
getirilmiyec.ek ve dolayısiyle nizami yollardan uzaklaştı rılmıyacaktır. 

37 nci maddenin (d) fıkrası ile 57 nci maddenin yeni şekli arasındaki bu çelişme, bu fıkrada 
yapılan küçük bir değişiklikle giderilmiştir. 

Gerek imar plânları ve gerekse imar işlerini düzenliyeıı, kanun, tüzük ve yönetmelikler, Ana
yasamızla teminat altına alınmış olan mülkiyet haklarını da dikkate alarak, şehir ve kasabaları
mızın kamu yararına uygun şekilde gelişmesini ve bu gelişmeye esas olacak unsurların aynı şekilde 
düzenlenmesini sağlıyan belgelerdir. 

Yürürlükte bulunan 0785 sayılı İmar Kanununun, imar tatbikatını mümkün kılabilecek mad
delerinin başında ise, hiç şüphe yok ki, şehir ve kasabalardaki arazi ve arsaların, plân ve mev
zuat icaplarına göre, kullanılmaya müsait hale getirilmesini sağiıyan 42 nci madde gelmektedir. 

Bu maddedeki hükümler imar mevzuatına yeni girmiş değildir. Halen bütün medeni memle
ketlerde ve buna benzer hükümler tatbik edilmekte olduğu gibi, memleketimizde de mülga Ebniye 
Kanunu ile 1663 ve 2290 sayılı kanunlarda bu husus derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Hakikatte bu madde, belediyelere her hangi bir yetki değil, imar imkânsızlıkları içinde kıv
ranan vatandaşlara bu imkânı sağlıyacak tedbirleri almak üzere, vazife yüklemekte;»ir, 

Belediyelerin imar tatbikatı dolayısiyle yüklendiği bu hizmet ve külfetler bir yana, tatbikat
tan meydana gelen değer artışlarının, değeri artan gayrimenkullere de intikal ettirilmesinden 
tabiî bir şey olamaz. 

Bu değer artışlarıum, değerlenmeye iştirak suretiyle karşılanması, yukarda da açıklandığı, gi
bi, bütün medeni âlemin tatbik ettiği en isabetli ve en pratik bir hal tardıdır. 

Halen yürürlükte bulunan maddede, bu husus gerektiği şekilde formüle edilememiş olduğun
dan tatbikatta bâzı aksaklıkların zuhuruna meydan verebildiği anlaşılmaktadır. 

Mükerrer iştiraklerle vatandaş hak ve hukukunun ziyama uğratılmaması, bilhassa binalı 
gayrimenkullerdeki çeşitli hal suretlerinin bir düzene sokulması ile, plân ve mevzuat icaplarına 
göre esasen muhafazası mümkün olan binaların parçalanmasının önlenmesi lüzumu maddenin 
yeniden tedvinini zaruri kılmıştır. 

Her ne şekilde tertibedilirse edilsin, ayrı bir yönetmelikle açıklanmadığı ve çeşitli özel hal
ler bu yönetmelikte belirtilmediği müddetçe, kanun maddesinin, yine de işler hale getirilmesinin 
mümkün olamıyacağı göz önünde bulundurularak, bu boşluğun doldurulması yoluna da gidilmiş
tir. 
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Maddenin değişik şekli ile, belediyelerin kamu yararının gerektirdiği plânlama ve uygulama 
.hizmetlerini yapabilme imkânları sağlanmış ve fakat her halde, vatandaşın mülkiyet haklarının, 
Anayasamızın emrettiği şekilde, muhafazası esas alınmıştır. 

Şehir dahilindeki arsaların bilhassa spekülatif gayelerle uzun zaman boş bırakılmalarını, ansa 
fiyatlarının yükselmesini ve şehirlerin birer mezberelik halinde bırakılmasını önlemek ve kamu 
hizmetlerinin en verimli şekilde dağılışını temin etmek üzere, kanunda yer almış olan 48 nci mad
dede yapılan değişikliklerle, bir taraftan bu maksadın tahakkukuna çalışılmış, diğer taraftan da 
maksat dışına çıkıldığı takdirde vatandaşa geri alma hakkı tanınmıştır. 

Bu gibi arsaların, kalkınma plânımızın esaslarına uygun olarak ayrıca vergilendirilmeleri ko
nusuna bu maddede yer verilmemiş ve bu hususun Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan vergi 
kanunlarında yer alması uygun mütalâa olunmuştur. 

57 nci maddede yapılan değişiklikle, tatbikatta rastlanan pek çok aksaklıkların giderilmesi, 
imar işlerinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde sorumlu Bakanlığın inisiyatifinin, kontrol ve 
müessiriyetinin sağlanması mümkün olacaktır. 

6785 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu, halen tü
zük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin hemen hepsini kanun maddesi halinde ihtiva etmek
te ve bütün belediyelerde aynı hükümler uygulanmakta idi. 

Halbuki mahallî şart ve hususiyetler, yerine göre farklı hükümlere ihtiyaç göstermektedir. 
6785 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında, bu husus göz önünde bulundurulduğundan, bir 

kısım hükümler tüzük ve yönetmeliklere bırakılmış, böylece değişen ve gelişen şartlar muvacehe
sinde bir elastikiyet de temin olunmuştur. 

Bununla beraber, yönetmeliklerin hazırlanması belediyelere bırakılmış olduğundan, bir kısım 
mahzurlar yine de ortadan kaldırılamamıştır. 

Her şeyden önce, belediyelerimizin büyük bir kısmı, kendilerine gönderilmiş tiplere göre yö
netmelik hazırlıyacak, mahalli şartları göz önünde bulundurarak hükümler tcsbit edecek durumda 
değildir. Büyük belediyelerimiz ise, formaliteler arasında bocalamakta, yönetmelikleri herkesin 
anlayıp itibar edeceği, hizmeti basitleştirecek birer belge haline getirme çabasına iştirak etme
mektedirler. Bu yolda İmar ve İskân Bakanlığının talep ve telkinlerini de bir tarafa bırakarak, 
vatandaşların çeşitli güçlükler içerisinde kalmalarını ve haklı şikâyetlerini önliyememişlerdir. 

Bu şartlar altında imar yönetmeliklerinin hazırlanması ve bunlar üzerinde gereken değişiklik
lerin yapılması, diğer pek çok yönetmeliklerde olduğu gibi İmar ve İskân Bakanlığının görevi 
olmalıdır. 

Esasen imar yönetmeliklerindeki hükümlerin büyük bir kısmı konutlarla ilgilidir. Konutlarla 
ilgili hükümleri ihtiva eden ve tabiî âfetler, gecekondu ve konut kanunları uyarınca yapılan ve
ya yapılması lâzımgelen yönetmeliklerin hazırlanması görev ve yetkisi de bu kanunlarda adı geçen 
Bakanlığa verilmiştir. ' 

Bu itibarla,, formalitelerin kolaylaştırılması, realitelere uygun hükümler getirilip geliştirilme
si ve imar işlerinin vatandaşlarımızı nizamsız yollara sevk etmiyeeek bir karakter taşıması, diğer 
tedbirler yanında, 57 nci maddenin tasarıda yer alan şekilde düzeltilmesine bağlıdır. 

Tasarının ikinci maddesiyle 41 nci maddeye bir fıkra ilâvesi suretiyle tatbikatta raslanan bâ
zı mahzurlar ortadan kaldırılmıştır. 

Tasarının üçüncü maddesiyle İmar Kanununa eklenen maddeyle, imar sınırları dışındaki yapı 
ve arazi kullanışlarının düzenlenmesi, bununla ilyili ihtiyaçların karşılanması ve boşlukların dol
durulması sağlanmaktadır. 

Ülkemizin son yıllarda beliren önemli gelişmelerinden biri de şehirleşme olayında görülmekte
dir. 

15 yıldır şehir nüfusumuzun hızla artması, konutların, ticari veya sınai yapıların, özellikle bü
yük şehirlerde, şehir sınırları dışına da taşmasına yol açmıştır. . 

6785 sayılı İmar Kanununun her türlü denetimi dışında, ortaya çıkan bu yerleşmeler, çoğu za
man şehircilik, turizm, bölge plânlaması ve hattâ millî plân ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. 
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Şehirlerimizin hemen bitişiğinde fen, sağlık, güvenlik, estetik şartla riyle ve şehir ve bölge 

plancılığı ilkeleriyle ilgisi bulımmıyan yapı ve arazi kullanışlarına sık sık raslanmaktadır. 
Bu sebeple, imar sınırları dışındaki yapı ve arazi kullanışlarının düzenlenmesi kaçınılmaz bir 

zorunluluk halini (almıştır. Özellikle sanayi ve turizm bölgelerinin şehirler dışında toplanma eğili
mi gösterdiği son yıllarda, kontrolsüz yapı ve arazi kullanışlarının önceden belirtilen ölçülere göre 
sınırlandırılması plân uygulamasının anaşartlarından biri olmuştur. 

Millî plân bölge plânlarında öngörülen organize sanayi bölgelerinin gerçekleşmemiş olması se
bebiyle imar sınırları dışında, genellikle ulaşım ağı üzerinde gelişigüzel yerleşen sınai tesisler ve 
bunlar etrafında kümeleşen düzensiz, sağlığa aykırı yapılar ulaşım güvenliğini bozduğu gibi, ge
lecek yıllardaki gelişmeyi de şimdiden engellemektedir. Bu yerlerin imar plânlarının yapılması 
ve bunların uygulanabilmesi, bugünkü mevzuatımıza göre mümkün olamamaktadır. 

Turistik bölgelerde bulunan ve ülkenin tabiî güzellikleriyle özelliklerini kapsıyan yöreler, ge
nellikle imar sınırları dışında bulunmaktadır. 

fton yıllardaki turizm akınının plânsız ve konttrolsuz yerleşmelere yol açmış olması ileride çö
zümü güç problemler doğuracaktır. Turizm bölgelerinin belirtilmesi ve plânlamasının geçirdiği 
şu günlerde, kanunlarımızda istenilen kontrol sağlıyacak her hangi bir hüküm bulunmaması, tu
rizm konusunda harcanacak emeklerin başarıya ulaşmasını büyük ölçüde engelliyecek nitelikte 
görülmektedir. 

Orta - Cağdan bu yana şehirleşmelerin yol kavşaklarında kümeleştiği ve bu eğilimin günümüz
de de devam ettiği göz önünde tutulacak olursa, bu yerlerde daha uygun kontrol müeyyideleri
nin belirtilmesi lüzumu açıkça görülmektedir. 

Diğer taraftan kara ulaşımının hızla gelişmesi, hem karayollarının ve hem de etrafındaki yer
leşmelerin karşılıklı güven ihtiyacını sağlıyacak bir kontrol sistemini zorunlu kılmaktadır. 

İmar sınırları ve mücavir alanlar dışındaki arazi kullanışlarının sadece bâzı geleneksel usulle
re dayanmakta olması ve bunların çok defa millî plân ve bölge plânlarında yer alan ülke kalkınma
sı ile ilgili ilkelere aykırı düşmesi, yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu, Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu ve Köy Kanunundaki hükümlerle önle.nememektcdir. 

Yukarda belirtilen esaslar göz önünde tutularak İmar Kanununa eklenen bu maddenin uygu
lanmasını kolaylaştırmak amacı ile, konuya ilişkin olarak, İmar ve İskân Bakanlığınca bir yönet
melik düzenlenmesi de öngörülmüştür. 

Tasarının 4 neti maddesiyle, 6785 sayılı Kanunun (35 nci maddenin tadili sebebiyle mevcudi
yetine lüzum kalmıyan) 36 ncı maddesinin ve esasen kanunun özüne aykırı olan, dolayısiyle tat
bik imkânı da bulunmıyan 38 ve 40 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüş
tür. 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 
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Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 7 . u . 1,970 
Esas No: 1/161 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp incelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan ((5785 sayılı İmar 
Kanunundu bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun) tasarısı; Komisyonumuzca, Ffükümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesi; bir taraftan nizamlara uyarak yapı yapmak istiyenlere gerekçi. 
kolaylıkların gösterilmesini ve buna karşılık nizamlara, aykırı davranışların önlenmesini, diğer 
taraftan da tatbikatta raslanan aksaklıkların giderilmesini öngörmektedir. Bu itibarla, tasarının 
tümünün bu 'espriye uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Gerçekten İmar Kanununun, bugünkü durumu ile ihtiyaçları tamamen karşıladığı, tatbikattaki 
güçlükleri ve aksaklıkları önlediği iddia olunamaz. Bu sebeple Kanunda yurt gerçeklerine uygun 
bâzı düzeltmelerin yapılması gereklidir. 

Komisyonumuzca, tasarı bu anlayışla ele alınmış, bir Alt Komisyon da teşkil edilerek daha de
taylı incelemelere de girişilmiştir. Ayrıca, geçen devrelerde Yüksek Meclise intikal ettirilmiş bu
lunan. ve yine özel bir komisyonda incelenmesine rağmen kanunlaşması mümkün olamıyan ny-
nı konudaki kanun tasarı ve teklifleri üzerine yapılan çalışmalardan da. geniş ölçüde faydalanılmış-
tıı\ 

Çalışmalarımız, Anayasamızın çizdiği çerçeve dâhilinde kalınmak ve Kalkınma Plânının şehirleş
me' ile ilgili ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısı, yürürlükte bulunan bir Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesini ve bu ka
nuna yeni 'bâzı maddeler eklenmesini derpiş ettiği cihetle, ifade değişikliklerinin tatbikatta se-
bebolabileceği yanlış anlamaları ve muhtemel aksaklıkları önlemek maksadiyle, tasarıda kullanılan 
kelimelerin kanunda yer alan kelimelerden farklı olmasına, bir başka tabirle yürürlükteki kanu
nun diline uyulmasına gayret sarf edilmiştir. 

Yukarda arz ve izah olunan hususlar muvacehesinde; yapılan çeşitli düzeltmelerin yanı sıra, 
tasarının birinci maddesijde değiştirilmek istenen maddeler, Komisyonumuzca 0785 sayılı Kanunun 
diğer bâzı maddeleri ile yakından ilgili görülmüş ve bunların bir bütünlük arz ettiği müşahede olu
narak, 4, G, 7, 8, .İG, 18, 27, 29, :J0 'M, -59 ve 58 nci maddelerde de gerekli düzeltmeler yapılması yo
luna gidilmiş, tasarının ikinci maddesiyle 41 nci maddeye 'bir fıkra eklenmesi hususu birinci mad
de içerisinde mütalâa olunmuş ve yine tasarının üçüncü maddesiyle İmar Kanununa eklenmesi ge
reken maddelerin sayısı da aynı gerekçe ile dokuza çıkarılmıştır. 

Bu suretle de, tasarının ikinci maddesi kaldırılmış olduğundan, İmar Kanununun bâzı madde-
terini yürürlükten kaldıran üçüncü madde, ikinci maddenin yerine ikame olunmuş, 4 nen ve 5 nci 
maddeler de yürürlük maddeleri olarak değiştirilmiştir. 

Tasarıda yer alan maddeler, her şeyden önce Anayasamıza uygunluk yönünden incelemeye tabi 
tutulduğundan, 42 nci madde ile ilgili değişiklik üzerinde özellike bu bakımdan durulmuştur. Bu 
ınurddeye yeni 'bir şek il veren metin, esasen bundan önceki devrelerde» Parlâmentoya intikal etmiş ve 
hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun oybirliğiyle verdiği, 8 . 1 2 . 19(54 gün ve 2/70(5 
esas sayılı 'kararla Anayasamıza uygun görülen metinden alınmıştır. 

i ncü maddede yapılmak istenen değişiklik, bilinci fi'kradan sonra maddeye (İstisna olarak, 
nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edilmesi gerektiği nizam
namede belirtilir.) fıkrasının eklenmesinden ibaretti]". 
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Bilindiği gibi, Medeni Kanunun ilgili maddelerinde tapu senedi veya muvafakati gerekti

ren çeşitli haller mevcuttur. Halbuki 1 nci maddesiyle yapıyı tarif eden ve genelleştiren G785 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi ise bu konuda zaman zaman tatbikine imkân bulunanııyaıı katı bir hü
küm getirmiştir. Bu katı hükmün çok yerde tatbik edilememesi, hem tatbikatçıları diğer madde
lerde de tereddütlere sevk etmekte, hem de izinsiz yapıyı teşvik eden güçlükler meydana getir
mektedir. 773 sayılı Kanun tatbikatı ile bu maddenin tatbikinde de çelişmeler bulunmaktadır. Bü
tün bunları ortadan kaldırmak, istisna hallerinde ve nerelerde, ne gibi vesikalara itibar olunabile
ceğinin nizamnamede belirtilmesiyle mümkün görülmüştür. 

Nizamnamelerin ilgili Bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca kabul olunduktan 
sonra, Danıştayca incelenmesi bahis konusu olduğuna ve kanunlara aykırı nizamname çıkarılması 
bu sebeple mümkün olamıyaeağına göre, bu hususta nizamnamede daha uzun ve açık hükümler 
getirilmesi kabil olacaktır. 

6, 7, 8, ve 58 noi 'maddelerde yapılan düzeltmelerle, bu maddelerde yer alan cezaların 
r.ormal hadlere çıkartılması ve nizamlara aykırı davranışların önlenmesi sağlanmak istenmiştir. 
Ayrıca, 8, nci maddede Bakanlıkça (Yapı kontrol talimatnamesi) hazırlanacağı hususu belirti
lerek, yapı 'kontrol işlerinin belirli bir nizama 'bağlanması yoluna gidilmesi uygun görülmüş-
t ivr. 

Son yıllarda Kat .Mülkiyeti Kanununun çıkar id masiyle, yapılarda kullanma izni alınmasına 
engel olabilecek ruhsatta aykırı tatbikatın ilgili olsun veya olmasın 'bütün daire veya işyeri sa
hiplerinin cezalandırılmasına sebebolan bugünkü aksaklığın ıgideriknesine çalışılırken 16 nci mad
deye de vuzuh verilmiştir. 

18 nci maddenin genişletilmesiyle kullanma izni alınmadan kullanılan yapıların sahiplerine ce
za verilmesi ve İsrar halinde bu cezanın tekrarlanması hükmü getirilirken, buradaki ceza mik
tarlarının tesbitindc de 6, 7, 8, ve 58 nci maddelerdeki miktarlara paralel hadler kabul olunmuş
tur. 

26 nci maddeye Komisyonumuzca, halihazır narita yerine, bugünkü santiar ve ihtiyaçlar 
gûzönıüne alınarak, daha ekonomik ve süratli bir çalışma vasıtası olan hava fotoğraf lamım 
da, ilıgili Bakanlık olan İmar ve tskân Bakanlığınca uygun görülen hallerde, adı geçen Bakanlı
ğın tâyin ve tesbit ettiği vasıflara uygun olmak snrtiyle kabul olunabileceği hususu eklemiş
tir. 

. 27 nci ımaddeııin a 'bendi sonunda bulunan ve kamulaştırmaların münhasıran nâzım plânlara 
göre yapılabileceği, tatbikat plânlarına dayanılarak böyle bir tatbikat yapılamıyacağı gibi yanlış 
Mr anlama sebebolan ('İstimlâkler bu plâna göre yapılır) ibaresinin kaldırılması uygun gorili
ni üş tür. 

29 neu maddede yapılan değişiklikler; plânlama 'hizmetlerini yürütmek ve denetlemekle görev
li olan İmar ve İskân İBalkanlığmca yapılan veya saptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânları ile Ikamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken değişiklik
lerde 'engellemeleri ortadan kaldırmak ve yapılan veya buna göre yapılacak olan masrafların he
der (edilmemesini sağlamak istenmiştir. 

30 neu madde; dörder yıllık imar tatbikat programlarının vatandaş hak ve hukukunun sebep
siz olarak kısıtlanması için değil, imar tatbikatının ıbelli bir programa göre yapılmasını hedef 
tuttuğu gözönüne alınarak, bu programların sadece bir hudut tesbiti şeklinde kalmayıp, ilgili Ba
kanlığın kontrolunda 'gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 'maddede değişiklik yapılmıştır. 

39 neu maddeye eklenen fıkra ite düzgün şehirleşmeyi önliyen, şehir ve kasabaların civarını 
spekülâsyon metaı haline getiren tatbikatı önleme maksadı güdülmüş ve fakat istisnalar da gös
terilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesiyle kanuna eklenmesi istenen ek madde (8 nci ek madde) olarak 
ikinci 'madde içine alınmış, komisyonumuzca ek önen diğer ek maddelerin 7 si bu ek maddeden 
önce, diğer biri de daha sonra yer alacak şekil "1 e sıralanmıştır. 
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Tasarının 2 nci maddesiyle .getirilen ek maduelerden birincisi; otopark ihtiyacının gideril
mesi hususunu daha plânlama safhasından alarak tatbikatın sonuna kadar değerlendirmekte
dir. 

Özellikle büyük şehirlerimizin ıgiin geçtikçe artan 'motorlu taşıtlarına paralel olarak duyu-
l'iıı otopark ihtiyacı zamanında karşılanmadığından, çeşitli problemler meydana gelmektedir. 
•Madde bu konunun ilgisi dolayısiyle İmar Kanunu içinde yer almasını da sağlamış olmakta
dır. 

2 nci ilk madde, yukarıda sözü ;geçen 16 ve 118 nci maddelerle paralellik tesisi için geti
rilmiş, hu madde sayesinde kapıcı ve benzeri hizmetli vatandaşların da fen ve sağlık şartlarına 
uygun- yerlerde yaşamaları lüzumu açıkça 'belirtilmiştir. Hangi şehirlerde, ne gibi binalarda ve 
hangi -şartlar gerektirdiğinde kapıcı dairesi ayrılacağı hususunun mahallî şartlar vesaire göz-
öininde bulundurularak, bahis konusu şehrin İmar' Talimatnamesinde açıklanması yerinde görül
müştür. '.Bâzı binalarda 'müşterek kapıcı kullanılabileceği ve bir 'kısım binaların kapıcılarının, 
bu ıbinada iskân etmesine lüzum olmıyabileecği de izahtan varestedir, ki bu hususlar sözü geçen 
t;Jımaıtnamede açıklanacaktır. 

Tasarıdaki 3 ncü ek madde; kanunun 32 nci maddeciyle yakından ilgilidir. Sözü geçen .32 nci 
lufdde (İmar ve yol istikâmet plânlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılmaz.) 
Hükmünü ihtiva etmektedir. Bilindiği üzere cephe hattı, yol kenarına kadar yaklaşabileceği gibi, 
bir miktar bahçe bırakılmak suretiyle daha geride de tertiplenebilmektedir. 

Birinci durumda cephe hattının önünde herhagiı.ir yapı yapıtmıyacağı aşikârdır. Ancak yol
dan daha geride tertiplenmiş olan cephe hattının önünde kalan sahalar çeşitli sebeplerle bırakıl
maktadır. Bu sahaların çok defa sonradan gereken yol genişletilmesi sırasında, yapıların yıktırıl
masına lüzum kalmadan kullanılabilmesi imkân ve ihtimali de gözden uzak tutulmaz. 

Tatbikatta, özellikle büyük şehirlerimizde, yapı sırasında veya daha sonra bu sahaların kazı
larak ışıklı lık haline getirildiği ve bu suretle su "baskını gibi âfetlere mâruz kalahilecefk gayrisin -
hi ve gayrifemnî katların kazanılması yoluna gidildiği bir vakıadır. 

Bu hatalı tatbikatın önlenmesi ve 32' nci maddenin bu yolda, da takviyesi yerinde görülmüş ve 
3 ncü ok madde tasarıya bu maksatla elklerimiştir. 

Değiştirilen 35 nci ve 'kaldırılan 36 nci madİçlerle ilgili olan 4 ncü ek .madde, yaya kaldırım
ları inşaasını, (5 nci ek madde ise, yaya kaldırımlarının nizamsız işgallerinin önlenmesini derpiş 
etmektedir. Gerçekten, son yıllarda yaya Ikaldırml arının çeşitli şekillerde işıgal edilmesi suretiy
le yaya trafiği emıniyeti yok edilmektedir. Şehir'çi trafik kazalarının hüyük bir (kısmı, şehirlerde 
yayaların kullanabileceği kaldırımLarm yürümeye 'müsait olmaması ve dolayısiyle vasıtaların [gelip 
geçmesine aidolan yolların yayalar tarafından kullanılmasından meydana, gelmektedir. Bu itibar
la yaya 'kaldırımlarının gelip geçen yayaların kolaylıkla ve emniyetle kullanabileceği hattâ tercih 
edeceği bir hale ^getirilmesi zaruridir. Bu iki ek /madde tasarıya hu maksatla eklenmiştir. 

6. Ek madde, mevzuatta hir hoşluğu doldurmak ve heder olan tarihî eserlerimizin daha iyi 
koranabilmesini sağlamak için getirilmiştir. 

7. Ek madde ile yurdumuz için ayrı bir değer kaynağı olan deniz, göl ve nehir kenarların
daki sahaların bir nizama bağlanması yoluna gidilmektedir. 

Halen yurdumuzda, yaklaşık olarak 7000 Kim deniz, 1350 Kim. göl ve 14 000 Kim. kadar da 
nehir kıyısı mevcuttur. Kıyılarımızın bu kadar çok olması daihi, (gelecekteki ihtiyaçların ve geliş
melerin zamanında düşünülmesini, hunlarm şimdiden bir nizama bağlammasını ıgecik'tirmeımelidir. 

Çeşitli ülkeler sahillerini farklı nizamlar getirmek; suretiyle, değerlendirme yoluna gitmişlerdir. 
Turiztm endüstrisine ayrı bir yer ve önem veren memleketimizde de lüzumlu görülen sahil şerit
lerinin plânlaması yapılmalı, ıbelli bir nizamın dışında kulla nalım ası önlenmelidir. Getirilen ek. mad
de, konu ile ilgili olarak İmar Kanunu içerisinde yer alması 'gereken hükümleri ihtiva etmektedir. 

9. Ek madde, Kalkınım a Plânının' icabı olarak ve diğer1 'maddelerin tatbikini sağlamak m ak
sa diyle tasarıya eklenmiştir. 
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Kalkınma Plânımız, şehirleşme hareketlerinin ne şekilde düzene sokulacağını açıklamıştır. 
6785 sayılı Kanun ise şehirleşmenin icaplarını yerine getirmek ve İmar İşlerini bir nizama sokmak 
maksadiyle hazırlanmış, çıkartılmıştır. Yukarda sözü geçen ımaddelerin ve ıbu maddelerde yer 
alan hükümlerin tatbik edilebilmesi İm ek maddenin "de tasarıya eklenmesi sayesinde .mümkün 
olabilecektir. 

İmar işlerini önçalışmalariyle, plânlama hizmetleriyle ve tatbikatı ile ıbir bütün olarak kabul 
etımelk, -böylece ele almak lâzımıgelmektedir. Tatbikatı gerçekleştirilemiyen plânlama çalışmaları
nın beldelerimize hiçbir şey getiremiyeeeği açık bir hakikattir. Tatbikatı ımüımkün 'kılacak hü
kümler ise, çeşitli ımaddelerin yanı sıra 30 ncu maddede daha fazla ağırlık kazanmıştır. Bu mad
de ile ilgili olarak tasarıya eklenmesi derpiş olunan 9 ncu ek ımadde, hu konudaki lüzumlu diğer 
hususları da getirdiği cihetle yukarda sözü geçen maddeleri tamamlamaktadır. 

Anakaynağı, -Devlet Bütçesinden ayrılacak ödenek olan imar fonu, ilgisi dolayısiyle diğer bâzı 
gelirlerle takviye olunmaktadır. 

Madde usule ait hükümleri de getirmektedir. 
Tasarının 3 n<cü maddesi yürürlükten kaldırılan maddelerf, 4 ve 5 nci maddeler ise yürürlük hü

kümlerini ihtiva etmektedir. 
Yurdumuzun kalkınması; mahallî idarelerimizin, bu arada «belediyelerimizin kalkınmasiyle 

mümkündür. Belediyelerimizin- kalkınması, her şeyden önce beldelerimizin imar nizamlarına uy
gun olarak gelişmesini gerektirmektedir. Bu ise İmar işlerini düzenliyen 6785 sayılı Kanunun tat
bikatı kolaylaştıracak, nizamsız davranışları önliyeceîk hükümlerle teçhiz edilmesine 'bağlıdır. Bu 
da geçen devrelerde kanunlaşması mümkün olanı ı yan (6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkındaki) kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasını gerekli kılmaktır. Bu 
sebeple Yüksek Meclisçe geçici -bir Komisyonda görüşülmesi tasvip buyrulan ve teşkil edilen Ko
misyonumuzca gerektiği şekilde incelenerek nihai «ekli verilen işbu kamun tasarısı, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi kaydiyle >arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Kütahya Elâzığ Hakkâri Ankara 

/. Ersoy Ö. F. Sanae A. Z ey dan M. K. Yılmaz 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunanı adı 
İçel 

T. öz r/ün er 

Oamakkal e 
.1/. / / . önür 

Kastamonu 
O. Deniz 

Çorum 
A. Topcuba.p 

Kırşehir 
.]/. Ak soy 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Konya 
M. K. İmer 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6785 ısayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6785 ısayılı Kanunun 11, 26, 
32, 33, 34, 35, 42, 48 ve 57 nci maddeleri ve 
37 ned maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 11. •—• İmar ve yol istikamet plân
larında iskân duhutları içinde bulunup da, mü
racaat gününde dört yıllık imar programına 
dâhil olmıyan yerlerden: 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri uygulanmadan normal şartlarla 
yapı izni verileımiyen veya 33 ncü maddede be
lirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında 
l)iı madde hükmünün uygulanması istenen par
sellerden üzerinde yönetmelik esaslarına uygun 
yapı yapılması mümkün olanlarında, sahipleri
nin yazılı istekleri üzerine, belediye encümeni 
karariyle imar plânı uygulamasına kadar geçi
ci inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna 
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde, verilecek sürenin 10 yıl ol
ması, yapı izni verilmezden önce, belediye en
cümeni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık 
süre için geçici inşaat veya tesisat olduğunun, 
lüzumlu ölçü ve şartlarla 'birlikte tapu kaydına 
işaret edilmesi gereklidir. Geçicilik süresi tapu 
kaydına işaret verildiği günden haşlar. 

4>u gibi parsellerde, kullanılabilir bir bina 
varsa yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin 
verilmiyeeeği gibi, kadastral bir parselde dahi 
l irden fazla geçici inşaata müsaade edilmez. 

Geçici yapıların hangi yerlerde, hangi amaç
la IkullanılmaJk üzere ve ne şekilde yapılabile
ceği, ölçü ve niteliklerinin neler olacağı ve bu 
maddenin uygulanmasiyle ilgili diğer hususlar 
yönetmelikte belirtilir. 

Plân uygulanırken, geçici inşaat veya tesis
le:"; 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 10 yıllık 
geçicilik süresi dolduktan sonra yıktırılan inşaat 
ve tesisler için mal sahibine her hangi bir be
del ödenmez. 10 yıl dolmadan, yıktırılması veya 
kamulaştırılması halinde, geçici bina ve tesis
lerin 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre tak
dir olunacak bedeli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı uy
gulamasına geçilemiycceksc, belediye encümeni 
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GEÇI.Cİ KOMİSYONV X 1)EGİST 1R.1Sİ 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — (5785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 
8, 1.1, 16, 1.8, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 41, 42, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için bele
diyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu
nun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu 
kanuna uygun olarak hazırlanmış mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje resim ve hesaplarından 
gerekli olanlarının eklenmesi lâzımdır. 

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

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler 
inşaatla ilgili dosyalarını kadastro ada ve .par
sel numaralarına göre tutmakla mükelleftirler. 

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

(Hu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapları an
laşılır.) 

Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan 
yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 

A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar 
ve istikamet plânlarına uygun ise, yetkili bir 
fen adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi 
ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi 
şartiyJe, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi ve
rilir. 

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

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

H) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar 
ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkün
se düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde 
yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gü
nünden itibaren mal sahibi yapısını düzeltme-
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'karariyle, uygulamaya kadar süre uzatılabilir. 
Ancak, uzatılan bu süre dmar plânı uygulama
sına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal sahi
bine de her hangi bir halk .'kazandırmaz. 

Bu madde uyarınca geçici bir süre için izin 
•\ erikliği halde, sonradan yapılan plân değişik
likleri veya geçicilik şartının kaldırılmasını ge
rektiren diğer -kanuni sebeplerle, devamlı ola-
ı a'k kalmasında sakı ıca görülmiyen yapıların 
geçicilik 'kaydı, belediye encümeni (karariyle kal
dı rılaibilir. 

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

Madde 26. — Tasdikli halihazır haritası 
bulunmıyan belediyelerin halihazır haritala
rını, 

Nüfusu 10 000 den yukarı olan belediyeler 
ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, il mer
kezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri ba-
Kimmdan plâna ihtiyacı bulunduğu İmar ve İs
kân Balkanlığmca tesbit edilen belediyelerin 
imar plânlarını, 

Nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfusu 
ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediyeler
den imar plânı bulunmıyanlarmm, belediye 
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol 
istikâmet plânlarını yaptırmaları mecburidir». 

Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, ııivel-
man ve sınır işaretlerine ait tesislerin -çıkarılması 
ve tahribedilmesi yasaktır. 

Bunlar çıkarıldığı, tahribedildiği veya yer
leri değiştirildiği taikdirde, belediyeler bunları 
eski haline getirmelide 'mükelleftirler. Haritala-
ım alınmasına ve imar tatbikatına memur edi
len vazifeliler, vazifelerini yaparken, 2613 sa
ld ı Kanunun 7 nci maddesindeki salâhiyeti 
li a izdirler. 

Madde 32. — İmar ve yol istikâmet plânla-
ımda gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz, her hangi bir arsanın, cephe hattının 
gerisinde kalan kısmı, plân ve yönetmelik esas
larına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, dört 
yıllık programa alınmış yerler içinde olup ol
madığına göre, 33 ncü ımaddenin iMnci fıkra
sında belirtilen süreler içerisinde, 41 nci mad
denin ikinci fııkrası veya 42 nci 'madde hüküm- j 
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den veya yıktırmadan inşaata devam ederse. 
yapısının uygun görülmiyen kısımları belediye 
encümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere göre 
yıktırılır. 

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

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

Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ay
kırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 

Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edi
lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşa
ata devam ettirilmez. 

A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka
nım ve talimatnamelere uygun olduğu veya bu
na göre düzeltilebildiği takdirde; 

Yapının iç hacını ve ebadında projesine ay
kırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrıyan ka
tın ruhsat harcının dörtte biri, 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişle
me yapılmış ise genişliyen her kısım ruhsat har
cı beş misli alınır. 

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

B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi müm
kün değilse bu gibi yerler hakkında 6 nci mad
denin (B) bendi ile 8 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan 
genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
yapıldığı takdirde 6 nci maddenin (C) bendi ile 
yukarda ki fıkralar ve 8 nci madde hükümleri 
tatbik olunur.» 

(S. Sayısı : J37) 
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İri'i uygulanmadığı veya başka .bir çözüm yolu 
bulunmadığı takdirde imal sahibinin yazılı iste
ği üzerine, bu arsanın bütünü belediyelerce 
kamulaştırılır. 

Genel olarak her hangi bir saha, (imar ve yol 
istikâmet plânı esaslarına, bulunduğu bölge
nin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine ay
kırı amaçlarda kullanılamaz. 

(Madde 33. — imar ve yol istikamet plânla
rında yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, 
coculk bahçesi, pazaryeri, hal, mezbaha, elek
trik santralı, trafo ve itfaiye binası gibi kamu 
hizmet ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata 
ve 'mevcut binalarda ise esaslı değişiklik ve ilâ
veler yapılmasına izin verilmez. 

Ancak, ıbu gibi yerlerin iskân hudutları 
içinde bulunanlarından, dört yıllık imar prog-
ı anıma dâhil edilmiş olan yerler süresi içerisin
de, dört yıllık programa dâhil bulunımıyan yer
ler ise sahip! eninin yazılı .müracaat gününden 
itibaren 5 yıl içerisinde kamulaştırılmadığı tak
dirde, yönetmelik hükümlerine uygun inşaat ya
pılmasına izin verilir. Yönetmelik hükümlerine 
uygun yapı yapıl ara ıy an yerlerde bu fıkra hük
mü uygulanmaz. 

'Bunlardan dört yıllık program dışında bu
lunan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu 
madde uygulanmayıp, 5 yıllık süre beklenmek
sizin, 11 nci madde hükümleri uygulanabilir. 

İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ucu 
madde hükümleri uygulanır. 

Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan 
sahalar ile okul cami ve benzeri -genel hizmet
lere ayrılan sahalar da bu madde hükümleri
ne tabidir.» 

;Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol isti
kâmet plânlarının tatbikatında bir taşınmaz 
nı alın tamamını kamulaştırmaksızm o yerin 
ı iuayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde, 
kamu yararına idari irtifak hakkı da tesis ede
bilirler. 

ıMadde 35.. — İskân hudutları içinde olup 
d.ı, imar plânında beldenin gelişmesine ayrıl-
iinış bulunan sahalarda, her ne şekilde olursa 
olsun, yapı izni verilebilmesi için: 
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Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fen
nî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 
yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır
maya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâ
fına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile bele
diyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
bu gibi meslek mensupları için belediye encü
menleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zasına ve aynı belediye hududu içinde bir ay
dan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve ala
cakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye ka
rar verirler. 

Bu maddeye göre alınan kararlara karşı teb
liğ tarifinden itibaren 7 gün içinde mahallî mah
kemeler nezdinde dâva açılarak itiraz-olunabi
lir. 

Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar katî-
leşir. 

Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kon
trol Talimatnamesinde belirtilir. 

Madde 11. — İmar ve yol istikamet plânla
rında iskân hudutları içinde bulunup da, müra
caat gününde dört yıllık İmar programına dâ
hil olmıyan yerlerden : 

Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunmadan normal şartlar
la. yapı izni verilemiyen veya 33 ncü maddede 
belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve hakların
da bu madde hükmünün tatbiki istenen parsel
lerden üzerinde talimatname esaslarına uygun 
yapı yapılması mümkün olanların da, sahipleri
nin yazılı istekleri üzerine belediye encümeni 
karariyle imar plânı tatbikatına kadar muvak
kat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna 
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 1 yıl ol
ması, yapı izni verilmezden önce, belediye encü
meni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık müd
det için muvakkat inşaat veya tesisat olduğu
nun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kay
dına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkattik 
müddeti tapu kaydına işaret verildiği günden 
başlar. 

(S. Sayısı : 137) 
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a) Bu sahaların imar plânı esaslarına ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselas
yon plânlarının yapılıp onanmış bulunması, 

ib) Plâna ve bulunduğu 'bölgenin şartları
na göre yolu ve lâğımının yapılmış olması 
şarttır. 

Ancak, 'bunlardan sadece yolu ve lâğımı 
heijüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin 
izni halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve 
plânlamaya uygun lOİaraik yol ve lâğımını yap
tıranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve 
yönetmelikte 'belirtilen hissesine düşen yol ve 
lâğım bedelini peşin olarak belediyelere veren
lere veya bu bedel yerine banka kefalet mek
tubu ibraz edenlere de yapı izni verilir. 

Yol ve lâğım .belediyece yaptırıldığı takdir-
ae verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, efcsilirse tahsil olunur. 

Toplu konut sahalarında, ilgili kişi veya 
'kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımın iıki tarafındaki 
aiğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselle
rine isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadık
ça. kendilerine yapı izni verilmez, alman bu pa
lalar yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meb
lâğı 'önceden belediyeye ödeyenlere aynen geri-
verilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün 
parsel sahipleri bahis konusu yol .bedellerini ve 
kir kanalizasyon şebekesinden istifade eden ve-
y ı etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğım 
bedellerinin tamamını belediyeler vermedikçe, 
belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali zorun
lu ğıı yoktur. Tamamının ödenmesi halinde, tek-
7 ik zaruretler olmadıkça, belediyeler bu hizmet
li ı-i yerine getirirler. Teknik zaruretlerin tak
diri İmar ve İskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ekle
rdeler yapılması da bu madde hükümlerine 
bağlı olmakla beraber, bunların onarımları için 
Yukarıdaki şartlar aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasiyle ilgili diğer hu
suslar yönetmelikte belirtilir. 

Madde 37. — d) İmar Plânlarında iskân 
bölgesi dışında kalan kısımlarda tüzük ve yö-
;.»(meliklerde tâyin edilecek miktarlardan kü
çük ifrazlara izin verilmez. 
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Bu gibi parsellerde, kullanılabilir bir bina 
varsa yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin 
verilmiyeeeği gibi, kadastral bir parselde dahi 
birden fazla muvakkat inşaata müsaade edilmez. 

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

Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve
ya, tesisler, 24 neti madde gereğince yıktırılır. 
10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra 
yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine 
her hangi bir bedel- ödenmez. ]() yıl dolmadan 
yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat 
bina ve tesislerin 6830 sayılı Kanun hükümleri
ne göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir. 

İÜ yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı tat
bikine geçilmiyecekse, belediye encümeni kara-
riyle tatbikata, kadar müddet uzatılabilir. An
cak, uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına 
geçilmesini durduramıyaeağı gibi, mal sahibine 
de her hangi bir hak kazandırmaz. 

Bu madde gereğince muvakkat bir' müddet 
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân 
değişiklikleri veya muvakkatlık şartının kaldı
rılmasını gerektiren diğer kanuni sebeplerle, 
devamlı olarak kalmasında mahzur görülnıiyen 
yapıların muvakkatlık kaydı, belediye encüme
ni. karariyle kaldırılabilir. 

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

Madde IG. — Yapı tamamen bittiği takdir
de tamamının, kısmen kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının 
kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması 
mecburidir. Yapı, mal. sahibinin yazılı isteği 
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve 
kullanımasmda fen ve sağlık bakımlarından 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni ve
rili.'. 

Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını 
en geç 30 gün içinde neticelendirmek mecburi
yetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonuıı-

I da yapının tamamının veya biten ksımının kııl-
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.Madde 42. — a) İmar -sıııırı içindeki binalı 
ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mevzuata 
uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş olan 
<:ıiğer 'kullanma şekillerine elverişli duruma ge
tirilmesi, yani düzenlenmesi için, bunları sahip
lerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleriyle, 
yol fazlalariylc ve belediyeye, kaımü tüzel kişi
lerine, kamu kurumlarına ait yerlerle birleşti
rerek, plân ve mevzuat icaplarına 'göre hisseli 
veya hissesiz -olarak yeniden parsellere ayrıma-
ya ve bu parselleri ilgililere dağıtmaya beledi
yeler yetkilidir. 

b) Belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bunla
rın yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, dü
zenleme dolayısiyle meydana gelen değer artış
ları karşılığında «düzenleme ortaklık payı» ola
rak düşülebilir. 

Ancak, ıbu maddeye göre alınacak düzen-
i"me ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan 
c.razi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzöl-
çümlerinin yüzde yirmi ıbeşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplam yüz 
( 'çümıüne tekaMil eden saha, düzenlemeye tabi 
tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, 
park:, otopaılk, çocuk tbahçesi ve yeşil saha gibi 
genel hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili te
sislerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
fkanda sözü geçen genel hizmetler için yeniden 
ayrılması ıgereken yerlerin toplam yüzölçü-
•münden az olduğu takdirde, eksik kalan miktar 
belediyece kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 
İler hangi bir parselden bir miktar sahanın 
kamulaştırılmasının gerekmesi halinde, düzen
leme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta ka
lan saha üzerinden ayrılır. 

Bu madde hükümlerine ıglöre, her hangi İbir 
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınamaz. 

Bu madde ıgerteğince, düzenlemeye tajbi tutu
lan arazi ve arsaların düzenleme ortalklılk payı 
alınanlarından, Ibü düzenleme 'sdbelbiyle ayrıca 
değerlendirme resmi .alınamaz. 

c) Üzerinde bina (bulunan kişiseli parseller
de, soyulanıma sadece cemine aidolup, şüyuun 
giderilmesinde (bina 'bedeli ayrıca dikkate alı
nır. 

Millet Meclisi 

14 — 

I (Geçici Komisyonun değiştirici) 

lanılmasma izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, 
bu salâhiyet mal sahibini, kanuna, ruhsatiye ve 
eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuli
yetten kurtaramaz. 

Yapı tamamen veya kısmen ruhsatsız veya. 
ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitirilmişse, 
G ve 7 nc-i maddelerdeki hükümler yerine ge
tirilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 
binalarda, aykırılığın gerek bu durumu ile, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara za
rar Vermiyeceği ve kullanılmasına da mâni teş
kil etmiyeceği tesbit olunursa, bu binaların ruh
sat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve 
müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması 
mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni ka
ra riyl e kullanma izni verilebilir. 

I Madde 18. — İnşaatın bitme günü, kullan
ma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve-
rilmiyen veya alınmıyan yapılar, izin alınınca
ya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerin
den faydalanamazlar. I>u hizmetlerin yapılnıa-

I ması mal sahiplerini kanuni mükellefiyetlerin
den kurtaramaz. 

iti ncı madde gereğince kullanma izni alın
madan kullanılan veya kullanılmak üzere kira
ya verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her 
bir daire veya işyeri için, belediye encümenince 

I 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur. 

Kullanma izni alınmadan kullanılmaya de
vam olunduğu takdirde bu ceza tekrarlanabi
lir. 

I Madde 2(5. — Tasdikli halihazır haritası bu-
I lunmıyan belediyelerin halihazır haritalarını ve

ya İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen 
hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tesbit ettiği 

i vasıflara uygun olmak şartiyle hava fotoğrafla
rını, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu
su ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediye
lerden imar plânı bulunmıyanlarının belediye 
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol 
istikamet plânlarını, nüfusu 10 000 den yukarı 
olan belediyeler ile, nüfusu 10 000 den az oldu
ğu halde, il merkezi olan veya müstakbel imar 
faaliyetleri bakımından plâna ihtiyacı bulundu-

| ğu İmar ve İskân liakanlığmca tesbit edilen be-
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Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata 'göre 
mubafazasında Sakınca bulummıyan bir yapı, 
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta
mamının veya Ibir kısmının plân ve mevzuat 
icaplarına ıgöre muhafazası mümlkün görülemi-
yen yapılar ise, biriden fazla imar parseline de 
raslıyabilir. Hisseli 'bir veya birkaç parsel üze
rinde kalan yapıların (bedelleri, ilgili parsel sa
hiplerince yapı saihilbine ödenmedikçe veya ara
larında başka bir anlatma sağlammadı'kça veya 
ş'üiyu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri 
tarafından kullanılımasına devam olunur. 

Bu 'maddenin (Ih) 'bendinde ibalisi gecen ge
nel hizmetlere ayrılan yerlere ra si uyan yapılar, 
(belediyece ka'mulaştırılımadıkça yıkılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda 'bulunan 'yapılara, il
gili parsel sahiplerinin kanunen muteber muva
fakatleri olmadığı veya plân <vie mevzuat icap
larına •göre sakınca bulunduğu takdirde, 'küçük 
ölçüdeki kaçınılmaz onarımlar dışında, ekleme, 
değişiklik ve kökten onarma, izni Verilemez. 

-d) Bu maddenin uygulan'masmda (belediye
ler, ödiyecekleri kamulaştırma bedeli yerine il
gililerin nııııvafalkati (halinde kaımulaştırılması 
gereken yerlerine ikarşılılk, miülk sahiplerine, 
plân ve mevzuat icaplarına göre yapı yapılması 
mümlkün olan'belediyeye ait sabalardan yer ver
meye yetkilidirler. 

e) Bu maddenin nerelerde ve ne şekilde uy
gulanacağı ve lüzumlu diğer 'hususlar İmar ve 
î.-lkân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte 
(belirtilir.»* 

Madde 48, — iskân sınırları içinde, esasen 
kanalizasyonu (bulunan veya fennî şekilde fos
septik yapılması miüm'kün, yol, su, elektrik gibi 
'belediye tesisleri tamamlanmış ve (bekle hizmet
leri götürülmüş (bulunan yerlerde, plân ve mev-
'zuat icaplarına göre /müstakilleri yapı yapılması 
mümkün 'olduğu halde, (boş duran arazi ve arsa
larla, içerisinde bir 'kısmı 'veya tamamı yanmış, 
yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş 'bulu
nan yerlerden, (belediye meclislerince te'sbit edi
lenlerin sahiplerine, bu 'yerlerde imar plânında 
ve yönetmelilkte belirtilmiş esaslara uygun in
şaat yapması tebliğ 'edilir ve durum siciline iş
lenmek üzere Tapu 'Sicil Muhafızlığına bildiri
lir. Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde plâ-

Millet Meclisi " 

15 — 

I (fJeçici Komisyonun değiştirişi) 

tediyelerin imar plânlarını yaptırmaları meebu-
I ridir. 
I Ayrıca, İmar vv İskân Bakanlığı da lüzumlu 

gördüğü hallerde, birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren metropoliten imar plânlarının ve içer
sinden veya civarından karayolu veya demiryo
lu geçen veya havayolu veya denizyolu bağlan
tısı bulunan belediye veya köy hudutları içinde-

I ki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin imar 
I veya yerleşme plânlarının tamamını veya bir 

kısmını, ilgili idarelerin bu yolda kararma lü
zum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya sa
lahiyetlidir. 

Plân ve haritalara ait nirengi poligon, nivel-
maıı ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıl
dığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği 

I takdirde, belediyeler bunları eski haline getir
mekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve 

I imar plânlarının tatbikatına memur edilen va
zifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesindeki salâhiyeti haizdirler. 

Madde '2'7. — İmar ve yol istikamet plânları 
«Nâzım plân» ve «tatbikat plânı* olmak üzere 
iki nevidir : 

a) Nâzım plânlar balihazir .'haritalar 'üze
rinde çizilen ve arazi parçalarının 'kullanılış şe
killerini ve başlıca bölge tiplerini 'gösteren plân
lardır. 

b) Tatbikat plânlan da'hali llıazır haritalar 
üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcutsa 
kadastro vaziyeti 'de işlenir. !Bu plânlar 'da tat
bikat için lüzumlu bütün fennî bususatı ihtiva 
alın'. 

İler iki nevi plânda Hm 'kanunun 'bütün hü
kümleri tafbik olunur. 

Madde 29. — imar ve yol istikamet plânları 
belediye meclisince kabul edildikten sonra imar 
ve Isfkân Bakanlığına 'gönderilir. Adı geçen ba
kanlık bunları aynen 'veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya. değiştirilmek 'üzere iadeye salâlhi-
yetlidir. 

İmar ve iskân 'Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânlarının hazırlanmasında ve kabu
lünde ayrıca belediye 'meclislerinden1 karar alrn-

I masına lüzum yoktur. 
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na uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler 
ibelediyeleree kamulaştırılalbilir. 33u yerlerin sa
tışı 'halinde, yeni taalilk aynı şartları kabul et
miş sayılır. 

Beş yıllı/k müddet (geçtiği halde, belediyeler
ce kamulaştırılmamış olan yerlerde mal sahi
bince plân ve mevzuata uygun inşaat yapılıp 
ilkmal edildiği takdirde, »belediyelerin kamulaş
tırma hakkı ortadan kalkar. Yukardaki fıkra 
.hükmüne 'göre kamulaştırılan bu yerlerde ka
mulaştırma tarihinden itibaren 'en geç iki yıl 
içinde başlamak ve beş yıl içinde bitirilmek par
tiyle, belediyelenee, ya plân 've mevzuat icapla
rına uygun bina inşa 'edilir veya bunlar aynı 
şartlar yerine ^getirilmek 'üzere satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri sa-
tınalanların, bu şartları yerine getirmemeleri 
halinde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisi
ne ödenmiş olan kamulaştırma (bedelini ve yapı
lan diğer bütün masrafları ödiyerek taşınmaz 
malı 'geri alabilir. Doğmasından itibaren 'bir se
ne içinde kullanılmıyan (geri alma kakkı düşer. 

Madde $7. — İmar ve İskân Bakanlığı bu 
kanunun tatbik şeklini (gösteren tüzüğü ve bel
delerin inkişafı, mahallî özellikleri igilbi husus
ları göz önünde bulundurarak belediyelerin imar 
yönetmeliklerini hazırlamakla 'görevli ve tatbi
kat ta görülecek lüzum üzerine bunlarda deği
şiklik yapmaya yetkilidir. 

Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili yönet
melik hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle, Ibakan-
1 ıktan istiyebilirler. 

imar ve İskân Bakanlığı bu talepleri olduğu 
gibi veya 'değiştirerek kafimle veya redde yetki
lidir:; 

16 — 
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İmar ve yol istikamet plânları İmar ve İskân 
(Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe 
'girer. 

Tasdik edilmiş plânlar 'üzerimde yapılacak 
değişiklikler de yukardaki usullere tâibidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetmeye 
'de salahiyetlidir. 

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

Belediye meclisinin Ibu tebligattan sonra ya
pacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve emgeç 
3 ay içerisinde karara (bağlanır.'Bu müddet zar
fında gereken karar a Ummadığı takdirde, bele
diye meclisi kararma lüzu'm kalmaksızın, İmar 
ve iskân Bakanlığının uygun 'görüp tasdik etti
ği plân Veya değişiklik teklifi katileşir. 

İmar ive İskân Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen plânlar (belideyeye 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. 

13(51 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara 
İmar İdare Heyetince alınacak imar plânlariyle 
ilgili kararlar da bu madde bükümlerine tâbi-
di r. 

Madde 30. — Belediyeler imar plânının tas
dikinden sonra, bu plânı tatibilk etmek üzere, 
kendi malî imkânlarına göre, dörder yılhk imar 
programları hazırlarlar. Bu programlar, beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra İmar ve 
İskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına 
uıygun olarak, imar programının tatbiki için lü-
'zumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve bel
denin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı 
karşılıyacak fen adamı veya fen heyeti kadro
sunu her yıl bütçelerine koymakla mükelleftir
ler. 

Madde 3>2. —• İmar ve yol istikamet plânla
rında gösterilen ceplhe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının 
penisinde kalan kısmı, plâna ve talimatname 
esaslarına uygun (bina inşaatına yetmiyorsa, 
dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup 
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olmadığına göre, '33 neü maddenin İkinci fıkra
sında (belirtilen müddetler içerisinde, 4 i nci 
maddenin İkinci fıkrası ve 4!2 nci madde nükü>m-
leri tatbik edilmediği vey a (başta (bir şekilde 
halli kn(kânı (bulunmadığı takdirde mal saüıiibi-
nin yazılı müracaatı üzerine, (bu arsanın tama
mı 'belediyelerce istimlâk olunur. 

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

Madde '3(3. — İmar ve yol istikamet plânla
rında yol, meydan, otopark yeşil saha, park, ço
cuk bahçesi, pazar yeri, hâl, 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, Ibu 'gilbi yerlerin iskân (hudutları için
de (bulunanlarından dört yıllık imar programıma 
dâhil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, 
dört yıllık programa dâhil Ibulunmıyan yerler 
ise sahiplerinin yazılı müracaat ıgününden itiba
ren 5 yıl içerisinde istimlâk 'edilmediği takdirde, 
talimatname hükümlerine uygun inşaat yapıl
masına izin verilir. Talimatname hükümlerine 
uygun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra hük
mü uygulanmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışında (bulu
nan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu mad
de tatbik olunmayıp, 6 yıllık müddet (beklen
meksizin, 11 nci madde hükümleri tatbik edile
bilir. 

İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ncu 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Eesmî yapılara veya tesislere ayrılmış 
olan sahalar ile okul, cami ve* benzeri gibi 
hizmetlere ayrılan sahalar da bu madde hü
kümlerine tâbidir.» 

Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istikâ
met plânlarının tatbikatında bir gayrimenku
lun tamamını istimlâk etmeksizin o yerin 
•muayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerin
de, âmme menfaatine irtifak hakkı da tesis 
edebilirler. 
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Belediyeler müm'kün olan yer ve hallerde 
mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak 
hakkı verme karşılığında bedelsizi irtifak hak
kı tesisine de salahiyetlidirler. 

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

a) Bu sahaların imar plânı esaslarına 
ve talimatnam'e hükümlerine uygun olarak 
parselasyon plânlarının1 belediye encümenince 
tasdik edilmiş bulunması, 

b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartla
rına göre yolunum ve lâğımın yapılmış olması 
şarttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon plânları tas
dik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğı
mı henüz yapılmamış olan yerlerde, beledi
yenin 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 p'eşiıı 
olarak belediyelere verenlere veya bu bedel1 

yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere 
de yapı izni verilebilir. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı t ak
dinde, verilen paradan artarsa fazlaısı ilgiliye 
ödenir, eksilirse tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs ve-' 
ya kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa 
ve ikmal edilen yol ve lâğımın iki tarafın
daki1 diğer parsellerin sahiplerinden', kemdi 
parsellerine isabet eden yol ve lâğım bedeli 
alınmadıkça, kendilerine yapı izni verilmez. 
Alman bu paralar yol ve lâğımı yaptıranlara 
veya bu meblâğı öncelden belediyeye ödiyeın-
lere aynen geriverilir. 

Şu kadar İd, bir yolun iki tarafındaki bü
tün parsel sahipleri bahis konusu yol bedel
lerini ve bir kanalizasyon şebekesinden isti
fade edem veya etmesi gereken bütün parsel 
sahipleri lâğım bedellerinin t amamı m beledi
yelere vermedikçe belediyelerim bu tesisleri 
inşa ve ikmali ımecburliyeti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaru
retler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye-
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rine getirirler. 'Teknik zaruretlerin takdiri İmar 
ve İskân 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 tatbikatı ile ilgili diğer husus
lar talimatnamede belirtilir. 

Madde 37. — İmar ve yol istikamet plânla
rına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve oto
park gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere 
raslıyan gayrimenkullerin bu kısımlarımın ifra
zına izin verilmez. 

İmar parselasyon plânı tamamlanmış olan 
yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun 
olması şarttır. 

İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin edil-
miyen 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 ka
lan kısımlarda nizamname ve talimatnamelerde 
tâyin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara 
izin verilmez. 

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 ta
limatnameler hükümlerine uygunluğu belediye 
encümenlerince (Ankara'da İmar ve İdare He
yetince) kabul ve tasdik edilmedikçe tapuca 
tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle 
şuyııun izalesi ve arazi taksimi de yukardaki 
hükümlere tabidir. 

Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi 
ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli ta
puya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde 
veya bu kanunun 41 ve 42 nci maddelerinin 
tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak 
yapılan apartmanların kat mülkiyeti esaslarına 
göre hisselendirilmesinde bu fıkra hükmüne 
bağlı kalınmaz. 

Madde 41. — Belediyeler esasen belediye 
malı olan veya imar ve yol istikamet plânları-
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nııı tatbiki dolayısiyle istimlâkten artara, parça
larla istikameti değiştirilen veya kapanan yol 
ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil 
inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişiğinde
ki arsa veya bina sahibine bedel takdiri sure
tiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola gi
den yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkakla
rı ile ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve 
komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle 
«atı mil maktan imtina ederse, şüyulandırıp sattır
mak suretiyle imar plânına uygunluğu temin 
ile vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olan
ları, gayrimenkullerinden umumi hizmet için, 
belediyece yeri alınan şahısların muvafakatleri 
halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel 
takdiri ve icabında teadül temini suretiyle de
ğiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 

Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirle
ri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı İs
timlâk Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 42. — a) İmar hududu içindeki bi
nalı ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mev
zuata uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş 
olan diğer kullanma şekillerine elverişli duru
ma getirilmesi maksadiyle düzenlenmesi için, 
bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, 
birbirleriyle, yol fazlalariyle ve belediyeye, ka
mu tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yer
lerle birleştirerek, plân ve mevzuat icaplarına 
göre hisseli veya hissesiz olarak yeniden par
selleri ilgililere dağıtmaya belediyeler salahi
yetlidir. 

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

Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenle
me ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsaların düzenlemeden önceki mesa
halarının yüzde yirmibeşini 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-
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mi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesis
lerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
karda sözü geçen umumi hizmetler için yeniden 
ayrılması gereken yerlerin mesahaları topla
mından az olduğu takdirde, eksik kalan mik
tar belediyece istimlâk yolu ile tamamlanır. 
Her hangi bir parselden bir miktar sahanın is
timlâkinin gerekmesi halinde, düzenleme ortak
lık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden 
ayrılır. 

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

Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tu
tulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık pa
yı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrı
ca değerlendirme resmi alınmaz. 

e) Üzerinde bina bulunan hisseli parsel
lerde, şüyulanma sadece zemine aidolup, şü-
yuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikka
te alınır. 

Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre 
muhafazasında mahzur bulunmıyan bir yapı 
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta
mamının veya bir kısmının plân ve mevzuat 
icaplarına göre muhafazası mümkün görülemi-
yen yapılar ise, birden fazla imar parseline de 
rastlıyabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel 
üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel 
sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe veya 
aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe 
veya şüyu giderilmedikçe, bu yapıların eski 
sahipleri tarafından kullanılmasına devam olu
nur. 

Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umu
mi hizmetlere ayrılan yerlere rastlıyan yapı
lar, belediyece istimlâk edilmedikçe yıktırıla
lım z. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, il
gili parsel sahiplerinin kanunen muteber mu
vafakatleri olmadığı veya plân ve mevzuat icap
larına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük 
ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilâve, değişik
lik ve esaslı tamir izni verilemez. 

d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, ödi-
yecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin mu
vafakati halinde istimlâki gereken yerlerine 
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karşılık, plân ve mevzuat icaplarına göre yapı 
yapılması mümkün olan belediyeye ait sahalar
dan yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) Bu maddenin nerelerde ne şekilde tatbik 
olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar İmar ve İs
kân 'Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede 
belirtilir. 

Madde 48. — İskân hudutları içinde, esasen 
kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fos
septik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, gibi 
belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmet
leri götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mev
zuat icaplarına göre müstakillen yapı yapılma
sı mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve 
arsalarla, içerisinde bir kısmı veya tamamı yan
mış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş 
bulunan yerlerden, belediye meclislerince tcs-
bit edilenlerin sahiplerine, be yerlerde imar 
plânından ve talimatnamede belirtilmiş esaslara 
uygun inşaat yapması tebliğ edilir ve durum si
ciline işlenmek üzere Tapu Sicil Muhafızlığına 
bildirilir. 'Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl 
içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı takdir
de bu yerler belediyelerce istimlâk edilebilir. 
Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şart
ları kabul etmiş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyeler
ce istimlâk edilmiyen yerlerde mal sahibince 
plân ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmâl 
edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı 
ortadan kalkar. Yutardaki fıkra hükmüne gö
re istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihin
den itibaren en geç iki yıl içinde başlamak ve 
beş yıl içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce, 
yapılan ve mevzuat icaplarına uygun bina in
şa edilir veya bunlar şartlar yerine getirilmek 
üzere satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri sa-
tınalanlarm, bu şartları yerine getirmemeleri 
halinde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisi
ne ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan di
ğer bütün masrafları ödiyerek gayrimenkulu 
geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene 
içinde kullanılmıyan geri alma hakkı düşer. 

Madde 57. —- İmar ve İskân Bakanlığı bu 
kanunun" tatbik şeklini gösteren nizamnameyi 
ve beldelerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi 
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MADDE 2. — 10785 sayılı Kanunun 41 nei 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu maddeye göre yapılacak Ibedel takdir
leri ve (bu 'bedellere itiraz şekilleri 'ÖSSO sayılı 
İstimlâk Kanunu (hükümlerine tâlbildir.», 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

hususları göz önünde bulundurarak belediyele
rin imar talimatnamelerini hazırlamakla vazife
li ve tatbikatta görülecek lüzum üzerine bun
larda değişiklik yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili talimat
name hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakan
lıktan istiyebilirler. 

İmar ve İskân Bakanlığı bu talepleri oldu
ğu gibi veya değiştirerek kabule veya redde sa
lahiyetlidir. 

Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykı
rı hareket eden, imar plânına ve yapı ruhsati
yesi ile eklerine riayet etmiyen ve bunların 
yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reis
leri ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza 
Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrıca her 
hâdise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıda
ki 9 madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — İmar plânlarının tanzi
minde, plânlanan beldenin ve bölgenin şartları 
ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak 
lüzumlu otopark yerleri ayrılır. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesis
lerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, 
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tes-
bit olunup giderileceği imar talimatnamelerinde 
belirtilir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken 
bu konu ile ilgili esaslar, İçişleri, Bayındırlık 
ve Ulaştırma bakanlıklarının mütalâaları alın
mak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere 
lüzumlu lotopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni 
verilmez. 

Kullanma izni alındıktan ıs'onra otopark 
yeri, plâna ve talimatname hükümlerine aykırı 
olarak başka maksatlara tahsis edilemeız. Bu 
fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdir
de, belediyelerce yapılacak tebligat üzerine en 
geç üç ay içerisinde bu 'aykırılık ıgiderMir. Mal 
sahibi, tebligata nağmen müddeti içerisinde ge
rekli düzeltmeyi yapmazsa, (belediye encümeni 
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kai'ariylç bu 'hizmet /belediyece yapılır ve kar
şılığı '54 ncü ımaddeye göre tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 'kullanma izni alınıp, ruhsatname ve ekleri
ne aykırı olarak başjka 'maksatlara tahsis edil
miş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede 
sözü geçen 'talimatnameye ıgöre (otoparka tah
sisi gerekenleri hakkında da yukardalki fı'kra 
hüküm leri uygulanır. 

EK MADDE '2. — Kapıcı dairesi ayrılması 
'mecburiyeti olan (binalarda, ıbu dairelerin fen 
ve sağlık şartlarına uygun 'olması, talimatname
de belirtilen şart ve ölçüleri havi 'bulunması lâ
zımdır. 

Kapıcı daireleri anabiaıa içinde olabileceği 
gibi, nizamlara aykırı yapılm'aımak şartiyle bah
çenin her ıhanigi bir yerinde veya müştemilât bi
naları içerisinde de tertip!enefbilir. 

Bu madde bükümlerine uymadığı (belediyece 
teslbit olunan binaların sahipleri, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği (günden itibaren iki yıl için
de yukardaki şartları yerine 'getirmeye mecbur
durlar. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci (gibi müstahde
min ikametine yer 'ayrılma'sı ıhalinde, (bu yerler
de de aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu 
maddede sözü geçen daireler hakkında da tat
bik olunur. 

Nerelerde ve hamgi binalarda kapıcı dairesi 
ayrılması (gerektiği imar talimatnamelerinde 
'gösterilir. 

EK MADDE 3. — Binaların zemin seviyesi 
altında kat kazanmak maks'adiyle, (bina cephe 
hattından yola kadar 'olan kısımda zeıminin ka
zılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşü
rülmesine izin verilmez. 

Her ne sebeple 'olursa 'olsun evvelce ön bah
çeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 metre
den daha aşağıda teşekkül etımiş 'bulunan bina
larla bu gibi arsaların sahipleri, (gelip .geçenle
rin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına 
talimatnamede (belirtilen veya civarın karakte
rine ıgöre belediyece t es/b it edilen şekilde bahçe 
duvarı veya parmaklık yapmaya ve 'gereken em
niyet tedbirlerini almaya meoburdurlair. 
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EK MADDE 4. — Yolu yapılmış ve bordür-
leri döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokak
lar üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri, 
kendi gayrimenfculleri önündeki yaya kaldırı
mını teslbit 'olunan kota, bulunduğu şehir, böl
ge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak be
lediyece teslbit olunacak şekle ve malzeme cin
sine göre yaptırmaya mecburdurlar. Trotuvar 
genişliği 3 metreyi geçen yerlerde bu mecburi
yet 3 metrelik şerit için tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum 
görülen hallerde belediyelerce talimatnamede 
belirtilen şekil ve şartlar dâhilinde yerine ge
tirilmesine mâni teşkil etmez. 

EK MADDE 5. — Yaya kaldırımların gerek 
'bu ıkanunda, gerekse ilgili diğer kanunlarda yer 
alaın istisnalar dışında, işgaline izin verilmez. 
Yaya kaldırımları istisna hallerinde dahi gere
ken şartlar yerine getirilmedikçe ve belediye
den izin alınmadıkça işgal olunamaz. 

İşyerleri ve benzerlerinde her ine sebeple 
olursa olsun, belediyece tente yapılmasına izin 
verilen yerlerde, bunların bordur hizasının dışı
na taşmaması ve en alçak: kısmı ile yaya kal
dırım üst seviyesi arasındaki mesafenin 2,25 
metreden aşağı düşmemesi şarttır. 

EK MADDE 6. — Tarihî veya mimari değe
ri bulunan han, hamam, kervansaray, konak, 
yalı, ev, imarethane, ibadetyeri ve benzeri gibi 
eski eser veya tarihî sanat yapılarının ve bun
larla bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafa
zası gerekli çeşme, eski .sokak ve meydancıkla
rın ımuhafazasma dair esaslar, Gayrimenkul Es
k i Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâa
sı da alınarak, Millî Eğitim, Turkım ve Tanıt
ma, İmar ve İskân ve Maliye İBakanlıklariyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından müştere
ken teslbit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük 
ve ilgili Bakanlıklar bu yerlerden lüzumlu gö
rülenlerini istimlâke veya istimlâk etmeksizin 
bakım ve onarımını temin etmek üzere sahip
lerine veya diğer ilgililere gereken hallerde be
del ödemeye veya bu hizmeti bizzat yapmaya sa
lahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında, 
imar plânlarında gösterilen veya plânı olmıyan 
yerlerde imar nizamnamesinde belirtilen veya 
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Gayrimenkul Eski Eiserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunca teslbit edilen koruma mesafesi için
de bulunan ve istimlâki .gereken özel (mülkiyet
teki binalı ve binasız gayrimenkulleriın istimlâ
ki, bu eserlere bakmakla vazifeli âmme müesse
selerine aittir. 

Her .hangi bir belediyenin 'hududu veya mü
cavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada 
sözü geçen koruma mesafesine rastlayan âmme 
müesseselerine (Vakıflar İdaresi dâhil) ait ara
zi ve arsalar hakkında da 31 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenar
larında, bölgenin şartlarına ve mahallin özel
liklerine göre, imar ve iskân Bakanlığınca tek
lif ve Bakanlar Kurulu kararı ile teslbit ve ilân 
olunan sahalara ait imar plânları öncelikle ha
zırlanır. 

Bu saha şeriti içerisinde kalan 'bilûmum ara
zi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, 
bunlar 'üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâve ve bu 
binaların kullanıma şekillerine dair esaslar imar 
ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir. 

Bıu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda 
sözü geçen imar plânı esaslarına ve talimatna
me bükümlerine aykırı 'tatbikat yapılamaz, 

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı 
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete inti
kal ettirilemiyeceği (gibi, bu yerlerde denizden 
doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel 
mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanılamaz. 

EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mü
cavir isa'halar dışında bulunup da bölge plân-< 
laması veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakı
mından veya ulaştım yolları ve 'bunların lemniye-
ti veya civarının yerleşme nizamı dolayısiyle 
imar ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı .ge
çen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esas
ları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olu
nur. 

a)l Bu yerlerde talimatnamede belirtilen 
şartlara uymayan ifraz ve tevhit muameleleri 
yapılamaz ve tapuya tescil edilemez. 
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b)î Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve ya
pılar, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli 
edilen maksatlar dışında kullanılamaz, 

c) Bu yenlerde yapılacak yapıların, plân
da veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şart
lara uyması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için 
ilgili valiliğe hir dilekçe ile müracaat edilmesi 
ve bu dilekçeye talimatnamede 'belirtilen vesi
kaların eklenmesi suretiyle izin alınması lâzım
dır. Valiler bu müracaatları plân ve talimatna-
'me esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisin
de cevaplandırılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen 
veya 'bu kanunun yürürlüğe girdiği 'günden son
ra yapılıp da yukarda âözü geçen plân ve tali
matname hükümlerime uynrayan yapılar, vali
liklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri' 
tarafından en geç !bir ay içinde mümkünse dü
zeltilir, değilse yıktırılır. 

e) İkmal olunan yapıların kullanılabilmesi 
için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
kullanma izni alınması lâzımdır. 

f)' Valiler bu sahalar içinde tali'matname 
esaslarına uygunluğu temine, müddetti içeri
sinde sahiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya 
yıktırılmıyan yapıları, düzeltme veya yıkım ıgi-
deri Sonradan yüzde 'on fa'zlasiyle sahibinden 
alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya 
ve 'hu maksatla yapılacak harcamaları özel ida
re bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 
sayılı il iîdaresi Kanununun kendilerine ver
miş olduğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler '6785 sayılı Kanunun ilgili maddele
rine 'mütenazır (olarak cezalandırılırlar.!» 

EK MADDE 9. — İmar ve iskân Bakanlı
ğınca tesbit edilecek ihtiyaç ve önceliklere gö
re, belediyelerin imar plânı tatbikatı için gerek
li istimlâk, inşa, tanzim ve bu işlerle ilgili tek
nik hizmet giderlerini borçlandırarak karşıla
mak maksadiylc, İller Bankasında ve adı geçen 
Bakanlık emrinde bar imar fonu kurulmuştur. 

Her yıl Genci Bütçeden imar ve İskân Ba
kanlığı 'bütçesinin ilgili maddesine konula
cak ödenek bu fonun anakaynağmı teşkil eder. 
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MADDE 3. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 
-madde 'eklenmiştir : 

EK (MADDE — [Belediye Ihudutları ve mü
cavir alanlar dışında (bulunup da, tbiölıge plânla
ması veya sınai veya turistik önemi Ibaikımmdan 
veya ulaşım yolları ve Ibunlarun (güvenliği veya 
civarının yerleşme düzeni dolayısiyle İmar ve 
İskân Bakanlığının teklifi ve (Balkanlar İKurulu 
kararı ile (belli edilecek yerlerde, adı igeçen ba
kanlıkça 'hazırlanacak yönetmelik esasları dai
resinde aşağıdaki hükümler ulyigulanır. 

Bu gibi yerlerde yapı yapılalbilmesıi için ilgili 
valiliğe ıbir dilekçe ile müracaat edilmesi Ve bu 
dilekçeye yöne tm ellikte 'belirtilen (belgelerin ek-
lenmeisi suretiyle izan alınması iger'eklidir. Vali
ler !bu müracaatları yönetmelik esaslarına igöre 
incelettirip, 30 ıgün içerisinde cevaplandırılma
sını sağlarlar. 

Fen ve sağlık bakımından sakınca anz eden 
veya ibu kanunun yürürlüğe (girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü igeçen yöAetmelik 

('Geçici Komisyonun1 değiştirişi) 

Ayrıca, ('5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 40 ncı maddesi gereğince İller Banfcasm*-
da toplanan ve yüzde sekseni belediyelere dağı-. 
tılan 'meblâğın) yüzde ,onu ile (23 Şubat 1963 
gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Tanıtıları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İller 
Bankasında tesis olunan ve İçişleri Bakanlığı 
eımrinde 'bulunan trafik fonunun) tamamı bu 
fona intikal eder.' Bu fon, çeşitli kanunlarla 
bu fona aktarılan diğer meblâğlar, her türlü ba
ğış ve yardımlar ve fonda toplanan paraların. 
faizleriyle takviye lolumır. 

Fondan yapılan yardımlar, belediyelere ve
rildikleri tarihi tafcibeden ikinci malî yıl başın
dan itibaren 10 yılda ve 10 müsavi taksitle 
faizsiz lolarak geri alınır. 

İller Bankasındaki hisselerinden alacağı bu
lunan belediyelerin bu taksitleri öncelikle his
selerinden kesilir. 

Fondan yapılacak yardımların sarf ve tahsis 
şekli ve sair 'hususlar, Maliye Bakanlığı ile 
İmar ve İskân Bakanlığınca müştereken hazır
lanacak talimatnamede gösterilir. Bu fondan 
yapılacak 'harcamaların murakabesi, Sayıştayca 
yukarda sözü geçen talimatname hükümleri de 
dikkate alınarak yapılır. 
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^üfktümlerine uymıyan yapılar, il idare *kurulu 
"kararma dayanılarak valiliklerce yapılacalk (bil
diri (üzerine, saHıipleri ıtarafmdan en geç Ibir ay 
içinde miimlkünse (düzeltilir, 'değilse yıktırılır. 

Valiler ibu alanlar içinde yönetmelik <esaslarıL 

na uıygunluğu »ağlamaya, süresi içerisinde sa
hiplerince dlüzeltilmiyen veya yılktırılımıyan uy-

'igulamaları, düzeltme veya yılkıım »gideri sonra
dan yüzde on f azlasiyle sahibinden alınmak: üze
rle, düzelttirmeye veya yılktırmaya ve bu amaç
la yapılacak harcamaları özel idare (bütçesinden 
^karşılanmaya yetkilidirler. 

MADDE 4. — 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 
-40 nıcı maddeleri ile gerelk İbu 'kanunun, 'gerekse 
-diğer 'kanunların Jbu kanuna aykırı hükümleri 
. yürürlükten kaldırılmiştır. 

MA1>DE 5. — Bu Ikanun yayılmı tarihinde 
yürürlüğe »girer. 

MADDE 6. — Bu Ikanunun hüîkümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürütür. 

m . m. mm 
D«vlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 

Adale* Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Balkanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Oülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

('Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunuma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

İMillî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

MADDE 3. — 6785 sayılı İmar Kanonunun 
3£>, 38 ve 40» ncı maddeleri ile gerek bu kanu
nun, gerekse diğer kanunların bu kamuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Balkanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. K%bç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Köy işleri Bakanı 
T. Kapanlt 

En. 

Tanm Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Ave% 

İmar ve takan Bakanı 
H, Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. ö$alp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek 

6785 Sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî kıyılar 
kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân Komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1 /161 , 2 /294) 

7 numaralı Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

'7 numaralı Geçici Komisyon 
Esas No. 1/161 - 2/294 

Karar No. 2 

Yüksek (Başkanlığa 

3 . 5 . 1971 

6785 sayılı İmar Kanununda Ibâzı değişiklikler yapılması hakkındaki fcanun Itasarısını 'görüşmek 
üzere 25 . 1 . 197li tariihinlde teşkil edilen ve «bilâlhara Manlbul Milildtivekdli Reşöjt Ülker'in Millî 
kıyılar kanun teklifini de igftrüşımıeikle ıgörevlıen'dirilen Geçici Komisyonumuz, Genel Kurulun, 
19 . 1 . 1970 tarihli ve 27 inci Birleşimin'de kurulması 'kabul (edilen Geçici Komisyonun '7J5.1970 
tarih ve 2 ısayılı raporunu Igörüışerök aynlen (benimsemiş ve yukarda sözü edilen teklifte yer alan 
hükümlerin, .eisasen adı geçen. tasarının .geçici 7 nci maddesiyle aynı tmalhiyetlte lolmaısı dolayısiyle, 
tasarı ve teklifin birleştirilmesi uygun (görülmüştür. 

Genel Kurulda öntefâlikle görüşülmek üzene Yüksek Başkanlığa (sunulur. 1 
!Geçjici Komisyon Başkanı (Sözcü Kâtip 

Kütahya Çorum Kırklareli 
• 1. Ersoy A. Topçubaşı B. Arda 
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Millî Kıyılar kanım fteMifi 

(MRjEEÇE 

Türkiye 'njüfusumun hızla artması, köylerden şelhirlere göç, şeihİTtleşjmemiın hıızlaniniaısı, iç ve* 
dış tutfizım gelişmesi sonucumda kıyılanımızın sağlık ve 'turizm Ibakımından Ikullanıilmiasının! 
önemi önplâna gelmiştir. 

Buna karşılık, bulgum deniz şehri olan İstanbul /gibi Ibüiyük şehirlende ve bütün Anadolu kı
yılarımda, kıyılar şahıslar tarafundlan kapatılmak suretiyle vatandaşım denize ginmıesi değil, denizi 
seyretmesi mümkün olmıyan bir hâle düşmüştür. Bâzı ımüilk sahipleri deniz ilcinle dahi tel örgüler 

koyarak değil kamadan;, idenizden gelenlerin' dahi danizden yararlanmışlarını önlefmjekitedir. Hattâ, 
uçları denize açılan sıokafc [başlara dlalbi, Ibâzı mülk salhipleni ve Ibâzı zorjba şahıslar tarafından hal
ka kapatılmış vaziyelttediır. HjaUk, 'Tanrının kendilerine Ibahşettiği havadan, sudan, .günieştem ve 
manzara seyretmekten mallırum. 'edilmiş durumdadır. Bu durum, son birkaç sene içerisinde vahîm 
bîr manzara arz etmekte, vatandaş bu durumdan dolayı şikâyetçi ve huzursuz Ibir durumdadır. 

Anayasamızın 130 mcu ımaddesi «ITafbiî servetler ve kaynakları, Devletin, hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Büntlların aramımiası Ve işleıtilimesi hakkı, Devlete •aittin»1 IhÜkimünü koymuştur. 

öteyanjdam, Medeni Kanunun <641 mıci muaddeısi '«ISıalhipsiiz şeyler ile mııanfaati Umuma aıit ollam 
mallar Devletin lhüküım! ve Itiasaınrutfu altındadır» hükmünü taşiimaktadıır. Dieniz, igöl Ve nielhir kı-
yıllarınım halkın ontafc mallı olması talbiîdir. Bunlar, umumun tasarrufuna mahsus ımıaJhallemdir. 
Menfaati umuma ait yenlerim kişilerin özel mül kiyeıtimde olduğunun iislbatına dalhi kanun cevaz 
vermıemiişitir. Bunlar ımutıllâk surette (halkın amalidir. Deniz, göl ve ^akarsulardan] yaıramlamımak, 
halkın hakkı; - olduğu gibi, 'buralardan yani deniz, göl Ve akarsulardan yanarllammayı sağlîyacak 
zaruri toprak paçallarının da, halkın malı olması lâzımdım. işte bundan dolayıdır ki, 10J6.1'9S'3 ta
rih ve 2*2(9ı0 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu «Müstakbeli şehir hıaritasımın tanzimlindeki esas
lar» başlığı altımda '4 mcü maddesinde «Miüebir sebepler olmadıkça riayet olürtması ıgereıken esaıs-
lar» arasımda Ve '(!F) Ibemdimdle !«!Su kenarlarında rıhtımdan veya rıhtım yapılabilecek ınioktadan 
10 metre 'genişliğinde Ibir ımıahaıl ulmumun istifadesine ımjahsuis olanak ısarlbest IbıinakıHacıaktır» hük
münü koymuştur. Fakat Ibu Ihüküm l!95l6 yılında 6785 sayılı imar Kanunu ile hiç [bir .gerekçe. 
gösterilmeden ilga edilmiş bulunımıaktadır. 

Yenji Aınayasaımız sosyal niteliği ile birtakım hakları kapsamaktadır. 'Bunlar (arasında temnel 
halk olanak, fert huzurunu sağlalmiak, fert huzurumu, lemlgelliyeın kanunları oıntadan ıkaldıınmaik, 
insanın imadldi ve mânevi varlığınım ıgielişımeısimi sağlamak, Devlete görev olarak verilmiştir. 
(Anayasa Madde 10) Gıeıne Anayasaımız Devlete '«Helkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabil-
smesıinli sağlamiak ıgönevini de» vemmiştir. Böylece huzur ve sağlık haklarına sahip Milyonlarca 
Türk vatandaşının Idenâzleınden ve (sulardan,, günelş ve kumlalndan, ımüllî kıyılarılmıizdaki güzel ve 
ıtemiiz ihavadaın ve nıanjzarailaindian yamairlanmıasını sağlamak ıgenekmiştir. İşte ıbu sebeple kıyılarım, 
em ıaz 10 ımjetnelik kisimınm eskiden olduğu gibi kamunun. yanairma lait 'bulunduğunu, 'bu kanunla 
tescilli yollunla igiildliHImieıkjtieldir. 

öeçeın dömieimjde 121 (Oıcıalk 1967 tarihinde bu ıkoınuda (ilk kamun teklifi olanak Millet Meclisine 
ısumuıllmıuş olam ttekiülfiNiz ibıir iGeçici tEamıisyoma sevk «ödilmJiş ve (takat bütün çalışmalara nağmen 
Komisyon Başkanı Sayım ieıski l^tamlbuil MillietvekiJli Prof. Ali Esat (Bimol'un /bütüm gayretlerine (rağ
men sionuçılıanldıriilamlamışıtır. Kadük ölımRiştuır. 

M. MeielIM (S. Sayısı : 137 (yo 1 nei ek) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ R. Ü L K E M N TEKLİFİ 

Millî Kıyılar Kanunıu teklifi 

MADDE 1. — IS(U ikeraarikırıındja rıhJtıımdıajn veya irıhttıım yapılabilecek nıolkıtaldan 10 metre gendş-
Mğflin)de bir ıtapnak şeradâ luimıumuın istifadesine mahsus loılmak üzere millî kıyı olarak bırakdır. 

MADDE 12. — >2644 sayılı Tlapu Kanununun 8, S, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü caddelerinin sa
hillerin özel şahıslar tarafından doldurulmasına ve «iktisabınla imkân veren Ihülküımleniylıe bu Ika-
anınuın 1 nci madldesinıe aykırı ıbil'cümle diğer kanun ıhüıkülmleri tealldıriilmıştır. 

'GÜBÇİCİ MADDE •: Halen ımilılî ıkıyılarda yapılmış olan yapılara «doıkunıulimaz. Falkalt yeınd in~ 
şjaıat ve tadilât ve ıgenişletıme için ruhsat verilmez ve inşaat yapılanmaz. 

MADDE 3. — Bıu kamun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(M.. Meclisi (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) 




