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I. — GEQEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi idare Amirlerinin,- 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (2/684) (S. Sa
yısı : 720) kanun teklifi ile, 

Cumhuriyet iSenatosu ve Millet Meclisi İda
re Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanunupa 
bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/721) (iS. Sayısı 
723) kanun teklifi tekrar açık oya sunularak, 
oyların tasnifi sonunda, kanunlaştıkları bil
dirildi. 

Ordu Mileltvekili Orhan Vural, Basın 
suçlarının affı, 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu; ilâç 
fiyatları ve bu husustaki Bakanlar Kurulu ka
rarı ile ilgili olarak gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, Gül
nar ilçesinde g'örev yapan bir savcının göre
vini kötüye kullandığı hakk\nda gündem dışı 
demecine Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan cevap 
verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, inhisar beyiyileri üçte 
birlerinin harb malullerine ve şehit yetimle
rine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih 
ve 1485 sayılı Kanrma ek (2/368) (IS. Sayısı : 
245 ve 245'e 1 nci ek) kanun teklifinin öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine dair Bütçe Plan 
Komisyonu Başkanlığının önergesi okundu, 
Hükümet yetkilisinin hazır bulunmaması ne
deniyle, oylama işleminin yapılamayacağı bil
dirildi. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Ka
nunu (1/609) (IS. Sayısı : 513) tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 Temmuz 1972 Salı günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 

Vahit Bozatlı Adil Turan 
Kâtip 
ıSivas 

Enver AIÎOVO. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bıı dalaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.5.1972 
ve 10 . 7 .1972) (GÜNDEME) 

2. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan-
ın, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek

lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10.7.1972) (GÜN
DEME) 

3. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 
(GÜNDEME) 

4. — Polis memuru Ömer Sarman hakkında 
özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/670) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1972) (GÜNDEME) 

480 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sar.ti : 15,00 

BAŞKAN — Başkan/ekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Âdil Turan (Uak), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 124 noü Bir- ] Gündem dışı söz talepleri vardır, bunlardan 
leşimini açıyorum. kısa olması kaydıyle üç arkadaşmkini karşılaya-

Çoğıınluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo j cağız. 
ruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Oh'-un, çe
kirdeksiz kuru üzüm için tespit edilen, taban fi
yatı ve yüksek sistem bağcılığı konusunda <fmi
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, yüksek sis
tem bağcılığın tatbikatı ve önümüzdeki mah
sûl yılında çekirdeksiz kuru üzüm taban fiyatı 
hakkında buyurun. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bağcılarımız üzüm taban fiyatlarının ilânını 
merakla beklemektedirler. Geçen sene destek
leme alımlarında 9 numara üzüme verilen 
taban fiyat ortak olmayanlar için 275, ortaklar 
için ise 292 kuruş 'idi. Bir önceki yıla nazaran 
ancak 5 ilâ 12 kuruş fark eden bu fiyatlardan 
üreticilerimiz memnun kalmamışlardır. Kanı
mızca geçen ssne üzümlerimizde taban fiyat dü
şük tutulmuştur. Kaldı ki, buna taban fiyat de
mek de doğru değildir; gerçekte bu, tavan fi
yat olarak uygulama görüyor. Ziraî ilâçlar pa-
halılanmış, amele pahalıîanmış, hayat pahalılan-
mış iken geçen yıl üzümün düşük fiyatlarla alın
ması üreticiyi fak'ir ve takatsiz düşürmüştür. 
Bütün fakirliğine ve takatsizliğine rağmen köy
lülerimizden ve çiftçilerimizden, doların kur 
farkından doğan haksız verginin alınmasına hâ
lâ devam olunmaktadır. Hayat pahalılığını en 
insaflı ölçüsü ile aksettirerek yaptığımız hesaba 
göre, bu yıl çekirdeksiz kuru üzümün taban fi
yatının 335 kuruş olması gerekmektedir. Bu ta
ban fiyat verilmediği takdirde, bağcılarımız 
üzümlerini maliyetin altında satmış ve alın te
rinin karşılığını alamamış olacaklardır. 

Bu vesile ile iki sene önce Yüce Kurulunu
zun kabul ettiği 1311 sayılı Bağcılığımızın mo
dernleştirilmesi yani yüksek sistem bağcılığın 
geliştirilmesi için çıkarılan kanunun uygulan
masına da birkaç cümle ile değinmek istiyorum. 
Bu kanunun çıkarılmasında Ziraat Bankası tem
silcilerinden çok yardım görmüştük. Uygula
mada da Ziraat Bankasından aynı anlayışı gör
mek istiyoruz. Esaslı bir döviz kaynağımız an
cak bu.suretle korunmuş olacaktır. Aksi takdir
de Ege'de bağların sökülmesi hızlanacaktır. 

Konuşmamı birkaç soru ile bitirmek istiyo
rum. 

1. Bu sen-j 9 numara bir kilo çekirdeksiz 
kuru üzümün resmî rakamlarla maliyeti ne ka
dar tahmin olunmaktadır? 

2. Bu yılki hayat pahalılığı karşısında Hü
kümetin çekirdeksiz kuru üzüme vermeyi dü
şündüğü taban fiyat nedir? 

3. Doların kur farkından doğan ve köylü
müzden, çiftçimizden haksız olarak alınmakta 
olan vergiye bu yıl son vermeyi Hükümetimiz 
düşünüyor mu? Hükümet, bağcılığımızı ve bağ
cılığımızı kurtaracak olan 1311 sayılı Kanunu 
samimî olarak uygulamayı düşünmekte midir? 

Saygılarımı sunarım, 

,2. — Sinop 'Milletvekili Hilmi İşgüzardın Bo
yabat ilçesi Hükümet konağı ve Sinop ili Kibrit 
Fabrikası kotlusunda gündem dışı demeai. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, Boyabat 
Hükümet konağı ve Sinop ili kibrit fabrikası 
konusunda buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) —Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; , 
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Huzurlarınızı kısa bir zaman için meşgul et
tiğim için özür dilerim, Sayın Başkana da çok 
teşekkür ederim. 

Bs§ yıllık plana alınmış olan Boyabat Hü
kümet konağı bugüne kadar yapılmamıştır. 
ikinci Beş Yıllık Plana aktarılmış, bu planda 
olduğu halde çeşitli nedenlerle y'Ine program
dan çıkarılmıştır. 1968 yılı program teklifinde 
36 ilçe hükümet konağı meyanmda 13 ncü önce
lik sırasını almış olduğu resmî, mesul makam
larca yazılı olarak tarafımıza bildirilmiş ve bu 
sene 1972'de dört yıllık bir süre geçtiği halde 
Boyabat Hükümet konağı hâlâ 13 ncü sıradaki 
yerini muhafaza etmektedir. Bütçe imkânları 
öne sürülerek her sene ertelenen ve arsası ha
zır olduğu halde yapılmayan Boyabat Hükümet 
konağının hikâyesi bir yılan hikâyesine dön
müştür. Planlı kalkınma, dengeli kalkınma dö
nemi diye adlandırılan zamanımızda plan ve 
programa bu kadar ilgisizlik, programın yerine 
getiı'ilmemesindeki alâkasızlık hakikaten dik
kate şayandır. Devletin her kesimi ve sektörün
de bugün plan aranmakta her şeyin programa 
göre yapıldığı iddia edilmektedir. Plan ve prog
ramsız, işlerin yapılmayacağı sözü ne kadar cid
dî telâkki edilirse, plan ve programa alınmış iş-
leı'In takibinin, yerine getirilmesinin de en az 
onun kadar ciddî olması gerekir. Aksi halde 
plana pilav, programa şekli dram - komedyo 
derler ki, bu da kamuoyunun nezdinde Planla
ma T;-jki!âtmm, Devletin itibarını düşürücü, 
güvenin'. /ııran, ümitlerini yıkan b'ir tutum 
olur. 

Değerli arkadaşlarım, Boyabat ilçesinde Hü
kümet konağı yıllardır beklenen, yapılması iste
nen ufak bir binadır. Hükümetin itibarı vatan
daşın gözünde ve gönlünde yaşattığı devletin 
canlı timsal!! Hükümet konağında sembölleşir, 
bu yapılmalıdır. Vatandaşlar, daire daire bir
birlerinden uzak göçebe gibi kurulmuş devlet 
daireleri arasında mekik dokumadan kurtarıl
malıdır. Ölü yatırım diye hükümet konakları
nın yapılması geciktirilemez. Devlet hayatı de
vamlılık ister, Devlet göçebe değildir, özel şa
hısların evlerinde daire hizmetleri sürdürüle
mez. 

Değerli milletvekilleri, Sinop'un en büyük 
ilçesi olan Boyabat'ın bugün 127 adet köyü ve 
40 bini aşan seçmeni vardır. Köylerin çoğu dağ 
içlerinde kurulmuş ve yoldan mahrumdur, iş

lerini takip için kazanın pazarı olan Pazartesi 
günü kasabaya gelirler. Köy muhtarları ve ko
rucuları ile diğer vatandaşlar Devlet dairelerin
deki işlerini yapabilmek için. bütün günleri 
daireleri aramak, onları bulmakla geçer. Bu 
yönden vatandaşlarımız şikâyetçidirler. Devlet 
de boş yere kira parası ödemeye devam etmek
tedir. Maliyeti 2 - 2 , 5 milyon lirayı bulan bu 
parayı Hükümet Boyabat'tan esirgemektedir. 
Aynı hükümetler özel şahıslara milyonlarca 
lira kredi verirler, Devletin çeşitli alanlarında, 
kesimlerinde hesapsız harcamalara devam eder
ler. 

Sayın arkadaşlarım, Sinop için diğer bir 
konu üzerinde de kısaca durup sözlerimi biti
receğim. O da Sinop kibrit fabrikası işidir. 1928 
yılında Sinop'a bir kibrit fabrikasının kurulma
sı kararlaştırılmıştır; temeli atılmış, bacası da 
yapılmıştır. Bugün hâlâ fabrikanın bacası ayak
ta bir hatıra, canlı bir şahit olarak durmakta
dır. Her nedense fabrika kurulmuş, örnek kib
ritleri de çıktığı halde sonradan bir başka ka
rarla istanbul Büyükdere'deki Çayırbaşı'na 
nakledilmiştir. O günden beri Sinoplular, ham
maddesi olan zengin ormanlarına güvenerek bir 
kibrit fabrikasının kurulmasını arzu etmekte 
ve beklemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, mesele kibrit fabri
kası meselesi değildir. Mesele is sahasının açıl
ması, işsizliğin giderilmesi meselesidir. Sinop 
ilinde hiç bir sınaî tesis, fabrika kurulmamış
tır. Vatandaşlar iş sahası olmadığı için yaşa
dıkları şehirleri terke mecbur bırakılmışlardır. 
Nitekim son dört sene içinde Sinop'un genel nü
fus sayımında 80 bin azalma olmuştur. Bu, dik
kate değer ve üzerinde durulması lâzımgelen 
sosyal bir sorundur. Devletin müdahalesi şart
tır. Nüfusu olduğu yerde tutmak, onlara iş im
kânları vermek, böylece sosvai kaynaşmaları 
halletmek lâzımdır. Bunlara göz yumarsak şe
hirlerdeki gecekondu sorunları, toprak işgalleri 
ve mülkiyet haklarına tecavüz olayları günün 
birinde başa çıkılmaz bir hal alır. 

ISon olarak Diyarbakır Tıp Fakültesinin 
açılmasında bir konuşma yapan Sayın Başba
kan Ferid Melen bu gerçekleri dile getirmiş, 
dengeli kalkınma, fırsat eşitliği ilkelerine de
ğinerek; geri kalmış bölgelere fabrikaların ku
rulacağını ifade buyurmuşlardır. Yıllardır ih
mal edilen geri kalmış bölgelere Devlet fabri-

— 482 — 
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kalarını kurmalı, özel sektörün de bu yerlere 
yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Aksi halde 
başka yerlere yatırım yapmak isteyen özel sek
töre kredi verilmemelidir. Benim temennim 
İSayın Başbakanın ifade eyledikleri gerçeğin 
bir örneğini de Sinop'ta görmektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

3. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'nun, Kastamonu ilçelerinde büyük zara
ra sebebolmı dolu ve sel felâketi konusunda f/ün-
dem dışı demeci, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seydibeyoğlu; 
Kastamonu ilçelerinde büyük zarar ve tahriba
ta sebebolan dolu ve sel felâketi hakkında. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Son aylarda yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde olduğu gibi, bilhassa Haziran ayı içinde 
yağan şiddetli yağmur, ceviz büyüklüğüne va
ran dolu ve bunlar neticesinde meydana gelen 
seller seçim bölgem Kastamonu'nun ve birçok 
ilçesinin pek çok köyünde ve kasabasında büyük 
hasar ve tahribata sebebolmuştur. 

Âfete uğrayan köylerde hububat mahsulü 
% 70 ilâ % 100'e varan nispette ve henüz idrak 
edilemeden tarlada telef olduğu gibi, meyve 
ağaçları da, dolu yağan köylerde, tek yaprağı 
dahi kalmayıncaya kadar budanmış bir vaziyete 
.gelmiştir. Âfete uğrayan köylerde ne hububat, 
ne meyve, ne de diğer tarım ürünü kalmıştır. 
Büyük zarar veren ilçelerimiz Daday, Araç, Dev
rekani, bilhassa Şeydiler bucağı bölgesi, Küre il
çemizin Ağlı bölgesi ve bu bölgelerin civarları
dır. Geçen hafta içinde de Taşköprü ilçemizde 
ve ilimiz merkez ilçesinde yağan şiddetli yağmur 
ve dolu, bundan doğan seller ve fırtma kasaba 
içinde büyük tahribata sebebolduğu gibi, tarla
da ve harmanda bulunan ekinleri ve pek çok 
hayvanı da alıp götürmüştür. Seller, bölgenin 
çok mahdudolan ulaşım imkânını büsbütün or
tadan kaldırmıştır. Zaten fakir olan, geçim im
kânları çok dar bulunan bölge halin çaresizlik 
içinde kıvranmaktadırlar. Mahallî ilgililer ha
sar tespiti yapıp ilgili mercilere gönderiyorlar; 
fakat durumun mahallî basın dışında diğer ba
sında ve TRT'de makes bulmamasının bakanlık
lar ilgililerini vakıayı küçümsemeye sevk ettiği 
kanısındayız ve bunu müşahede etmekteyiz, işin 

küçümsenecek tarafı olmadığını göstermek için 
elimde katî neticesi bulunan Daday ilçesine ait, 
oranın ziraat teknisyenliğince, yüksek ziraat 
mühendisince düzenlenen resmî rapordan örnek» 
ler vermek isterim. 

67 köyü olan bu ilçemizin 32 köyünde tahri
bat resmen tespit edilmiştir. Daday ilçesinin 
merkez mahallesinde zarar nispeti % 60, Kele
bek mahallesinde % 90, Bey mahallesinde % 70, 
Kalem mahallesinde % 68, Adalar köyünde 
% 80, Tunuslu köyünde % 100, Değirmenözü 
köyünde % 100, Davut köyünde % 75, Elmaya-
zı köyünde % 100, Çayözü köyünde % 100, Ak-
pmar köyünde % 100, Arabacılar köyünde % 60, 
Budaklı köyünde % 80, Yazıcameydan köyün
de % 40, Uzbanlar köyünde % 80, Boyalılar kö
yünde % 75, Bastak köyünde % 100, Dereköy' 
de % 100, Arabacılar köyünde % 50, Siyahlar 
köyünde % 70, Küten köyünde % 80, Kızılören-
cik köyünde % 70, Görük köyünde % 82, Çayır
lı köyünde % 75, Çömlekçiler köyünde % 70, 
Ertaş köyünde % 60, örencik köyünde % 55, Tü
fekçi köyünde % 60, Alipaşa köyünde % 70, Ba
ğışlar köyünde % 70, Bezirgan köyünde % 60' 
tır. 

Görülmektedir ki, arkadaşlarım, bu, bir ka
zanın köylerindeki yüksek ziraat mühendisliğin-
ce tespit edilen hasar raporudur. Aynı şekilde 
diğer kazalarımızda da hasar tespit edilmiş, il
gili mercilere gönderilmiş; fakat bugüne kadar 
bir netice çıkmamıştır. 

Buna misal olarak yine mahalli basından kı
sa örnekler vereceğim : Kastamonu'da münteşir 
5 Temmuz tarihli Karadeniz Gazetesinde, «Dün
kü yağmur ilimizde büyük tahribata yol açtı, 
Arac'ın Terke köyünde 3 kişiyi sel.aldı.» Aynı 
gazetenin 7 tarihli nüshasında «Taşköprü'deki 
sel tahribatı 7 milyona yakın zarara sebeboldu.» 
6 tarihli Karadeniz Gazetesi, «Azdavay kömür
leri için gelen Türkiye Kömür işletmeleri Genel 
Müdürü ve yardımcısı yol bozukluğundan geri 
döndü.», diye manşet atmıştır. 

Arkadaşlarım, bu bozulan yol, Daday ilçe
siyle Azdavay ilçesi arasındaki, 2 kasaba arasın
daki yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer misalleri ver
mek, bunları çoğaltmak mümkün, fakat vaktini
zi almamak için bu teferruata girmeyeceğim. 
Şu durumda zarar gören tarım erbabı Devletten, 
Hükümetten acilen yardim elini uzatmasını bek-
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liyor. istenen ve beklenen yardımla : 11alkımızm 
istek ve dileklerini Meclis kürsüsünden ilgili ba
kanlıklara ve temsilcilerine duyurmayı kaçınıl
maz bir görev addederim. 

Zarar gören, geçimsiz ve çaresiz kalan çift
çilerimize maliyetine ve ucuz fiyatla kredili ola
rak tohumluk ve ekmeklik buğday verilmesi; 
bankalara ve kooperatiflere olan borçların faiz
siz ve senelere sari olarak taksitlere bağlanma
sı, buna inzimamen yeni kredi verilmesi; vergi
lerin terkini; zararlarının önümüzdeki yılda kıs
men de olsa telâfi ve azaltılabilmesi için çiftçi
lerimizin teçhiz edilmesi; bu meyanda kredili 
gübre, tarım ilâçları sağlanması; zaten yolsuz 
olan bölgemizde ulaştırma tamamiyle felce uğ
ramış bulunduğundan, köy ve kasabalarda ulaş
tırma imkânlarının sağlanması için zarar gören
lere öncelik tanınarak Karayolları, YSE ve Or
man teşkilâtlarının işbirliği temin edilerek yol
ların biran önce açılıp onarılması; meyve bah
çeleri sel ve dolu yüzünden haraboîan çiftçileri
mize Devlet fidanlıklarından bedelsiz fidan te
mini; esasen geçim ve iş imkânı çok dar olan 
çiftçilerimiz, bu durumda tamamiyle naçar du
rumda kaldıklarından, bölgemizin orman bölge
si olduğu da nazara alınarak, bilhassa orman iş
letmelerinin istihsal, kesim ve çekim işlerinde 
öncelikle bu çiftçilerimize iş sağlanması; dışarı 
gitmek isteyen işçilerimize öncelik sağlanması; 

kasabalardaki tahribat dolayısıyle de, belediye
lerimizin fakir olduğu ve memurlarının maaşını 
dahi zor karşıladıkları düşünülerek, belediyele
rimize iller Bankası ve imar ve iskân Bakan
lığı fonlarından yardım sağlanması gibi tedbir
lerin alınması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, ilgililerin dikkatine 
sunar; maruzatıma son verirken Yüce Meclisi 
saygıyîe selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'in, 
Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin bir geçici komisyonda görüşülm-
sine dair önergesi (2/724, 4/303) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifiyle ilgili öner
ge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki 

kanun teklifimin havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim, Milîî Savunma ve Plan komisyonların
dan beşer üye alınmak suretiyle bir geçici ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvip
lerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6783 sayılı İmar Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının 
(Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/101, 
2/294) (Millet Meclisi S. Sayısı: 137, 137''ı/c 
1 nei ek, 137'ye 2 nei ek ve 137'ye 3 ncü ek; 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nei 
ek) (1) 

BAŞKAN — İlk bir saatlik sürede görüşül
mesi kararlaştırılan kanun tasarı ve teklifleri
nin mÜ3akere~ine geçiyoruz. 

Senatodan denmüş bulunan 6785 sayılı imar 
Kanununun müzakeresine başlıyoruz. Bir defa 

(1) 137'ye 2 nei ek ve 137'ye 3 ncii ek 
yılı basmayeızı tutanağın sonuna eklidir. 

görüşülecek işler sırasında 25 nei sırayı işgal 
etmektedir. Bununla ilgili önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler meyanında 25 nei sırada yer alan 137 
ve 137'ye 1 nei ve 2 nei ek Sıra Sayılı 6785 sa
yılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun tasarısının biran önce kanunlaşma
sı, gerek belediyelerimizce, gerekse ilgili bütün 
vatandaşlarca yıllardan beri beklenmektedir. 

Esasen Yüce Meclis bu sebeple tasarıyı daha 
önce, öncelik ve ivedilikle görüşmüş, son defa 
Cumhuriyet Senatosu değişikliklerinin bir kıs
mının Millet Meclisince benimsenmemesi yüzün
den bası maddeleri Karma Komisyona havale 
buyurulmuştur. Karma Komisyon raporu 8.7.1972 
de dağıtılmış bulunmaktadır. 
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Bu itibarla adı geçen raporun ve Karma Ko
misyonca yeniden düzenlenen maddelerin diğer 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi husu
sunu saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
İlhan Ersoy 

Kütahya 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Okunmuş bulunan önergeyi Genel Kurulun 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı ile ilgili raporun okunmaması hu
susunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan yalnız 2 - 3 
tane tabı hatası vardır, lütfederseniz bunları 
zapta geçirelim. 

BAŞKAN — Neresinde efendim tabı hatala
rı ; raporda mı? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Evvelâ başlıkta (M. Mec
lisi 1/16 yazılmış, 1/161 olacak Sayın Başkan. 

İkincisi 3 ncü sayfada 39 ncu maddeyle ilgi
li paragrafta «Medenî Kanun hükümlerinin temel 
maddelerini» diye yazılmış, yanlış ifade edilmiş, 
«Medenî Kanunun temel hükümlerini» olacak, 
bu şekilde değiştirilecek. 

Bir de aynı sayfanın son satırında «11.5.1969 
günlü» denmiş, (..5.1969) Parantez 2 nokta 
5.1969 şeklinde değiştirilecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim ayrıca Sıra Sayı
sı 711 yazılmış, doğrusu 137'ye 3 ncü ek ola
cak. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan 109 ncu maddeye göre bunları tashih ede
lim. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
Şimdi Karma Komisyondan gelen metni oku

tuyorum. 
6785 sayılı imar Kanununda bazı değişikler 

yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 
11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
37, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için be
lediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu se
nedinin ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçe
ye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, 
statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapla
rından gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon 
varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi lâzımdır. 

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

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

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

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimarî, sta
tik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapları 
anlaşılır.) 

BAŞKAN — Şimdi 4 ncü madde üzerinde 
Karma Komisyon Cumhuriyet Senatosu metni
ni benimsemiş bulunmaktadır. Ayrıca 4 ncü 
maddeyle ilgili olarak Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu, istanbul Milletvekili Reşit Ülker, 
Hüsametin Başer ve daha 6 arkadaşının imza
ladığı bir önerge var; bu önergede; «4 ncü 
madde imar hukukuna yeniden kanalizasyon 
rursatı nâmıyle bir ruhsat usulü getirmekte; 
vatandaşa kolaylık değil, yeni yeni güçlükler ve 
mükellefiyetler yüklemektedir bu itibarla mad
denin bu şekilde kabulü, çıkarılmak istenen ka
nun metnine aykırı düşmektedir, maddenin Mil
let Meclisince kabul edilmiş olan şeklinin ay
nen benimsenmesini teklif ederiz» denilmekte
dir. Ancak Karma Komisyondan gelen metinle
rin müzakeresinden ve kabulünde takibedilen 
usul Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkra
sındaki usuldür. Buradaki usule göre Millet 
Meclise Karma Komisyonca veya Cumhuriyet 
Senatosunca veya daha önce kendisince hazır
lanmış olan metnin birini kabul etmek duru
mundadır; bir değişiklik veya bir başka hal 
tarzı mümkün değil. Bu sıraya göre, öteden beri 
tatbik edilen usule de uyarak, oylamaya arz 
edeceğim 4 ncü maddeyi, Genel Kurul biraz 
evvel okuttuğum metni kabul ettiği takdirde 
bu kanunlaşacak; Karma Komisyondan gelen 
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metin, buradaki sıra Karma Komisyon; bunu 
kabul etmediği takdirde bu defa Cumhuriyet 
Senatosundan gelen metni oylatacağım ki, Cum
huriyet Senatosundan gelen metinle Karma 
Komisyon metni aynı; 2 nci bir oylama yapma
ya mahal yok. Bu takdirde, yani şimdi okuttu
ğum metni Genel Kurul kabul etmediği takdir
de, kendisinin, yani Millet Meclisinin daha önce 
kabul ettiği metni oylatacağım. Onu kabul et
tiği takdirde o metin kanunlaşmış olacaktır. 
Arz edebildim mi bilmiyorum? 

O itibarla da önergeyi işleme koymak, öner
ge üzerinde bir kabul, ademi kabul muamelesi 
yapmak mümkün değildir. 

Şimdi buna göre 4 ncü maddenin, Anayasa
da kabul edilmiş olan metne aynen uygun olan 
şeklini müzakere konusu yapacağız. 

Söz isteyen sayın üye?... 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

6785 sayılı imar Kanununun değiştirilen bu 
4 ncü maddesi için önümüzde 3 metin var. Bi
risi Millet Meclisinin kabul ettiği metin, bir di
ğeri Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği me
tin ve diğeri de Karma Komisyonun metni ki, 
0 da Cumhuriyet Senatosunun metnini kabul et
miş. 

Aslında 4 ncü maddede, yani halen yürür
lükte olan imar Kanununun 4 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasında bir değişiklik yapılmamış, ya
ni eskisi gibi muhafaza edilmekte; fakat Sena
toda buraya bir ilâve yapılmış: «Yapı ruhsa
tiyesi almak için belediyeye dilekçe ile müra
caat edilmesi, tapu senedinin ve varsa çapının 
gösterilmesi ve dilekçeye, bu kanuna uygun ola
rak hazırlanmış mimarî statik ve tesisat proje 
resim ve hesaplarının gerekli olanlarının...» de
dikten sonra - bu okuduğum kısım bugünkü 
kanunda aynen var - «ve eğer kanalizasyon 
varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi. lâzımdır» denmiş. 

Şimdi bu, göçen defa da Yüce Senatodan 
buraya geldiği zaman ifade ettik, tamamen yer-
sis bir ibaredir. Çünkü «yapı ruhsatiyesi al
mak için» tabirinin içine kanalizasyon da da
hildir. Onun yanında «yapı ruhsatiyesi almak 
için kanalizasyon ruhsatının da eklenmesi lâ

zım» diyor, ruhsatı almaya giden bir vatandaş 
kanalizasyon ruhsatını yapı ruhsatı almadan ev
vel alacak, onu da ekleyecek verecek... 

Bu kanun bütün Türkiye'de tatbik edilecek 
bir kanundur. Yani belli, muayyen bir yerde 
tatbik edilecek bir kanun değil, bütün Türki
ye'de tatbik edilecek bir kanundur. Bu, ancak 
işi yokuşa sürmekten ibaret, yani haşiv, lüzum
suz, fazladır. Yapı tabirinin içinde var. 

ikincisi de; tatbikatta vatandaşı sıkıntıya 
sokacak bir şeydir. Binaenaleyh, bugün yürür
lükte olan, tatbik edilirken hiç bir aksaklığı ol
mayan, Hükümet tasarısında da değişiklik ola
rak getirilmeyen 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası
nın aynen muhafazası gereklidir. Yüce Meclisi
miz böyle yapmıştır. Burada ısrar ettik; Ko
misyona gönderdik. Komisyonda düzeltilmemiş-
tir. Komisyon haklı bir gerekçe gösterememek
tedir, göstermemiştir. Bundan dolayı Millet 
Meclisinin metnini kabul etmek, hem mantık, 
lojik bakımından doğru olacaktır, hem de hal
ka zarar vermeme bakımından, halka kolaylık 
bakımından doğru olacaktır. 

Bunu istirham ediyorum. Saygılarımı suna
rını. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 

ŞADi BİNAY (Bilecik) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞADi BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu kanalizasyon mevzuu ile ilgili bir konu

ya şahit olduğum için söz almış bulunuyorum. 
Birçok şehirlerimizde maalesef kanalizasyon 

yoktur. Meselâ Ankara'nın eski halini düşüne
lim; kanalizasyon tesisatı yoktu, bilâhara as-
asfaltlar kırıldı, yollar yarıldı ve kanalizasyon 
temin edilmesi muazzam masraflardan sonra 
başarılabildi. 

Bilhassa deniz kıyılarında, turistik şehirle
rimizde kanalizasyon tesisatının yokluğuna da 
şahidoluyoruz. Hal böyle iken ve henüz bir 
yapı ruhsatı, yani inşaat yapma ruhsatı alınma
mışken bir de kanalizasyon ruhsatının inşaatçı
ya yahut mal sahibine teşmil edilmesi son dere
ce de fuzulî olur kanaatindeyim. 

Bu bakımdan Meclisimizin kabul ettiği met
nin benimsenmesinin lüzumlu olduğu gözük
mektedir.. 
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Muhterem arkadaşlar, kanalizasyon deyince; 
meselâ bir ev yapılıyor, belediyenin tespit ettiği 
bir kanalizasyon hattına o ev büzünü döşüyor, 
ondan sonra onun yanındaki komşu da kalkıyor 
hiç bir izin almadan bu bitişikteki nasıl olsa 
yapmıştır diyerek onun kanalizasyonuna ekli
yor. Bir şikâyet olmadığı takdirde, bir ihbar 
vuku bulmadığı takdirde buna belediyenin fen 
işleri müdürlüğünün kontrol yetkisini kullan
ması âdeta, imkânsızdır. Çünkü kanalizasyon 
çukuru bir günde kazılmakta, ertesi gün de büz
ler döşenmekte ve buna eklenmektedir. Dolayı-
sıyle bu eklemeyi yapan şahıs yahut komşu hiç 
bir bedel ödemeden, şayet büzlerin kutru mü
saitse, anakanaMzasyona tesisatını bağlayabil-
mektedir, Bu son derece de sakıncalıdır. Çün
kü bu kanalizasyonu götüren büzlerin kutru 
müsaidolmadığı ahvalde herhangi bir yerden 
patlamakta ve lâğım suları doğrudan doğruya 
- ben birkaç tanesine şahsen şahidoldum - yol
lara, asfalta dökülmektedir ve son derece de 
fena, pis ve feci bir manzara arz etmektedir. 

Bu bakımdan henüz Türkiye'nin kanalizas
yon davası halledilmemiş iken, bazı yerlerde 
sadece fosseptik çukurlarıyle bu mesele halle
dilmiş iken, kalkıp da buraya eğer kanalizasyon 
varsa, alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi gibi fuzulî bir külfetin kanun metnine ko
nulması zait bir husustur. 

Bu bakımdan Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin benimsenmesi; tatbikata, mantığa ve ilâ
ve bir külfet yüklenilmemesi bakımından hak 
sahiplerine, inşaat sahiplerine sağlanacak ko
laylıklar meyanındadır. Bizim metnimizin be
nimsenmiş olmasını ben de uygun görüyorum. 

Hepinize hürmetler sunarım. 

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

Şimdi, Senatoda kabul edildiği şekliyle, aynı 
şekli kabul etmiş bulunan ve biraz evvel okut
muş bulunduğum Karma Komisyonun kabul et
tiği metni Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz evvel işaret ettiğim sıraya göre, Sena
to metni de aynen Karma Komisyonca kabul 
edilmiş olduğundan Senato metnini tekrar oy
lama yoluna gitmiyorum. Her 2 metne şamil 
olan biraz evvelki oylamanın sonucuna göre Mil

let Meclisince kabul edilmiş bulunan 4 ncü mad
de metnini yeniden okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

6785 sayılı imar Kanununda bazı değişikler 
yapılması hakkında Kanun 

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

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için 
belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, 
tapunun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçe
ye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, 
statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapla
rından 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. 

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

BAŞKAN — Millet Meclisince daha evvel 
kabul edilmiş olan ve şimdi okutmuş bulundu
ğum 4 ncü maddenin bu metnini Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 4 ncü madde, Millet Meclisince kabul 
edilmiş bulunan metniyle kabul edilmiş ve ke
sinleşmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

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

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olması 
halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği üzeri
ne fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilir. 
Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun olduğu, 
kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mah
zur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uyularak yapı-
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lan yapılarda, bu Kanunun 4 ncü maddesine 
göre anayapıda ortak yer olarak kabul edil
miş yerlerin de tasdikli projesine uygun şekil
de tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa, kullan
ma izni verilir. 

C) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat-
lerini en geç otuz gün idinde cevaplandırmak 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsa
tiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğa
cak sorumluluktan kurtaramaz, 

D) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 
veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak biti
rilmiş ise, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler 
yerine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez. Ancak ruhsat ve eklerine aykırı olarak ya
pılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısım
lara zarar vermeyeceği ve kullanılmasına mani 
teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakil daire veya işyeri halinde kullanıl
ması mümkün olan kısımlarına, belediye encü
meni kararıyle kullanma izni verilebilir. 

BAŞKAN — Bu madde, Senatonun kabul 
ettiğinin, Millet Meclisinin kabul ettiğinin dı
şında, Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiş 
bir maddedir. 

Bu madde ile de ilgili olarak zannediyorum 
Millet Meclisince kabul edilen metnin kabul 
edilmesi mahiyetinde ve biraz evvel imzaların
dan bahsettiğim arkadaşların imzalarını havi 
bir önerge var. Bunu da biraz evvel ifade etti
ğim gerekçeyle işleme koymuyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Bu da huzurunuzda tartışılmıştı. Basit bir 
şey, yani esasa taallûk eden bir şey değil. Bir 
defa 16 ncı maddede (a) fıkraların birincisi (a) 
olarak yazılmış diğeri (B) olarak yazılmış. Be
raberlik sağlanması bakımından bunların ya 
ikisinin de küçük veya ikisinin de büyük olma
sı lâzım gelir; ama esasta yazılış bakımından 
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hata vardır. Çünkü burada bir maddeyi (a), 
(b) diye bölümlere ayırmak için, o bölümlerde 
ayrı ayrı hükümlerin bulunmuş olması lâzım ki, 
grup grup görelim. Halbuki bu maddenin ya
pılış tarzı itibariyle bu şekilde ayrılması uygun 
değildir, birbirine karışıktır. Meselâ (a) ve 
(b) bentlerini okuyalım: «Yapı tamamen bit
tiği takdirde...» olabilir, böyle yapının tama
men bitmesi halini öngörmüş olabilir. «... Ta
mamının, kullanılması mümkün kısımları ikmal 
edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabil
mesi için belediyeden izin alınması mecburidir.» 
Bu (A) oluyor. 

«B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş ol
ması halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği 
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilir. Yapının ruhsatiyesi..» böylece uzun uzun 
devam ediyor. 

Şimdi elimizde kanunun ilk şekli var, 16 ncı 
madde yeni ihdas edilmiş değildir. Gerek ka
nunun ilk metninde, gerekse Millet Meclisinin 
kabul ettiği metinde gerçekten üslûp bakımın
dan, yazılış tarzı bakımından en uygun şekilde 
maksat ifade edilmiş. Muhterem Senato bunu 
almış, kendine göre bir bölüme sokmuş; böyle 
bölündüğü takdirde yanlış bir anlamaya sebep 
verebilir, gereksizdir. 

Biz burada ısrar ettik, komisyona gitti; ko
misyon değiştirmiş olmakla beraber yine aslını 
muhafaza etmiş, istirham ediyorum, Millet 
Meclisinin metni yerindedir, bugün yıllardan 
beri kullanılan kanunun yazılış tarzı da aynı şe
kildedir. Gerçi aslında esasa taallûk eden bir 
şey de değildir ama, doğrusunu yapmamız ge
rektiği için Millet Meclisinin metnini kabul 
etmek yerinde olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Okunmuş bulunan 16 ncı maddenin Karma 

Komisyondan gelen şeklini Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum: Kabul edenler . etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş bu
lunan 16 ncı madde metnini okutuyorum. 

Madde 16. — A) Yapı tamamen bittiği 
takdirde tamamının, kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımların 
kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması 
mecburidir. 
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B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olma-
sı halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği 
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilir. Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun ol
duğu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımla
rından mahzur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihli 
ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü 
maddesine göre anayapıda ortak yer olarak 
kabul edilmiş yerlerin de tasdikli projesine uy
gun şekilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılır
sa; kulanma izni verilir. 

C) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsa
tiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak 
sorumluluktan kurtaramaz. 

D) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 
veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak biti-
rümişse, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler ye
rine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez. Ancak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısım
lara zarar vermeyeceği ve kullanılmasında mani 
teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakil daire veya işyeri kullanılması müm
kün olan kısımlarına, belediye encümeni ka-
rarıyle kullanma 'izni verilebilir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metni okuttum. Bu metni Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan met
ni okutuyorum. 

Madde 16. — Yapı tamamen bittiği takdir
de tamamının, kısmen kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının 
kullanılabilması için 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 sağlık bakımlarından 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni ve
rilir. 

Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlerini 
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 selâhiyet mal sahibinin kanuna, ruhsatiye ve 
eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesu
liyetten kurtaramaz. 

Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız veya 
ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitirilmişse, 
6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler yerine geti
rilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 
binalarda, aykırılığın gerek bu durumu ile, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara zarar 
vermeyeceği ve kullanılmasına da mani teş
kil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakil daire veya işyeri halinde kullanıl
ması mümkün olan kısımlarına, belediye encü
meni kararıyle kullanma izni verilebilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edilmiş 
bulunan 16 nci maddeye ait metni oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu suretle 16 nci madde metni 
Millet Meclisinden geçtiği şekilde kabul edile
rek kesinleşmiştir. 

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

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

B) Kat adedi, yüksekliği, derinliği, bahçe 
içinde veya dışındaki çıkma ve çıkıntıları, 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarla
rına, karayolu ve demiryolu -mihverlerine, ta
rihî ve bediî kıymeti bulunan eski eserlere ve 
arkolejik sahalara olan mesafeleri, 

D) Parsel cephesi ile parsel eb'adı ve bu 
parseller içerisinde yapılacak binalara verilecek 
azamî inşaat sahası, 

E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, 
bahçe duvarlarının şekli ve eb'adı, 

F) Kanalizasyon tesisleri, yapıların bu te
sislerden hangi şekil ve şartlarla faydalanacak
ları, 

G) Bina ve tesislere ait diğer hususat, 
H) Kooperatiflerce yaptırılan, kat karşılığı 

ve sair şekillerde müteahhit eliyle yapılan veya 
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yaptırılan veya 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sa
yılı Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre inşa 
edilen yapılarda belediye, mal sahipleri, fennî 
mesul, müteahhit ve her ne suretle olursa olsun 
yapının bazı kısımlarını veya bir miktar hisse
sini alan diğer ilgililer arasında gerek 6785 sa
yılı Kanun, gerekse diğer kanunların icabı ola
rak bulunması gereken belli başlı münasebet
ler, 

Hazırlanacak nizamname ve talimatnameler
de belirtilir. 

Yukardaki a, b, c, d, e, f ve g bentlerin
de belirtilen hususlarda, imar planlarında ak
sine bir açıklama bulunduğu takdirde plan
daki esaslara uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Buyurun Sayın Komisyon. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, bent
ler, orijinal metinde küçük harflerle harflendi-
rildiği halde burada büyük harflerle gösteril
miştir, düzeltilmesini istirham edeceğiz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, küçük harf 
olarak düzelttik. 

Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Karma Komisyonca yeniden tanzim edilmiş 

bulunan 25 nci maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — A) Tasdikli halihazır hari
tası bulunmayan belediyelerin halihazır hari
talarını veya imar ve İskân Bakanlığınca uy
gun görülen hallerde, bu Bakanlığın tayin ve 
tespit edeceği vasıtalara uygun olmak şartıyle 
hava fotoğraflarını, 

Nüfusu 5 000'i aşan veya nüfusu ne olursa 
olsun ilçe merkezi olan belediyelerden imar 
planı bulunmayanlarının, belediye meclislerin
ce tespit edilecek belirli yolların yol istikamet 
planlarını, 

Nüfusu 10 000'i aşan belediyeler ile nüfusu 
bu miktardan az olduğu halde il merkezi olan 
veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından 
plana ihtiyacı bulunduğu imar ve iskân Ba
kanlığınca tespit edilen belediyelerin imar plan
larını ve kanalizasyon projelerini yaptırmaları 
mecburidir. 

B) İmar ve iskân Bakanlığı lüzumlu gör
düğü hallerde, umumî hayata müessir âfetler 

dolayısıyle veya gecekondu Kanununun tatbi
ki maksadıyle yapılması gereken planların ve 
plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi 
ilgilendiren metropolite imar planlarının veya 
içerisinden veya civarından demiryolu veya 
karayolu geçen veya havayolu veya denizyolu 
bağlantısı bulunan belediye veya köy hudutları 
içindeki veya dışındaki veya sair yerlerdeki is
kân ünitelerinin veya diğer sahaların imar ve 
yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmı
nı, ilgili belediyelerin veya diğer idarelerin bu 
yolda kararlarına lüzum kalmaksızın yapmaya 
veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

C.) Bina ve haritalara ait nirengi, poligon, 
niveiman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çı
karılması veya tahribedilmesi yasaktır. Bunlar 
çıkarıldığı, tahribe dildiği veya yerleri değiştiril
diği takdirde, belediyeler bunları eski haline 
getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınması
na ve imar planlarının tatbikatına memur edilen 
vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesindeki selâhfyeti haizdir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Aynı tashihat bu mad
dede de yapılacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, bunda da tertip 
hatası olarak büyük A, B, C harfleri yazılmış, 
düzelttik. 

Karma Komisyonca yeniden tanzim edilmiş 
bulunan ve biraz evvel okunmuş olan 26 nci 
maddeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

imar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren imar planlarının hazırlanmasında ve 
kabulünde ayrıca belediye meclislerinden ka
rar alınmasına lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet planları imar ve iskân 
Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe 

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

Bir amme hizmetinin görülmesi maksadıyle 
resmî bina ve tesisler için imar planlarında yer 
ayrlıması veya bu maksatla değişiklik yapıl
ması gerektiği takdirde, durum valilik kanalı 
ile ilgili belediyeye yazı ile bildirilir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra 
yapacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en 
geç 3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet 
zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, 
belediye meclisi kararma lüzum kalmaksızın, 
imar ve İskân Bakanlığının uygun görüp tas
dik ettiği plan veya değişiklik teklifi kesin
ledir. 

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

imar ve yol istikamet planlarının ve bun
lar üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şe
kilde hazırlanacağı, planların aleniyetini temin 
etmek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı ka
rar alınmasını önlemek maksadıyle, gerekli ka
rarlar alınmazdan önce ve alındıktan sonra be
lediyesince yerine getirilmesi lüzumlu diğer 
hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapıla
cak tetkik ve tasdiklerin esasları talimatname
de belirtilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiş 
bulunan 29 ncu maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Burada, 35 nci maddenin kesinleştiği ifade 
edilmektedir. ISayın Komisyon bu hususu açık
larlar mı? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım; 

35 nci madde Millet Meclisinde kabul edil
diği şekilde ve Cumhuriyet Senatosunca da ay
nen benimsenmiştir. Ancak, bir tabı hatası ola
rak «belediyeye ödeyenlere» tabiri yerine, sa
dece «ödeyenlere» yazılmış. Yrce Meclis bun
dan dolayı arada fark olduğu zehabına kapılmış 
ve 35 nci maddeyi bu değişiklikten dolayı Kar
ma Komisyona intikal ettirmiş, Karma Komis
yon da, anazabıtları tetkik etmek suretiyle 
bu iki metin arasında hiçbir fark olmadığı an
laşıldığından kesinleşmesi lâzımgeldiği kanaati
ne varmıştır, arz ederim. 

BAŞKAN — Karma Komisyon, metinler 
arasında mana bakımından bir fark olmadığı, 
her iki Meclisin kabul ettiği metnin aynı oldu
ğu görüşüne varmıştır. Yani bu durumda mad
de kesinleşmiş sayılmaktadır. Karma Komis
yonun görüşü raporla bu şekilde geldiği için 
Genel Kurulun tasvibine sunmayı lüzum görü
yorum. 

Aksine bir görüş var mı efendim? Hangi 
anlamda olursa olsun, ister kelimeler arasında, 
ister manaya taallûk eden bir fark olsun, böy
le bir farklılaşma görülerek komisyona iade 
edilmiştir. Komisyon da bu farkın anlama inti
kal etmediğini ve bir tabı hatası olduğu neti
cesine vararak kesinleştiği sonucuna varmıştır. 

O itbarla 35 nci maddeye ait komisyon gö
rüşünü Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyonun 
35 nci maddeye taallûk eden ve kesinleştiği, 
maddenin her iki metninin de aynı olduğu şek
lindeki görüşü Genel Kurulca da kabul edil
miştir. 

Bu suretle de Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan metin 35 nci madde içinde kesin
leşmiş bulunuyor. Biraz evvelki maddede Kar
ma Komisyon metninin kesinleştiği gibi. 

39 ncu madde Karma Komisyonca metinden 
çıkarılmıştır. Bu konuda söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

O halde bu maddenin metinden çıkarılması 
hakkındaki Karma Komisyonun görüşünü tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir ve 39 ncu madde me
tinden çıkarılmıştır. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet planla
rına göre hazırlanan parselasyon planları ya
pılıp, belediye encümeninin (Ankara'da İmar 
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idare Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay 
müddetle belediye dairesine asılır, alâkalılara 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olu
nur. Tashih edilecek planlar da aynı hükme ta
bidir. 

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

Katileşen parselasyon planları tescil edil
mek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daire
ler alâkalıların muvafakatini aramaksızın, si
cillerini bu planlara göre re'sen tanzim ve te
sis ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Karma Komisyonca yeniden tan
zim edilmiş bulunan 45 nci maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiş ve bu suretle 45 nci mad
de Karma Komisyonun kabul ettiği şekilde 
kesinleşmiştir. 

Bu maddeleri ihtiva eden, Karma Komisyon
ca kabul edilmiş bulunan ve biraz evvel okut-
tmuş olduğumuz 1 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci 
madde Karma Komisyonca kabul edildiği şekil
de kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Ek 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek Madde 7. — Deniz, göl ve nehir kenar

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

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin 
şartlarına ve mahallin özelliğine, göre, imar ve 
iskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile tespit ve ilân olunan sahalara ait 
imar planları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeriti içerisinde kaiLaı bilumum ara
zi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, 
bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve 
bu binaların kullanma şekillerine dair esaslar 
imar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak tali
matnamede belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde yu
karda sözü geçen İmar planı esaslarına ve ta-

j limatname hükümlerine aykırı tatbikat yapıla
maz. 

i Bu şerit içinde bulunan ammeye ait binalı 
| ve binasız arazi ve arsalar özsı mülkiyete in

tikal ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde deniz
den doldurma ve bataklık kurutma suretiyle 
özel mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanıla
maz. 

BAŞKAN — Ek madde 7 Millet Meclisi 
metni Karma Komisyonca aynen kabul edilerek 
tanzim edilmiştir. 

'Bu konuda söz isteyen sayın üye? Yok. 
Karma Komisyonun biraz evvel okutmuş oldu
ğum ek madde 7 sini Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek 8 nci maddeyi okutuyorum, 
Ek Madde 8. — Belediye hudutları ve mü

cavir sahalar dışında bulunup da bölge planla
ması veya sınai veya turistik ehemmiyeti ba
kımından veya ulaşım yolları ve bunların em
niyeti veya civarının yerleşme nizamı dolayısıy-
le imar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, 
adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname 
esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur. 

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

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

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, planda 
veya taminatnamede belirtilen ölçü ve şartlara 
uyması mecburidir. 

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

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen 
veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden 
sonra yapılıp da yukarda sözü geçen plan ve 
talimatname hükümlerine uymayan yapılar, va
liliklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri 
tarafından en geç bir ay içinde mümkünse dü
zeltilir, değilse yıktırılır. 
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e) ikmal olunan yapıların kullanılabilmesi 
için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
kullanma izni alınması lâzımdır, 

f) Valiler bu sahalar içinde talimatname 
esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisin
de sahiplerince düzeltilmeyen tatbikatı veya 
yıktırılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım 
gideri sonradan yüzde on fazlasıyle sahibinden 
alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya 
ve bu maksatla yapılacak harcamaları özel ida* 
re bütçesinden karşılamaya seUhiyetlidir. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 
sayılı İl idaresi Kanununun kendilerine vermiş 
olduğu selâihiyetlerden faydalanırlar. 

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

i) Yukardaki bentlerde belirtilen husus
lar; belediye hudutları içerisinde yapılan tat
bikat sırasında 6785 sayılı Kanunun ilgili hü
kümlerine göre belediye encümeni kararı alın
masını gerektiriyorsa, bu maddenin tatmik edil-
diğ yerlerde bu karar; il idare kurullarınca 
alınır. 

j) Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden 
belediye hududu ve mücavir sahalar dışında 
bulunanları hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Ek madde 8 Karma Komisyon
ca yeniden düzenlenmiş bir metindir. Bu metni 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Ek Madde 9. — Belediye hudutları veya 

mücavir sahalar içinde olup da, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamen mun-
tafî ve münhedim olarak varlıklarını kaybetme
miş bulunan gedik ve zeminler* 11 Ocak 1963 
tarihli ve 141 sayılı Kanun hükümleri gere
ğince tasfiye olunurlar. 

Şu kadar ki, bu maddeye göre yapılacak 
tasfiyelerde tayin edilecek zemin hakkı bedeli; 
taallûk ettiği gayri menkulün son umumî ver
gi tahririndeki kıymetinin yirmi mislidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Bu madde de Karma Komisyonca 
yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et

i l . 7 . 1972 O : 1 

mey enler.. Ek madde 9'da Karma Komisyondan 
geldiği şekilde biraz evvelki ek maddeler gibi 
Meclisimizce kabul edilerek kesinleşmiştir. 

Kanununun tümünün kesinleşmiş olması ne
deni ile Karma Komisyon Başkanı Sayın ilhan 
Ersoy, teşekkür mahiyetinde bir açıklamada bu
lunmak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Ersoy. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
C;ESOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Çeşitli zamanlarda Parlamentoya intikal et
miş olan kanun teklifleri, Anavasa Mahkeme
sinin imar Kanununun bazı maddelerinde 
yapmış olduğu değişiklikler, meslek teşekkülle
rinin 22 - 24 Ocak 1962'de tanzim etmiş olduk
ları meslekî seminerler, 28 Mayıs ile 1 Haziran 
1962 tarihleri arasında toplanan ikinci Büyük 
imar Kongresi, Türk Belediyecilik Derneğinin 
16 - 18 Kasım 1968 tarihleri arasında yapmış ol
duğu 8 nci Büyük Kongresi ve nihayet Türkiye 
ve Orta Doğu Âmme İdaresinin, içişleri Bakan
lığının, İmar iskân Bakanlığının, Türk Beledi
yecilik D emeğinin bazı teşekküllerle müştere
ken veya ayrı ayrı yapmış olduğu bölgesel top
lantı, seminer ve benzeri topluluklarda ileri sü
rülen fikirler, İmar Kanununun aksaklığını be
lirten teklifler, hepsi dikkate alınarak hazırlan
mış olan ve Yüce Parlamentoya 'intikal ettiril
miş olan kanun tasarısının Millet Meclisinde 
yapılan görüşmelerinden sonra Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklik üzerine yeni baş
tan konuşulması ve nihayet 12 maddesinin bu
gün yüksek huzurlarınızda son görüşülmesi ya
pılarak kanunlaşması karşısında müsaade bu
yurursanız, kabul buyurduğunuz maddeler ve 
bu maddelerle ayrılması mümkün olmayan, bir 
bağlantı teşkil eden diğer maddeler hakkında 
kısaca getirilen yenilikleri belirtmek ve Yüce 
Heyetinize bu yardımlarınızdan dolayı şükran
larımızı arz etmek istiyorum. 

Muhterem -arkadaşlarım; 

Bu tasarı ile her şeyden önce 6785 sayılı 
imar Kanununun tatbikatında görülen aksak
lıkların giderilmesi ve yine tatbikatta görülen 
boşlukların doldurulması istenmiş ve bunlar ya
pılırken de kanun ve nizamlara riayetkar, say
gılı vatandaşa elden gelen bütün kolaylıkların 
gösterilmesi; buna mukabil nizamlara aykırı 
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davranışları önleyen hükümlerin daha da tak
viyesi yoluna gidilmiştir. 

Bu arada imar işlerinde bulunması lâzımge-
len aleniyet, yani açıklık; sürat, yani çabukluk 
ve nihayet iyi niyet, yani olumluluk üzerinde 
hassasiyetle, hem komisyonlarda ve hem de Yü
ce Heyetlerde durulmuştur. 

Bölgesel şartlara göre dikkate alınması lâ-
zımgelen seyyaliyet yanında, yeknesaklığın sağ
lanması mümkün olan hallerde bunun da gerek
tiği şekilde değerlendirilmesi yoluna gidilmiş
tir. Son yıllarda hızla gelişen şartların sanayi
leşmeye ve bunun tabiî neticesi olan şehirleşme
ye kayan yurdumuzun bu durumu ve imkânları 
göz önünde bulundurulması suretiyle, millî plan 
ilkelerine ve bölge planlama çalışmalarından el
de edilecek verilere uyulmak suretiyle, imar hu
kukunun bir bütün olarak (bütün diğer medenî 
memleketlerde olduğu gibi) yeni baştan ele alın
ması ve bu şekilde değerlendirilmesi zaruridir. 
Bu, esas itibariyle kanun tasarısının gerekçesin
de de, komisyon raporlarında da geniş ölçüde 
yer almıştır. 

Kabul buyurduğunuz kanun esas itibariyle 
5 maddeden ibarettir. Birinci maddesiyle tmar 
Kanununun 22 maddesi değiştirilmekte, ikinci 
maddesi ile bu kanuna yeniden 9 madde eklen
mekte, üçüncü maddesiyle İmar Kanununun 3 
maddesi ve 1351 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sindeki bir hüküm yürürlükten kaldırılmakta
dır. Diğer iki madde, 4 ve 5 nci maddeler ise yü
rürlük maddeleridir. 

Bu kanunda, elbetteki 6785 sayılı Kanunun 
diline uyulması lâzımgeldiğinden, terimlerin 
büyük ölçüde eski terimler tercih edilmek sure
tiyle kullanıldığını söylemeden geçemeyeceğim. 

Kanunla getirilmiş olan belli başlı hükümle
ri anahatlariyle şöylece özetlememe müsaade bu
yurmanızı rica edeceğim. 

Kasabalarımızın hali hazır harita ve İmar 
planı yaptırma işleri günümüzün ve hatta gele
ceğin gerçekleri göz önüne alınarak değerlendi
rilmiş, teknik ve malî imkânlarla yıllık iş ka
pasitesi üzerinde durularak özellikle küçük bel
delerde sadece plan yaptırmış olmak İçin imar 
planı yaptırılmasından vazgeçilerek, bu planla
rın tatbikine güçleri yetmeyecek belediyelerin 
imar planları fantezi bir belge olmaktan çıkarıl
mak istenmiştir. 

Küçük ve dolayısıyle maddî yönden güçsüz, 
fen elemanından mahrum, gelişme imkânları sı
nırlı belediyelerin tatbik imkânı bulunan belde
lere yönetilmesi yoluna gidilmiştir. Bazı istisna
lar dışında nüfusu 5 binden az olan beldelerde 
plan yaptırma mecburiyeti kaldırılmış, yol isti
kamet planı yaptırabilme imkânı da 10 bin nü
fusa kadar olan yerlere tanınmıştır. 

İmar ve iskân Bakanlığına; metropoliten 
planlama çalışmalarında, tabiî afetlerle ilgili ko
nularda, gecekondu tatbikatında, sahillerin 
planlanmasında ve daha bir kısım yerlerde plan 
yapma görev ve yetkileri verilmiştir, Tasdik 
formaliteleri bazı engelleri ortadan kaldıracak 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve bazı maddeler 
basitleştirilmiştir. 

Şehir ve kasabaların çeşitli ihtiyaçları ve bu 
arada her şeyin ötesinde sağlık bakımından bü
yük bir önem taşıyan yeşil saha ihtiyacı gere
ken önemle ele alınmış ve planlama sırasında 
dikkate alınacak en az yeşil saha miktarı kesin 
olarak hükme bağlandığı gibi, diğer tesisler 
hakkında da tüzük ve yönetmeliklere ışık tu
tulmuştur. 

'Sahillerin, gerek tatbikatta, gerekse halk 
efkârında bir spekülâsyon konusu haline geti
rilmiş olmaktan kurtarılması, düzensiz yerleş
me ve gelişmelerin kamu yararına ayları, de
nizden doldurma, bataklık kurutma gibi faali
yetlerin önlenmesi ciddî olarak ele alınmıştır. 

Getirilen hükümlerle deniz, göl ve nehir kı
yılarımızın planlaması ve bunlarla ilgili tatbi
katın da bir esasa bağlanması sağlanmaktadır. 
Bu önemli, önemli olduğu kadar da aktüel olan 
konuya temas etmişken, huzurlarınızda kısa 
bir açıklama daha yapmama müsaade buyurma
nızı rica edeceğim. 

Biliyorsunuz son yıllarda sahillerle ilgili 
konular iki noktada düğümlenmektedir. Bun
lardan birincisi sahillerdeki mülkiyet meselesi, 
diğeri ise nizamsız (gelişmelerdir. Kanaatimce 
mülkiyet meselesi, 4 Nisan 1926'da yayınlan
mış bulunan Medenî Kanunla halledilmiş bu hu
susta herhangi bir tereddüde mahal olmaması lâ-
zımgelir. Düzensiz yerleşme ve gelişmelerin önlen
mesine dair hükümlerin en müessiri ise, şu an
da getirdiği yenilikleri arz etmeye çalıştığım 
bu kanuna mevzu teşkil etmiştir, 

Gerçekten 6785 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği, bu kanuna göre hazırlanan İmar Nizam-
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namesinin tatbik edilegelmekte olduğu günler
den bu yana, imar planlarının tanziminde olsun, 
imar tatbikatında olsun, sahillerimize ayrı bir 
yer ve önem verilmeye çalışılmış; tatbikatta 
görülen bazı aksaklıkları gözönüne alan Hükü
metlerce zaman zaman lüzumlu kararnameler 
hazırlanarak tatbik mevkiine konmuştur. Bü
tün bunların yanısıra, içlerinde değerli arka
daşım, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker Beyin 
de bulunduğu, Parlamento üyesi bazı arkadaş
lar geçmiş yıllarda (Yanlış hatırlamıyorsam ilk 
teşebbüs 1968 'de olacak) Yüce Meclislere ka
nun teklifleri sunmak suretiyle, bu konuda ge
tirilmesini istedikleri yeni hükümleri değerlen
dirmek fırsatı da bulmuşlardır. 

Yüce Heyetiniz ve ona niyabeten görev ya
pan ilgili komisyonlar bu teklifleri gerektiği 
şekilde değerlendirerek bu kanunda yerini al
masına yardımcı olmuşlar ve Yüce Meclisler de 
ıbunu benimseyerek kanunlaşmasını sağlamış
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki sahiller
le alâkalı konuya Yüce Meclislerce, çok daha es
kiden, bu konu aktüel bir konu olup dillere 
deltan olmazdan çok daha evvel parmak basıl
mış, bu konu değerlendirilmiş ve nihayet ted
birleri de <bu kanunla getirilmek istenmiştir. Bü
tün bunlara rağmen, ilgili olan yetkili olan ve 
hattâ sorumlu olanların, sahiller konusundaki 
bu gayret ve neticelerden haberdar değilmiş gi
bi davranışlarını, konu üzerinde gereken hassa
siyeti gösteren yüksek makamlara bunlardan 
yeterince bilgi arz etmemiş olmalarını üzün
tüyle kaydetmeden geçemeyeceğim ve bunların 
zabıtta tescil edilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, belediye hudutları ve 
mücavir sahalar dışında bulunan ve bugün için 
belli bir nizama uyulmaksızın süratle gelişen 
bazı yerlerin, turistik önemi 'bulunan veya çe
şitli sebeplerle nizamsız gelişmesi arzulanmayan 
sahaların aynı şekilde bir nizama bağlanması 
husulsu da sahiller kadar önemli bir konu olarak 
değerlendirilmiş, bu maksatla yeni hükümler 
getirilmiştir. İSon günlerde neşriyatına çok sık 
rastladığımız, vatandaşı aldatan parselasyon 
hikâyelerinin bu sayede önlenebileceğini um
maktayız. 

Yolların kamuya zarar vermeyecek şekilde 
kullanılmasına, yaya kaldırımlarınm belediye

lere fazla malî külfet yüklemeksizin inşasına 
imkân veren hükümler getirilmiştir. 

İzmir ve civarındaki bazı beldelerimizdeki 
örf ve belde gedik hakları başta olmak üzere, 
çeşitli gedik ve zeminler yüzünden geniş ölçü
de engellenen imar tatbikatının bu engelleri de 
ortadan kaldırılmaktadır. 

Yüce Meclisteki muhterem arkadaşlarım ha
tırlayacaklardır; bu konu Meclisin geçmiş dö
nemlerinde yine ele alınmış, çeşitli komisyon
larca görüşülmüş, karara bağlanmış; fakat se
çim yılına girilmiş olduğu için Yüce Mecliste 
kanunlaşma fırsatı bulunamamıştı. Bugün ka
bul buyurduğunuz 9 ncu ek madde ile bu hu
sus da halledilmiş olmaktadır. 

Yıllardan beri gerek belediyelerin, gerekse 
bizzat mal sahiplerinin yeniden düzenlenmesini 
büyük bir ümit ve sabırsızlıkla beklemiş olduk
ları 6785 sayılı Kanunun 42 nci maddesi Ana
yasanızın ışığı altında ihya edilerek, belediye
lerin belde ve kamu yararına olan imar faali
yetlerini büyük ölçüde durdurmasına ısebebolan 
kararsız durum sona erdirilmiştir. Vatandaşın 
arazi ve arsasını plana ve nizamlara uygun şe
kilde parselleyip ihtiyaç sahiplerine arz etmesi
ne imkân sağlanmıştır. 'Böylece, hızla gelişen 
şehirlerin ve benzeri yerleşme yerlerinin artan 
arsa ihtiyacının doğru yoldan giderilmesi düşü
nülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, üç dakika için
de konuşmanız bitmediği takdirde bir saatlik 
süre bitiyor; konuşmanızı kesmek zorunda ka
lırım. Rica edeyim, o süreye sığdırın. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sadece Ankara'da son beş yıllık 
devrede nüfus artışı 303 000 'dir. Bu nüfus ar
tışı en azından 2 milyon metrekare parsel sa
hasına ihtiyaç göstermektedir .Yeniden piyasa
ya arz edilmesi lâzımgelen parselasyon, maale-
ssf, 42 nci maddenin tatbik edilememesi yüzün
den uzun süredir yerine getirilememiştir. 

Parselasyon işlerinin ilgililerin haberi olma
dan yapılmasını önleyen hükümler getirilmiştir. 
Büyük şehirler için şimdiden büyük bir prob
lem halini almış olan otopark meselesi halle
dilmiştir. 

Yurdumuzun sanat hazinesi mimarî ve tari
hî eserler külliyesinin korunması, bakımı, ona
rımı bakımından bazı hükümlerle teçhiz edilmiş
tir. 
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İmar tatbikatının ve programların vatanda
şı bir baraja tabi tutma yerine, çalışmalara yön 
verme aracı olarak kullanılmasını temin eden 
hükümler getirilmiştir. 

Yönetmelik hazırlama işleri İmar ve iskân 
Bakanlığına görev olarak verilmiştir. 

Yapı kontrol hizmetlerinin dikkat ve itma 
ile ele alınmasını sağlayıcı hükümler getirilmiş
tir. 

Nizamsız yapılarda cezalar mâkul hadlere 
çıkarılmıştır. Muvakkat yapılar konusu, yeni
den düzenlenmiş olan maddelerle bugünkü aksak 
durumdan kurtarılmaya çalışılmış ve memleke
timiz muvakkat bir yapı şantiyesi olmaktan 
çıkarılmıştır. 

Belediyelerle müteahhitler, fen elemanları 
ve mail sahipleri, hele hele daire ve işyeri alan 
vatandaşlar arasındaki sürtüşmeler, anlaşmaz
lıklar giderilmek istenmiştir. Nihayet, kapıcı
larımızın insan gibi yaşamasını temin eden hü
kümlerle de, kabul buyurduğunuz kanun tasa
rısında yer almak suretiyle, bu konuda bundan 
evvelki çalışmalarımıza bir yenisi katılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, imar ve iskâjı Bakan
lığına bu kanunla verilen görevlerin gerektiği 
şekilde yerine getirilmesini ;tüzük ve yönetme
liklerin, yukarda arz ettiğim esaslar dikkate 
alınarak, kısa zamanda ve tatbik edilir şekilde 
'hazırlanmasını veya değiştirilmesini, verilen 
ıbütün yetkilerin kamu yararı daima önplanda 
tutuı!'a7?ik en iyi şekilde kullanılmasını ve fa
kat herekle belediyelerimizin ve bütün vatan
daşlarımızın hak ve hukuna gerektiği gibi 
riayet olunmasını samimiyetle temenni ediyo
rum. 

Unutmamak lazımdır ki, 'Bakanlığa bir kı-
ısım yetkilerin daha verilmiş olması, topyekûn 
'belediyelerin (bunları isabetle kullanamadıkları 
manasına gelmez. Bu itibarla, tutum ve davra
nışları belediyelere karşı olmamalı, Bakanlık 
daima belediyelerin yanında bulunmalıdır. Mer
kezî otorite ile mahallî otoritenin birbirini des
teklemesi, tamamlaması sadece tatbikatı kolay
laştırmakla kalmayacak, muhtemel bir otorite 
zaafını da önleyecektir. 

Bütün kanunlar gibi imar Kanunu da, onu 
değiştiren 'bu kanun da, iyi niyetli, bilgili ,ehil 
ellerde arzu edilen müspet neticeleri, isabetli 
tatbikat örneklerini verecek, vermeye devam 
edecektir. 

Bu görüş ve anlayış içerisinde kanunun bü
tün ilgililere ve Yüce Milletimize hayırlı olma
sını yürekten dilerim. Göstermiş oldukları ge
niş müsamaha dolayısiyle Sayın Başkana ve 
muhterem arkadaşlarıma tekrar teşekkür eder, 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir saatlik çalışma süremiz 
bitmiştir efendim. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Öntedbir-
ler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek kuru
lan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/609) 
(S. 'Saym : 513) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Ön-
tedbirler kanunu tasarısının müzakeresine de
vam edeceğiz. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

deçen 'birleşimde üçüncü madde ile ilgili 
önergeleri okutmuştuk. Yeni fbir önerge gelmiş
tir, onu da okuttuktan sonra önergeleri işleme 
koyacağız. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Öntedbirler tasarısının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini öneririm.^ 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte, bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıstık
lığı ve benzeri meyva bahçeleri, kavaklık, 
okaliptüslük ve benzeri olarak kullanılan ta-
i'j.rn arazileri, ancak bu işlerde ehil olduğu bel
gelenen kimselere tevzi edilmek üzere bu ka
nunun kapsamı içindedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine 
göre okutarak işleme koyacağız. 

(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öner
geye katılıyorlar mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan bu hüküm Hükümet tasarısında 
zaten yoktu, komisyonda ilâve edildi; Hükü
met tasarısının kabulünü rica ediyorum. Buna 
katılırız. 

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 
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(Sakarya) — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılıyor. 

Üçüncü maddenin kanun metninden çıkarıl
ması hakkındaki önergeyi Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öner
geye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyorlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — önergemi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Kısaca arz etmek istiyorum. Toprak refor
munu ciddî olarak gerçekleştirebilmek bakımın
dan bu sayılanların -da, kanunun kapsamı içeri
sinde olması zarureti vardır. Çünkü, bahis mev
zuu, olan topraktır. Toprağın üzerinde şu veya 
bu masrafın yapılmış olması ile şunun veya bu
nun dikilmiş olması arasında bir fark yoktur. 
Nitekim Ibazı yerler ağaçlık haline, meselâ ka
vaklık haline getirilir, bazı yerde vatandaş ora
ya başka yerden toprak, gübre taşır, toprağı 
toprak haline getirir. 'Bununla, kavaklık haline 
getirilmesi arasında sonuç itibariyle bir fark 

yoktur. Yani oraya bir emek, bir para sarf edil
miştir. Birisi kavaklık haline, birisi daha iyi 
toprak haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece, toprak refor
mu yapabilmek için bütün toprakları bu refor
mun içinde görmek ve yukarda yapılmakta olan 
kanunun göstereceği mâkul sınırlar içerisinde 
de Anayasanın (hükümlerine uygun olarak top
rak reformunu gerçekleştirmek gerekir. Nite
kim Hükümet de, Hükümetler de bunu böyle 
görmüşler ve bu madde ile ilgili hükümleri ge
tirmemişlerdir. Nitekim biraz »evvel Sayın Ba
kan, «bizim tasarımızda böyle bir hüküm yok
tu» buyurdular. Buna karşı Sayın Komisyon 
Başkanının dünkü konuşmalarını dinledik. Bil
hassa Sayın Komisyon Başkanı, bu gibi yer
lerin tevzii edildiği zaman reform esnasında, 
ehil olmayan ellere tevdii suretiyle heder edile
ceğini ifade ettiler ve daha evvelki raporun, 
tasarının gerekçesinden okudular. 

Orada şöyle deniyordu: «Arazi dağıtımını 
öngören çeşitli kanunlara dayanılarak yapılan 
uygulamalarda, genellikle göçmenlerin ve bu ta
rım dalında bilgi ve görgüsü olmayanların, daha 
kolay ve daha az zahmetli oluşu veya eskiden kal
ma alışkanlıkları nedeniyle elmalıkları ve bağ
ları 'sökerek tarla ziraati şekillerini uygulama 
cihetine gittikleri ve büyük ölçüde millî serve
tin ziyama sebebiyet verdikleri (görülmüştür. 

Bendeniz, iki fikri, yani komisyon tarafm-
tan ifade edilen bu fikirle, toprak reformu fik
rini birleştiriyorum. Diyorum ki, bunlar, ön-
tedbirler kanunu bakımından kapsam içindedir. 
Yalnız, bunlar ehil olduklarını tevsik eden el
lere verilir. Meselâ bir zeytinlik, zeytinlikten 
anlamayan bir vatandaşa verilmez. Doğrudur, o 
gerekçeye katılmamak mümkün değil. Gerçi 
anakanunda 'birtakım diğer tedbirler var, bu
rada onlara girecek değilim, tedbirler var ama 
onların yanında bir zeytinliğin veya bir fıstık
lığın ehil olan adama verilmesi zarureti vardır. 
Aksi halde o millî servetler heder edilir. Ko
misyonun bu noktadaki görüşü doğrudur. 

Bendenizin önergesi bunu da telif eden bir 
önergedir. Zaten bunların hepsinin alınması ba
his mevzuu değildir. 'Herkesin gözünde bütün 
bunlar çıkarılıyor, alınıyor şeklinde gö
rülmektedir. Böyle değil, kanunun gös
terdiği sınırların ötesine aşan miktar
lar bahis mevzuudur. O da münakaşa konusu-
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dur. Eğer burada biz bu maddeyi böyle kabul 
edersek, orada da o miktarları buna göre ayar
lamamız mümkündür. Onun için, bu önergeye 
iltifat etmenizi istirham edeceğim. Gerçek bir 
toprak reformunu ancak böyle yapabiliriz. Ak
si halde toprak reformu yapacağız diye bir ka
mın çıkaracağız, fakat hiçbir şey yapamayaca
ğız. Çünkü, bu maddenin tatbikatında bu fıstık
lıklar, narenciye bahçeleri, okaliptüslükler ve 
kavaklıkların miktarının ne kadar olduğunu da 
bilmek lâzımdır. Yani tevzi edilecek, depolanan 
arazi ne kadar kalıyor şu kanunu çıkardığımız 
zaman? Yoksa, biz bir kanun yapıyorum, şun
lar alınacaktır diyoruz, fakat bunların uygula
masına geçtiğimiz zaman bakıyoruz ki, dağıtıla
cak arazi yok veya yok denecek kadar az. Böy
le bir ihtimalle karşı karşıya kaılabiliriz. Bu, 
Parlâmentomuz bakımından da üzüntü verici 
bir hâdise olur. Onun için bu önergeme iltifat 
etmenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
madıklarını ifade etmişlerdir, önerg'eyi Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.,) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAKKI 

TEZİI'EI, (istanbul) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kata

mıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Kay
seri Milletvekili Mehmet Yüceler'in önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Dün de belirttiğim gibi, bu konuda vermiş 
olduğum önergede; bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, antepfıs-
tıkhğı ve benzeri meyve bahçeleri ile kavaklık 
olarak kullanılan tarım arazilerinin bu kanu
nun kapsamı dışında kalmasını öneriyorum ki, 
komisyon 6, 7, 11, 12, 13, 14 ve 21 nci maddeler 
hükümleri hariç, bu kanunun kapsamı dışında
dır demişti. 

Biz de, bazı yetkililerle yaptığımız temaslar 
neticesinde, bu konuda ilâve ettiğimiz 8. 9, 10, 
18, 20 nci maddelerin de bu kapsamın dışında 
kalması için ricada bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan Sayın Reşit Ülker arkadaşımız ve kısmen 
de Komisyon Başkanı, dün, bağ ve bahçenin 
toprak reformu dışında kalmasının, toprak re
zervi yönünden sakıncalarını arz ettiler. Biz bu 
reservi bir parça daha temin edebilmek için bu 
önergeyi bu hale getirdik. Yani önergemle bu 
maddeyi bir parça daha genişletmek istiyo-

I rum, 
Eski Tarım Bakanı Sayın Orhan Dikmen'in, 

içel Bağımsız Milletvekili Sayın Celâl Kargı-
I lı'nın önergesine verdiği bir cevaba ve sonradan 

bu önergenin muhtevasına benzer şekilde Ta
rım Bakanlığından ve istatistik Genel Müdür
lüğünden alınan bir rakama göre de, - tarifi yö
nünden sebzelik de bu bağ, bahçenin içindedir 
aslında. Aynı kürsüye tabidir. Onu atıyorum -
bağ; 845 000 hektar, meyvelik 1 019 000 hek
tar zeytinlik; 721 000 hektar olmak üzere iki, 
üç milyon hektar ediyor bu arazi. 

Arkadaşlarımız, - bütün milletvekili arka
daşlarımız diyebilirim - komisyonlarda ve bil
hassa Bütçe ve Plan Komisyonunda bunu şikâ
yet ederiz; Türkiye'de envanterimiz yoktur ve 
bu envanter olmadığı için bugün bir toprak re
formunun gerçekleştirilmesinde, arazilerimizi 
sarahaten bilemediğimiz için istatistik Genel 
Müdürlüğünün veya ondan evvel Tarım Bakan
lığının sondaj usulü ile elde etmiş olduğu ra
kamlarla durum bize ifade edilmektedir. 

Ama bugün bir toprak reformunun yapıla
bilmesi için arazilerin, üzerinde yapılan ziraatin 
çeşitliliğine göre tadadı mümkün değildir arka-

I daşlarım. Bu söylediğimiz rakamları, başka bir 
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arkadaşımız eğer başka bir literatürden veya 
mehazdan temin ederek burada ifade etmişse, 
itirazı çok güçtür. Çünkü bilinmemektedir, bu
nu itiraf edelim. Bir arkadaşımız bir rakam 
sorduğu zaman, rahatlıkla; «şu kadardır» de
memiz mümkün değildir. 

Onun için, bu toprak reformunun yapılışın
da Hükümet bir gayret içindedir. Gerek İsta
tistik Genel Müdürlüğünün, gerek Tarım Ba
kanlığının ve gerekse Köy işleri Bakanlığının 
bu konuda birçok etütleri vardır. Sondaj usulü 
ile elde edilmiş rakamlar vardır ve bu rakam
ları elde etmek ve bugün Türkiye'de zeytinlik
ler, fındıklıklar, bağ' ve bahçeler şu kadardır 
demek mümkün -değildir. 

Örnek olarak veriyorum, bugün çay tekel 
maddesidir, ruhsata göre yapılmaktadır. Tekel 
Bakanlığının bugün kanunen vermiş olduğu 
ruhsat miktarı 265 000 dönümdür. Bu, bir ka
rarname ile 300 000 dönüme çıkarıldı. Ama ben 
size ifade ediyorum, 400 000 dönümlük çay bu
gün tamamen plantasyon haline gelmiştir. Dü
şününüz, ruhsata tabi tutulanın rakamı böyle 
olursa; ruhsatın dışında bulunan zeytinlik, bağ, 
elma, armut şeftali, narenciye ve saire yapımın
da elbeteki çok daha değişik rakamların ortaya 
çıkacağı muhakkaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bu rakamları vermek
ten kasdım şu : Toprak rezervi bulmak için, bu 
maddelerde göstermiş olduğum, yani 8, 9. 10, 
18 ve 20 nci maddelerdeki bu hükümlerinin de 
hariç tutulması gerekir. 

Sayın komisyon buna iştirak etmiyor, Hü
kümet de etmiyor. Bir Hükümet düşününüz, 
Hükümet diyoruz ki, toprak reformu yapmak 
istiyor musunuz? Bunda samimî görünüyorsu
nuz ve samimisiniz. Toprak rezervini elde ede
bilmek için de şu, şu imkânlar gerekir. Hayır 
ben o imkânları istemiyorum ve ben toprak re
formunu yapacağım ve gerektiği şekilde bir 
toprak rezervini bulacağım. Mümkün değil ar
kadaşlarım, samimiyetle ilgisi yoktur. Burada 
bütün arkadaşlarımız, bütün gruplar çaba sarf 
edecek, bir imkân bulacak, ondan sonra siz; 
toprak rezervini çoğaltacak bir maddeyi, bir 
fıkrayı getirdiğimiz zaman, hayır diyeceksi
niz. 

Dünde söylediğim gibi, orman konusu üze
rinde bulunan teklifimizle bugün 51 milyon dö
nüm arazinin elde edilebileceğini, mevcudoldu-
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ğunu Toprak iskân Genel Müdürlüğü ifade et
mektedir. Hazineye aidolanlar ve toprak ka
dastrosundan sonra çıkacak olan rakamlardan 
anlaşıldığına göre 51 milyon dönüm arazi çıka
bilecek diyoruz. Bununla 600 küsur bin toprak
sız ailenin topraklandırılacağı ifade edilmekte 
az topraklı 800 bin ailenin de topraklandırılaca
ğı söylenmektedir. Biz burada iki ailenin, üç 
ailenin kırsal toplumda, biraz daha toprak sa
hibi olmasına çaba sarf ederken, şu veya bu şe
kilde bulunan tedbirlerin dışında siz tedbir alıp 
«Toprak reformu yapacağız» diyorsanız, bu 
mümkün değildir arkadaşlarım. 

Önergeme iltifat ederseniz memnun olurum. 
Biraz daha bu rezevlerin artırılması için imkân 
sağlanmış olur, saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, söz mü istiyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkan, izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önergenin iza
hı sadedinde söz verdim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yeterliğe da
hildir, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili müzakere bitti. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclise izahat vermek için söz istiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Şener. 
Şimdi konu şu; biz önergeyi okuttuk, ko

misyon katılır veya katılmaz, ifade ettiler. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon 

konuşursa bana söz hakkı doğar. Kifayet hep
sine şâmildir, o kadar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Şimdi Sayın 
Başkanım, söz hakkının doğmasını önleyecek 
hiç bir vasıta yok, buna da imkân vermemek 
lâzımdır, 

Yalnız. Sayın Ahmet Şener ile tam bir mu
tabakat halindeyiz. Kendisine teşekkür için söz 
almak istiyorum. Sayın Şener tespit edememiş
ler, bizim verdiğimiz takrir kendi arzusu istika
metinde neticeyi sağlayacaktır. Bunu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, önergeye katıl
madığınız hususunu... 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — işte bu mana
da Sayın Şener'in önergesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekinel, öner
geye katılmadığınız hususundaki beyanınızı te
yit mahiyetinde mi bu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet efendim, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, tamam oldu, 
teşekkür ederim. 

Efendim, önergeye Hükümet ve komisyon 
katılmadığını ifade ettiler, önerge sahibi izah 
etti, önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı istanbul Millet

vekili ismail Hakkı Tekinel'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko

misyonun vermiş olduğu önerge maddenin tam 
tadili mahiyetindedir. Bu bakımdan bu önerge 
üzerinde söz istiyorum. Eğer vermek imkânı 
yoksa yerimden arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay bir dakika. 
Usulün içinde kalmak kaydı ile alabildiğine 

bütün arkadaşların fikirlerini açıklamalarını 
arzu ederim. Ancak usulümüz şu... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika arz edeyim efen
dim. 

Maddenin müzakeresi bitti, çeşitli arkadaşla
rın önergelerini okuduk, zannediyorum ki, şim
diye kadar ki, önergeler reddedildi. 

Şimdi bir de Komisyon Başkanı ismail Hak
kı Tekinel'in verdiği bir önerge var. O önergeyi 
okuttum, o önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılır) o -sa 

!IUHHÂM öZGrÜNES (içel) — Komisyon 
ai?na veremez ki. 

BAŞKAN — Arz edayım, 
Katılmazsa önerge sahibi önergesini müc-

melen izah etme hakkını tanıyacağız. Elimiz
deki, uymaya mecbur olduğumuz içtüzük bu. 
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BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyon Başkanı böyle bir değiştirge önergesi 
verme yetkisine sahip değildir, içtüzük mad
de 44; «Mazbatası müzakere olunan bir e>*ıcü-
m-rşıin asası veyahut encümen namına müda
faaya salâhiyattar mazbata maharriri veya bir 
âza encümenlere tahsis olunan masanın başın
da bulunurlar. 

Nisap bulunmadığı takdirde, encümen na
mına söz söyleyen zat yalnız maddenin encü
mene iadesini teklif edebilir.» diyor. 

Şimdi Komisyon Başkanı, bu görüşünü ko
misyonda mütalaa ve müzakere etmeliydi ve 
böyle bir teklifi, değiştirge önergesini komis
yonun ekseriyetinin görüşünü aldıktan sonra 
Divan vermek selâhiyetini sahiptir. Komis
yon yukarıda bir müzakere yapacak, kendi 
fikrini komisyonda belki kabul ettiremeyecek 
ve sonra komisyonun ekseriyetinin mevcudol-
madığı bir yerde Komisyon Başkanı bir de
ğiştirge önergesi verecek ve kendinin verdiği 
değiştirge önergesine kendisi iltifat edecek bu, 
olmaz. Bu, içtüzük hükümlerine aykırıdır 
İSaym Başkan. Böyle bir değiştirge önergesi 
veremez. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Asutay, Komis
yon Başkanı, komisyon adına komisyon kararı 
olarak bir talep getirse, buyurduğunuz şekil
de, komisyon kararının mevcudolup olmadı
ğını araştırmak lüzumu doğar. Ancak Komis
yon Başkanının aynı zamanda Parlamento
nun bir üyesi olması nedeniyle, her üye gibi 
onun da bir değiştirge önergesi vermek hakkı 
olduğu gibi, bunu her hangi bir üyenin de 
tskabbül etmesi suretiyle, buyurduğunuz bu 
sakıncayı bertaraf etmek yolu mevcut. 

Bu itibarla bu sadece Komisyonun değil, 
sadece Komisyondaki bir üyenin veya bir 
başkanın verdiği bir önergedir. Bu önerge, 
diğer önergeler gibi Genel Kurulun kabulü 
veya ademi kabulüyle bir değer kazanacak, 
bir sonuca bağlanacak. Bunda usule aykırı 
bir husus yok, zannediyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (istanbul) — 
Sayın Başkan, önergede «Komisyon .Başkanı» 
diyor, «istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
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kinsl» demiyor. Komisyon Başkanı deyince, 
komisyonu ilzam eder önerge. 

BAŞKAN — O mahiyette bir şeyi komis
yon kararı olarak kabul edemeyiz zaten. 

BUEHANETTİN ASUTAY (istanbul) — 
Altında «Komisyon Başkanı» yazıyor. 

BAŞKAN — O mümkün değil, efendim. 
•Sayın Komisyon, öyle bir iddianız var mı 

efendim, komisyon adma mı veriyorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Müsaade eder-
misiniz, arz edeyim? 

BAŞKAN — Evvelâ, komisyon ad'jna mı ve
riyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Komisyon 
adına veriyorum, efendim. 

BAŞKAN — O zaman komisyon kararı... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, komisyonda biz üyeyiz. Böyle bir önerge
ye katılmıyoruz, bundan haberimiz yok. 

(Gürültüler ve gülüşmeler.) 
BAŞKAN — Sayın Tekinel, bu takdirde mad

deyi geri alın, yol o, biliyorsunuz ki, bunu usu-
11. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben böyle müzakere usulü görmedim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, izah edeceğim. Bi
zim beyanımızı aldıktan sonra usul meselesini 
ileriye sürme hakkınız doğar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
11 seneden beri bu Parlâmentoda bulunmuş bir 
arkadaşınız olarak birçok görev almış bulunu
yorum. Bu konuda bir usulsüzlük görmüyorum. 
Bu istikâmette Komisyon adına her zaman tek
lif yapılabilir, İçtüzük hükümleri bunu ifade et
mektedir. 

BAŞKAN — İfade etmek istediğimiz husus 
şu: Madde her zaman Meclisin kararı ile size 
iade edilebilir. Komisyonunuz toplanır, madde
yi değişirir, şimdiki şekliyle getirir, bunu esas 
müzakere şekli olarak biz de kabul ederiz. Bu 
usul mevcut. Ama bunun dışında maddeyi geri 
almadan bir önerge ile meselenin Komisyon 
adma getirilmesi diye bir hüküm varsa, o takdir
de ben sizden, Komisyon kararının, Komisyonun 
yeni toplantısının müzakeresinin metnini iste
mek gibi bir durumla karşı karşıya kalırım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Müsaade eder 
raisiniz, kürsüden konuşayım. Kürsüyü serbest 
bırakınız konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Usul bakımından bir hata mı 
görüyorsunuz efendim? Eğer usul müzakeresi 
istiyorsanız açayım efendim. Tatbik ettiğimiz 
müzakerede bir hata varsa, usul müzakeresi aça
yım. Bu konuda Başkanlığın usul bakımman ha
tası mı var? Böyle bir şey varsa buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
mesele önerge meselesi değildir. 

BAŞKAN — Bu konuda Komisyon Başkanı 
olarak bir önerge takdim etmeye yetkili olduğu
nuzu ve verilen önergenin Komisyon Başkanı 
olarak muamele görmesini istiyorsunuz. Hükü
met ve Komisyon katılsın veya katılmasın sizin 
bu önergeyi izalh etmek arzusunda olduğunuzu 
ifade ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurun, kürsüyü açın arkadaşlarımın 
hepsi tatmin olsunlar, rahatça konuşup duru
mu izah edeyim. 

Mesele şudur, bir teknik Komisyon bir ko
nuda izahat verirse iş aydınlığa kavuşur herkes 
de vermiş olduğu reyin manasını daiha iyi na-
lar. Bu itibarla arkadaşlarımız neye oy veri
yor, neye vermiyor, bunun izahını yapmak bize 
düşer. Müsaade edin bu görevi yapalım da bir 

yanlış anlamaya meydan vermeyelim. Ayniyle 
söylüyorum, Sayın Şener'in önergesinde istenen 
hususlar aynen burada vardır. Bu bakımdan mü
saade buyurun da.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Usul 
müzakeresi mi açacaksınız Sayın Başkan Biz 
de görüşmek istiyoruz aynı noktada. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önergedeki «Komisyon Başkanı» ibaresini lütfen 
çıkarın, önergeyi şahsım adına vermiş oluyo
rum. Bu bakımdan önergeyi izah için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bir dakika Sa
yın Tekinel. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben önergeyi tekabbül ediyorum. 

501 — 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 O : 1 
BAŞKAN —' Bir dakika sayın arkadaşlarım. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Mecliste 

yetkili bir Komisyon Başkanının konuşturulma-
dığmı ilk defa görüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanına 
böyle bir önergeye katılıp katılmadığını sordu
ğum zaman, katıldığını çıkar izah eder, katıl
madığını çıkar izalh eder. Bu hakkı var. Benim, 
böyle bir hakkının olup olmadığı hususunda 
bir tereddüdüm yok. Anlaşamadığımız husus
lar var, böyle bir sonuca varmayın lütfen. 

Şimdi, o halde okuttuğum bu önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılıyoruz. 
Neden katıldığımızı izah etmek için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, katılma sebe
bini izalh için siöz istiyorsunuz. 

Buyurun. 
BURHANETTİN ASüTAY (İzmir) — Ken

di önergesine kendisi katılıyor, bu olmaz Sayın 
Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yanlış, Sa
yın Başkan, tatbikat öyle değil. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bu usulî meseleyi.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekinel, bir 
saniye müsaade edin. 

içtüzük, gerek Hükümetin, gerek Komisyo
nun üyelere tercihan, her an, her konuda ve ön
celikle söz hakkına sahiboldnğunu sarahaten 
zikretmiş. Bir önergeyi üye olarak verebilir, 
Komisyon üyesi olarak veya herhangi bir üye 
verebilir. Verilmiş olan önergeye Hükümetin ve 
Komisyonun katılıp katılmamak hakkı var, 

katılıp katılmayış nedenini izah etme hakkı 
var. önerge sahibine gelince; önerge sahibine 
önerge sahibi sıfatıyle söz vermemiz, ancak 
önergesine Hükümetin ve Komisyonun katılma
mış •olma.ıı şartına bağlı. Onun dışında Hükü-
me'tin, Komisyonun katılıp katılmama nedenini 
izalh için hiçbir kayıt, hiçbir engel yok. Olsa, her
halde böyle bir mevcudolmayan hakkı istimal 
gibi bir hatanın içine Başkanlık düşmez. Endişe 
edilmemesini rica ediyorum, lütfen. 

Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, mesele şu: 

Birinci.. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Komisyon katıldı Başkan, Komisyona söz veri
yorsunuz. 

BAŞKAN — Katılış sebebini izah edecek 
efendim. 

CENGİ2HAN YORULMAZ (Ankara) — 
Katıldığı halde söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır. Komisyon bu öner'geye 
katılıyorum diyor. 

CENÖİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Konuşan Komisyon mu, yoksa kişisel görüşleri
ni belirtecek bir üye mi? 

BAŞKAN — Telaş buyurmayın. Şunu arz ede
yim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yanlış bir 
tatbikata giriyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tatmin ol
mamız lâzım, bir saniye. Bir iki dakika alacak; 
ama tatmin olmamız lâzım. Müsaade buyurun, 
yanlışlık varsa düzeltmek mecburiyetindeyiz. 
Bir dakika Sayın Özgüner. 

Bu önerge, İstanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Tekinel veya herhangi bir üye tarafından 
verilmiş bir önergedir. Tamam mı efendim? 
Herhangi bir arkadaşım verdiği bir önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılıyorum veya ka
tılmıyorum diyebilir. Bunlardan birisini seçe
cek. Katılış ve katılmayış nedenlerini, pekâlâ 
bütün sayın üyelerin tecrübe ile bildikleri gibi, 
Komisyon ve Hükümet yerinden veya kürsü
den izalh edebilir. Şu anda Komisyon Başkanı 
sıf atiyle niçin katıldığının izahı için söz iste
miştir, onu açıklamak durumundadır. Yani, 
önergenin aynı zamanda Komisyon Başkanı olan 
kimse tarafından verilmiş olması bu hakkı ıskat 
etmez, takdir edersiniz. Kaldı ki, önerlgenin bir 
başka üye tarafından da tekabbül edilmîiş ol
ması, bu hakkın istimalini şu anda derhal doğu
rur. Aksine bir yol açmaya lüzum yok. Abesle 
iştigal durumuna girmiş olurum o zaman. 

Buyurun efendim, katılma sebebinizi izah 
edeceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, gerek meclislerin tüzüğü olsun, 

— 502 — 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 O : 1 

gerek diğer usul hükümleri olsun; hak ve haki- I 
kate vâsıl olmak için getirilen teminat hüküm
leridir. Müsaade buyurun, Mecliste oy kullana
cak arkadaşlarımız meseleyi iyi bilsinler, ona 
göre oylarını kullansınlar. 

Bir teknik Komisyon olarak görev almışız, bil
gilerimizi olduğu gibi, doğru olarak size naklet
mek mecburiyetindeyiz. İlâve edilecek bir ko
nu yok. Ben bu manada katılma gerekçemizi 
izah ediyorum. 

Bu Toprak ve Tarım Reformu kanun tasa
rısında iki türlü hüküm var. Birisi; doğrudan 
doğruya Toprak ve Tarım Reformu öritedlfoirler 
kanun tasarısına ilişkin tedbirleri ihtiva et
mektedir. Diğeri de; bununla direkt bir irtiba
tı olmayan 768 sayılı, bir genel Kanun olan Ta
pulama Kanununun dört maddesine ait değişik
likleri ühtiva etmektedir. 

Haddizatında Komisyonumuzda yapılan mü
zakerelerde, Tapulama Kanununun ayrı bir ka
nun olduğu ve bu itibarla ayrı bir tasarı veya 
teklif gelmedikçe, bu kanun içerisine bir mad
de konmak suretiyle bir başka kanunda deği
şiklik yapılmasının doğru olmadığı tartışıldı. 

Teamül şu : Çeşitli kanunlar, getirilen baş
ka kanun tasarıları sebebiyle değiştirilmiştir. 
Sürati temin etmek maksadıyle, dolaylı olarak 
Toprak ve Tarım Reformuna arazi rezervi sağ
layacak şekilde Tapulama Kanununda yapılan 
değişiklikleri de burada yaptık. 

Tapulama Kanununa ait yapılan değişiklik 
dört tanedir. Bunlar şöyledir : Bu tasarının 9 
ncu maddesinde 33 ncü maddeyi değiştirdik. 10 
ncu maddesinde de 33 ncü maddede yapılan de
ğişikliğe paralel olarak geçici 3 ncü maddesinin 
birinci fıkrasında bir değişiklik yaptık. 18 nci 
maddesinde de yapılan bu değişiklikte miktar
lar ve ispat şekillerinde tadilat olduğundan do
layı, açılmış bulunan davalarda uygulama tari
hinin mebdeini tespit ettik ve yine 21 nci mad
desinde de «ihya» başlığını taşıyan 37 nci mad
desinin son fıkrasını çıkarttık. 

Haddizatında normal bir usul tatbik edilsey
di; bir kanuna ait, mevzuumuza göre 766 sayılı 
Kanuna ait bu değişikliklerin ayrı bir tasarı ha
linde gelmesi lâzımdı. Sürati temin için bu tasa
rının İçerisine Hükümet tarafından sokulmuş
tur, biz de buna uyduk. Bir nizamlama yaptık; 
9 ncu maddede 33 ncü maddeyi değiştirdik. 10 
ncu maddede, biraz evvel arz ettiğim geçici 3 | 
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ncü maddenin birinci fıkrasını değiştirdik. 18 
nci maddede mebde tayin ettik. 21 nci maddede 
de 37 nci maddesinin son fıkrasını çıkarttık. 

Bu değişikliklerle, Öntedbirler kanun tasarı
sının diğer maddelerinde yer alan hükümlerin 
direkt bir ilişkisi yoktur. Ama, uygulamada iyi 
tasnif edilmemiş bir madde ile uygulayıcının 
önüne çıktığımız zaman hatalar olabileceğini 
düşündük. Sayın Hükümet de böyle bir tered
düde düşmüş; Sayın Ahmet Şener arkadaşımın 
dediği gibi aynı istikamette bir takrir hazırla
dılar taslağa, getirdiler konuştuk. Tamamen 
şekle taallûk eden, sistematikte bir düzenleme 
yapılmasını ihtiva eden bir görüşte mütalâa et
tik ve reforma taallûk eden, Öntedbirlere taal
lûk eden kısım ile Tapulama Kanununda yapı
lan kısmın ayrı bölümlerde düzenlenmesi lüzu
munu kararlaştırdık. 

Bu, komisyonun kastını aşan bir durum de
ğildir. Kaldı ki, Komisyon, bu retuşları yapmak 
üzere - zabıtlarda vardır - Komisyon Başkanına 
yetki de vermiştir. 

Şimdi, bunu temin maksadıyle tasarının 1 nci 
maddesinde - dikkat edin arkadaşlar, kabul et
tiniz. - başlığını değiştirdik. Orada dedik ki : 

«Birinci bölüm : 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirleriyle 

ilgili hükümler» dedik. 
Şimdi, Tapulama Kanunu ile ilgili olan bu 

değişiklikleri tasarının son kısmına alacağız; 
yürütme ve yürürlük maddesinden önce «766 
sayılı Tapulama Kanununda yapılan değişiklik
ler» başlığı altında bir çerçeve maddesi koyaca
ğız ve o değişiklikleri ayırdedeceğiz. 

Bu İtibarla arkadaşım, rezervi çoğaltmak 
veyahut da bağ, bahçe kapsamı içerisinde tut
mak veya tutmamak şeklinde bu meseleyi tak
dim etti. Eski şekilde kalsa idi belki öyls an
laşılabilir idi; halbuki bu ayırımla sadece bağ, 
bahçe değil, Medenî Kanunun 639 ve Tapulama 
Kanununun 33 ncü maddesinde yazılı unsurları 
ihtiva eden bilcümle tarım arazisi üzerinde, ara
zinin üzerindeki örtüye bakılmaksızın tam bir 
rezervi sağlayacak değişiklik sağlanmıştır. Bu 
itibarla, istisna ile en ufak bir ilişkisi yoktur. 

Komisyonun yaptığı muamele, sistematiği 
düzenlemekten ibarettir. Arkadaşlarımın buna 
muttali olmaları lâzım idi. Bu açıklamayı yap
tım. 
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BAŞKAN — önergeye katılış nedeninizi izah | 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Başkaca, Ko
misyonun kastını aşan bir değişiklik olmadığı 
için endişeler yerinde değildir. Ben usulî tartış
malara girmiyorum. 

Diğer taraftan; 
Yine bilim ve fen esaslarına göre ki, bu 3 ncü i 

maddeyi mütehassıslar tanzim etmişlerdir, yan
lış anlamalara meydan vermemek için mananın 
İçerisinde kalmak suretiyle daha açıklığa ka
vuşturmuştur. Hadise bundan ibarettir. 

Takdir Yüce Meclisindir. Saygılar sunarım. 
TURHAN öZGfrNER (içel) — Sual soraca

ğım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, müzakere bitti. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sual soraca

ğım efendim. | 
BAŞKAN — Bir önergenin... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bu sebeple 
iştirak ediyoruz teklife. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bir önergenin, niçin katılmdığınm izahı sı

rasında ben tekrar müzakereye döner, soru hak
kı... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon 
Başkanı sıf atiyle sual soracağım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı kürsüdeki, 
malum bir konu. iyi ama... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tamam. Ben 
de Komisyon Başkanına soru soramam mı? 

BAŞKAN — Ancak müzakerenin devamı 
sırasında soru hususunu istimal ediyoruz, 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sarahate ka
vuşması İçin konuştular, sarahate kavuşması 
için sual tevcih edeceğim. 

BAŞKAN — Rica edeceğim, istirham edece
ğim Sayın özgüner. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan., 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko

misyon Başkanı selâhiyetini aşmış, bir kere da
ha arz ederim. İfadelerinden o anlaşılıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılı
yordu değil mi efendim? | 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Komisyon Başkanının verdiği açıklamaların ışı
ğında katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılıyor. 

Ayrıca, okunmuş bulunan önergeye Komisyon 
Başkanı katılış nedenlerini İzah etti. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Fil-
hal katılıyorlar mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Başlangıçta katıldıkları için 
tekrar sormuyorum Sayın Asutay. Eğer, baştan 
katılmasaydı, Genel Kurulunuz onların katılma
masına rağmen kabul etseydi, o takdirde Genel 
Kurulun Komisyonla ters düşen kararı için, tek
rar kendilerinden katılıp katılmadığını sormak 
yolunu kullanıyoruz. 

Kabul edilmiş bulunan bu önerge ile değişik 
3 ncü maddeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler işaret buyursunlar. Ka
bul etmeyenler,... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu açısından geçer
siz tasarruflar • 

Madde 4. — 20 . 7 . 1961 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul ve 
fürıığ, üçüncü dereceye kadar nesepten ve ikin
ci dereceye kadar sebepten civar hısımları ile 
eş lehine tarım arazisine İlişkin olarak her ne 
şekilde olursa olsun yapılmış olan devir ve tem
likler, söz konusu tarım arazisi, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, kanunda öngörülen ma
zeretlerden birisi söz konusu olmaksızın, lehine 
devir ve temlik yapılmış olan kişiler tarafından 
bizzat işletilmiyorsa, miktarına bakılmaksızın 
toprak ve tarım reformunun uygulaması açısın
dan geçersiz sayılırlar. 

Karı ve kocadan her ikisi sağ ve aralarında
ki evlilik bağı da bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte devam etmekte ise, bunların her ikisi de 
b.zzat tanın yapıyor görünseler dahi, bunlardan 
her ikisinin sahibi oldukları arazinin toplamı, 
kanunun tayin ve tespit edeceği sınırlar dahi
linde Toprak ve Tarım Reformu Kanununa gö
re yapılacak olan kamulaştırmanın kapsamı dı
şında kalabilir. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner söz is
temişler. Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
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İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bilâhare ala

cağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurun. 
Sayın Özgüner, siz vazgeçtiğinizi mi söyle

diniz anlayamadım? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hayır. Baş

ka söz alan varsa alacağım. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Söz sı

rası onun, konuşsun efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) Sırasında 

konuşsun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ben şimdi 

vazgeçtim. 
BAŞKAN — Konuşacak mısınız efendim? 

Sayın Alaca, vaz mı geçiyorsunuz? 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Konuşa

cağım. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Toprak ve Tarım Reformu Ömtedbirler tasa
rısının 4 ncü maddesini görüşüyoruz. 

4 ncü madde hükmü gözönünde tutulursa, 
Anayasa ve hukuk mevzuatımızla yakından il
gili hükümleri ihtiva etmektedir. Getirilen lâyi
hanın '4 ncü maddesinin ilk fıkrasında şu hü
küm. mevcuttur : 

«20 . 7 . 1961 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar usul ve füruğ, üçüncü' 
dereceye kadar nesepten ve ikinci dereceye ka
dar sebepten civar hısımları ile eş lehine tarım 
arazisine ilişkin olarak her ne şekilde olursa ol
sun yapılmış olan devir ve temlikler, söz konusu 
tarım arazisi, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, kanunda öngörülen mazeretlerden birisi 
söz konusu olmaksızın, lehine devir ve temlik 
olan kişiler tarafından bizzat işletilmiyorsa, mik
tarına bakılmaksızın toprak ve tarım reformu 
uygulaması açısından geçersiz sayılırlar» 

Bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen 
20 . 7 . 1901 tarihi Anayasamızın kabulü tari
hidir. Burada, o tarihten bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar yapılmış bulunan, bilhassa 
muayyen akraba ve karabet dereceleriyle, fü-

ruğlar lehine yapılan tasarrufların geçersizliği 
ve iptali istenmektedir. 

Bu hüküm haddi zatında Anayasaya tama
men aykırıdır. Anayasanın kabul tarihini naza
ra almakla beraber, Anayasayı da ihlâl etmiş bir 
hükümdür. Halkın, herşeyden evvel Anayasaya, 
kanunlara ve Devletin tatbik ettiği nizamlara 
karşı güveni mevcuttur ve olmalıdır. İşte bu hü
küm halkın kanuna, hukuka karşı olan güveni
ni yitirir bir mahiyet arz etmektedir. 

Zamanında kanun ve nizamlara güvenilerek 
halk tarafından hukuku hususiyenin emrettiği 
birçok tasarruflar ihtiyar edilmiştir. Bu ta
sarruflar yapılırken hiç bir endişe duyul
mamıştır. Çünkü Devletin mevcut mevzuatı
na göre hareket edildiği halk tarafından bilin
diği için muteber olan bu tasarruflar yapılmış-
tn\ 

Devlete de 1901 Anayasasıyla, toprak refor
munun yapılması hususunda bazı tedbirlere te
vessül imkânı verilmiş ve Devleti temsil eden 
hükümetlerin bunu yerine getirmesini Anaya
sa emretmiş bulunmaktadır. 

Hal böyleyken, zamanında Devletin veya 
onun namına hareket eden kimselerin kanunî 
vazifelerini yapmamış olmalarından mütevellit 
halkın zarara maruz bırakılması hukuk ve ada
let kaideleriyle kabili telif olmadığı gibi, mev
cut ve müesses müktesep hakların ihlâli de Ana
yasaya aykırı neticeler doğurmaktadır. 

Vatandaş Devlet nizamına güvenerek, zama
nın kaidelerine dayanarak bazı işlemlere giriş
miştir. Şimdi, getireceğimiz bir kanunla 10 sene, 
12 sene, 15 sene evvel ihtiyar edilen bir tasarru
fun geçersiz olduğunu kabul etmek birçok va
tandaşın zarara maruz kalması neticesini doğur
maktadır. 

Farzedelim bir kimse kendi evlâdına veya kar
deşine tapulu veya tapusuz bir mal vermiştir. 
Şimdi, bir taraf almış malın bedelini. Diğer ta
raf da onun üzerinde herhangi bir tasarruf 
yapmış, bu tasarruf birçok istihaleler geçirmiş. 
Bundan dolayı 10 - 12 sene sonra Devletin vazi
fesini yapmamış olmasından dolayı, halkın mu
hatap tutulması kadar garip bir hükmün hiçbir 
devlette görülmediğini herhalde kabul etmek 
lâzım gelir. Zamanında hükümetlerin, devleti 
temsil eden kişilerin vazifelerini yapmamış ol
malarından dolayı, günlük muamelelerin bu şe-
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kilde sektedar olması, netice itibariyle mülki
yet hukukumuzu da zedeler. 

Nitekim gerek Medenî Kanunumuz vatandaşa 
mülkünde dilediği gibi tasarruf yapma hakkını 
verdiği gibi, Anayasanın 36 nci maddesi de mül
kiyeti tarif etmiştir, 37 nci maddesi toprak ve 
tarım reformunun yapılmasını emretmiştir. Biz 
de istiyoruz, 36 milyonluk camiamız içerisinde 
topraksız vatandaşın topraklandırılması ve is
tihsalin artmasını. 

Sonra, plancılarımızın iddia ve ifade ettikle
ri gibi, 1995 senesinde Türkiye'nin Ortak Paza
rın en güçlü Devleti haline gelmesini, yani da
ha ziyade bu toprak reformu ile... Bunları bizde 
temenni ediyoruz, buna karşı değiliz; fakat bu, 
hakkı ve adaleti gözetmek yoluyle olur. 

Bir insanın kendi yakınma, kendi evlâdına 
ve kardeşine karşı kendi arazisi üzerinde her 
hangi bir tasarruf ve muamele yapması kadar 
tabiî hiç bir şey olamaz. Bunu bir çok yerlerde 
hepimiz de söyledik. Dinimize göre kurban ke
silirken de yine en yakınımıza kurban tecvih 
edilir. Bu itibarla, kendi evlâdına veya kardeşi
ne toprak vermiş bulunan bir kimsenin yaptığı 
ki bu muamelenin bu müddetler arasımda geçer
siz sayılması gayet garip ve mantıkla kabili te
lif bir keyfiyet değildir. 

Filhakika, maddenin altında, lehine muame
le yapılan kimseler araziyi işlettikleri takdirde 
kendilerine tevcih edilen normlar dahilinde bir 
arazinin bırakılması her ne kadar emrediliyorsa 
da, bu da kifayetsizdir. Çünkü, aslen bir kimse 
doğrudan doğruya kendi hısımları, akraibası, 
yahut yakın derecedeki kimseleri lehine yaptığı 
hu tasarrufla, doğrudan doğruya reformun yap
tığı işi daha evvel masraf ihtiyar etmeden ifa 
etmektedir. Bu sebeple, bu getirilen hüküm ta
mamen hukuk nizamımızı altüst eden antide
mokratik bir hükümdür. 

Bu itibarca, bu maddenin Komisyonca geri 
alınarak, 20 . 7 . 1961 tarihinden itibaren di
ye ifade edilen kısmına, arz ettiğim usul daire
sinde bir açıklık verilmesini temenni etmekte
yim. Buna mütenazır olarak da bir takrir ver
miş bulunuyorum. 

'Arz ettiğim veçhile, bu şekilde bir muame
lenin geçersiz sayılmasını imkân altına koya
cak makabline şâmil bir hüküm kanunlarımız
da yer alması hukuk mevzuatımıza, müktesep 
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haklar nazariyesine de tamamen aykırıdır. Bu 
itibarla, bu maddenin bu şekilde tanzimi ve Mec
listen çıkarılmasına karşı bulunduğumu arz 
eder, hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBÎL 
OKTAY (ıSiirt) — Değerli arkadaşlarım; 

Kanaatimiz odur ki, bu maddeye yanlış bir 
anlam verilmektedir. Eğer hakikaten mülkiyeti 
nakleden akitleri hükümsüz sayan bir durum 
mevcut olsaydı Sayın Alaca arkadaşımın fikrine 
katılmamak mümkün değildir. Ancak, bu mad
deyi tetkik ettiğimizde mülkiyeti nakleden akit 
bakımından her hangi bir gayri muteberiyetin 
mevcut olmadığı açıkça anlaşılır. 

Şimdi, maddeyi okuyalım. Diyor ki : 
«20 . 7 . 1961 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar usul ve füruğ, üçün
cü dereceye kadar nesepten ve ikinci dereceye 
kadar sebepten civar hısımları ile eş lehine ta
rım arazisine ilişkin olarak her ne şekilde olur
sa olsun yapılmış olan devir ve teklimler, söz 
konusu tarım arazisi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, kanunda öngörülen mazeretler
den birisi söz konusu olmaksızın, lehine devir 
ve temlik olan kişiler tarafından bizzat işletil-
miyorsa, miktarına bakılmaksızın Toprak ve Ta
rım Reformunun uygulaması açısından geçer
siz sayılırlar.» Toprak ve Tarım Reformunun 
uygulaması açısından geçersiz sayılır, yoksa 
mülkiyeti nakleden akit muteberdir. 

(A) ismindeki bir vatandaş (B) ismindeki 
bir vatandaşa bu tarihler içerisinde bir satış 
yapmıştır. Bu satış hukuken muteberdir. 

21 nci maddenin son fıkrasına bir ilâve yap
mışız, diyoruz ki, hatta satınalan vatandaşa bu 
gayri menkulün parası ödenir. Parayı dahi satın
alan vatandaşa ödeme durumu kabul edilmiş. 
Mülkiyeti nakleden akit bakımından kati suret
te bir iptal bahis mevzuu değil. Ancak, Toprak 
ve Tarım Reformu öntedbirlerinin tatbikatı ba
kımımdan muteber değildir. Bir misal verelim : 

Farzedelim ki, bir vatandaşın 690 dönüm 
arazisi var. (A) ismindeki bu vatandaş (B) is
mindeki vatandaşa 100 dönüm arazi satmış. (B) 
ismindeki vatandaşın da 400 dönüm arazisi var. 
Şimdi, böyle bir durum bahis mevzuu ise, biz 
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yine (A) ismindeki vatandaşın, eskiden 600 dö
nüm vardı, 600 dönüm kabul ediyoruz, eskiden 
(B) ismindeki vatandaşın 400 dönüm arazisi 
vardı, 400 dönüm kabul ediyoruz; taban ve ta
vanın tespiti bakımından, yani mülkiyeti nakle
den akit tamamen muteberdir. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, bu 20 
Temmuz 1961 tarihi üzerinde fazla durmaya hiç 
lüzum yok. Bu tamamen muallâkta kalmış bir 
tarihtir. 

Sayın hükümet beni mazur görsünler, 20 
Temmuz 1961'i, bu tarih üzerinde fazla yayga
ra kopanldığı için, bazı çevrelerin aşırı derece
de dikkatini çektiği için tamamen laf olsun di
ye bunu 4 ncü maddeye ithal etmiştir kanaatin
deyim. Niçin? 

Bir kere birtakım şartlar var; bu 20 Tem
muz 1961 tarihinin muteber olması için. Her 
şeyden evvel kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te lehine devir ve temlik olunan kişi tarafından 
o arazinin bizzat işletilmemesi gerekiyor. Yani, 
devir ve temlik yapılmışsa ve devir ve temliki 
alan şahıs bu araziyi bizzat işletiyorsa yine 
bir şey bahis mevzuu değil. Toprak ve Tarım 
Reformu Öntedbirleri bakımından dahi mute
ber bir satış bahis mevzuu. 

Bu itibarla, esasen, dikkat buyurunuz sa
yın arkadaşlarım, gelen tasarıda dahi şöyle bir 
esas var: Deniyor ki, şayet kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bir şahıs kendi arazisini işletmi
yorsa, bütün arazisi elinden alınır.. O halde, 
20 Temmuz 1961 tarihinin burada bir tarih ola
rak, sadece bir tarih olmaktan başka her han
gi bir anlamı bahis mevzuu değil. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bundan evvelki 
tasarıyla bu tasarı arasında hu bakımdan bü
yük fark var. Bundan evvel tas'irı 20 Temmuz 
1961 tarihinden bu kanunun yürürlüğe'girdiği 
tarihe kadar 3 ncü maddenin kapsadığı tarım 
arazisi üzerinde yapılmış muvazaalı devir ve 
temlikler toprak reformu uygulaması bakımın
dan geçersizdir, demiş, birtakım muvazaa kari
neleri getirmiş. 14 Ağustostan itibaren de bü
tün devir ve temlikleri gayri muteber addet
mişti. Evvelki tasarıda, itiraf etmek gerekir ki, 
bir cezalandırma vardır. Bu tasanda ise, 20 
Temmuz 1961 tarihi sadece muallâkta kalmış 
bir tarihtir. Esasen vatandaş onu bizzat işleti
yorsa 20 Temmuz 1981'in bir kıymeti kalma

yacaktır. Bizzat işletmiyorsa zaten toprak re-
fonmu tasarısına göre arazisinin tamamı alına
caktır. 

Bu itibarla, bu 4 ncü maddedeki 20 Temmuz 
1961 tarihli ibare üzerinde; müktesep haklar 
ihlâl ediliyor, hukuk düzeni, hukuk nizamı diye, 
birtakım itirazlar ve mahzurlar ileri sürülme
sinde kanaatimizce her hangi bir sebep mevcut 
değildir. Bu madde vatandaşı hatta hiç incitme
mek için getirilmiş bir madde mahiyetindedir. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlarımın iti
razlarının ve endişelerinin varidoîmadığı ka-
natında olduğumu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayrc Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTEAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tasarının 4 ncü maddesinde 20 Temmuz 
1961 tarihinden itibaren yapılmş olan bazı ta
sarrufların toprak ve tarım reformu açısından 
geçersiz sayılması hususu, hiç bir zaman mük
tesep hakları ihlâl etmek kaygı'su ile getirilme
miştir. Bu, sadece toprak ve tarım reformunun, 
ilerde çıkması muhtemel bir ioprak ve tarım 
reformu kanununun hükümlerinden kaçanak 
için yapılmış olması muhtemel bazı tasarrufları, 
toprak ve tarım reformu açısında hükümsüz 
saymak üzere getirilmiş bir ihtiyati tedbirdir. 
Zaten 4 ncü madde ile ilgili olarak yazılmış 
olan gerekçeyi tetkik edersek, şöyle iki parag
rafın mevudolduğunu görürüz* Burda aynen 
şöyle deniyor; «Maddenin uygulamasında 20 
Temmuz 1961 tarihinin başlangıç olarak kabul 
edilmiş olması, makable şâmil hükümlere yer 
vermek suretiyle müktesep hak1 an tanımamak 
ve böylece hukuk düzenimizde sakıncalı bir 
uygulama ortamı hazırlamak düşüncesinden 
uzaktır. Burada hâkim olan düşünce, 20 Tem
muz 1961 tarihinde yürürlüğe g;ren Anayasanın 
öngördüğü bir uygulamanın dışında kalmanın 
tutum ve gayretine karşı gerekli bir tedbire 
duyulan ihtiyacın ifadesidir. D.;ğer bir deyimle 
madde, toprak ve tarım reformu açısından iyi 
niyetli sayılmayacak olan tutum ve davranış
ları himaye etmemekte ve böylece hukukun 
esaslı bir kuralına bağlı kalmaktadır.» 

Gerekçede de açıklandığı üzere, burada ma
kable şâmil hüküm getirmek suretiyle müktesep 
haklan ihlâl etmek asla düşünülmemiştir. Nite
kim kanunda öngörülen muayyen akrabalıklar 
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söz konusu değilse, yapılan tasarruflar toprak 
ve tarım reformu açısından da muteberdir. Ka
nunda öngörülen akrabalıklara rağmen, arazi
yi alan kimse, reforma gidildiği zaman o araziyi 
kendisi işletiyorsa, gene muteber, ama işletmi
yorsa bu demektir ki, çıkacak bir kanuna karşı 
tedbir almak üzere yapılmış bir muvazaadır. 
Bu gibi muvazaalarla elimizde mevcut toprak 
rezervinin azalması ihtimali mevcuttur. Bu gi
bi muvazaaları önlemek kaygusu ile kanunda 
böyle bir madde getirilmiştir. Zaten kamulaştır
ma bedeli de 19 ncu maddeye göre tapuda o 
gayrimenkul kimin adına kayıtlı ise, o kimseye 
ödenecektir. 

Böylece tekrar belirtmek isterim, tasarının 
3 ncü maddesi hiç bir zaman müktesep hakları 
ihlâl düşüncesinden hareket etmemekte, sadece 
toprak ve tarım reformu uygulaması bakımın
dan alınmış bazı iyi niyete dayanmayan tedbir
leri de hükümsüz kılabilmek, daha doğru bir de
yimle etkisiz kılabilmek amacına matuftur. Bu 
hususu açıklamak istedim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurum. 

birliği fertelrinin her ikisi de filhal ziraat 
yapıyorlarsa, bu ziraat yapılan arazi ka
nunun derpiş ettiği hudutları aşmıyorsa, 
onun kamulaştırmaya tabi olacağı, yani evvel
den iktisabedilmiş hakkın bu madde ile ihlâl 
edildiği açıktır. 

Medenî Kanunun sarih hükmü vardır: Mal 
birliği prensibi ancak özel bir anlaşma ile, bir 
mukavele ile meydana getirilir. Burada, büyük 
kanun, Medenî Kanunun, yani Türk sosyal ha
yatına 40 - 50 yıldır müessir bir kanunun mües
sir bir maddesini, bu kanun hükmü ortadan kal
dırmaktadır. Bunun kanun prosedürüne aykırı
lığı yoktur, ama Türk sosyal hayatına getirece
ği bir çok zorluklar ve keşmekeşlikler vardır. 
Bunu bugünden dikkate almak lâzım gelir. 

Yani, karı ve kocadan her birisi ziraatle iş
tigal ediyorsa ve bu ziraatle iştigal ettiği toprak
lar kanunun öngördüğü hudutları aşıyorsa, bu
rada yüksek komisyon bu maddeyi geri alarak 
tekrar 5-10 yıl bir kayıt koymak suretiyle, ya
ni 5 - 10 yıl evvel filhal ziraat yaptıkları tespit 
edilen kaydını koymak suretiyle bu maddeyi 
değiştirirse, bizim Türk hayatında meydana ge
lecek kargaşalıklara önleyici tedbir almış olur. 
Aksi halde, hem istihsalin düşmesine, hem de 
evvelden tesis edilmiş bir hakkın ihlâl edilmesi
ne göz göre göre imkân vermiş olacaktır. Bu hu
susu arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, 4 ncü madde, toprak reformunun ger
çekleşmesi bakımından bu tasarının 3 ncü mad
desi kadar önemli maddelerinden biridir. 

Şimdi, evvelâ geçirdiği seyre bakalım: ilk ^ 
getirilen tasarıda ne şekilde idi ve bugün ne ha
le geldi? Ondan sonra da fikrimizi ifade edelim. 

27 . 971971 tarihinde sevk edilen ilk tasarıda 
4 ncü madde şöyle idi: «20 Temmuz 1961 tari
hinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar 3 ncü maddenin kapsadığı tarım arazisi üze
rinde yapılmış muvazaalı devir ve temlikler, 
toprak reformu uygulaması bakımından geçer
sizdir.» 

Muvazaa nedir, yani örtülü bir iş yapmak ne
dir Aşağıda gösterilen 5 nci maddede ifade edi
liyor; 

..«Gösterilen işlemler muvazaa kastının var
lığına karine olarak kabul edilir.» 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz bu maddenin son fıkrasına muha
lif bulunmaktayım. Sayın Bakanın teminatına 
rağmen, bu fıkramın müktesep hakları ihlâl 
ettiği kanaatindeyim. Tahmin ederim Komis
yonda bu husus herhalde müzakere edilmiştir 
ve komisyon da bu karara varmış olmasına rağ
men, bir defa daha tescil ettirmek için söz al
dım. Bu kısmı arkadaşlarımın dikatine arz edi
yorum. 

Maddenin son fıkrası; «Karı ve kocadan her 
ikisi sağ ve aralarındaki evlilik bağı da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte 
ise, bunların her ikisi de bizzat tarım yapıyor 
görünseler dahi, bunlardan her ikisinin sahibi 
oldukları arazinin toplamı, kanunun tayin ve 
tespit edeceği sınırlar dahilinde Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununa göre yapılacak olan ka
mulaştırmanın kapsamı dışında kalabilir.» hük
münü getiriyor. 

Malumualiniz Medenî Kanunumuza göre; ka
nunî mal rejimi,mıal aynlığıdır. Anadolu'nun 
birçok yerlerinde karı veya koca çeyiz olarak 
mal getirir, toprak getirir, Filhakika, bu aile 
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a) Beşinci dereceye kadar (Beşinci derece 
dahil olmak üzere) kan hısımları ve dördüncü 
dereceye kadar (dördüncü derece dahil olmak 
üzere) şıhrî hısımlar ile eş lehine veya bir ev 
raisine tabi olarak birlikte yaşayan kişiler ara
sında yapılan her türlü devir ve temlikler. 

b) Bağışlama suretiyle yapılan bütün de
vir ve temlikler. Genel ve Katma bütçeli daire
ler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, 
il özel idareleri, kamu iktisadî teşebbüsleri, ka
nunla veya kanunların verdiği yetki ile kurul
muş bankalar ve kurumlar ve öteki kamu tüzel 
kişilerine yapılmış olanlar hariç. 

c) 14 Ağustos 1971 tarihinden sonra yapıl
mış bütün devir ve temlikler. 

Bir devir ve temlikte yukarda sayılan haller
den ikisinin bir arada bulunması karineyi ke
sinleştirir ve bu takdirde muvazaa olmadığı id
dia edilemez. Miras ve cebri icra yolu ile el de
ğiştirmeler bu maddenin kapsamının dışındadır.» 

Zaman bakımından sonra ne şekil aldığını 
burda okumuyorum. Bugünkü şekle geliyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugünkü şekil: 
20 . 7 . 1961 taribindein bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar usul ve füruğ, üçüncü de
receye kadar -orda beşinci dereceye kadardı-
nesepten ve ikinci dereceye kadar sebepten ci
var hısımları ile eş lehine tarım arazisine ilişkin 
olarak her ne surette olursa olsun yapılmış de
vir ve temlikler, söz konusu tarım arazisi, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunda ön
görülen mazeretlerden birisi söz konusu olmak
sızın, lehine devir ve temlik olan kişiler tarafın
dan bizzat işletilmiyorsa, miktarına bakılmak
sızın toprak ve tarım reformunun uygulaması 
açısından geçersiz sayılırlar» 

Değerli arkadaşlarım, bir tahlilini yaparsak 
görülüyor ki; burada 20 Temmuz, yani Anayasa
nın Resmî Gazetede neşredildiği tarih deniyor. 
Gayet tabiî bu tarihi almak lâzım. Çünkü Ana
yasanın 37 nci maddesinde sarih olarak toprak 
mülkiyeti der. «Madde 37. — Devlet, toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken 
tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik 
tarım bölgelerinde...» ve saire devam ediyor. 

Anayasada - o sıraları hatırlayınız - toprak 
reformu yapılacağı söyleniyor, bunu Millî Birlik 
Komitesinin mi yapması iâzımgoldiği, yoksa 

Anayasada hükümler konduktan sonra sonraki 
hükümetlerin mi yapması lâzııngeldiği münaka
şa olunuyor. Elbette ki, vatandaş da kendisine 
göre tedbirleri alıyor. Binaenaleyh 20 Temmuz 
tarihini koymak, yani Toprak Reformunun 
1961 Anayasası ile ilân edildiği tarihi koymak 
tabiîdir. 

Ama, şu getirilen ilk tasarı, gerçekten mu
vazaaları ortadan kaldırabilecek nitelik taşıyor. 
Yani şurası değiştirilebilir, düzeltilir, düzel
tilmez orası ayrı. Ama, anahatları itibariyle 
muvazaayı, yani Anayasanın getirdiği Toprak 
Reformunu ortadan kaldırmak için girişilen te
şebbüsleri ortadan kaldıracak nitelikte. - Ana
hatları itibariyle, teferruat üzerinde her zaman 
konuşulabilir. - Ama buradaki getirilen metin 
bunları hafifleterek şartlarını koyuyor; bir tane
sini söyledim 5 nci dereceden 3 ncü dereceye in
diriyor, bunları sayıyor, zannediyorsunuz ki, 
bunlar için bir tedbir vardır. Hayır bunlar için 
de tedbir yok. Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işletiyorlarsa, tatbik edilmeyecek. Arka
daşlar bunun aoık manası; bu madde tatbik 
edilmeyecek. Ama biz şeklen böyle bir şey ko
yalım, yani herkes de, dostlar alış - verişte gör
sün, yani muvazaayı kaldırır diyoruz havasını 
vermek için bu madde getirilmiştir. Başka tür
lü izah tarzı yoktur. Çünkü bunun tatbikatı ol
mayacaktır. O kadar cüzî olacaktır ki, tıpkı bir 
evvelki madde gibi tatbikatı olmayacaktır. Ni
ye? Sayıyorsunuz şunlara devretmişse, bunlara 
devretmişse filân... Zannediyorsunuz ki, bunlar 
düzeltilir. Hayır. Bütün bunlara devretmiş olsa 
bile, eğer bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kendisi işletiyorsa,.. Bitmiyor orada, işletmiyor... 
«Kanunda öngörülen mazeretlerden birisi söz 
konusu olmaksızın» deniyor. Yani işletmemesi 
de kâfi değil, işletmiyor ama kanunda öngörü
len mazeretleri de varsa, o zaman bu iş yapılma
yacaktır. Bunun kısa anlamı uygulamada; bu 
muvazaa, ilk getirilen muvazaa maddesi ortadan 
kaldırılmış bulunmaktadır. Bununla böyle bir 
şey yapılmaz. Bunları biz çıkarırız, çıkardığı
mızı zannederiz biz, zannedilir; fakat en kısa za
manda hiç bir hüküm çıkarmadığımız ortaya çı
kar. 

Binaenaleyh böyle bir hükmün kabul edilme
si mümkün olamaz. O ilk tasarıdaki hükümler 
yerinde hükümlerdir. Anayasaya aykırılığı da 
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bahis mevzuu olamaz. Biraz evvel okuduğum 
37 nci madde sarih. Diyor İd: «Toprağı bulun
mayan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyle 
gereken tedbirleri alır.» Bu tedbiri almadığı za
man, bunun anlamı şöyledir: Bu tedbiri almadı
ğı zaman toprak kalmıyorsa, dağıtılacak bir şey 
olmuyorsa, o zaman gereken tedbirler alınma
mış olur. Yani bunun tersinden bu anlam çıkı
yor. Biz bunları çıkarıyoruz; fakat bakıyoruz 
M, dağıtılacak toprak diye bir şey yok. Yani 
toprak reformu mevzuuna girecek bir toprak 
yok. 

öyle ise, bu neticeyi verecekse getirilen hü
küm, bu, Anayasanın bahsettiği gereken tedbir 
değildir. Gereken tedbir nedir? Bunu sağlaya
cak tedbirlerdir. Anayasamn emridir, gereken 
tedbir bilerek, düşünülerek konmuştur. icabe-
den, gereken, ihtiyacı „olan tedbir anlamındadır. 
O bakımdan Anayasaya aykırılık yoktur. 

Dikkat ediniz, burada mülkiyet hakkına bir 
tecavüz de bahis mevzuu değildir. Bir vatanda
şın normal olarak yaptığı alım - satıma kimse 
karışmıyor. Belli kimseler arasındaki alım - sa
tımla ilgili oluyor. Kimler arasında? Baba ile 
evlât arasında, kardeşler arasında, çok yakın 
olanlar arasında, yani bilhassa Anadolu'yu göz-
önünde tutarak Türk ailesinin yapısını gözönün-
de bulundurduğunuz zaman aile içinde sen, ben 
farkı olmadan yapılan tasarrufları alıyor ki, 
mülkiyet hakkını ortadan kaldırma iddiasiyle 
ilişkisi yok. Eğer, bir kimse toprağını başkası
na bu kasıtla satmış olsaydı; ki, satabilir, kendi 
aralarındaki münasebete göre üzerinde de gös
terebilir, onları bunun içine dahil etmemiş, belli 
bir zümreyi dahil etmiş. Kim onlar? Ana, baba, 
kardeş, hısım, akraba. Yani, bir aile dediğimiz 
bütün. Ne zaman demiş? 20 Temmuz 1861'de. 

Binaenaleyh, özür dileyerek ifade etmek isti
yorum, bu madde, bir dostlar alış - verişte gör
sün maddesinden ibarettir ve Toprak Reformu
nun gerçekleşmesini tam manasıyle engelleyecek 
maddedir. 3 ncü madde ile meyve bahçelerini, 
kavaklıkları ve saireyi de çıkardığımız zaman 
ve bu hususları da bu maddeye eklediğimiz za
man toprak reformu diye yapılan bir şeyin ola
cağı kanısını ben taşımıyorum, inşaallah yanıl-
mışımdii'. 

Saygılar sunarım. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın öz-
güner. 

0. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Tasarının 4 ncü maddesi Birinci Nihat Erim 
Hükümeti tarafından getirilen maddeden çok 
farklı olarak tedvin edilmiş, huzura getirilmiş 
olduğu daha evvelki konuşmacılar tarafından 
dile getirildi. Bu böylece belirdikten sonra faz
laca zaman almamak için şu hususları ilâve et
mekle yetineceğim : 

Arkadaşlarım, evvelâ bu tasarının 4 ncü 
maddesinde «20 Temmuz 1961 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul ve 
füruğ, üçüncü dereceye kadar nesepten ve ikin
ci dereceye kadar sebepten civar hısımları ile 
eş lehine tarım arazisine ilişkin olarak her ne 
şekilde olursa olsun yapılmış olan devir ve tem
likler...» Bu aradaki kısmı okumayı gerekli gör
mem, sonra bunu bahis mevzuu edeceğim. «... ge
çersiz sayılırlar.» deniyor. 

Şimdi, Sayın Nebil Oktay bir ölçüde temas 
etti, hangi hususta geçersiz saymak?... Geçersiz 
saymak, toprak ve tarım reformunun uygulan
ması bakımından geçersiz saymaktır. Hukuken 
bu, temlik olarak geçersiz sayılıyor anlamını ta
şımaz. Geçerlidir, temlik yine hukuken muteber
dir. Sayın Alaca'nın görüşünden o bakımdan 
ayrılıyoruz. Ancak, uygulamada geçersiz sayıla-
cakti*\ 

Şimdi bunu böylece belirledikten sonra ar
kadaşlarımızın arz ettiği gibi, buna rağmen bu 
madde dahi Anayasaya ters düşüyormuş, bu 
maddeyi de tasarıdan tamamen çıkaralım... 

Çıkarırsak ne oluyor? Arkadaşlarım, tasarı
nın daha 4 ncü maddesindeyis. El değmişken 
maddelerden çoğunda reforma götürecek, artık 
kırıntı halinde kalan ümitleri de söndürelim, şu
nu tam manasıyle kuşa çevirelim, - affedersiniz -
yoslaştıralım... 

Ne yaptık? Orman vasfını kaybetmiş arazi
yi, artık kültür vasfını taşıyan araziyi, yani il
men, fennenj3rman niteliğini kaybetmiş araziyi 
bütün gayretlerimize rağmen bu tasarının dışın
da bıraktık, bir. Sonra; bağ, bahçe, fundalık 
ve benzerlerini yine tasarının dışında bıraktık. 
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Şimdi ne yapalım? Muvazaa yolu ile, 20.7.1961 
tarihinden sonra suiniyetle kaçırılmış olan ara
zileri de bunun dışmda bırakalım... Ondan sonra 
rezerv olarak elimizde ne kalacak?... Yani top
rak reformunu biz kâğıt üzerinde mi bırakmak 
istiyoruz, yoksa Türldye'de, vatan sathında top
rak reformunu ciddî olarak yapmak mı istiyo
ruz? Geliniz bir noktada tam bir mutabakata va
ralım ve daha sarih olalım, bir çizgide birleşe
lim veya «Toprak Reformuna karşıyız, ama ne 
var ki, karşı olduğumuzu pek açıklamıyoruz, fa
kat toprak reformunu çıkıyor göstermek için de 
sağ gösterip sol vurmak kabilinden... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öyle 
değil... 
' TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — öyle öy

le... Açık konuşalım biraz. Sizin için söylemiyo
rum, Sayın Başer. Siz samimisiniz. 

Şimdi arkadaşlarım, 20 . 7 . 1961 tarihi, 
1961 Anayasasının meriyete girdiği tarihtir; 
çünkü Resmî Gazetede o tarihte ilân edilmiştir. 
Oysa ki, ben bu tarihi de yeterli bulmam. Çün
kü, Kurucu Meclis 1961 Anayasasının 37 nci 
maddesini tedvin ederken müzakere açmış, gö
rüşmüş, kamuoyuna yansımış. Bu ne zaman? 
Şüphesiz bunun tarihi zabıtlardan tespit edilir 
ve o tarih esastır. Türk kamuoyu artık günün 
birinde 1961 Anayasasının öngördüğü toprak re
formunun geleceğini bilmiştir. 1861 Anayasası
nın tedvin edilmekte olduğu sırada münakaşa 
edilen toprak reformuna karşı kaçırma tedbir
lerini kötü niyetli kişi - bu vatan sathında da 
şüphesiz vardır - almıştır, ama biz 1961 Anayasa
sının Resmî Gazetede ilân edildiği 20 . 7 . 1961 
tarihini mebde alıyoruz. Bu yanlıştır, arkadaş
larım. Nasıl yanlış arzedeyim. Misalleri Yüce 
Meclisten çok geçmiştir. Bir affı konuşuruz, biz. 
Bir affın komisyonda görüşülmesi bahis konusu 
olduğu günü tarih olarak affm son tavanı kabul 
ederim. Yani, o tarihten sonraki suçları artık af
fın şümulü dışında bırakırız. Neden? Çünkü, 
Türk kamuoj/u bir affın münakaşasına vakıf ol
muştur, «O tarihten sonra işlenen suçlar affm 
şümulü dışındadır.» deriz ve Komisyonda mü
zakerenin açıldığı tarihi esas alırız. Onu böyle 
alıyoruz da, neden acaba toprak ve tanm refor
munun bu öntedbirlerini getirirken 20. 7 . 1961 
gibi bir tarih yerine Kurucu Mecliste Anayasa
nın 37 nci maddesinin münakaşa ve müzakere 

edildiği bir sene evvelki tarihi almıyoruz?.. Bu
nu anlamak mümkün değildir arkadaşlar. Za
ten kaçırdıysa, o tarihten itibaren kaçırmaya 
başladı. 

Anayasanın 37 nci maddesi sarahaten: «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amaçla-
rıyle gereken tedbirleri alır.» amir hükmünü ge
tirmiştir. Bu getiriliş 20 . 7 . 1961 tarihinde bir 
süpriz gibi Türkiye semalarında beliriverme-
miştir. Bu, bir sene evvel görüşülmüştür. Bu 
maddenin tedvini için yapılan müzakerenin ta
rihinden itibaren muvazaalı ve suiniyetli yollar
la arazisini bölük pörçük edip kaçıran kişileri 
bunun istisnası olarak kabul edemeyiz, arkadaş
larım. Bu haksız bir davranış olur. Bu mebde 
çok yanlış bir mebdedir, tarih olarak. 

Şimdi, bir de şu hususun üzerinde durmak 
lâzım. : «Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 
kanunda öngörülen mazeretlerden birisi söz ko
nusu olmaksızın, lehine devir ve temlik olan ki
şiler tarafından bizzat işletilmiyorsa, miktarına 
bakılmaksızın toprak ve tarım reformunun uy
gulanması açısından geçersiz sayılırlar.» 

Yani, Sayın Ülker de temas etti; eğer bu 
üçüncü dereceye kadar nesepten, ikinci derece
ye kadar sebepten civar hısımları ile eş lehine 
tarım arazisine ilişkin olarak her ne şekilde olur
sa olsun yapılmış olan devir ve temlik sahipleri, 
yani bu temellüke ulaşmış kişiler bizzat araziyi 
işletiyorlarsa bu geçersizliğin dışındadırlar. Ya
ni, bizzat işletmiyorlarsa, bu uygulama bakımın
dan esas alınacaktır. 

Arkadaşlarım, o halde bu bizzat işletme hu
susunu esas alırsak, yani kötü niyetle, bu üçün
cü dereceye kadar nesepten, ikinci dereceye ka
dar sebepten civar hısımlara kaçırılmış olan ara
zi parçası ve her ne suretle olursa olsun bu tem
likler bizzat işletenler için geçerli sayılacaktır 
ve böylece elde toprak rezervi olarak ne kala
caktır? 

Demin dedim ya, orman vasfım kaybetmiş 
olanlar bunun dışına çıktı, bağ, bahçe, fundalık 
ve meyvelikler bunun dışına çıktı. Şimdi de biz
zat işletmeyenler, deniyor. Zaten devir ve tem
likleri yaptıktan sonra bizzat işletmeyenler çok 
nadirdir, kırıntı halindedir. Gelin, bu maddeye 
de bu kadar emek vermeye lüzum yok. Bunu 
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da hariç bırakalım, toprak reformu yaptık diye 
kamuoyunu hakikaten bir müddet daha oyala
yalım... 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformunun 
uygulamasında dağıtılacak toprak bulunamaya
caktır. Bu 4 ncü maddeyi tüm olarak tasarıdan 
çıkarmak değil, 4 ncü maddenin «... Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, kanunda öngö
rülen mazeretlerden birisi söz konusu olmaksı
zın, lehine devir ve temlik olan İnsiler tarafın
dan bizzat işletilmiyorsa» şeklindeki kısmını çı
karmak ancak meseleyi halleder. Bizzat işletmi
yorsa dahi... 

Siz gülersiniz, Savın Oral. Ben gülesiniz 
diye söylemiyorum, ağlayasınız diye söylüyo
rum. Siz daha çok gülersiniz... 

CAVİT ORAL (Adana) — Ben size gülmü
yorum, arkadaşımla konuşuyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Güler
siniz daha. Zaten Komisyonda da böyle idiniz. 
Ancak, biliniz ki, kamuoyu toprak reformunu 
çıkarmamak için burada görevlenmiş kişileri te
ker teker telhis edecek. 

CAVİT ORAL (Adana) — Demagojiyi bıra
kın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, lütfen Genel Ku
rula hitabedin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sakın 
bir grup kendilerine karşı hitabediyorum zannet
mesin, ama bir grubun içinde... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ama bir 
meyiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen cevap ver-
grufbun içinde toprak reformunu çıkarmamak 
için. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, slözünüzü kese
rim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sözüme 
devam ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, keserim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bunun
la ilgili. 

BAŞKAN — Keserim efendim. Üy&ye hita-
betmeyin, Genel Kurula hitabedin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Genel 
Kurula hitabedeceğim. 

x BAŞKAN — Bilhassa üye size gülmediğini 
ifade ettiği halde ısrarla aynı siozü tekrar etme
yin iii'fcfen. 

OAVÎT ORAL (Adana) — Demagoji yap
ma. 

BAŞKAN — Müsaade edin lütfen, cevap ver
meyin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sen de
magoji yaparsın. 

BAŞKAN — Müsaade edin. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arkadaş

larım, bu toprak reformu çıkmış görünecek, 
ama haddizatında yoluna yoluna hiçbir şey bı
rakılmayacak. Kasıt bu. Bazıları için söylüyo
rum, sayın grupların herhangi biirini itham et
mek değil; anloak, gruplardan bazılarında bazı 
kişiler şüphesiz bu davranış içindedirler. 

Arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Nihat Erim 
hükümetlerinin getirdiği tasarıların Komisyon
da müzakereleri sırasında ben bu davranış için
de gördüğüm bazı üyelerin şüphesiz bir beyan
name vermeleri imkânını yaratmak için "bir 
önerge vermiştim ve bu maddeyle ilgili olduğu 
için bahis mevzuu ediyorum, önergemdeki husus 
şu idi: 27 kişilik Komisyon üyelerinin tamamı 
Komisyon Başkanına beyanname versinler, top
rağı var mı, yok mu, varsa miktarı ve niteliği 
nedir, yani sulak mıdır, kurak mıdır, bahçe mi
dir, bağ mıdır? 

Buna karşı şüphesiz.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Apart
manının da beyannamesini vereceksin. 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum Sayın 
Alaca, müdahale etmeyiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Dinle 
de belki hakikaten iştirak edersin, Sayın Ala
ca. 

Buna karşı Komisyon Başkanı Sayın Teki-
nel başta olmak üzere bazı üyeler Anayasanın 
15 nci maddesindeki özel hayatın gizliliğine do
kunulamaz iddiasını yaptılar ve Anayasanın 15 
nci maddesindeki «özel hayatın gizliliğine doku
nulamaz» hükmüne bu önerge aylandır, dedi
ler. 

Arkadaşlarım, Parlamento üyeleri için özel 
hayatın gizliliği şüphesiz aile ocağıdır, o bakım
dan doğru, ama bunun dışında özel hayatın giz
liliği olmaz. Şimdi hal böyle olmaıına rağmen 
önergem Komisyonda birinci ve ikinci tasarının 
müzakereleri sırasında reddedildi, bi3n hâlâ ve 
hâlâ iddia ediyorum ki, Yüce Meclisin çoğunlu
ğu bu toprak ve tanırı reformunu çıkarmak is-

— 51: 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 O : 1 
ter, ama bir küçük azınlık buna rağmen büyük 
çalba göstererek bunu çıkarmamak iddiasında
dır. Buna rağmen bu, Yüce Meclisten çıkmaya
bilir. 1981'e takaddüm eden zaman zarfımda, o 
Anayasaya takaddüm eden zaman zarfında bir 
parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi, toprak 
reformunun savunuculuğunu yaptığı zaman çek 
lâflar edildi, ama bugün görüyorsunuz bu mü
zakere Meclise mal oldu, Meclise geldi. Şimdi, 
buna rağmen çabalarınızla, bazı üyelerin çaba-
larıyle bu çıkmayabilir. Çıkar da, adı toprak ve 
tarım reformu olur, ama öylesine yozlaşır, fa
kat buz üzerine yazı yazılmıyor arkadaşlarım. 
Bu kamuoyuna mal olmuştur. Millet artık top
rak reformunu istiyor. Bugün çıkmazsa yarın 
çıkacaktır. Ne kadar çaba sarffetseniz, zaman 
kaybettirirsiniz Türk milletime, ama toprak re
formu Türkiye'de er geç çıkacaktır ve bihak
kın çıkacaktır; lâf olarak değil. Bahçeyi, ba
ğı hariç bırakın, orman vasfını kaybetmiş arazi
yi hariç bırakın, 1 boller d en bu yana kaçırıl
mış, muvazaa yoluyle kaçırılmış, suiinı'yetle ka
çırılmış, en yakın akrabalara kaçı kaçırılmış 
araziyi bunu dışında bırakın; ama toprak re
formu yaptık deyin. Böyle toprak reformu ol
maz arkadaşlarım. Bu toprak reformu, adiyle 
toprak reformu görüntüsünde, ama Türk kamu
oyunda toprak reformu imajını tümden yitir
meyi esas alan bir davranışın neticesi olur. 

'Arkadaşlarım, Anayasanın 37 nci maddesin
deki amir hükmü esas aldık ve Türkiye'de top
rak reformu yapılma zarureti olduğunu belirt
tik. Bu zaruret, Kurucu Meclisin müzakerele
re başladığı günden itibaren belirmiştir. Hâl 
böyle olmasına rağmen, Anayasanın 36 ncı mad
desi esas alınarak komisyonlarda da 37 nci mad
de âdeta gölgelenmek istenildi, dolaylı olarak 
toprak reformu davranışı gölgelenmek istenildi. 
36 ncı madde: «Herkes, mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, ka
nunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz.» demektedir. 

Şimdi, 36 ncı maddedeki «Herkes mülkiyet 
ve miras haklarına salhiptir» hükmünü esas alıp 
arkasından gelen fıkraları okumamak isacetli 
olmaz. 

38 ncı maddenin ikinci fıkrası ne diyor: 
«iMülkiyet haklanın kamu yararı amacıyle ka

nunla smırlanabilmesi mümkündür.» Kamu ya
rarı, bir ölçüde sının esas alıyorsa, şüphesiz 
hakkı mükteseplere dokunmayalım, ama hakla 
müktesebin üzerinde münakaşa çok su götü
rür arkadaşlarım. Bazıları haklı bir sebebe 
müstenit midir? Bazı bölgelerde - Komisyonda 
söyledim - hakikaten şu Medenî Kanunun 6333 
ve 6335 sayılı kanunlarla yapılan son değişik
liğinden evvel, bu kanunun 639 ncu maddesine 
gftre iki şahitle tarlanın başına gidilir; ufukla
ra kadar Ahmet veya Mehmet ağanın denir, 
zabıt tutulur. Karşısında Hazine yok, kamu yok, 
belediye yok, muhtarlık yok, yani tüzel kişiler
den hiç kimse yok ve ilân yok; kimsenin, tüzel 
kişilerden birinin dâhi haberi olmaz. Devletin 
arazisi, köyün arazisi veya belediyenin arazisi, 
iki tane şahidin dudakları arasından çıkacak 
bir şahadetle - ne dereceye kadar bu şahadetin 
değerli olduğu hususunun tahkikine imkân yok
tur; hâkim dalhi tahkik edemez, şahit şahittir -
koskoca arazi, Medenî Kanunun 639 ncu mad
desinin eski haliyle getirdiği ıhükme göre hak-
kı müktesep dediğiniz şekilde tapulandı ve şim
di karşımıza onlar hakkı müktesep diye çıkı
yor. 6333 ve 6335 sayılı kanunlara neden zaru
ret görüldü ve o kanunlar hangi tarihte çıktı? 
Hukukçu arkadaşlar, tatbikatçılar bilirler, iş
te o, yalan şahadete müstenit olarak elde edi
len tapuların, hakkı müktesep denilen tapula
rın haksız, yalan ve sahte beyanlara müstenit 
olmasından. Hakkı müktesep dediklerimizin bâ
zıları böyle. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, lütfen madde 
üzerinde konuşunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, bu böyle olduğuna göre, Türki
ye'de hakkı müktesep olarak iddia edilen hu
suslar epeyce su götürür. Nedir? «Benim de
demden, babamdan kalmadır» diyor. Bizim Tür-
kiyemizde bilinen bir gerçektir; hakikaten de
desi, babası şehit düşmüş olanların çocukla
rı bugün sokak ortasında eski arazilerini kay
betmenin azabını çeke çeke çırılçıplak gezer
ler de, hiçbir şekil ve suretle bu mücadeleye 
katılmamış olanların bazıları - hepsi demliyo
rum - o şehit düşenlerin torunlarının, çocukla
rının malına eikoymuştur; zaman geçmiştir 
639 ncu maddenin çıplaklığından istifade edip 
tapu da çıkarmışlardır. Tabanda yatan hak-
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sızlıkların münakaşasını, bir hakkı müktesep 
paravanası arkasına esasen saklayanlayız ar
kadaşlar. 

Anayasanın 36 ncı maddesi kamu yararına, 
kamu amacıyle sınırlamayı esas aldığına ve ay
nı maddenin üçüncü fıkrası da toplum yara
rına keza bunu öngördüğüne göre, geliniz top
lumun ve kamunun yararına bir sınırlamayı esas 
alan, kırıntı halinde bile olsa bir rezerv temin 
edecek olan 4 ncü maddeyi de kullanılır hal
den iyice çıkarmayalım ve üstelik, «bizzat işlet
me» esasını kaldırmak suretiyle bu maddeyi 
işler hale getirelim. Maddede bir değişiklik ya
pılmasını bu sebeple zarurî gördüğümü belir
tiyorum. Maddeyi o şekilde değiştirebilirsek uy
gulama ancak o takdirde anlam taşır, yoksa uy
gulamanın Ihiç de - rezerv temini bakımımdan -
yararlı olmayacağı bugünden belirlidir. Bu
nu bilmek iç'in kâhin olmak gerekmez arka
daşlarım. Bunu herkes takdir ediyor, ama her
kes dile getiriyor mu? Kürsülerde konuşulan
lar zabıtlara geçiyor. Bunu özellikle söyledi
ğimin nazarı itibara alınmasını rica eder, say
gılar sunarım. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, tasarı ile ilgili bazı şeyler söy
lendi, bunları cevaplandırmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tasarının 4 ncü maddesi önemli maddeler
den birisidir. Bu 4 ncü maddede, Birinci Erim 
Hükümeti zamanında sunulmuş olan Toprak 
Reformu öntedbirleri kanun tasarısıyle, son
radan sunulmuş olan Toprak ve Tarım Refor
mu Öntedbirler kanun tasarısında, bu maddede 
kabul edilen prensipler yönünden bariz fark
lar var. Yamız, bu farkları objektif olarak de
ğerlendirmek gerektiği kanısındayım. Bu ba
kımdan, Sayın Reşit Ülker'in ileri sürmüş ol
duğu hususların hep birlikte tespitinde yarar 
görüyorum. 

İlk Toprak Reformu öntedbirler kanunu 
tasanisı bazı muameleleri muvazaalı saymıştı. 
Muvazaa nedir? Ak3İ ispat edilen bir durum 
demektir. Eğer muvazaa olmadığını ispat eder
seniz bu takdirde muvazaa geçersiz olur. Yal
nız ve yalnız muvazaa karinesi, ispat yükünü 

değiştirir. Yani, muvazaa karinesi olduğu za
man bir kimse, iddia eden kimse iddiasını ispat 
etmek zorunda değil, fakat muvazaa karinele-
siyle durumu şüpheye düşmüş olan kimse, du
rumun muvazaalı olmadığını ispat etmek du* 
rumundadır. Yani, Ahmet Mebmet'e bir tarla ba-
ğışlamışaa, gerçekte tarla baği'şlamış, fakat bu
nu satış gübi göstermiş; işte bu muvazaadır. Bu 
takdirde bunun satış olmadığını, bağış oldu
ğunu kabul ediyor muvazaa. Bunun aksini id
dia edip, yok bağış değil gerçekte satıştır di
ye her zaman Mehmet'in durumu ispat edilebi
lir ve bu, muvazaa karinesini değiştirebilir. 
Blöylece, bir muvazaa karinesi söz konusu ol
duğu zaman, toprak ve tarım reformunu uy
gularken, Türkiye'de Türk mahkemeleri on-
binleroe dava ile dolup taşacaktı. Bu, toprak 
reformunu gerçekleştirecek ve aynı zamanda 
sılhhatM bir uygulamayı imkânsız kılacaktı. Biz, 
muvazaa karinesi yerine, toprak reformu açı
sından hükümsüzlük getirdik. Böylece, daha 
kesin bir şey getirdik. Yalnız, kesin bir şey ge
tirirken, mevcut kanunlara gOre kazanılmış 
olan 'haklara hürmet edilmesi gerektiği ilke
sinden hareketle, muvazaa olmayan hallerde 
ille muvazaa vardır diye vatandaşı sıkıştırmak 
istemedik. Bir hukuk devletinde her Hükümet, 
mutlak ve mutlak surette kanunların verdiği 
haklara dayanılarak kazanılmış olan hakları 
korumak durumundadır. Yoksa, günün birin
de 0:1ları, kanunlar çıkararak geçersiz say
mak durumunda değildir. 

Bu balamdan, sunulmuş olan, şimdi huzu
runuzda görüşülmesi yapılan Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler tasarısı, ile Toprak Re
formu öntedbirler tasarısından çok ayrıdır. 
Hukuka dayanıklılığı noktasından ayrıdır. Şim
di bu İM tasarı arasındaki farkları bir kere da
ha huzurunuzda dile getirmek ve böylece bun
ların da zapta geçmesini temin etmek istiyo
rum. 

Müsaade buyurulursa ilk öntedbirler tasa-
rısiyle ikinci öntedbirler tasarısı arasında ne 
farklar var, bunları hep birlikte görelim: İlk 
tasarıda, sulanan arazide 150 dönümden, sulan
mayan kıraç arazide 600 dönümden fazla ara
ziye malik olan kişilerin, 20 Temmuz 1981 ta
rihimden sonra beşinci dereceye kadar kan hı
sımları Mıine yapmış oldukları her türlü de
vir ve temlikler muvazaalı addediliyordu. Bu 

514 — 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 O : 1 

muvazaa karinesi, devroiuman arazinin mikta
rına ve araziyi devralan kişinin söz konusu ara
ziyi işleyip işlemediğine bakılmaksızın, hükmü
nü icra edecekti. 

Bunu somut bir Örnekle açıklayalım; Bir 
kimse, 650 dönüm araziye sahibolan amcasının 
torunundan 21 Temmuz 1961 tarihinde 50 dö
nüm arazi satmalmışsa bu satış muvazaalı sa
tış sayılacak ve geçersiz olarak kabul edilecek
ti. Bu kimsenin, söz konusu satışın muvazaalı 
olmadığını mahkemede ispat etmesi zorunlu 
olacaktı. Aksi takdirde, söz konusu araziyi iş
leyip işlemediğine bakılmaksızın, amcasının 
torunundan satmalmış olduğu 50 dönümlük 
arazisi toprak reformu kanununa göre kamu-
laşiırılacaktı. Takdir buyurulur ki, kasaba ve 
köylerde bu derecede akrabalık ilişkileri çok 
yaygındır, özellikle köylerde bu derecedeki ak
rabalık ilişkisi çok yaygın bir durumdadır. Bu 
nedenlerle, bir taraftan çiftçi vatandaşlarımız 
gereksiz zahmetlere katlanmak zorunda kala
caklar, diğer taraftan da mahkemelerimiz bin
lerce dava ile meşgul olacaklardı. Bu hususun 
ayrıca, kesin şeklini almış olan toprak refor
munun gerçekleşmesine de engel olacağı açık
tı. 

Takdir buyurursunuz ki, hiç kimse, ileride çı
kacak toprak reformundan kaçmak için am
casının torununa arazi bağışlamaz. Eğer bağış-
lamışsa o araziyi geri alamaz. Burada muvazaa 
aramak, aklın kabul etmeyeceği bir durumu 
aramaktan daha başka bir şey değildir. 

Şimdi, yeni tasarıda biz ne yaptık onu arz 
edeyim: Yeni tasarı şu esası kabul ediyor. Bir 
kişinin, 20 Temmuz 1961 tarihinden sonra usul 
ve füruu, yani anası, babası, büyük anası, bü
yük babası, çocuğu veya torunu ve üçüncü de
receye kadar olan civar hısımları, yani amcası, 
halası, dayısı ve teyzesi lehine yaptığı her türlü 
devir ve temlikler, - miktarlarına bakılmaksızın, 
hiç mıiktarına bakmıyoruz - eğer lehine devir ve 
temlik yapılan kişiler, öntedbirler kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihte bu araziyi geçerli 
bir mazerete dayanmaksızın işlemiyorlarsa ya
pılan muamele hükümsüz sayılacak. 

Bunu da bir somut örnekle açıklayayım: 
Bir baba oğluna veya bir amca yeğenine 21 
Temmuz 1981 tarihinde arazi satmış veya bağış-
lamışsa, eğer oğul veya yeğen söz konusu ara

ziyi öntedbirler kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte herhangi bir makbul mazerete dayan
maksızın bizzat işletmiyorsa, bu satış toprak 
reformu acısından, bu bağış toprak reformu 
açısından geçersiz sayılacaktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi işlet
meye başlarsa 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
kabul ettik efendim. 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, yeni ta
sarıda hısımlık derecesini beşten üçe indirdik, 
yani amcasının torunuyle yaptığı muameleyi de
ğil de, en fazla amcasıyle, dayısıyle, halasıyle, 
teyzesiyle yaptığı muameleyi esas kabul ettik. 
Çünkü, amcasının torunuyle bir kimsenin ara
sında muvazaa yapılması imkânsız. Olsa oba 
en fazla amca, hala, dayı, teyze arasında yeğen 
alarak belki yapılabilir. Bu belkiye çare geti
rebilmek için kanunda bunu kabul ettik. 

Böylece, yeni tasarıda hısımlık derecesi be
şinci dereceden üçüncü dereceye indirilmiş, 
yani daha dar tutulmuş bir taraftan, diğer ta
raftan da lehine satış veya bağış yapılan ki
şinin, söz konusu araziyi bizzat işletmesi ha
linde kazanmış olduğu mülkiyet hakkına ria
yet edilmiştir. 

Yine tekrar edeyim; ilk tasarıda muvazaa 
karinesi söz konusu idi, yerû tasanda otoma
tik hükümsüzlük söz konusu. Bu sayede mah
kemeler binlerce dava ile uğraşmayacak, top
rak ve tarım reformu da daha süratle gerçek
leştirilecektir. 

İkinci bir nokta daha var. Birinci önted
birler tasarısı ile ikinci öntedbirler tasarısı ara
sında ikinci bir fark daha var. İkinci fark şu: 

îlk tasarıda 4 ncü dereceye kadar sıhrî hı
sımlar arasındaki devir ve temlikler muva
zaa karinesi ile malûl sayılmakta idi. Yani, bir 
kimsenin 21 Temmuz 1961 tarihinde eşinin -
kan veya kocasının - amcasının oğlundan arazi 
satınalması halinde satış muvazaalı sayıla
cak ve geçersiz olarak kabul edilecekti. 

Takdir buyurursunuz, bir kimse kansmın 
veya kocasının amcasının oğluyle muvazaa ya
pamaz, imkânsız. Böyle bir muvazaaya giriş-
mişse, milyonda bir ihtimalle o araziyi geri al
masına imkân yoktur değerli milletvekilleri. 
Onun için gerçekçi olmak zorundayız. Bu ka-
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dar geniş bir ilişkiyi kanunun kapsamı içine 
alamazdık, o yüzden daraltmak zorunluluğunu 
hissettik. 

Yeni tasarıda şöyle hareket ettik: 
Yeni tasarıda, ikinci dereceye kadar sıhrî 

(hısımlar arasındaki devir ve temlikleri hü
kümsüz saydık. Yani, bir kimsenin eşinin - ka
rı veya kocasının - kardeşiyle yapmış olduğu, 
20 Temmuz 1981 tarihinden sonra yapmış ol
duğu satış ve temlikleri hükümsüz saydık. Bu 
da, bir ihtimal halinde olan suiistimalleri ön
lemek gayesiyle öngörülmüştür. Onun için, de
receyi, daraltık; fakat herhangi bir suiistimal, 
kanuna karşı hile ihtimalini de kapamak iste
dik gerçekçi olarak. 

îlk öntedbirler tasarısının söz konusu mad
desiyle ikinci öntedbirler tasarısının söz ko
nusu maddesi arasındaki üçüncü fark şu: 

14 Temmuz 1971 tarihinden sonra yapılmış 
bütün devir ve temlikler, ilk öniedbirler tasa
rısında muvazaa karinesi ile malûl sayılmaktay
dı. Yani, aralarında hiçbir akrabalık ilişkisi ol
masa dahi, iki kişi arasında 15 Temmuz 1971 ta
rihinde yapılmış olan satış akti muvazaalı ad
dedilecekti. 

Yeni tasanda, aralarında hiçjbir akrabalık 
ilişkisi olmayan kişiler arasındaki devir ve tem
likler tamamen muteber sayılmıştır. Böylece 
çiftçi vatandaşlarımızın lüzumsuz yere huzuru 
kaçmamış olacak ve mahkemelerimiz de lüzum
suz yere, hiç ihtiyaç olmadığı halde binlerce 
dava ile uğraşmak külfetinden, kurtulacaklar 
idi. 

(Görüyorsunuz, birinci öntedbirler tasarısı 
ile ikinci öntedbirler tasarısı arasında bariz 
farklar var. Bariz farklar şu: 

İkinci öntedbirler tasarısı şunu düşünüyor: 
20 Temmuz 1961 tarihinden sonra yapılması 
muhtemel bir toprak reformundan kaçmak üze
re yapılan hileli muamelelere imkân bırakmı
yor. Ama iyi niyetle, kanunların verdiği hü
kümlere dayanarak yapılmış olan muamelelere 
de hürmet gösteriyor, hukuka saygı gösteri
yor. 

Değerli milletvekilleri, bir kimse oğluna ara
zi bağışlamış, oğlu da o tarlayı bugün işle-
mekteyse, ona bizim ne düşmanlığımız var? 
Kanunun saydığı normlar içinde çalışıyorsa, oğ
luna 5 sene evvel 10 sene evvel veya 7 sene ev

vel vermiş olduğu araziyi illâ, sen muvazaa için 
kaçtın diye niye alıyoruz. Babası öldüğü zaman 
miras söz konusu olunca, zaten kanunda tayin 
edilen muayyen normu geçiyorsa fazla miktarı 
alacağız. Ama, bugünden iyi niyetle yapmış 
olduğu bir muameleyi, yok ben hükümsüz sa
yıyorum demek, bu takdirde bu form yapmak 
değil, mülkiyet hakkına düşmanlık olur. (A. 
P. sıralarından <^Bravo» sesleri alkışlar) 

Türkiye toprak reformunu gerçekleştirecek, 
ama hukuka saygılı olarak gerçekleştirecek. 
Herkesi şüphe ile almayacağız. Ama, yapılması 
muhtemel hilelere karşı da bütün tedbirleri 
alacağız. 

ikinci öntedbirler tasarısı, yapılması muh
temel her türlü hileli muamelelere karşı ted
bir getirmiştir. Ama, iyi niyetle yapılmış olan 
muameleleri hükümsüz saymak giibi, hukuka 
asla bağdaşmayan bir duruma düşmemliştir. 
Bunu bir kere daha belirtmek isterim. Zaten 
dikkat buyurulursa, ilk öntedbirler tasanJsında 
da sadece muvazaa karinesinden bahsedilir. 
Bu ne demektir? Yani, bir kimsenin işlemediği 
halde 5 nci derecedeki bir kan hısımına ara
zi vermesini öngörüyor. Eğer o kimse işliyorsa 
muvazaa olarak kabul etmemesi gerekir, eğer 
hukuka saygılı ise - ki ben öyle telâkki ediyo
rum - o zaman mahkemelerin de bu muvazaa 
karinesinli muteber saymaması gerekir. Muva
zaa ne demektir? Yapılmak istenen şeyi, başka 
bir muamelenin altında gizlemek yani arazi
yi bizzat işlemediği halde, sanki işliyormuş 
gibi başkasının üzerinde, haşka bir akrabası
nın üzerinde göstermek, muhtemel bir toprak 
reformundan kaçmak için. Tabiî böyle bir mu
vazaa varsa hükümsüz sayarız. Ama bizzat iş
liyorsa niye muvazaa var diyeceğiz. 

Biz, bu gibi şüpheleri de ortadan kaldırmak 
istedik ikinci öntedbirler tasarısını sunarken, 
hem geçersizliği getirdik, hem de işleyenin bu 
hakkı tamamen iyi niyetle devraldığını, yani 
mülkiyet hakkını tamamen iyi niyetle devral
dığını kabul ettik. Hem mahkemelerimizi lü
zumsuz binlerce, onbinlerce davadan kurtar
dık - zaten mahkemelerimiz mevcut davalara 
yetişemiyor . toprak reformunda sürat kazan
dırdık, hem de vatandaşın mevcut kanunlara 
dayanarak elde etmiş olduğu haklara göster
memiz gereken saygıyı gösterdik. 
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Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, soru

lar var. 
Buyurun Sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Bakanım, bu normdan maksadımız, yani muay
yen, akrabalara bırakılacak norm, kanunun o 
bölge için mal sahibine, arazi sahibine tanıdı
ğı norm mudur, yoksa topraksızlar için kabul 
edilen norm mudur? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bu, su: 

Bir araziyi bizzat işleyen kimseye kanunun 
bırakmak için öngördüğü normdur. Yoksa, top
rak dağıtımında öngördüğü norm değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bu 

maddede çok önemli bir hüküm var. Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte kanunda öngö
rülen mazeretlerden bahsediliyor. 

Şimdi, bir kimse 1961'den, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten 2-3 ay evveline kadar 
bu yeri kullanmamış, Fakat, bu kanunun böyle 
çıkacağını dinlemiş, öğrenmliş, okumuş gelmiş 
işliyor. Bunun için ne muamele düşünüyorsu
nuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Şimdi, Sayın Ülker'in bir endişesi 
var; Bu kanunun yürürlüğe girdiği zamanda 
bazı mazeretlerle işlemiyorsa. Bizim düşündü
ğümüz şu maddede vardır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte tutuk
lu ise, asker ise, ihtiyar ise, yatalak halde ise, 
bu gibi mazeretle işlemiyorsa ona saygı gös
teriyoruz. Yoksa, böyle bir mazereti yoksa, iş
lemediği zaman tabiî ki kanunun kapsamı için
de. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir kısmına lütfettiler cevap verdiler. Fakat, 
1961'den bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar bu yerini kullanmamış, işlememiş, son
ra gitmiş işlemeye başlamış. Bunun için nasıl 
bir muamele yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ülker «Bu 
tasarıyı öğrenince işlemeye başlamış» diyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De

vamla) — Efendim bu, şu: 
'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki işle

meyi esas aldık. Buradaki düşüncemiz şu idi: 

Bir araziyi işlemediğini bazı belgelerle za
ten ispat etmek durumunda. Bu tasarının sevk 
edilmesi biraz gecikti ama, nihayet 20 gün için
de kanunlaşacağını temenni ediyoruz. 

Şubat'tan bu yana geçen zaman içinde bü-. 
tün bu tarım vergilerinin ve sairelerin ayar
lanması, arazi üzerindeki arazi vergilerinin 
onun üzerine olması, banka kredilerinin, ve 
sairelerimin ayarlanması çok zor bir şey. Ama 
buna rağmen kaçamak olur mu? Biz bir ka
çamak olacağına kanii değildik, rezerv azalttı
ğını zannetmiyorduk. Bundan dolayı kanu
num yürürlüğe girdiği tarihte işleyip, işleme
diğine bakmak istedik. ıBüyük ibir gedik ol
duğu kanısında değiliz. 

BAŞKAN — Sayım Doğan, buyurunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın Bakandan bir sorum var. 

Şimdi, malum, büyük şehirlere, vatandaşla
rın kitle halinde akımı var. Yurdumuzun çoğu 
yerinde üzeninde doğup büyüdükleri kıraç, su
lak arazide geçinemiyorlar. Bölge bölge Tür-
kiye'nim hali malum. 

Şimdi, bu vatandaş 2 sene, 3 sene bir sanayi 
şehrine geliyor, muvakkat bir iş buluyor, son
ra barınamıyor tekrar dönüyor. Bunun durumu 
ne olacak? 

Şimdi ben Parlâmentoda bulunuyorum, ben 
çiftçiyim. Kanunun şümulüne göre bana şu ka
dar arazi verdiler. Ben seçime girdim, milletve
kili seçildim ve 4 sene Parlâmentoda kaldım. 
Bu zaman zarfımda bu toprağı işleyemeyeceğim, 
çalışamayacağım. Bu durum ne olacak? 

Bunlarım açıklanmasını rica edeceğim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Doğan'm sorusuna cevap ver
mek şu balamdan imkânsız: 

Bu husus, Anatoprak ve Tarım Reformu ka
nunu tasarısında düzenlenmekte, o tasarı hemüz 
Komisyonda görüşülüyor. Onun için, bunun ce
vabı öntedbirler tasarısının. içinde olmadığı için, 
müsaade buyururlarsa bu. konuda cevap ver
meyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurunuz. 

KADRÎ EROĞAN (iSivas) — Efendim şim
di, muayyen bir norm içerisinde babanın oğ
luna bırakmış olduğu arazi muvazaa telâkki 
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ediliyor. Devletin maksadı, maişetini top
raktan temin eden vatandaşa, kazalara göre 
esas kanunda tespit edilen normlar içerisin
de arazi vermektir. 

Faraza bir babanın 3 bin dönüm arazisi ol
sun, 10 tane de oğlu olsun. Normda 3 er yüz 
dönüm ise, bunu 10 çocuğuna taksim etmiş 
ise, bu bir muvazaa mı telâkki edilecektir? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bu 10 çocuk da Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda belirtilecek esaslara 
göre bu araziyi işliyorlarsa, buna saygı duy
maktan başka yapılacak şey yok. Ama, ora
da tespit edilen esaslara göre işlemiyorlarsa, 
bu takdirde geçersizlik söz konusu. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakanın şu hususu sarahate ka
vuşturulmasını ve cevaplandırılmasını rica 
ediyorum : 

20 Temmuz 1961 tarihinden sonra 3 ncü 
dereceye kadar nesepten, 2 iıci dereceye ka
dar sebepten hısım olanların bu yaptığı tem
likleri ancak, bizzat işletmiyor ise geçersiz 
sayılacak. Şimdi bizzat işletmiyor ise geçersiz 
saymayı da, bu 1 nci fıkrada, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi esas alarak getiriyor 
madde. 

Şimdi, bu madde böyle çıkar ise, bu kanun 
yürürlüğe bundan 4 - 5 ay scynra girecek. Bu
gün Sayın Bakanın verdiği izahat muvacehe
sinde - ki basma da yansıyacaktır - şu anda 
bizzat işletmeyenlerin bizzat işletme durumuna 
geçeceği bilinşı bir gerçek değil midir? 

Bu böyle olunca «bizzat işletenler» deyimi
ni kaldırmayı neden gerekli görmemişlerdir? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Ülker'in 
sorusuyla yakınlığı var. ilâve edeceğiniz bir 
şey varsa buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Biraz evvel açıklamıştım, mü-
sade ederseniz tekrar edeyim efendim. 

Efendim, bu kanun hepimiz ümidediyoruz 
ki, Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girme
den önce çıkacak. Gecikmesinde tabiî sakınca 
var, dediğiniz sakıncalar doğabilir. Onun için 
elbirliği ile burada zannediyorum ki, bu ka
nunu çıkarmaya uğarşıyoruz. Böylece bu ka
nun çıktığı anda yürürlüğe girmiştir, sakın

calar önlenir. Tabiî gecikirse bu sakınca
lar söz konusu olabilecek, zaman içinde bu mü
zakereler tabiî ki, basından komuoyuna akse
decek, gerekli bazı tedbirler alınma yoluna 
gidilabilir. Ama şimdiye kadar böyle bir mah
zurun doğduğu kansısmda değilim. Tasarı yaz 
tatilinden önce meğerki, kanunlaşmış olsun. 
Zaten bütün buradaki gayretimiz^ - Hükümet 
ve Meclis olarak - bu yolda olduğuna müşa
hede etmekteyim. Bundan dolayı değerli mil
letvekillerine sadece teşekkür borçluyuz. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
fSayın Buyrukçu, buyurun efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan pek çok arkadaşım 
bu maddenin mahzurlu yönlerini açıkladı
lar. Ben şimdi burada, Sayın Bakanın da pek 
çok kullandığı ve bu maddede geçen bir tâbir 
uzeryn.de duracağım. 

Şimdi, maddenin 1 nci fıkrasının son satır
larında şöyle diyor : 

«Lehinde devir ve temlik olan kişiler tara
fından bizzat işletilmiyorsa, miktarına bakıl
maksızın...» ve devam ediyor. «Bizzat işletilmi
yorsa» tâbiri üzerinde durmak istiyorum. 
Şimdi, bizzat isletmek ne demek? 

Bu tâbir, gerek bu kanunda ve gerekse Top
rak Reformu Kanununda, 81 Numaralı Ge
çici Komisyonda bu tasarının görüşülmesi sıra
sında pek çok geçecektir ve 55 Numaralı Ge
çici. Komisyonda yapılan konuşmalarda pek 
çok arkadaşlarımızın bunu, bizzat işletmeyi 
çok geniş anlamda almak suretiyle toprak 
reformundan birçok arazileri çıkarmak için 
çaba harcadılar ve konuşmalar yaptılar. Ya
ni, pek çok arkadaşlarımız şu görüştelerdi : 

«Bugün memlekette seyahat imkânı geliş
miştir. 

Bugün sabah kalkar, izmir'e gider, oradaki 
tarım işimizle alâkadar olur, akşama buraya ge
liriz.» gibi görüşleri serdetmek suretiyle bizati
hi işletmenin kapsam ve anlamı çok geniş tut
mak için çaba harcadılar. 

Eğer biz burada bu tabire bir açıklık getir
meyecek olursak, bu işin üstesinden gelmemiz 
imkân dahiline girmez. Şimdi memleketimizde 
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hakikat olanı şu ki; bakıyorsunuz, ticareti ya
pan aynı şahıs, nakliyatı, nakliyatçılığı yapan 
aynı şahıs, serbest meslek icra esden, doktorluk 
yapan aynı şahıs, Ankara'da oturup ta izmir'de 
tarımı yapan da aynı şahıstır. Bu kanunun en 
önemli espirileriınden bir tanesi, «Bizatihi çiftçi 
olmanın araziyi işleyip ve en iyi şekilde geçimini 
temin etmesidir». Kanunun anaprensibi, çiftçi 
olanların toprak sahibi edilmesi ve onların sıkın
tıdan kurtarılmasıdır. Eğer biz burada, bu tabi
rim tam anlamı ile tam kavramını açıklamaya
cak olursak ve madde de bu şekilde geçecek 
olursa, herkes «bizatihi işleyen» olur, çıkar. 

Şimdi, yukarıda görüşmekte olduğumuz 
Toprak Reformu anatasarısında, «Tanım, Amaç 
ve Kavramlar» kısmı, başlangıç olarak var. Bu
raya dikkat ettiğimiz zaman, burada birçok 
kavramların anlamı genişliğine açıklanmış; 
fakat bizatihi işletmenin ne demek olduğu bura
da da kaale alınmamıştır. Fakat, «Amaç» kısmın
da, bu kanun bakımından tarım arazisinin ne 
olduğu izah edilmiştir. Yine, çiftçilikle ilgili ta
nımların neler olduğu belirtilmiştir. Ama bakı
yoruz ki, bu kanunda da, «bizatihi işletme» nin 
ne olduğu tanımlanmamıştır. Aile başkanı, aile 
ne demektir tanımlanmıştır. Toprağın verimli 
olarak işletilmesi, ne demektir, tanımlanmıştır. 
tarımsal işletme, küçük işletme ve aile işletmesi 
nedir, bunlar diğer anakanunda birer birer açık
lığa kavuşturulduğu halde, «bizatihi işletme» 
tabiri burada da, anakanunda da açıklanma
mıştır. Ben bunu çok önemli bir husus olarak 
görüyorum. Her birimiz ayrı ayrı anlamda «bi
zatihi işletme» yi alacak olursak, bunun içeri
sinden çıkmak imkânı yoktur. 

Şimdi bunu şu maddede önlemek için bende
niz şjöyle düşündüm; bu maddenin birinci fıkra
sında bunu daha açık bir hale getirmek için 
cümleyi şu hale getirmek üzere de bir önerge ha
zırladım: 

«Lehine devir ve temlik olan kişiler» tabiî 
fıkra yukarıdan geliyor, o kısmını okumuyo
rum- «..kişiler tarafından, bizzat çiftçilik yapı
larak işletilmiyorsa, miktarlarına bakılmaksızın, 
Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması açı
sından geçersiz sayılırlar» tabirini, ben buraya 
koymakta yarar görüyorum. Zira anatasarıda 
«çiftçilik» U açıklamış, bir dakika müsaade eder
seniz onu da okuyayım: «Çiftçilikle ilgili tanım
lar» başlığı altında Madde 4 : 

«Bu kanunun uygulanmasında, arazi üze
rinde geçinme amacıyle bitki ve hayvan yetiş
tirilmesine veya bunların ürünlerinin elde edil
mesine, değerlendirilmesine çiftçilik ve çiftçilik 
işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya ta-
mamem katarak...» Dikkat ederseniz arkadaşla
rım, bedeni çalışmayı da esas saymıştır, «..kata
rak, doğrudan doğruya yapan ve esas geçim 
kaynağını bu işlerden sağlayanlara, çiftçi deni
lir.» tabirini getirmiş ki, bu fıkraya biz «biza
tihi işletme» kelimesinden evvel, «bizzat çiftçilik: 
yaparak işletmiyorsa» tabirini koymak suretiy
le bu fıkrayı daha açık bir hale getirmiş oluruz. 
Bunun için de bir önerge takdim ediyorum, il
tifat buyurmanızı saygı ile arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli, arkadaşlarım, 
'Görüşülmekte olan 4 ncü madde, Toprak Re

formu anakanununun bir maddesi değildir. 
Bu, Toprak Reformu Kanununun tatbikatından 
evvel rezervlerin temini için öngörülen tedbir
leri getiren bir tasarıdır. 

4 ncü madde de, Toprak Reformu Kanununa 
cevaz veren ve imkân verecek rezervlerin hazır
lanması için tedvin edilmiş bir maddedir. 

Bir arkadaşımız burada, bu maddenin konu
şulması şırasında, Komisyonda verdiği bir tak
riri bahane ederek, «Ben Komisyon üyelerinden 
bir beyanname istedim. Bu beyanname verilme
di» demek suretiyle Komisyon üyelerini telmih 
edici beyanda bulundular. 

Bendeniz bu Komisyonun üyesiyim. Dünya 
üzerinde mezar toprağım dahi yoktur. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 55 Numara
lı Komisyonda yoktunuz beyefendi. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
AHMET BULDANLI (Devamla) —. Şimdi

ki Komisyondayım beyefendi. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — O ayrı 

ona da ayrı verirsiniz. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bizim 

Grubumuzda, mensubu olmakla müftehir oldu
ğum Adalet Partisi Grubunda, Toprak Reformu 
Kanununun çıkarılmasına karşı olan hiç bir üye 
yoktur. Adalet Partisi Grubunda Toprak Re
formu Kanununa şu bakımdan, yani Öntedbdrler 
kanunu tasarısı için o 55 Numaralı Komisyonda 
şu bakımdan muhalefet edilmiştir. 
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1. — Mülkiyete; 
2. — Zilyede; 
8. — Mirasa ters düşen sosyalist bir görüşe 

karşı çıkılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). Omun dışında, Türk köylüsüne, fakir fu
karaya toprak edindirmekten kaçınacak Ada
let Partili üye yoktur, bu böyle bilinmelidir. 

Onun dışında, bu.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, Grubu adına mı konuşuyor? Bu bilinmeli-
dL-. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Şahsım 
adına konuşuyorum, zatiâlinizin konuştuğu gi
bi... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Grubunun se
sini mi dile getiriyor, efendim? Bu husus zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz beyefen
di, müdahale etmeyiniz. 

Sayın hatip, siz buyurunuz devam ediniz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; bu madde ilk getirilen Önted-
birler tasarısındaki gibi, sırf rezerv yapacağız 
diye mülkiyete, zilyede, mirasa ters düşmemiş; 
onlan bugünkü Anayasanın himaye ettiği, ka
nunların himaye ettiği çerçeve içerisinde hima
ye altına almıştır. 

Bu madde, -affedersiniz, amiyane tabiri ile-
«öküz altında buzağı arayan» zihniyete set çek
miştir. Yani, babanın oğullarına yaptığı mira
sın taksimine veya 50 yıldır zilyedi altında bu
lundurduğu toprağın tasarrufuna veya ivaz mu
kabili elden çıkardığı toprağının, «muayyen bir 
tarihten önce çıkardın ya elinden, bu muvazaa
dır, ver toprağımı geriye» zihniyetine hayır di
yoruz arkadaşlar. Bir hakkın suiistimaline bu 
Meclis mutlaka karşı koyar. O bakımdan, Ada
let Partisi Grubunun bazı temsilcilerinin bu ka
nuna karşı çıkışları, sırf bu yüzdendir. Yoksa, 
Adalet Partisi Grubunun hiç bir ferdi ve hiç bir 
mensubu, taa köydeki temsilcisinden, Parlamen
tosundaki en üst kademesindeki temsilcisine 
kadar, biz toprak reformunun çıkmasına taraf
tarız. Ama saydığımız; hukuka, hakka bağlı 
şekilde çıkmasına taraftarız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Hükümetten 
veya Komisyondan bir hususun açıklanması 
için soru soracağım, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Müzakereler bitin
ceye kadar soru müessesesi vardır efendim. 
Sonra ilerde önergelere geçince, soru sorma 
imkânım vermiyoruz, ayrıca uyarmak isterim. 

Buyurunuz sayın Ertem, sorunuzu sorunuz 
efendim. 

tLHAMi ERTEM (Edirne) — Sayın Komis
yon veya sayın Hükümet, bu «Bizzat işletme»'-
den ne anlıyorlar? Bu hususun açıklanmasını ri
ca ediyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon veya Hü
kümet bir beyanda bulunacak anı efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Cevap vereyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurumuz sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, şimdi bu husus öntedbirler kanunu ta
sarısı Komisyonda görüşülürken de defalarca 
soruldu ve konuşuldu. Yalnız bu hususta isabet
li bir adım atabilmek için, meseleyi anakanuna 
bırakalım, dedik. Zaten, anakanun uygulanıp 
yürürlüğe girdiktem sonra uygulanacak bir hü
küm olduğu için, bu maddeyi bütün teferrua-
tiyle anakanunda daha iyi düzenlenir, diye ana
kanuna erteledik. Onun için müsaade buyuru-
lursa, bu kamunda hiç bu hususta birşey söyle
meyelim. 

Anakanunda bu iş nasıl olsa düzenlenecek
tir. Bu maddenin uygulanması anakanun yü
rürlüğe girdiği zaman söz konusu olacaktır. Yal
ınız, şimdiden gerekli tedbirleri alıyor ve vatan
daşı bu madde ile uyarıyoruz. Durum bundan 
ibarettir efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
böyle olduğu takdirde, tatbikatçılar nasıl işlem 
yapacaklardır? Bunu anlayamadık. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bu cevap 
karşısında tatmin olmadık. 

BAŞKAN — Efendim, cevabın vüs'atı, ceva
bın verilip verilmemesi hususunun takdiri, ce
vap veren Komisyona ve Hükümete aittir. Sa
yın Hükümet, bu husussa başka ilâve edeceği
niz birşey varsa buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Yok efendim. 

— 520 — 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Hükümetin bu hususta başka 
bir sözü yak. Soru soracak sayın üye? Yok. Mad
de ile ilgili önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasın

daki, (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
nunda önjgörülen mazeretlerden birisi söz konu
su olmaksızın, lehine devir ve temlik yapılmış 
olan kişiler tarafından bizzat işletilmiyorsa) 
deyiminin çıkarılmasını öneriyorum. 

Önergemi ayrıca açıklayacağım. 
Saygılarımla. 

içel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 
«Toprak ve Tarım Reformu açısından geçer

siz tasarruflar»'ı kapsayan 44 ncü maddenin 
ikinci paragrafının madde metninden tamamen 
çıkartılmasını arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin son fıkrasının 

kaldırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Mukadder Çiloğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
öntedbirler tasarısının 4 ncü maddesinin aşa

ğıdaki biçimde değiştirilmesini öneririm. 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülke* 
Madde 4. — 20 Temmuz 1961 tarihinden bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tarım 
arazisi üzerinde yapılmış muvazaalı devir ve 
temlikler Toprak Reformu uygulaması bakımın
dan geçersizdir. 

Aşağıdaki işlemler muvazaa kastımın varlığı
na karine olarak kabul edilir: 

a) 5 nci dereceye kadar (5 nci derece da
hil) kan hısımları ve 4 ncü dereceye kadar (4 
ncü derece dahil olmak üzere) sıhrî hısımlar 
ile eş lehine veya reisine tabi olarak birlikte ya
şayan kişiler arasında yapılan her türlü devir 
ve temlikler; 

b) Bağışlama suretiyle yapılan bütün de
vir - temlikler (genel ve katma bütçeli daireler, 
döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel 
idareleri, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamunla 
veya kanunların verdiği yetki ile kurulmuş ban

ka ve kurumlar ve öteki kamu tüzel kişilere ya
pılmış olanlar hariç.) 

c) 14 Ağustos 1971 tarihinden sonra yapıl
mış bütün devir ve temlikler, 

Bir devir ve temlikte, yukarda sayılan hal
lerden ikisinin bir arada bulunması karineyi ke
sinleştirir ve bu takdirde muvazaa olmadığı id
dia edilemez. Miras ve cebrî icra yoluyle el de
ğiştirmeler bu maddenin kapsamı dışındadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler ka

nunu tasarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

tstanbu Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Kamulaştırılacak olan devir ve temlik edil
miş arazi : 

Madde 4. — 20 . 7. 1961 tarihinden bu yama 
usul ve füruğ, 4 ncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) nesepten ve ikinci dereceye kadar (bu de
rece dahil) sebepten civar hısımlarıyle eş lehine 
veya ev reisi ile birlikte yaşayanlar lehine, 3 
ncü maddenin kapsamına giren tarım arazisine 
ilişkin olarak, her ne suretle olursa olsun yapıl
mış devir, temlik ve bağışlar yüzölçümlerine ba
kılmaksızın Toprak ve Tarım Reformu uygula
ması sırasında kamulaştırılır. 

3 ncü maddenin belirlediği sınırları aşan yüz-
ölçümündeki tarım arazisine sahibolanlar, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde, sahiboldukları tarım arazisini il ve ilçe 
itibariyle yüzölçümlerini belirterek, varsa tapu 
kayıt suretlerini de eklemek ve 20 . 7 . 1961 ta
rihinden sonra, devir, temlik, bağış biçimindeki 
el değiştirmeleri de işaretlemek suretiyle, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına yazılı ola
rak bildirmekle yükümlüdürler. 

Tapu sicil muhafızı veya memurları, 20.7.1961 
tarihinden bu yana, 3 ncü maddenin saptadığı 
sınırları aşan tarım arazisine ilişkin olarak ya
pılmış devir, temlik ve bağışları, bu kanunum yü
rürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına yazılı ola
rak bildirirler. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

usul ve füruğ, 3 mcü dereceye kadar nesepten 
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ve 2 nci dereceye kadar selbepten civar hısımla- ] 
rı ile eş lehine tarım arazisine ilişkin olarak her 
ne şekilde... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — O öner
ge benimdir sayın Başkanım, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki sayın Alaca, önergeniz ge
ri verilmiştir. 

ISaym Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu Öntedbirler Kanunu tasarısının 4 ncü mad
desinin başlığı ile 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasını et- j 
kilemeyen tasarruflar. 

Madde 4. — 20 . 7 . 1961 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul, ve 
fürağ, 3 ncü dereceye kadar nesepten ve 2 nci 
dereceye kadar sebepten civar hısımları ile eş 
lehine yapılmış her çeşit devir ve temliklere ko
nu teşkil eden tarım arazileri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kanunda öngörülen is
tisnaî hallerden birisi söz konusu olmaksızın 
lehine devir ve temlik yapılmış olanı kişiler ta
rafından Toprak ve Tarım Reformu Kanunun
da tespit edilecek esaslara göre işlenmiyor veya 
işletilmiyorsa, bu arazilerin tamamı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek esas
lara göre kamulaştırılır.» 

Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş 

ve 2 nci dereceye kadar sebepten civar hısımla- ] 
rı ile eş lelhine tarım arazisine ilişkin olarak her 
ne şekilde... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — O öner
ge benimdir sayın Başkanım, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki sayın Alaca, önergeniz ge
ri verilmiştir. 

ISaym Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu Öntedbirler Kanunu tasarısının 4 ncü mad
desinin başlığı ile 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasını et- j 
kilemeyen tasarruflar. 

Madde 4. — 20 . 7 . 1961 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul, ve 
füruğ, 3 ncü dereceye kadar nesepten ve 2 nci 
dereceye kadar sebepten civar hısımları ile eş 
lehine yapılmış her çeşit devir ve temliklere ko
nu teşkil eden tarım arazileri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kanunda öngörülen is
tisnaî hallerden birisi söz konusu olmaksızın 
lehine devir ve temlik yapılmış olan kişiler ta
rafından Toprak ve Tarım Reformu Kanunun
da tespit edilecek esaslara göre işlenmiyor veya 
işletilmiyorsa, bu arazilerin tamamı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek esas
lara göre kamulaştırılır.» 

Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 4 ncü maddesi

nin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Trabzon Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Ahmet Şener Mehmet Yüceler 
Toprak ve Tarım Reformunu etkilemeyen ta

sarruf la:'. 
«20 . 7 . 1961 tarihinden bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar usul ve füruğ, 3 ncü 
dereceye kadar nesepten ve 2 nci dereceye ka
dar sebepten civar hısımları ile eş lehine tarım 
arazisine ilişkin olarak her ne şekilde olursa ol
sun yapılmış devir ve temlikler, söz konusu ta
rım arazisi, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte kanunda öngörülen istisnaî hallerden 
birisi söz konusu olmaksızın lehine devir ve 

temlik yapılmış olan kişiler tarafından Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek 
esaslara göre işlenmiyor veya işletilmiyorsa, bu 
arazilerin tamamı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda tespit edilecek esaslara göre kamu
laştırılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrasının 5 nci satırında mev
cut «bizzat» kelimesinden sonra «çiftçilik yapı
larak» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
g'öre işleme koyuyoruz. 

(içsi Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılı
yor mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Buyurun sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Demin bu madde üzerinde Sayın Bakan sa
rahaten bazı hususları açıklığa kavuşturmuş 
olsa idi belki söz almayı da gerekli görmezdim. 
Ancak gerek Bakanın yürürlük mevzuunda be
lirttiği husus, gerek kendisine sual tevcih eden
lerden Sayın ilhami Ertem'in sorduğu suale sa
rahaten cevap verememiş olması, bizi bu öner
gemizi daha açıklığa kavuşturmak için konuş
maya sevk etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım 4 ncü madde, 20 Tem
muz 1961 tarihinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar, diyor. Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar 3 ncü dereceye kadar 
nesepten, 2 nci dereceye kadar sebepten civar 
hısımları ile eş lehine tarım arazisine ilişkin ola
rak temlik yaptı ise bu temlikler geçersiz sa
yılır.. Ancak bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte bizzat işletmiyor ise bu geçersiz sayılacak
tır. Şimdi demek ki bizzat işletiyor ise geçerli 
sayılacaktır. 
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Arkadaşlar şimdi biz bu endişeye kapıldık 
da, dedik ki, bu bizzat işletme mevzuunda şu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bizzat 
işletmeyenler, geçersiz sayılmasın kaygısı ile 
temliki geçerli bale getirmek için derhal arazi
lerinin başına bizzat işletmeye yöneleceklerdir. 
O halde bu kanun tasarısını tedbir olmak du
rumuna inkilâbettirmek istiyor isek derhal ted
biri alalım ve bunu sarahate kavuşturalım de
miş olmamıza rağmen, bunun Sayın Bakan ta
rafından dile getiriliş durumu da şöyle; «Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas.» işte bu
rada zaten madde de öyle, biz bunu endişe ile 
karşılıyoruz arkadaşlarım. Şimdi hakikaten-
Meclis tatile girdiği zamana kadar bu çıkacak 
ve yürürlüğe girecek, inşallah öyle olur. An
cak şu kanunun komisyonlarda müzakere edil
diği günden itibaren kamuoyu şüphesiz, bilhas
sa bu 4 ncü maddedeki mııvasalı, hüsnüniyetsiz 
kaçırmaları yapmış olan kişiler, arazileri başı
na bizzat dönmeyi gerekli ıgören kişiler bundan 
yararlanacaklardır. O zaman bu kanunda demin 
söylediğimiz rezerv imkânsızlıkları daha da be
lirecek ve geçersiz olan durumu geçerli hale 
getirmek için harekete geçen büyük kitleler 
bu kanunu hakikaten lâftan ibaret bırakacak
lardır. 

Arkadaşlarım, böylesine bir kanun tasarısı
nın hakikaten isabetli olmadığını söylemek için 
kehanet sahibi olmak gerekmez. Biz bir af ka
nunu dahi çıkarırken, - demin bahis mevzuu 
ettim - komisyonlardaki müzakere tarihini esas 
alıyoruz. O tarihi Af Kanunu için tavan kabul 
ediyoruz, o tarihten sonra işlenmiş suçlar Af 
kanunlarının sınırı dışındadır diyebiliyoruz. 
Bütün Af kanunları böyle geçmiştir. 

Bu kanun komisyonda müzakere edilirken 
bizzat işletmeyenler, temlik ve temerrütlerin
de geçersiz sayılacaktır, dediğimiz anda; komis
yonlarda bunu aylarca evvel konuştuk, Birinci 
Nihat Erim Kabinesinde, ikinci Nihat Erim Ka
binesinde, özellikle aylar ve aylar o zamandan 
bu zamana kadar konuştuk. Sayın Bakanın söy
lediği gibi açıklamadığı hususun daha seraha-
te kavuşmasını tehlikeli gördüğü hususa ben ka
tılmıyorum. Zaten bu biliniyor Sayın Baltan. 
Biliniyor bu gerçekler. Yani «bizzat» deyiminin 
hudutlarını, şümulünü soran Sayın ilhamı Er
temi, bunu sakıncalı gördüğü zannı ile (o şe

kilde gördüğünü zannediyoruz) açıklığa kavuş
turmayan Sayın Bakanın hiç de tedbirli hare
ket etmiş olduğu kanısında değilim. Kendisi 
kadar 'bunu sarahaten kamuoyuna aksettirmiş, 
bu Meclisin içinde bulunan veya dışımda bulu
nanların ; en az kendisi kadar bu madde üzerin
de, maddenin bu "bizzat kelimesini didik didik 
edercesine üzerine eğilmiş olduğunu bilmesini 
isterim-ve bunu sarahate kavuşturmamak bir 
tsdbir... Esas tedbiri alınız, komisyonda müza
kere edildiği tarihi neden getirmezsiniz? Bunu 
bakanın yahut komisyon üyelerinin neden sa
kıncalı gördüğünü bilemiyoruz arkadaşlarım. 
Kaçırmaya mani oluyoruz, ama komisyonda 
âdeta kaçır -diyoruz. Bu kanun yürürlüğe gir
diği anda arazinin başında bizzat işletme yap
mayanlar, geçersiz bir temlik ve temerrüt 'ba
his mevzuu olacağından şüphesiz bu maddenin 
şümulüne gireceklerdir. Ancak «bizzat» deyi
mini esas alarak şimdi ta komisyonda konuştu
ğumuz andan itibaren arazisinin başına dönmüş 
olanları bundan istisna edeceğiz. Böyle şey ol
maz arkadaşlarım, bu tedbir değil. Bu tedbir
sizliği bile bile yapıyoruz. Şüphesiz bu tedbir
sizlik milletin yararına değil zararına olacak
tır. 

Bu bakımdan, eğer bir ciddî tedbir getiri
yorsak, önergeye herhalde Sayın Hükümetin de, 
komisyonun da katılacağı ümidindeyim, inşal
lah yanılmamış ioialım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesini izah 
ettiler. Komisyon ve Hükümet katılmadıkları
nı beyan ettiler. Bu önergeyi G-enel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aynı mahiyette Sayın Ahmet 

Mukadder Çiloğlu'nun vermiş oldukları önerge 
de var, ikisi aynı mahiyette her ikisini birden 
işleme koyuyorum. (O önerge de okunsun ses
leri) 

önergeye Hükümet ve komisyon katılıyor
lar mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bu husus bi
zim anakanunumuzda düzenlenecektir, Yüce 
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Meclisin takdirine bırakıyoruz. («Diğer önerge 
de okunsun» sesleri) 

BAŞKAN — O önerge de biraz evvel okun
du efendim, aynı mahiyettedir, ikisini birden 
işleme koyuyorum. Peki efendim o önergeyi de 
okutuyorum. 

(Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çil-
oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergelere Hükümet katılmı
yor. Komisyon: «Anakanunda halledilecek bir 
konudur, takdire bırakıyorum.» diyor. Her iki 
önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. («Yanlışlık var» sesleri) Yanlışlık olmaz 
efendim, itimat (buyurun. 

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

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öner
geye katılıyorlar mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katlamıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi Genel Kurulun tas
viplerine sunuyorum. Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ayfaar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet (katılı
yor mu efendim?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor; önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve ko

misyon katılıyor mu ©fendim?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK

KI TEKİNEL (istanbul) -— Sayın Başkanım, 
Sayın Şener'in vermiş olduğu önergeyle bu 
önerge arasında tam bir birlik var. Bu itibarla, 
katılacağız; fakat ikisinin birlikte okunmasını 

ve bir düzenlenme yapılmak üzere tekrar bize 
iadesini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Maddeyi yeniden tmi redakte 
edeceksiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL. (istanbul) — Ufak bir tadilât 
yapmak icaibedeoektir; eğer Yüce Meclis kabul 
ederse efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener önerge sahibi sı-
fatiyle komisyonun bu mütalâasına katılıyor 
musunuz? Biraz evvelki önergeyle aynı mealde 
diyorlar, eğer aynı önergeye iştirak ediyorsanız 
muamele yapalım? 

AHMET ŞENER (Trabzon) —- Katılıyorum 
efendim. Komisyon aynı mealde gördü, okun
sun Meclis de görsün Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet; okutuyorum Sayın Şe
ner'in önergesini. 

(Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener ve Kay
seri Milletvekili Mehmet Yücelerin önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi de komisyon aynı 
mealle buluyor ve katılıyor. 

Her iki; önergeyi birlikte işleme koyuyor 
ve Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum; ko
misyon ve Hükümet katıldıklarını ifade ettiler. 
Kabul edenler işaret buyursunlar .Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL (istanbul) — Şimdi bunun için, 
bir düzeltme için takrir veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergelerle ilgili olarak, 
peki. Maddeyle ilgili bir önerge daha var, Sa
yın Buyrukçu'nun önergesi. 

Bu kabul edilen (önergelere göre maddenin 
metnini tanzim etmiş oluyorsunuz öyle mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re

formu öntedbirler kanunu tasarısının 4 ncü 
maddesinin başlığı ile 4 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrası verilen önergeler ışığı altında aşağıda
ki şekilde düzenlenmiştir. Saygiyle Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulur. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasını et
kilemeyen tasarruflar: 
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Madde 4, fıkra 1-20 . 7 . 1961 tarihinden 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul 
ve füruğ, 3 ncü dereceye kadar nesepten ve 
2 nci dereceye kadar sebepten civar hısımlariy-
le eş lehine yapılmış her çeşit devir ve temlik
lere konu teşkil eden tarım arazileri bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte kanunda öngörü
len istisnaî hallerden birisi söz konusu olmak
sızın lehine devir ve temlik yapılmış olan kişi
ler tarafından Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununda tespit edilecek esaslara göre işlenmi
yor veya işletilmiyorsa, bu arazilerin tamamı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda belli 
edilecek esaslara göre kamulaştırılır. 

55 numaralı Geçici 
Komisyon Başkanı 

İsmail Hakkı Tekinel 
istanbul Milletvekili 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan yeni bir madde tedvini (bahis mevzuudur. 
Onun için ya konuşmamıza veya sual sormamı
za imkân veriniz. 

BAŞKAN — Sayın özgüner bir tetkik edin, 
biraz evvel kabul edilen önergelerin dışında (hiç
bir şey yok. Varsa şayet... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Nasıl yok 
Saym Başkan, yeni bir maddeyle geliyorlar. 

BAŞKAN — 'Biraz evvel kabul edilen öner
ge metinleri madde içerisine yerleşmiş durum
da. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bir sual sor
mamıza imkân verin öyle ise Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN »ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan çıkmamış olan bir kanuna atıf yapılıyor. 
Şimdi Toprak ve Tarım Feformu Kanununa uy
gun deyimi var, yanlış anlamadı isem. Bu ka
nunun ne şekilde çıkacağını bugünden nasıl 
biliyorlar da böyle tedbir diye getiriyorlar? 
Bunu anlamak mümkün değil. Buna bir sara
hat getirsinler, hiç olmazsa. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Biraz evvelki 
metni ben tanzim ettim komisyon adına ve hiç
bir değişiklik yoktur. Tek bir değişiklik, son 
satırında 2 defa aynı kelime tekrarlandığı için 
«tespit edilen esaslar» yerine «belli edilecek 
esaslara» göre denmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununda... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet, «belli 
edilecek esaslara» göre. 

BAŞKAN — Komisyonun biraz evvel okun-
n ıış bulunan önergesini komisyon ve Hükümet 
tanzim ettiler, filhal de katılıyorlar. Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum bu önergeyi. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Diğer bir önerce var, Sayın Buyrukçu'nun 
önergesi, onu okutuyorum. 

(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor; önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Müzakeresi bitmiş olan ve biraz evvel 2 öner
genin tevhidi ile bir fıkrası yeniden tanzim edil
miş, komisyonca verilmiş bulunan ve Genel Ku
rulca kabul edilmiş olan önergenin getirdiği de
ğişiklikle birlikte 4 ncü maddeyi tasviplerinize 
ölmüyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
4 ncü madde kabul edilmiştir. 

istisnai haller : 
Madde 5. — Tarım arazisi, aşağıda öngörü

len hallerde bu kanunun 4 ncü maddesi hük
münün kapsamı dışında kalır : 

a) Miras yoluyle kanunî mirasçılara inti
kal etmiş olan kanunî miras paylan. 

b) Cebrî icra yoluyle vukubulmuş olan el 
değiştirmeler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. Maddeyle ilgili veril
miş önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 5 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Trabzon Kayseri 

Ahmet Şener Mehmet Yüceler 
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«Madde 5. — Tarım arazisi, aşağıda öngö
rülen, hallerde bu kanunun 4 ncü maddesi hük
münün kapsamı dışında kalır: 

a) Miras yoluyle kanunî mirasçılara inti
kal etmiş olan kanunî miras payları. 

b) Cebrî icra yoluyle vukubulmuş olan el 
değiştirmeler. 

c) 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükmüne 
göre lehine tarım arazisi devir ve temlik edilen 
kimselerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte askerlik, ihtiyarlık, hastalık, hükümlülük, 
tutukluluk, tabiî âfetler ile tarım teknisyenli
ği, mühendisliği veya benzeri bir meslek öğre
nimi nedeniyle bizzat işleyemediikleri tarım ara
zileri. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbiırler ka

nunu taasnsınm 5 nci maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini saygiyle 'öneririm. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

İstisnalar : 
Madde 5. — Miras ve cebrî icra yoluyle olu

şan el değiştirmeler, 4 ncü maddenin 1 nci fık
rası kapsamı dışındadır. Şu kadar var ki, mi
ras veya cebrî icra yoluyle el değiştirmiş olan 
arazinin yüzölçümü, 3 ncü maddede belirtilen 
büyüklükleri aşıyorsa, veya miras veya cebrî 
icra yoluyle el değiştiren arazi, yeni sahibin 
elindeki öteki araziyle birleşince arazinin top
lam yüzölçümü 3 ncü maddede belirtilen yüz-
ölçümlerini aşıyorsa, miras veya cebrî icra yo
luyle el değiştiren arazi de bu kanun hüküm
lerine tabi olur. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine güre iş
leme koyuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Kay
seri Milletvekili Mehmet Yücelerin önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim bu önergeye?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. HAK
KI TEKİNEL (istanbul) — (Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor; önergeyi kah imkânı vermiyorum Sayın" 
Şener o itibarla. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Lüzum yok 
Sayın Başkan. 

YAŞAR BİR (Sakarya) —- Sayın Başkan 
takrir sahibinden bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Dinleyeyim ben efendim, Baş
kanlığa sorun tereddüdünüzü. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Tarım teknisyen
liği ziraat v. s. benzeri deyince orman mühen-
djsiiği de bu benzere giriyor mu? Benzerinden 
ne kastediliyor? 

BAŞKAN — Benzerleri sözü?... İUf •• 
YAŞAR BİR (Sakarya) — Benzeri deriî( 

yor, takrir sahibinden rica edelim ne kastedll£:" 
yor, açıklasınlar. 

BAŞKAN — önergede benzeri deniyor, bî5rr 

yanlışlık olmasın. «Mühendisliği ve benzeri bir 
meslek öğr&nimi nedeniyle bizzat işletemedik
leri tarım arazileri.» 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Takrir sahibin
den rica etsek; benzeri kelimesinden kasıtları 
nedir? 

BAŞKAN — Efendim bunlar hemen her hu
kuk kuralında... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz, ormancılık ziraatin ben
zeridir. Böylece zapta da geçiyor, veteriner de 
tabiî öyle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet biraz 
evvel katıldıklarını ifade ettiler, önergeyi Ge
nel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
rienler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Anlaşılamamıştır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Hükümet ve ko
misyon katılıyor. Arzu ederlerse katılma sebep
lerini açıklama haklan var. Komisyon ve Hü
kümet katıldıktan sonra önerge sahibinin izah 
hakkı olmuyor. 

Oylamayı tekrar ediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Efen
dim oylarda eşitlik oluyor, bu yüzden oylama
yı tekrar edeceğim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bize mi soracaksınız? 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Acaba 

bunu açıklama... 
BAŞKAN — Hayır... Konuşma yapamayız. 

Bana bir sorunuz varsa buyurun. Oylama ko-
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nusunda tereddüdünüz varsa açıklama yapa
yım. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efen
dim, ben tatmin olmadım, önergenin haklı olan 
yönleri olmakla beraber, meselâ köyde oturan 
bir öğretmen ömrünü köye bağlamış, niye bir 
karış toprağı işleme hakkı olmasın? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi madde metni
ni *rudıük. Madde metnine değişiklik getiren 
t ynerge var, bazı şeyleri ilâve eden bir öner-
{ i. daha var, onu da okuduk. Tereddüdedilecek 
^ durum yok. Oylamaya geçtiğimiz için lüt-
clı konuşma yapılmasın. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, bir soru soracağım. 

Efendim anlayamadığım nokta şu: Hukuk
ta okuyan bir talebeye, öğretmen okulunda oku
yan bir talebeye bu hak tanınıyor mu tanınmı
yor mu? 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika... 
Bu noktada bir defa şu husus bellidir: Bu 

gibi hukukî terimler her hukuk kuralında bu
lunur. Bunun ölçüsünü tatbikatçılar tâyin eder, 
takdir ederler. Biliyorsunuz; mahkeme içtihat
ları, bilmem tamimler, tebliğler hep bunlardan 
doğan, tatbikatın doğurduğu konular bunlar. 
Nihayet anasınırları verir yaşatma organı, onun 
vüsatimi, genişliğini tatbikatçılar bu gerekçele
re göre, Meclisteki konuşmalara göre tâyin eder
ler. 

Oylamayı tekrar ediyorum, yalnız sayın üye
lerin ayağa kalkmalarını rica edeceğim. 

Komisyon ve Hükümetin katıldığını ifade 
ettiğim önergeyi kabul eden üyeler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmeyenler ayağa kalksınlar 
efendim... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili M. Ali Aybar'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 

tasviplerinize sunuyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Devir ve temlik hakkının sınırlandırılması : 
Madde 6. — Kanunî mirasçılık sebebiyle ya

pılan intikaller hariç olmak üzere, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarım ara
zisine ilişkin olarak, büyüklüğü otuz dönümü 
aşan müstakil parçaların devir ve temliki Top
rak ve tarım reformunun uygulaması bakımın
dan geçersiz sayılır. Ancak, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra arazi satmalacak olan 
kişiler veya kanunî mirasçıları, arazinin bulun
duğu bölgede Toprak ve tarım reformunun uy
gulanmasına başlandığında söz konusu arazi
yi bizzat işletmeye devam etmekte iseler ve sa-
hiboldukları arazilerin tümü o bölge için tespit 
edilecek azamî norm miktarını geçmiyorsa, 
satınalmış oldukları arazi üzerindeki mülkiyet 
hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkra uyarınca geçersiz sayıla
cak mülkiyet devirlerine ilişkin işlemler yapı
lırken, tapu sicil muhafızı veya memuru, «Mül-, 
kiyet intikalinin Toprak ve tarım reformunun 
uygulanması açısından geçersiz sayılacağını» re' 
sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dı
şı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hak
kında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü 
alınmak kaydıyle, birinci ve ikinci fıkralar hü
kümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükmü, şüyuun giderilmesi satış
ları ile 7 . 2 . 1972 tarihinden önce noterler ve
ya tapu dairelerince düzenlenmiş olan bir resmî 
senede dayanan borçlar ile aynı tarihe kadar 
açılmış davaların sonuçlarına bağlı alacakların 
takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda da uy
gulanır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve diğer bankaların ikraz 
etmiş oldukları alacakların temini, takibi ve 
tahsili ile ilgili işlemlere bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

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

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sö* 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
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HÜÎSAMETTÎN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

6 ncı maddenin önemi vardır. Bir kere; «Ka
nunî mirasçılar sebebiyle yapılan intikaller ha
riç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, tarım arazisine ilişkin olarak, 
büyüklüğü otuz dönümü aşan müstakil parçala
rın devir ve temliki Toprak ve tarım reformu
nun uygulanması bakımından geçersiz sayılır» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak ve Tarım Re
formu Kanununda normların ne miktarı teşkil 
edeceği belli değil. Saniyen belli edilse bile 30 
dönümden aşağı düşmesi imkânsızdır. Bu ba
kımdan biz buraya 30 dönümlük miktarı koy
duğumuz zaman büyük kargaşalıklara sebebi
yet verebilir. 

Bu bakımdan «Büyüklüğü otuz dönümü 
aşan müstakil parçaların devir ve temliki Top
rak ve tarım reformunun uygulanması bakımın
dan geçersiz sayılır» kısmının maddeden çıka
rılması, tatbikatı kolaylaştırır. 

Bir önerge verdim iltifat edilmesini saygıyle 
arz ederim. 

BAŞKAN -i- Sayın özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Î6 ncı madde devir v« temlik hakkının sınır
landırılması matlabını taşımaktadır. Yani de
vir ve temlik hakkı bir ölçüde bu maddede sınır
landırılıyor. Sınır nedir? Baktığımız zaman sa
rahaten 1 ncı fıkranın ilk cümlesinde beliriyor. 
«Kanunî mirasçılık sebebiyle yapılan intikaller 
hariç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra, tarım arazisine ilişkin ola
rak, büyüklüğü otuz dönümü aşan müstakil 
parçaların devir ve temliki Toprak ve tarım 
reformunun uygulaması bakımından geçersiz 
sayılır.» 

Evvelâ bunun üzerinde duralım arkadaşla
rım. Şimdi geçersizliğin başlangıcı bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihtir. Demin yine bir baş
ka madde vesilesiyle söyledim; bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden evvel biz bu kanunun 
münakaşasını yaparken kamuoyu kulaklarını 
kapamamış arkadaşlarım. Kamuoyu kulaklarını 
kapamamış, basın bunu yansıtıyor, radyo yansıtı
yor. Yüce Mecliste görüşülen bir çok kanunlar
dan daha fazla, bu kanunla Türk kamuoyu il-

I gileniyor. Bunu bile bile ancak bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonraki 30 dönümü 
aşan temlikler için bir madde getiriyoruz. Ne
den?.. Bunu anlamak yine mümkün değil. 

6 ncı maddenin 4 ncü fıkrasına bakalım ne 
diyor : «Bu madde hükmü, şüyuun giderilmesi 
satışlarıyle 7 . 2 . 1972 tarihinden önce noter
ler ve tapu dairelerince düzenlenmiş olan bir 
resmî senede dayanan borçlar ile ayr*^ tarihe 
kadar açılmış davaların sonuçlarına bağl* ̂ ala
cakların takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda 
da uygulanır. >y 

Şimdi bu maddenin içinde bir başka fıkra, 
7 . 2 . 1972 tarihini esas alıyor. Nedir o tarih? 
Eğer yanılmıyorsam, bu kanun tasarısının ko
misyonda münakaşa edildiği tarihtir. Komis
yonda münakaşa edildiği tarihi aynı maddenin 
bir fıkrasında esas alıyoruz; fakat aynı mad
denin 1 nci fıkrası - ki, en ağırlık taşıyan fıkra
sı - o temliklerin 30 dönümü aşan kısımlarında 
esaslı bir tedbir getirmemiz bahis konusu oldu
ğu sırada elimizin tersiyle itiveriyoruz; canım 
nasıl olsa kamuoyu bunu bilmiyor... Bunu bil
miyor, ama 7 . 2 . 1972 tarihinden önce noter
ler ve tapu dairelerince düzenlenmiş olan resmî 
senetler ve bu tarihten evvel açılmış olan dava
larda bunu bildiği düşünülüyor... 

Arkadaşlarım, burada getiriliş esprisini an
lamak mümkün değil, bu maddenin tedvininde
ki ciddiyeti anlamak mümkün değil. Aynı mad
dede komisyon müzakeresindeki tarihi esas 
alan bir tarih görüyoruz, fakat aynı maddede 
bu kanunun komisyon müzakereleri, Meclis mü
zakereleri bir tarafa atılıyor; kamuoyu kulağını 
kapatmış sanki bu olaylara, bu kanun ne zaman 
meriyete girerse... Ne zaman girer? Komisyon
larda müzakere edilmiş, Mecliste ediliyor, Sena
toda edilecek, Reisicumhurun tasdikinden son
ra Resmî Gazete ile ilan edilecek ve o zaman 
meriyete girecek. O zaman, ne zaman? 7.2.1972 
tarihini esas almışsın da, neden bunun esas 
ağırlık taşıyan 6 ncı maddenin 1 nci fıkrası için 
bu maddenin tedbire hakikaten daha lâyık bir 
şekilde çıkması için onun Resmî Gazetede ilan 
edildiği tarihi almışsınız? Bunu anlayabilmek 
mümkün değil arkadaşlarım. 

Yine bu maddenin sonuncu fıkrası; «Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım Kredi 

I Kooperatifleri ve diğer bankaların ikraz etmiş 

528 — 



M. Meclisi B : 124 11 . 7 . 1972 0 : 1 

oldukları alacakların temini, takibi ve tahsili 
ile ilgili işlemlere bu madde hükümleri uygu
lanmaz» Yani geçersizlik bahis mevzuu değil
dir. Hangi tarihte yaparsan yap, geçersizlik ba
his mevzuu değildir. Neden bu istisna Ziraat 
Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve 
bunların yaptıkları ikrazlara?.. Bunun da sara
hate kavuşması için komisyonda yaptığımız bü
tün çabaya rağmen pek te sarahate kavuştuğu 
- ben kendi kanımca söylüyorum - ve bir ciddî 
kanaate vasıl olduğumuz iddia edilemez arka
daşlarım. 

30 dönümü geçip geçmemesi meselesine ge
lince; zaten bu kanun çıkıncaya kadar hepsi 
mutefoer olduğuna göre, kanun çıktığı zaman 
6 ncı maddenin birinci fıkrasını ne suretle tat-. 
İrik edeceğimiz münakaşa konusu. Zaten tatbik 
edilen uygulanmayaoak ama, biz buna güzelce 
imkân veriyoruz; ta 6 ay evvel görüşmeye baş
ladık, o tarihe kadar kaçırabildiğin kadar ka
çır... Türk Milleti içerisinde kulağını kapatmış 
bir iki kişi varsa eğer, onları getirip, madem 
ki kulağı işitmez, kulağını kapatmış, bu mese
leleri bilmez, bu madde gereğince uygulaması
nı yapalım, tabiî böyle bir avuç insan bulabilir
sek... 

Fakat, yapalım yapmaya da, yaptığımız za
man; 30 dönümün münakaşasını yapan bir ar
kadaşım için söylüyorum, «Niye bu 30 dönümü 
tutuyoruz, 30 dönümden de mi aşağı ineceğiz» 
diyorlardı. Arkadaşlar bu bir tedbirdir. Bazı 
yerlerde, meselâ çilek yetiştiren bir yerde 30 
dönüm yeterlidir de, bazı yerlerde 500 dönüm 
yeterli değil, 1 000 dönüm yeterli değildir, ola
bilir. Hakikaten bir Konya ovası bahis mevzuu 
olaibilir ama, Tarsus'taki "bir çilek bahçesi ta
mamen değişiktir; orada 5 dönümlük bir çilek 
bahçesi insanı zengin eder, bunu bilmek lâzım
dır. Demek ki 30 dönüm aslında küçük bir ra
kam değildir, hatta bazı yerler için büyük bir 
rakamdır. Bunu daha yukarı çıkarmak, tedbir 
olma vasfından epeyce uzaklaşmış olan kanunu 
bir hayli yozlaştırmak olacaktır, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurun efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Toprak ve tarım reformu öntedbirler kanun 
tasarısının 6 ncı maddesinin hükümleri tetkik 
edilirse gayri menkulde devir ve temlik hakkı
nın sınırlandırılmasından bahsedilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası gördüğünüz gibi; 
«Kanunî mirasçılık sebebiyle yapılan intikaller 
hariç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra, tarım arazisine ilişkin ola
rak, büyüklüğü otuz dönümü aşan müstakil 
parçaların devir ve temliki Toprak ve tarım re
formunun uygulaması bakımından geçersiz sa
yılır» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Burada istitraten arz edeyim ki, biz de Top
rak ve tarım reformunun yapılması aleyhinde 
değiliz. Fakat bizim lehinde olduğumuz, husus 
her halde nevama bir aşırı sosyalist edebiyatı 
yapmak suretiyle mülkiyeti ve anayasal hakları 
çiğneme pahasına bir toprak rezervi temin et
me kapısını açma değildir. Biz bu görüşte de
ğiliz ve bu görüş, biraz sonra arz edeceğim gibi, 
başka kapıların da açılması hususunda cemiye
timizi zorlarsa bunun altından kalkmanın im
kânı bulunmayacaktır. Bu itibarla, bize düşen 
vazifeyi bizim kendi görüşümüze göre ifa etme
mize müsaade ve imkân verilsin ve başka tür-

, lü sosyalist edebiyatı yapmak suretiyle Mecli
sin de tehditten korunmasına bilhassa burada 
işaret etmeyi bir vatanî vazife sayıyorum. Yok
sa, hepimiz 36 milyonun refah ve saadetini, bil
hassa memleket nüfusunun % 70'ini teşkil eden 
köylü kitlesinin, topraksız kitlenin toprak sahi
bi olmasını canıgönülden arzu ederiz. Bunu hem 
bir Meclis üyesi, hem de Adalet Partisinin bir 
âzası sıfatiyle tekrar etmeyi faydalı gördüm. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bundan sonra arz 
edeyim ki. devir ve temlik hakkının tahdidini 
sağlayan bu 6 ncı madde hükmü, aynı zamanda 
tatbikitine medar olmak üzere tapu memurun-
ca re'sen tapu kaydına da meşruhat verilmesi
ni amirdir. Bu hükümleri Anayasamız muva
cehesinde biraz incelemek zarureti mevcuttur. 
Medenî Kanunumuzun 618 nci maddesi, demin 
de arz ettiğim gibi, gayrimenkulde malike di
lediği tarzda tasarruf hakkını veriyor. Madde 
ve taallûk ettiği tedbirler, kanunen mülk sahip
lerine hiç bir bedel ödemeden vatandaşın mül
kiyet ve tasarruf hakkını iptal etmiş bulunmak
tadır. Bu konuda mevzuatımıza göz gezdirelim : 
Anayasamızın 36 ncı maddesi mülkiyeti tarif 
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ediyor ve diyor ki; «Herkes mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu ya
rarı amacıyle ve kanunla sınırlanabilir.» 

Kamu yararı nerede mevcuttur? Buna dair 
de bir çok mevzuatımız vardır. Bugün bizim 
bir istimlâk kanunumuz var, Umumî istimlâk 
Kanunu. Hatta bu istimlâk muamelesini yapa
bilmek için kamu yararının ispat edilmesi lâ
zımdır. Yoksa, ben buraya dans salonu yapaca
ğım, diye belediye bir gayrimenkulu istimlâk 
edemez. Mutlak surette kamu yararı olacak ve 
bu yarar bir de eşedd-i ihtiyaç teşkil edecek 
mahiyette olacaktır, bir zaruret olacaktır. Yok
sa, alelade, entipüften bahanelerle vatandaşın 
mülkiyet ve tasarruf haklarının ayak altına 
alınması hiç bir surette tecviz edilir hareket de
ğildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) - - Toprak Re
formu kamu yararı değil mi? 

ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Evet, o da kamu yararıdır, bir çok şeyler kamu 
yararıdır. O halde apartmanlar da kamu yara
rı olarak düşünülebilir. Yarın amele eğer derse 
ki - sırası gelecektir, onu da göreceğiz - «Ben 
50 - 55 liraya eti yiyemiyorum, bu itibarla fab
rikanın hisse senetleri de kamu yararı veya 
sosyal adalet babından getirilip taksim edilsin.» 
Bu kapı açılırsa altında kim kalacaktır?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — O halde siz 
Toprak reformunun karşısmdasmız. Açık ko
nuşun, açık konuşun. 

ÎSMAlL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Karşısında değilim efendim. Benimle konuşma
yınız, ben sizi muhatap tanımıyorum. Ben Tür
kiye Cumhuriyetinin Millet Meclisinin kürsü
sünden bütün Heyeti Umumiyeye hitabediyo-
rum, şahsınız benim için mutabap olamaz. Ay
rıca çok ta açık konuşuyorum. Ben sizden çok 
evvel okudum zait kıymet nazariyesini, isterse
niz bu konuda sizi tatmin edebilirim. 

Bu kanunla bu haklar takyid edilebilir. 37 
nci madde de, Devlet toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
ve yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıyle gereken tedbirleri alır, 
denmesi muvacehesinde ve Anayasanın 38 nci 
maddesiyle de özel mülkiyette bulunan taşın
maz malların tamamı veya bir kısmı kamulaştır
maya tabi tutulabilir, denmesi karşısında bu 6 
nci maddeyi bir öntedbirler tasarısı olarak bu

raya getirmişsiniz. Anatarım reformu kanunu 
halen komisyonlarda beklemektedir. Bundan 
evvelki tasarıda, öntedbirler tasarısında vücuda 
getirilecek takyidler ancak on sene müddetle 
mukayyet idi. Bugün bu öntedbirler tasarısın
daki hükümleri faraza kabul ettik te Anakanun 
çıkmadı veya çıkamadı, olur ya efendim... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Çıkmaz, za
ten bu tempoyla çıkamaz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Çıkar, çıkmaz o başka. Ben yine size hitabetmi-
yorum. 

Bu kanunla kabul ettiğimiz hükümlerin 
tatbik sahası bulabilmesi için ne gibi bir müd
dete riayet etmek lüzumu kanunda mezkûr ve 
mündemiç değildir, sakildir. 

Diyelim ki, ayrıca Anareform kanununda 
Tarım ve toprak reformu kanunu bölge bölge 
tatbik edilecek. Bölge bölge tatbik edildiğine 
göre, bölge sırası gelmemiş bulunan veya (X) 
veya (Y) vilâyetinin bu tedbirler muvacehesin
de kaç sene bekleyeceğini kim hesaba alacak
tır? 

Ortada, vatandaşa bir kuruş ödemeden gay
rimenkulunu bu tedbirlerle dondurmuş durum
da bulunmak, nevama bedelsiz olarak bu va
tandaşın mülkünü almak ve malını gasbetmek-
le müsavidir. 

Bizim burada bütün endişemiz; netice itiba
riyle bu 30 dönüm veya daha aşkın bulunan bu 
takyidat üzerinde vatandaşın bu hakkını isti
mal edememesinden mütevellit karşılaşacağı za
rar, haksız ve hesapsız bir zarardır. 

Toprak ve tarım reformuna karşı bulunma
dığımızı demin de arz ettim; fakat alelade bir 
sosyal adalet felsefesi ile hareket edilerek bir 
kısım va;tandaşm haklarını gasbetmek gibi bir 
muameleye tevessül ile toprak rezervi temini, 
başkasının sırtından bir nevi geçinmek gibi bir 
şey olur. Bu da şüphesiz ki Devletin itibarına 
sekte vereceği gibi, bazı tertip ve telkinlerin 
ve bazı propoganda baskılarına iltifat edilerek 
bu tarzda bir hükmün getirilmesi memleketi
miz için ilerde büyük tehlikelere ve sakıncalı 
hareketler doğurur. Nevema, sınaî ve iktisadî 
tesis ve işletmelerimize karşı da istikbalde bazı 
çevrelerin bu tarzda sosyal denge veya sosyal 
adalet gibi iddiaları serdetmeleri imkânına se
bebiyet vereceğinden, rejim adına da endişemi
zi haklı kılmaktadır. 
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(Bu sebeple 6 ncı maddedeki devir ve tem
lik hakkının bu şekilde 30 dönümle tahdit edil
mesi, bedeli verilmeyen bir malın bedelsiz ola
rak istimlâk edilmesi gibi bir netice doğurmak
tadır ve tapu memurunca verilecek meşruhat 
ta gayri menkulün tedahülüne sekte vuracağı 
gibi kıymeti de azalacaktır. Bu suretle umur ve 
muamelâtta da bir çok karışıklıklar tevlidede-
cektir. 

Bu itibarla bu maddenin tadili istikametinde 
ben de bir takrir vermiş bulunuyorum, iltifat 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

iSayın Alaca biraz sevimli ve sert olmasa idi 
çıkmayacaktım. Ama, bu sertliğine ben sert 
çıkarak saygımı aşmayacağım. Yalnız kıymetli 
bir hukukçu arkadaşımızdır, Anayasanın 79 
ncu maddesi sarihtir : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce
lerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak 
ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar, 

Anayasanın bu maddesine Sayın Alaca, ben
deniz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sığın
maktadır. Bunun nedenleri vardır, o nedenlere 
inmiyorum. Çünkü, burada bir arkadaşımız bir 
kanunu savunurken o kanunun bu hükmüne 
dayanarak, ölçüsünü tassa dahi, ama hiç bir 
grubu veya şahsı zedelemeden, onu rencide et
meden konuşmada serbesttir. 

Arkadaşım burada şahıs ve grup gösterme
miştir. İma ile bazı telmihlerde bulunmuştur. 
Mecliste diyorlar ki; «Toprak rezervi başkası
nın sırtından geçinmektir.» 

İSayın arkadaşım, şunu bilmelidir : Toprak 
reformu yapılırken ekonomik, sosyal ve bilhas
sa siyasî operasyonlar düşünülmüştür. Bu ope
rasyonlarda hiç bir zaman şu veya bu şahıs 
rencide edilecek diye düşünülmemiştir. Ama 
ortada bir kamuoyu vardır, kırsal toplum var
dır. Bugün demokratik nizam içinde, Anayasa
nın verdiği yetkilere göre onun kalkınmasını 
temin etmeye mecburuz. 

Bu konuda sayın arkadaşım ve grubunun 
da aynı şekilde düşündüğünde şüphemiz yok
tur. Ama elbetteki burada bu fikirlerimizi ifa-

| de ederken sayın arkadaşım benim gibi, ben de 
onun gibi konuşmak imkânına sahip değilim. 
Çünkü, partilerimiz ve programlarımız ayrıdır, 
fakat Anayasa hükümleri altında düşünceleri
miz birleşecektir. Bu birleşme olmadan bir ne
tice almamız mümkün değildir. 

Onun için burada fikirlerimizi söylerken 
mutlaka birbirimize olan saygının dışına çık
mamızın mümkün olmadığını bilmemiz gerekir. 

«Rejim tehlikeye girer diyor.»* Burada bun
ca münakaşaların sebepleri şunlardır : Biz bir 
şeye dayanıyor ve diyoruz ki, bu Anayasa em-
retiğine göre rejim tehlikede olamaz. Rejim bu 
Anayasanın hükmü altındadır. Bizim dayandı
ğımız mesnet burasıdır. Bu Anayasa olmasa el
betteki rejimin düşmanları çok olacaktır. Bu 
Anayasaya ve bu hukuk düzenine güvenerek 
eğer biz Toprak reformunu yapmazsak, o za
man rejimin tehlikeye girmesinden ben de endi
şe ederim. İşte bunları önlemek için çaba sarf 
ediyoruz. 

Fikrine her zaman hürmet ettiğimiz Profesör 
Sayın İlhan Öztrak'm bu konuda fikrinden isti
fade etmek için yaptırılmış olan konuşmasını 
burada sizlere aynen okumak isterim : 

«Bugün artık mülkiyet hakkı eski zamanda 
anlaşıldığı gibi mutlak bir hak değildir. Bu 
hak sınırlanabilen bir haktır. Bu, çağımızın sos
yal hukuk devletinin bir gereği olarak ortaya 
çıkmıştır. Nitekim bizim Anayasamızda, mül
kiyetin ancak toplum yararına kullanılabilece
ğini ve kamu yararı gerektiği zaman mülkiyet 
hakkının sınırlanabileceğini kabul etmiştir. 36 
ncı madde, 38 nci madde bunu açık bir şekilde 
teyidetmektedfrv Ancak mülkiyet hakkının ka
mu yararı amacı ile sınırlanabileceğini Anaya
samız kabul ederken bir noktayı daha belirtmiş, 
11 nci maddeyi belirtmiş ve bu sınırlamanın hiç 
bir zaman mülkiyet hakkının özünü kaldırır ni
telikte olmamasını da emredici bir hukuk ku
ralı olarak getirmiştir.» 

(Sayın arkadaşımız, bugün mesuliyet mevkii
ne gelmiş olan arkadaşımız bunları bir uzman 
olarak, bir profesör olarak bu işin bilirkişisi 
olarak söylemiştir. Biz de aynen kendisi gibi 
düşünüyoruz, arkadaşlarım da aynen kendisi 
gibi düşünmeye mecburdurlar. Bugün mutlak 

I bir mülkiyet hakkı yoktur. Onun için elbetteki 
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bu hak kamu yararına kullanılırken esnekliği 
gözönünde tutulacak ve bu operasyon yapılır
ken bazı kişi veya zümreler bundan mutazarrır, 
olacaktır. 

Bu konuda şunu ifade etmek isterim ki; bi- \ 
zim burada müşterek olarak verdiğimiz bir 
önergemiz vardır. Bu önergede, toprak rezervi
ni en çok koruyabilecek olan bir fıkranın ilâ
vesini istemekteyiz. Şayet bu önergeye iltifat 
edilirse bir toprak rezervinin daha geniş bir 
şekilde bulunabilme imkânı doğacaktır. 

Sayın arkadaşlarımdan istirhamım şu ola
caktır : Toprak reformu yapılırken, bu yarış 
yapılırken (hukuk düzeni ve Anayasa esprisi 
içinde elbetteki gruplar programlarına bağlı
dırlar) hiç birimiz diğerimizi gücendirecek te
rimleri kullanmamaya gayret etmeliyiz. 

(Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Madde ile ilgili üç adet önerge vardır, onla

rı okutuyorum. 

/Sayın Başkanlığa 
Toprak ve tarım reformu öntedbirler kanu

nu tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini saygılarımla dilerim. 

Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı A,la>ca 

OVEadde 6. — Kanunî mirasçılık sebebiyle ya
pılan intikaller hariç olmak üzere bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra tarım arazisi
ne ilişkin olarak büyüklüğü Tarım ve Toprak 
Reformu Kanununun o bölge için tayin ettiği 
tarım arazisi normlarını aşan arazi miktarlarda
ki tarım arazisinin devir ve temliki geçersiz sayı
lır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra arazi satınalacak olan kişiler veya kanunî 
mirasçıları arazinin bulunduğu bölgede Toprak 
ve Tarım Reformunun uygulanmasına başlandı
ğında söz konusu araziyi bizzat işletmeye de
vam etmekte iseler ve sahiboldukları arazilerin 
ve her kişi için veya aile için tümü o bölge için 
tespit edilecek azamî arazi sahibine bırakılan 
norm miktarını geçmiyor ise satınalmış olduk
ları arazi üzerindeki mülkiyet hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve diğer bankaların ikraz 

etmiş oldukları alacakların temini, takibi ve 
tahsili ile ilgili işlemlere bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve tarım refor

mu öntedbirler kanunu tasarısının 6 ncı madde
sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 6. : Fıkra 1. — Kanunî mirasçılık se
bebiyle yapılan intikaller hariç olmak üzere, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, sonra 
tarım arazisine ilişkin olarak, büyüklüğü otuz 
dönümü aşan müstakil parçaların devir ve tem
liki Toprak ve Tarım Reformunun uygulama
sı bakımından geçersiz sayılır. Ancak, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra arazi satın
alacak olan kişiler veya kanunî mirasçıları, ara
zinin bulunduğu bölgede Toprak ve Tarım Re
formunun uygulanmasına başlandığında söz ko
nusu araziyi Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunda tespit edilecek esaslara göre işliyor veya 
işletiyorsa ve sahiboldukları arazilerin tümü o 
bölgede arazi dağıtılacaklar için tespit edilecek 
norm miktarını geçmiyorsa, satınalmış olduk
ları arazi üzerindeki mülkiyet hakları saklıdır. 
İstanbul Milletvekili (Siirt Milletvekili 

t Hakkı Tekinel M. Nebil Oktay 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

/Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 6 ncı maddesi

nin 1 nci fıkrasındaki 30 dönümün 100 dönüme 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz bit
miştir. önergelerden bir kısmının işleme konup, 
diğerlerinin konmaması gibi müzakerelerin in
sicamını bozucu bir duruma girmemek maksa-
dıyle önergelerin oylanmasına ve müzakeresine 
geçmiyorum. 

Bu sebeple, 12 Temmuz 1972 Çarşamba gü
nü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

,Kapanma saati : 19,55 

^ t i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

124 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 7 . 1972 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ' Milletvelkili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunnmın 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanım teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İn Ge 
çiti Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
f Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 197U 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve,2 
arkadaşının, 64-8 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko-
misyon'lanndan seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi içişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman. Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici . Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 .1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve tçişle-
"i Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971 
29 12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Turai ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
'•et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Be'şit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci majddcsinin kaldı
rılması ve 1.14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'an, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet mamurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

"10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmiaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve* 
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/3Ö1) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci eik) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağutma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4.2.1&72) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16 . — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Mehrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora (2/281) (S. Sayılan : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^ıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/200.) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 



18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 193U üarih ve İ5&U sayılı .Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayış! : 512) (Dautma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

2/294) (iMMet Meclisi S. Sayısı 137, 137'ye 1 nci 
ek, 137'ye 2 nci ek ve 137'ye 3 ncü ek; Cumhuri
yet iSeııatosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 5 . 5 . 1971, 21 . 4 . 1972, 
8 . 7 . 1972) ( 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan 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 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. _ 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5." — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta-

23. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6,. 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kânununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

!25. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mûtat 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri! hakkında 
'Karma Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/161, 



biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek; 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
A.sutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka 
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti 
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlckpı-
tıar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptıriknaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 34H 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 197] 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nııma 
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rarooru (3/48 > 
(iS. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
ra, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş 
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci eik) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'teri 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :15 . G . 1971 ve 1 . 2 .1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Con t^ köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğru, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çdik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 2ü, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) fDağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 .1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu G-eçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza-
iaııdınılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
ıS. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 



17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yarg'lama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklin ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S, Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı t i İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir *1 ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 

8 . 2 . 1 9 7 2 ) 
22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 

47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğıma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 64(6) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 11972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. :— Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 



31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar 
- ts'kân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. —'Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Çorum Milletvekili Cahit Angın.'m, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. — 15 . 1 2 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Uye^i Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gÖstteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet .Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 

• İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
ük kanun teklifi ve Sağlılk ve Sosyal Yardımı veı 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
ıSayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 



45. — Cumhuriyet ISenatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve §ehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci -ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

46. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 47. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ham di Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili! Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
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maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, içişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 48. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (IS. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 50. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayım : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 





Dönem : 3 7 1 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / | | 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 

raporu (M. Meclisi : 1/16, 2 /294) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek) 

6785 sayılı tmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 27 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/161 

Karar No. : 2 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6785 sayılı îmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Medûsinin 3 . 12 . 1971 günlü 10 ncu Birleşiminde öneelük ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
metni, Cumhuriyet Senatosunun 7 . 3 . 1972 günlü 39 neu Birleşiminde bazı maddelerde değişik
lik yapılmak suretiyle iışari oyla kabul edilmiş, ancak bu değişikliklerin bir kısmı Millet Mecli
sinin 8 . 5 . 1972 günlü 85 ncd Birleşiminde benimsenmediğihden, aynı Birleşimde her iki Mecli
sin ilgili komisyonlarından 7 şer üye alınmak suretiyle kurulması kararlaştırılan 14 kişilik Ko
misyonumuz; 31 . 5 . 1972 gününde Başkanlık Divanını teşkil etmiş ve Hükümet temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu 14 . 6 . 1972 günlü toplantısında ise Komisyona havale buyurulan çerçeve 
1 nci madde ile bu madde içerisinde yer alan 4, 16, 25, 26, 29, 35, 39 ve 45 nci maddeleri ve 
çerçeve 2 nci! madde içindeki 7, 8, 9 ncu ek maddeleri yeniden incelemiştir. 

Bunlardan Millet Meclisince kabul olunan 35 nci madde metninin Cumhuriyet Senatosunca 
da aynen benimsendiği tespit edilmiş, bu itibarla maddenin kesinleştiği anlaşılmış bulunduğundan, 
yeniden müzakeresine mahal olmadığı neticesine varılmıştır. 

Komisyonumuzca, 4 ncü maddenin Cumhuriyet Senatosunca, (Ek madde 7) nin ise Millet Mec
lisince kabul olunan metinleri benimsenmiş, buna mukabil 16, 25, 26, 29 ve 45 nci maddeler ile 
bu maddeleri kapsayan çerçeve (1 nci madde) ve (ek madde 8) ile (ek madde 9) yeniden düzen
lenmiştir. 

Ayrıca, 39 neu maddenin metinden çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
Bu maddelerden 4 ve 16 nci maddelerle ilgili karar oy çokluğu ile, diğer kararlar oybirliği 

ile alınmıştır. 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenen madde metinleri ve 39 ncu maddenin metinden çıkarıl

ması ile ilgili gerekçeli açıklama aşağıda arz olunmuştur: 
16 neı madde esas itibariyle Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metinde küçük bir deği

şiklik yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Buna göre, kullanma izni almak üzere belediyelere 
müracaat edenlerin bu müracaatlarının 30 gün içinde neticelendirilknesi yerine cevaplandırılması 
mecburiyeti getirilmiştir. 

25 nci maddenin bazı bentlerine açıklık getirilmiş, aynı amaçla maddenin sonuna yeni bir fık
ra eklenmiş ve ayrıca maddeye eklenen yeni bir bent ile de, özellikle büyük şehirlerimizde koo
peratiflerce veya çeşitli şekillerde müteahhit eliyle yaptırılan veya Kat Mülkiyeti Kanunu esasla-
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rina göre inşa ettirilen yapıların çok defa bir veya birkaç dairesini veya belirli bir bölümünü sa
tın alan, arsası veya hissesi karşılığı elde etme durumunda olan vatandaşların haklarının ko
runmasını sağlayacak hükümlerin tüzük ve yönetmeliklerde yer alması ve bu şekilde tatbikatta 
karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi düşürülmüştür. Gerçekten bu gibi yapıların çok kere 
zamanında bitirilmediği veya bitirilemediği, sonradan yapılacak bazı tesMere (basit bir örnekle 
müşterek televizyon anteni gibi) bir kısım mal sahiplerinin engel oldukları, yapıların gerekli 
bütün tesisleri tamamlanmadan ilgililerine verilmesi sonunda, sonradan mal sahibi olanlarla bele
diyeler arasında çeşitli problemlerin ortaya çıktığı, hattâ bu yüzden bittiği iddia olunan yapı
ların uzun süre kullanılmaya başlanamadığı, dolayısiyle bir yandan anlaşmazlıklar devam edip 
giderken, diğer yandan da millî servetin heder edildiği bir vakıadır. Fennî mesullerle, müteah
hitlerin, eski ve yeni mal sahiplerinin birbirleriyle veya aralarında benzer şekilde çeşitli anlaş
mazlıklar olduğu da bir gerçektir. Bu bent, bu gibi münasebetleri etraflıca ele almak ve tüzük 
veya yönetmeliklerde hükme bağlamak imkânını sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere, 2290 «sayılı Belediye Yapı ve Yollar KanumuTifum güinün gerçeklerine göre 
değiş'tirilımieısinıi gerektiren sebeplerden'blıri 'de, Tüzük ve yönetmeliklerde yer alması ve etraflı bir 
şekillide dlülzıenlefnımesi mıülmllcün ve zarurî olan hu a s l a r ın Kamımda yer alınmış- buluaılması idi. E'sasem 
6785 sayılı İŞamumum çıkartılması ımaksadıyle Gaziantep Milletvekili S. Kura-nel'ün 30'. 12 . 19'54 
gümümdie BMM ne verilen kanıum teklifimin gerekçesinde aynen şu iıfaidelletr yer almıştır : 

«2290 sayılı Beleldiye Yapı ve Yollar Kanunu ise bir kanun vasfını haiz 'olanaktan ziyade, 
bir yönetMelik mahiyetindedir. Kanunlda ımeımde keltiin imıaıl harelkdtlierine umumî olarak veçhe 
verelcek amap>ren!slipler yerine, .enfküçJülk teferruata varıncaya kadar girilşillim.%, bir yapıdaki mer
divenin genişlik ve yüksekliği, ısoba borularının ebat ve çatıdan ne kadar yüksekte olacağı, 
binalarım' çıkınltılan ve saire gibi şeylere yer veriilımiıştir. 

Yönetmelllkte bulunması icalbeldem bu gibi teferruıaltım kaınıun bünyesine yeri eışıtirîlımesi tatlbil-
- kat ta haklı olarak bir aksıaklık doğurmuş, vatan€a§llar arasımda huızıırsuzftuik yaraltlmış, yapı iş-
• Terinde gecikmeyi ıt'evlüldöttmiştlir....» 

Nütekitaı 2290 sayılı Kamumun çeşitli maddele ri ve bu araıda 25 ınıei maddesi' ide bunu açıkça 
• göstermektedir. 

«Maıdlde 25. — Bir binada yol ülserimde çıkıntı yapalbilınnelk için buluıniduğu yiolıuın 9,5 metre 
veya daha geniş olmasın ve cephe uzunluğunun üçte ikisini geçmemek ısuıre'tiyle yaya kaHırı/mım-
dian cm aşağı üç metre 25 santimetre yüksek ve a usa huidudumdam en aşağı diki mıeltre açıkta bu-
lunanası şafttır. Bu çîkınitıliarm gemişlliıği T5 samıti metreden fazla >oUamaz< 

Bina methallerimde merdivenler yolla ve kaldırıma tecavüz edeımelz, Tecavüz ettiği takdirde 
oın beş; güln' içinde kaldırıılması sahibine ihtar e dillir ve kalidırıllmaz ise belednlye tarafımdan yık-
tırıllı/r. Yıktırılma parası sahiıbinlden alınır.» 

Yulfeanıdakii gerekçelde açıkiça aırz ve izah olunduğu* şekilde 2290 sayılı Kanfunu yürürlükten 
kalldjfrarak İmar İşlerini düzenleyen 6785 sayılı Kanun hazarlamıırkıem ve Yüksek. Meclisten çı
kıp ıkanunlıalşırken, bu hususlara özelikle dikkat edlmiış ve bu gibi tef errualt tüzük ve yöm.elt-
mleOMöre bırakılmıştır. 6785 sayıldı Kanunun 25 nci ımaıddıeısi de bu mıalksatla kaleme alımmaş fbuluın-
malktbaldır. Blu itibarla'balhis konusu yeni 25 inci ımadde herhangi bir tereddüde mahal bırakmaya
cak' sekilide açılk bir hlükülm getirmiş1 ve yıllarldam beri de taftJbilkalt böylece yürütüllmüJştür. Asır
lardan beri süregelen tleaımüle, yılandan beri y apılagelmekte olan bu tatbikata ve İmar ve is
kân BaJkanılıığımca 'düzenlemem yöneltmteMfolerde b u hususların açıkiça yer alUmasana ırağmen, aldı ge
çen Bakanlıkta meydana geldiği öğrenilen mestnetsiz bir; tereddüt; 6785 sayıli Kamunun 

.25 nJci imıa/ddesinide (herhamgi bir llüteuım' ' elima dığı 'hailde) ıkülçüık bir açıklama yapmaya ve bu 
açjjfkllaımıâ sebebiyle de, hafızaları taızeleımefc ve 6785 .sayılı Kanunun maksıalt ve esprisini bir deJfa 
dfaıbâ açıklamialk üzere, raporumuzda bu konuya, bumdan sıonra bu ve benzeri ibomularlda yapıla
cak tatbikata emsal teşkil etmesi, anlayışa ışık tutması için yer verillmesinde fayidla ınıüllâhaza 

-oliuınmuştuir. • • . • - " . . . . " • ' 
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Tatbikatçıların kanunları birbirtinin devamı o iaralk değerlendirmıeleri ve yeni .hükümlerini ge-
ijjrilliş sebepleri üzerinde dikkatle durmaları lâzım geHdiği hailde, bu hususta güzel bir örmek 
teşkili edeni İmar Kanununun esprisinin bazı çevrelere© anılaJşıiıamamıiiŞ; olduğu görülmektedir. As
lında 25 inici (mialdldede herhangi bir değişikliğe lüauım! göisltenmeyeeek açıklılkbadır. Faıkatt ne varld 
tatbilkaUta bu açıklık dahi yeterli- ola/miaımıştır. Herhangi bir yanlış anla/miaya imana!1 bırak-
ıniamjakı için, bu kanun tasarısının Millet Melclisi ve CumJhuriıye)t| Senlatloisu Geneli kuruilıarmıca 
aynen kabul «olumup (kesinleşen çerçeve 2 nei miad'delsî iç erişimdeki (Ek M.adde 5) in (metne 'eklen-
miesilnin, detaylı bilgi vermekten veya trotuVarl'ar (yaya yo'lüarı) üzenine yapılabilecek tente
lerini şıarltilannı'gösiteınmeiklten ziyade, evvelce 5237 sayılı Kanunda, yer alan bu gibi hususların 
imar/ ım'etvzuatında yer laknası gerektiğini ifade -etmek maksadıma miâtuf oMıuğunoı belirtmek ye
rimde olacaktır. 

Demıek (ölüyor ki, şu hususun bir deif a daha t akranımda f aylda vardır : 
Binalarda zcminkatltan ısonraki katlarda;, îilîg-i l'initru kendi bahçesi ilenişinde ve müsıaidolan 

yerlerde (tüzüklerin, yönetmeliklerin imkân sa ğiadığı hallerde) yol veya benzeri yerler üzerinde 
yapılacak (»cumba, açıık veya kapalı balkon ve yal diğer bina çıkmaları dahil) hertürlü çıkma
lar iılel binanın herhangi bir yerinde yapılabilecek (saçak, moShif, gölgelik ve benleri) çeşitli çı
kıntılar ve bunların şartları, ölçüleri, vaısıfları Kanunda göıslteıllimefyeeek, (tüzüklere ve yönetfmelik-
llere mevzu teşkil edecektir. Bu ise, sözü geçen tatbikatın yapıüımanna'sı değil, aksinle yönetmie-
likıte belirtlilen esaslara göre yapultaası gerefce ceği demektir. 

Maddede yapılan ufak' /tefek, düzeltaıelieır redaksiyon icabı oflmuşltur. Yufkanda da arz edildiği 
veçhile, mıaiddenıin sonluna eklenen fıkra ile tatbikaitta baışlkal bir yönden tereddüde mahal ve-
rilımeım'esini ve mıaddelye bu konuda açıklık getirilmesini sağllaımak .amiacı güdülmüştür. 

26 ncı mıaddede yapılan düzeltime; bentlbre ayırıma sistemi ille ilgili olup, 'dsatelta bir değişik
lik balhis konuısu1 olonamılşttır. 

29 ncu maddedeki değişiklik sondan bir önceki fıkrada yer .alan (karar verildikten) ifade
sinin (-karar alındıktan) şeklinde değiştirilirce tinden ibarettir. Maddeninı bu değişiklikle Cuim-
huriyelt Senatosunca kabul1 olunan metni esas atamıştır , 

39 ncu miaddeye Millet Meclisince eklemime m kararlaşltmlan, aynıca bir fıkra daha efclen-
miesiıyle Cumhuriyet (Senatosunca da aynenl kabul olunan ıson fıikramın, Medeınıî Kanun hüküm
lerinin temiell maddelerini zedeleyeceği', hattita Anayasamla muvacehesinde değerlendirilme
sinin dahil güç olacağı kanaatine varılmış ve uzun müzakereler sonunda yetkili Hükümelt teımlsdl-
cil'erdniin de layni görüşte oldukları tespilt edilmek suretiyle 39 ncu m'addendn metlimden çıkarıl-
mlası ve dollayısıyle 6785 sayılı Kanunun 3'9 ncu m addesinini yürüirlükltelki sekili ile bırakılması zo
runda kalınmıştır. Ancak bu; şehir ve kasabaların gelliişme bölgelerinde veya kenar semtle
rinde, ımıâısum valtanıdaş kütlelerini yanıltarak, onlara iskân huıdnırtları dılşınldal kalan, bu ısebeple 
de yapı yapılmlalsı mümkün olmayan yerlerin çeşitli şekillerde satılmasını önleyici, uyarıcı ted-
bîrlejr alınimaısından sarfınazar etmek maniasına alınımıamialıdır. Bu husuls üzerinde titizlikle duruıl-
ması gerekli görülimüşjtür. 

45 nci madde metni Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metnin hemen hemen aynıdır. Bu 
maddede yapılan değişiklik (Tapu ve Kadastro Dairesine) ifadesinin, Yüksek Meclislerce kabul 
olunup kesinleşmiş bulunan 48 nci maddedeki gibi (Tapu Dairesine) olarak düzeltilmesinden iba
rettir. 

Çerçeve (1 nei maddenin) de yukardaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi ge
rekmiştir. 

(Ek madde 8) e (h) bendinden sonra yeniden bir bent eklenmek suretiyle karar organları be
lirtilmiş ve son bent bu değişikliğe göre (j) bendi olarak düzeltilmiştir. 

(Ek madde 9) bu konuda Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca alman 21 . 10 . 1968 günlü, 
2/126 esas ve 9 karar sayılı karar ile İçişleri Komisyonunun 1 1 . 5 .1969 günlü, 2/126 ve 2/398 
esas sayılı Kararı dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve metne eklenmesi yerinde görülmüş-
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tür. Böylece imar tatbikatında karşılaşılmakta olan bir başka büyük güçlük de giderilmiş olmak
tadır. 

Buna, göre, özetlemek gerekirse : 
Madde 1. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu metni benimsenmiştir. 
Madde 16. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 25. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 26. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 29. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 35. — (Kesinleşmiştir). 
Madde 39. — Karma Komisyonca metinden çıkartılmıştır. 
Madde 45. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Ek madde 7. — Millet Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Ek madde 8. — Karma Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 
Ek madde 9. — Karma Komisyonca yemden dü önlenmiştir. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Karma Komisyon Başkanı 
Kütahya Milletvekili 

4 ve 16 ncı maddelere muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. Ersoy 

Sözcü 
Kırklareli Milletvekili 

Söz hakkım mahfuzdur. 
4 ncü maddeye muhalifim. 

B. Arda 

Kâtip 
Kars 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. Doğan 

C. S. Bilecik Üyesi 
M. O. Tuğrul 

C. S. Gaziantep Üyesi 
S. Tanyeri 

C. S. Bursa Üyesi 
C. Ortaç 

O. S. Kütahya Üyesi 
t. E. Erdinç 

C. S. Erzincan Üyesi 
F. Baysoy 

imzada bulunamadı 
C. S. Yozgat Üyesi 

8. Artukmaç 

Kastamonu Milletvekili 
O. Deniz 

Konya Milletvekili 
Söz hakkım saklıdır. 

Ö. Ölçmen 

Malatya Milletvekili 
H. Gökçe 

Tokat Milletvekili 
Söz hakkım mahfuzdur. 

t. H. Balcı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 »ayılı Kamunun 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 ııci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu
nun ve varsa çapın gösterilmesi ye dilekçeye bu kanuna uygun olarak hasırlanmış mimari, statik 
ve teslilsat plân, proje, resim ve hesaplarımdam gerekli olanlarının eMenmıesi lâzımdır. 

dtetüsna olarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerin© ne gîibi vesikalarım ibraz edil
mesi gerektiği niaammamede belIrltiMr. 

Kadastrosu yapı ta yerlerdeki belediyeler inşaatla ilgil dosyalarımı, kadastro ada v», parsel 
numaralarımla göre tutmakla müikelleiftiirler. 

Ruhsatiye alımmuş yapılarda her hamgi bir değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden iiaâm 
alımanasıma bağlıdır. 

(Bu kamumda gecem ruhsatiye ekleri tâbirimden, dilekçe ile beraber belediyeye verilem ve 
ruhsatiye üöUe birlikte tasdik edilen mimari, statik ve teadisat plân, proje, resim ve hesapları an
laşılır.) 

Madde 16. — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamımın, kısmen kullanılması mümkün kısım
ları ikmal edildiği takdirde bu kısıımlanmın kullanılabilmesi içim belediyeden isin alınması 
mleciburidir. Yapı, mal sahibimin yazılı isteği üzerime fem ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakunlanndıan 
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni verilir. 

Belediyeler mal sahiplerinim müracaatlarımı em geç 30 gün içimde neticelendirmek meobuıi-
yetimdedlirlier. Aiksi hailde bu müddetin sonumda yapımın tamamının veya biten kısmımın kul-
lanılmasıııııa izim verilmiş sayılır. Şu kadar M, bu salâhiyet mal sahibinim kamuna, ruhsatiye ve 
eklerime riayetsiz hareketdmdem doğacak mesuliyetten kurtaramaz. 

Yapı, tamameın veya kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bdltirdlmişse, 
6 ve 7 noi maddelerdeki hükümler yerime getirilmedikçe, kulamılımaıjımıa izin verilmez. An
cak, ruhsat ve eklerime aykırı olarak yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu ite, ge
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara zarar vermiyeceği ve kuilamıimasıma da mâni teş
kil etmiyeceği tesbit olunursa, bu binalarım ruhsat ve eklerine uygun olaraJk tamamlamam ve 
müstakil daire veya işyeri halimde kullanılması mümkün olan kısımlarıma, belediye encümeni ka-
rariyle kullanıma izni verilebilir. 
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C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 
8, 11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için be
lediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu se
nedinin ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçe
ye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, 
statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapla
rından gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon 
varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi lâzımdır, 

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

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

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

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimarî, sta
tik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapları 
anlaşır.) 

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

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

ö) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 

KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişikler 
yapılması hakkında Kanun 

MAJDDE 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 
8, 11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için bele
diyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu sene
dinin ve varsa çapm gösterilmesi ve dilekçeye 
bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimari, 
statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapların
dan gerekli olanlarının ve eğer kanalizasyon 
varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının eklen
mesi lâzımdır. 

İstisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde 
tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz 
edilmesi 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 de
ğişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden izin 
alınmasına bağlıdır. 

;(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, sta
tik ve tesisat plan, proje, resim ve hesapları 
anlaşılır.) 

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

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olması 
halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği üzeri
ne fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilir, 
Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun olduğu, 
kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mah
zur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uyularak yapı
lan yapılarda, bu Kanunun 4 ncü maddesine 
göre anayapıda ortak yer olarak kabul edil
miş yerlerin de tasdikli projesine uygun şekil
de tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa, kullan
ma izni verilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

(Madde !25. — "C. Senatosunca ilâve edilmiştir.) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsa
tiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak 
sorumluluktan kurtaramaz. 

D) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 
veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak biti-
rilmişse, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler ye
rine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez. Ancak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında, diğer kısım
lara zarar vermeyeceği ve kullanılmasında mani 
teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakil daire veya işyeri kullanılması müm
kün olan kısımlarına, belediye encümeni ka-
rariyle kullanma izni verilebilir. 

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

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

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

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarla
rına, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihî 
ve bediî kıymeti olan eski eserlere ve arkeo
lojik sahalara olan mesafeleri; 

D) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu 
parseller içerisine yapılacak binaya verilecek 
âzami inşaat sahası; 

E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, 
bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve te
sislere ait diğer hususat; 

F) Pis su mecralarının lâğım şebekesine 
veya genel fosseptiğe bağlanması ve yağmur 
suyu mecralarının mahallî icaplara göre bun
dan tamamıiyle ayrı olarak yapılması hususla
rı; 

Hazırlanacak nizamname ve talimatname
lerde tespit olunur. 

Millet Meclisi 
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I (Karma Komisyonun değiştirişi) 

C) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde cevaplandırmak 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, bu yetki, mal sahibini; kanuna, ruhsa
tiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğa-

I cak sorumluluktan kurtaramaz. 
D) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 

veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak biti
rilmiş ise, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler 
yerine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril-

I mez. Ancak ruhsat ve eklerine aykırı olarak ya
pılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısım
lara zarar vermeyeceği ve kullanılmasına mani 
teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan 
ve müstakil daire veya işyeri halinde kullanıl
ması mümkün olan kısımlarına, belediye encü
meni karariyle kullanma izni verilebilir. 

Madde 25. — Yapılacak bina, tesis ve bun-
I lara ait müştemilâtın : 
I A) Fen, sağlık, içtimaî emniyet, mahallî 

hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından 
ne gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları 
haiz bulunacağı, 

B) Kat adedi, yüksekliği, derinliği, bahçe 
içinde veya dışındaki çıkma ve çıkıntıları, 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarla
rına, karayolu ve demiryolu mihverlerine, ta
rihî ve bediî kıymeti bulunan eski eserlere ve 
arkeolojik sahalara olan mesafeleri, 

D) Parsel cephesi ile parsel eb'adı ve bu 
parseller içerisinde yapılacak binalara verilecek 
azamî inşaat sahası, 

E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, 
bahçe duvarlarının şekli ve eb'adı, 

F) Kanalizasyon tesisleri, yapıların bu te
sislerden hangi şekil ve şartlarla faydalanacak
ları, 

G) Bina ve tesislere ait diğer hususat, 
H) Kooperatiflerce yaptırılan, kat karşılığı 

ve sair şekillerde müteahhit eliyle yapılan veya 
yaptırılan veya 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sa
yılı Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre inşa 

| edilen yapılarda belediye, mal sahipleri, fennî 
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Madde 26. — Tasdikli halihazır haritası bulunmıyan belediyelerin halihazır haftalarımı ve
ya İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tesibit ettiği 
vasıflara uygun olanak şartiyle hava fotoğraflarını, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu
su mıe olursa olsun ilçe merkezi olan belediyelerden imar plânı bulunmıyanlarının belediye 
ıneclsMnice tesbdt edilecek belirli yolların yol dötükamet plânlarını, nüfusu 10 000 den yukarı 
odan belediyeler ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, il merkeıai olan veya müstakbel imar 
faaliyetleri bakımımdam plâna ihtiyacı bulunduğu İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilen be
lediyelerin imar planlarını ve kanalizasyon projelerini yaptırmaları mecburidir. 

Ayrıca, İmar ve İskân Bakanlığı da, lüzumlu g%düğü hallerde, umumi hayata müessir âfet
ler dolayıısdyle veya Gecekondu Kanununum tatbiki maksadiyle yapılması gereken planların veya 
plân değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar plânlarının ve içerisin
den veya civarından demiryolu veya karayolu geçen veya hava yolu veya deniz yolu bağlantısı bu
lunan belediye veya köy hudutları içindeki veya sair yerlerdeki iıslkân ünitelerinin veya diğer 
sahaların imar veya yerleşme plânlarının tamamını veya bir kısmım, ilgili belediyelerin ve diğer 
idarelerim bu yolda kararına lüzum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

Plan ve haritalara ait nirengi, poligon, nivelman ve sınır işaretlerime ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahrjbedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıldığı, tahribedilıdiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde, belediyeler bunları e&M haline getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve 
imar planlarını» tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesindeki salâhiıyeti haizidirler. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 711) 
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Madde 26. — A) Tasdikli halihazır hari
tası bulunmayan belediyelerin halihazır hari
talarını veya îmar ve iskân Bakanlığınca uy
gun görülen hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve 
tespit ettdiği vasıflara uygun olmak şartiyle ha
va fotoğraflarını; 

B) Nüfusun 5 000 den yukarı olan veya 
nüfusu ne olursa olsun ilça merkezi olan bele
diyelerden imar planı bulunmayanlarının be
lediye meclislerince tespit edilecek belirli 
yolların yol istikamet planlarını; 

O) Nüfusu 10 000 den yukarı olan beledi
yeler ile nüfusu 10 000 den az olduğu halde, 
il merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetle
ri bakımından plana ihtiyacı bulunduğu İmar 
ve İskân Bakanlığınca tespit edilen belediye
lerin imar planlarını ve kanalizasyon projele
rini; 

Yaptırmaları mecburidir. 

D) İmar ve İskân Bakanlığı, lüzumlu gör
düğü hallerde, umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle veya Gecekondu Kanununun tatbi
ki maksadiyle yapılması gereken planların 
veya değişikliklerinin, birden fazla belediye
yi ilgilendiren metropoliten imar planlarının 
ve içerisinden veya civarından demiryolu veya 
karayolu geçen veya hava yolu veya deniz yo
lu bağlantısı bulunan belediye veya köy hu
dutları içindeki veya sair yerlerdeki iskân 
ünitelerinin veya diğer sahaların imar veya 
yerleşme planlarının, tamamını veya bir kısmı
nı, ilgili belediyelerin ve diğer idarelerin bu 
yolda kararma lüzum kalmaksızın yapmaya 
veya yaptırmaya salahiyetlidir. 

(Karma Komisyonun değiştirişi) 

mesul, müteahhit ve her ne suretle olursa olsun 
yapının bazı kısımlarını veya bir miktar hisse
sini alan diğer ilgililer arasında gerek 6785 sa
yılı Kanun, gerekse diğer kanunların icabı ola
rak bulunması gereken belli başlı münasebet
ler, 

Hazırlanacak nizamname ve talimatnameler
de belirtilir. 

Yukardaki a, b, c, d, e, f ve g bentlerin
de belirtilen hususlarda, imar planlarında ak
sine bir açıklama bulunduğu takdirde plan
daki esaslara uyulur. 

Madde 26. — A) Tasdikli halihazır hari
tası 'bulunmayan belediyelerin halihazır hari
talarını veya İmar ve İskân Bakanlığınca uy
gun görülen hallerde, bu Bakanlığın tayin ve tes
pit edeceği vasıtalara uygun olmak şartiyle ha
va fotoğraflarını, 

Nüfusu 5 000'i aşan veya nüfusu ne olursa 
olsun ilçe merkezi olan belediyelerden imar 
planı bulunmayanlarının, belediye meclislerin
ce tespit edilecek belirli yolların yol istikamet 
planlarını, 

Nüfusu 10 OÖO'i aşan belediyeler ile nüfusu 
bu miktardan az olduğu halde il merkezi olan 
veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından 
plana ihtiyacı bulunduğu İmar ve İskân Ba
kanlığınca tespit edilen belediyelerin imar plan
larını ve kanalizasyon projelerini yaptırmaları 
mecburidir. 

B) İmar ve İskân Bakanlığı lüzumlu gör
düğü hallerde, umumî hayata müessir âfetler 
dolayısiyle veya gecekondu Kanununun tatbi
ki maksadiyle yapılması gereken planların ve 
plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi 
ilgilendiren metropolite imar planlarının veya 
içerisinden veya civarından demiryolu veya 
karayolu geçen veya havayolu veya denizyolu 
bağlantısı bulunan belediye veya köy hudutları 
içindeki veya dışındaki veya sair yerlerdeki is
kân ünitelerinin veya diğer sahaların imar ve 
yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmı
nı, ilgili belediyelerin veya diğer idarelerin bu 
yolda kararlarına lüzum kalmaksızın yapmaya 
veya yaptırmaya selâhiyetlidir. 

C) Bina ve haritalara ait nirengi, poligon, 
nivelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çı-
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Madde 29. — imar ve yol istikamet plânlan belediye meclisince kabul edildikten sonra İmar 
ve İskân Bakanlığına gönderilir. Adı geçen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye salâJhiyetlidir. 

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

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

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

Bir âmme hizmetinin görülmıesi maksadiyle resmî bina ve tesisler için imar plânlannda yer 
ayrılması veya bu maksatla değrişükMk yapılması gerektiği takdirde, durum valilik kanaüüıylıe ilgili 
belediyeye yazı ile bildirilir. 

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

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

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

1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara imar idare Heyetince alınacak imar plânlariyl» 
ilgili kararlar da bu madde hükümlerine tabidir. 
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E) Plan ve haritalara ait nirengi, poligon, 
nivelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çı
karılması ve tahribedilmesii yasaktır. Bunlar çı
karıldığı, tahribedildiği veya yerleri değişti
rildi takdirde belediyeler bunları eski hali
ne getirmekle mükelleftirler. Haritaların alın
masına ve imar planlarının tatbikatına me
mur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 
2613 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki sa
lâhiyeti haizdirler. 

Madde 29. — imar ve yol istikâmet planla
rı belediye meclisince kabul edildikten sonra 
îmar ve îskân Bakanlığına gönderilir. Adı ge
çen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek 
tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iade
ye salahiyetlidir. 

îmar ve îskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren imar planlarının hazırlanmasında ve 
kabulünde ayrıca belediye meclislerinden ka
rar alınmasına lüzum yoktur. 

îmar ve yol istikamet planlan îmar ve îs
kân Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yü-
rülüğe girer. 

Tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak 
değişiklikler de yukardaki usullere tabidir. 
Ancka, Bakanlık değişiklik tekliflerini red
detmeye de salahiyetlidir. 

Bir âmme hizmetinin görülmesi maksadiy-
le resmî bina ve tesisler için imar planların
da yer ayrılması veya bu maksatla değişiklik 
yapılması gerektiği takdirde, durum valilik ka-
nalıyle ilgili belediyeye yazı ile bildirir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra ya
pacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet zar
fında gereken karar alınmadığı takdirde, bele
diye meclisi kararına lüzum kalmaksızın, 
îmar ve îskân Bakanlığının uygun görüp tas
dik ettiği plan veya değişiklik teklifleri katile-
şir. 

İmar ve îskân Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen planlar belediyeye geldiği günden iti
baren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde 
herkesin görebileceği bir yere bir ay müdddetle 
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur. 
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karılması veya tahrib edilmesi yasaktır. Bunlar 
çıkarıldığı, tahribedildiği veya yerleri değiştiril
diği takdirde, belediyeler bunları eski haline 
getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınması
na ve imar planlarının tatbikatına memur edilen 
vazifeliler, vazifelerim yaparken 2613 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesindeki selâhiyeti haizdir
ler. 

Madde 29. — İmar ve yol istikamet plan
ları belediye meclisince kabul edildikten sonra 
îmar ve îskân Bakanlığına gönderilir. Adı 
geçen bakanlık bunları aynen veya değiştirerek 
tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye 

, selâhiyetlidir. 
İmar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya 

yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren imar planlarının hazırlanmasında ve 
kabulünde ayrıca belediye meclislerinden ka
rar alınmasına lüzum yoktur. 

imar ve yol istikamet planları îmar ve İskân 
Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe 
girer. 

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

Bir amme hizmetinin görülmesi maksadiyle 
resmî bina ve tesisler için imar planlarında yer 
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapıl
ması gerektiği takdirde, durum valilik kanalı 
ile ilgili belediyeye yazı ile bildirilir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra 
yapacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en 
geç 3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet 
zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, 
belediye meclisi kararına lüzum kalmaksızın, 
İmar ve iskân Bakanlığının uygun görüp tas
dik ettiği plan veya değişiklik teklifi kesin
leşir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen planlar belediyeye geldiği günden 
itibaren en geç 15 gün içinde belediye dairesin
de herkesin görebileceği bir yere bir ay müd
detle asılır ve keyfiyet usulü -dairesinde ilân 
olunur. 
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Madde 35. — takan hudutları içinde olup da, imar plânında beldenin inkişafına ayonlimaş bu
lunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için : 

a) ÎBu sahaların imar plânı esaslarına ve talimaltname hükümlerine uygun olarak par
selasyon plânlarının belediye encümenince tasdik edlmdş bulunması, 

(b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yolunun ve lâğımın yapılmış olması 
şarta. 

Amcak, bunlardan parselasyon plânları1 tasdik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı 
henüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni hallinde ve belediyece hazırlanacak keşif 
ve plânlamaya uygun olarak yol ve lâğımı y aktaranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve 
talimatnamede belirtildiği şekilde hissesine düşen yol ve lâğım bedelini peşin olarak beledi
yelere verenlere veya bu bedel yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere de yapı izni' veri
lebilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarilhe kadtar yakılmaması 
halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir te'siıs yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı 
takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Anaibesis yapıldığımda yapı sahibi veya sahipleri 
lâğım ayaklarımı bu tesise bağlamaya mecburdurlar. 

Yol ve lâğım beledilyece yaptırıldığı takdirde, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, e/ksiliirfse tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya kurulmlarea belediyenin izni' ile bütünü inşa ve 
ikmal edilen yol ve lâğımım iki tarafındaki diğer pansellerimı sahiplerinden, kendi parsellerine 
isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, kendilerine yapı izni' verilmez. Alınan bu para
lar yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı önceden belediyeye ödiyenlere aynen geri veri
lir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün parsel sahipleri bahis konusu yol be
dellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya eltimesi gereken bütün parsel 
sahipleri lâğım bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin bu tesMeri 
inşa ve ikmali m^dbuıriyelti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler olmadıikça, belediyeler bu hizmetleri ye
rine getirirler. Teknik zaruretlerin takdiri, îmar ve İskân Bakanlığına ai'btir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı 
Olanakla beraber, bunlarım tamirleri ilcin yukardaki şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 0183 sayılı Amme Alacaklarınım Tahsil Ubuiü hakkındaki Ka
nun hükümleri1 tatbik olunur. Tatbikatla % ü diğer hususlar talimatnamede belirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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imar ve yol istikamet planlarının ve bunlar 
üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde 
hazırlanacağı, planların aleniyetini temin etmek 
ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar alın
masını önlemek maksadiyle, gerekli karar alın
mazdan önce karar verildikten sonra ilgili bele
diyece yerine getirilmesi lüzumlu diğer hususla
rın neler olacağı ve bakanlıkça yapılacak tetkik 
ve tasdiklerin esasları talimatnamede belirtilir. 

24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayıl Kanunla 
kurulmuş olan Ankara tmar tdare Heyetince 
alınacak imar planlanyle ilgili kararlar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

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

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve ta
limatname hükümlerine uygun olarak parselas
yon planlarının belediye encümenince tasdik 
edilmiş bulunması, 

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

Ancak, bunlardan parselasyon planları tas
dik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı he
nüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni 
halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve 
planlamaya uygun olarak yol ve lâğımı yaptı
ranlara veya parselleri hizasına raslayan ve ta
limatnamede belirtildiği şekilde hissesine düşen 
yol ve lâğım bedelini peşin olarak belediyelere 
verenlere veya bu bedel yerine banka kefalet 
mektubu ibraz edenlere de yapı izni verilebilir. 
Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılma
ya başlanacağı tarihe kadar yapılamaması ha
linde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yap
tırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde 
yapıya kullanma izni verilemez. Anatesis yapıl
dığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayakla
rını bu tesise bağlamaya mecburdurlar. 

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

Toplu mesken sahalarında; ilgili şahıs veya 
kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 

(Karma Komisyonun değiştirişi) 

İmar ve yol istikamet planlarının ve bun
lar üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şe
kilde hazırlanacağı, planların aleniyetini temin 
etmek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı ka
rar alınmasını önlemek maksadiyle, gerekli ka
rarlar alınmazdan önce ve alındıktan sonra be
lediyesince yerine getirilmesi lüzumlu diğer 
hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapıla
cak tetkik ve tasdiklerin esasları talimatname
de belirtilir. 

24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Ankara İmar tdare Heyetince 
alınacak imar planlariyle ilgili kararlar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

(Madde 35. — Kesinleşmiştir.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar iğinde gayrimenkullerin tevhit 
ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakiki tesM veya bu hakların kaldırılması bu kanun ve tali
matnameler hükümlerine uygunluğu belediye encümenlerince (Ankara'da İmar İdare Heyetince) 
kabul ve tasdik edilemedikçe tapuca tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyb şliilyuun izalesi ve arazi taksimi de yukardaki 
hükümlere tabidir. 

!Bu kanunum ta'tlbik edildiği yerlerdeki arazi ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli, tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde 
veya bu kanunun 41 ve 42 nci maddelerinin tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak ya
pılan apartmanların kalt mülkiyetti esaslarına göre hiısBelendirilmesinde bu fıikra hükmüne 
bağlı kalınmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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ikmal edilen yol ve lâğımın iki tarafındaki diğer 
parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isa
bet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, ken
dilerine yapı izni verilmez. Alman bu paralar 
yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı ön
ceden belediyeye ödeyenlere aynen geri verilir. 

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

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaru
retler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye
rine getirirler. Teknik zaruretlerin takdiri imar 
ve îskân 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 tatbikine 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili 
diğer hususlar talimatnamede belirtilir. 

Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa 
mücavir sahalar içinde bulunan gayrimenkulle-
rin tevhit ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hak
kı tesisi veya bu hakların kaldırılması, hususla
rının bu kanun ve talimatnameler hükümlerine 
uygunluğu; belediye encümenince (Ankara'da 
imar idare Heyetince) kabul ve tasdik edilme
dikçe, tapuca tescil muamelesi yapılamaz. 

Aynı adada aynı nitelikte bulunan arsalar
dan birisinin tevhit ve ifrazı yapılmışsa diğerle
rinin de, mal sahibinin müracatı üzerine, yapıl
ması mecburidir. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle 
şüyuun 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 ola
rak tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikal
lerde veya bu kanunun 41 ve 42 nci maddeleri
nin tatbikinde veya imar nizamlarına uygun ola
rak yapılan apartmanların kat mülkiyeti esas-

17 — 

(Karma Komisyonun değiştirişi) 

(Madde 39. — Metinden çıkarılmıştır.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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Madde 45. — İmar ve ylol Mikâmet plânlarına göre hazırlanan parselasyon plânları yapılıp, 
belediye encümeninin ((Ankara'da imar idare Heyetinin) tasdikinden isfonra, bir ay mlülddeltle 
belediye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tasnife 
edilecek plânlar da aynı hükme tabidir. 

(Bu plânlara aisikı mülddetdnin hitamından itibaren 30 gün içinlde itiraz edilebilir. Müddeti 
içinde yapılacak itirazlar ebledilyetee tatbik ve uyguta görülürse, taslhilh edilerek, tekrar encü-
mıenün (Ankara'da imıar idare Heyeltinin) tasdikine sunulur. 

Katileşen parselasyon plânları tescil edilmek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönderilir. 
OBu daireler allâJkaMarın muvafakatini aramaksızın, sicillerini bu plânlara göre re'sen tanzim 
ve teısils ederler. 

EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden az olmamak üzere imar ve iskân 
Bakanlığınca tesbit edilecek mesafe dâhilinde hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrılmıyan 
bina inşıa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir konarlarında, bölgenin şartlarına ve mahallin özelliğine göre, İmar ve 
iskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit ve ilân olunan sahalara ait imar 
plânları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeriti içerisinde kalan bilûmum arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bun
lar Ü2Serinlde her türlü yapı yapılması, mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu bina-
lların kullanma şekillerine dair esaslar imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede 
belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda sözü geçen imar plânı esaslarına ve talimatname 
hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinlde bulunan âmmeye ait binalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikal 
ettirilemiiyeoeği gibi, bu yerlerde denizden doldurına ve bataklık kurutma suretiyle Özel mülkiyet 
adına arazi ve arsa da kazanılamıaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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larına göre hisselendirilmesinde bu fıkra hük
müne bağlı kalınmaz. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet planla
rına göre hazırlanan parselasyon planları yapı
lıp, belediye encümeninin (Ankara'da imar ida
re Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddet
le belediye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tas
hih edilecek planlar da aynı hükme tabidir. 

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

Katileşen parselasyon planları tescil edil
mek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönderi
lir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini ara
maksızın, sicillerini bu planlara göre res'en tan
zim ve tesis ederler. 

EK MADDE 7. — Deniz göl ve nehir kenar
larında 10 metreden az olmamak üzere İmar ve 
iskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahi* 
linde hususi şahıslarca umumun ifadesine ayrıl
mayan bina inşa edilemez, mavcutlara ilâve ya
pılamaz. 

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

Bu saha şeridi içerisinde kalan bilûmum 
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, 
bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve 
bu binaların kullanma şekillerine dair esaslar, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının olumlu görü
şü alınmak suretiyle imar ve iskân Bakanlığın
ca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

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

Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı 
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete inti
kal ettirilemiyeceği gibi, bu yerlerde denizden 

{Karma Komisyonun değiştirişi) 

(Madde 45. — İmar ve yol istikamet planla
rına göre hazırlanan parselasyon planları ya
pılıp, belediye encümeninin (Ankara'da İmar 
İdare Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay 
müddetle belediye dairesine asılır, alâkalılara 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olu
nur. Tashih edilecek planlar da aynı hükme ta
bidir. 

Bu planlara askı müdetinin hitamından iti
baren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti 
içinde yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve 
uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encü
menin (Ankara'da İmar İdare Heyetinin) tas
dikine sunulur. 

Katileşen parselasyon planları tescil edil
mek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daire
ler alâkalıların muvafakatini aramaksızın, si
cillerini bu planlara göre re'sen tanzim ve te
sis ederler. 

EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenar
larında 10 metreden az olmamak üzere İmar ve 
İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe da
hilinde hususî şahıslarca umumun istifadesine 
ayrılmayan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâ
ve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin 
şartlarına ve mahallin özelliğine göre, İmar ve 
İskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile tespit ve ilân olunan sahalara ait 
imar planları öncelikle hazırlanır. 

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 ilâvesi ve 
bu binaların kullanma şekillerine dair esaslar 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak tali
matnamede belirtilir. 

iBu şerit içerisinde kalan yerlerde yu
karda sözü geçen İmar planı esaslarına ve ta
limatname hükümlerine aykırı tatbikat yapıla
maz. 

Bu şerit içinde bulunan ammeye ait binalı 
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete in
tikal ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde deniz-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 71.1) 
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EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mücavir sahalar dışında bulunup da böljge plânlama
sı veya sınai veya turistik ehemmiyetti bakımından veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya 
civarının yerleşme nizamı dolayısiyle imar ve iskân Bakanlığınım teklifi ve Balkanlar Kurulu ka
rarı üe belli edilecek yerlerde, adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esasları dairesinde 
aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

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

b) Bu yerlerdle bulunian arazi, arsa ve yapılar, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli ©di
len maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) Bu yerlerde yapılacak: yapıların, plânda veya talimatnamede belirtilen ölçü ve santiara 
uyması mleclburidiır. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için ilgili valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilmesi ve 
bu dilekçeye (talimjaıtaıamjetde belirtilen vesükalanın eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımıdır. Vali
ler bu müracaatları plân ve talimatname esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde cevaplandı-
nlimasımı temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımımdan mahzurlu görülen veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü geçen plân ve talimatname büklümlerinle uymıyan yapılar, valiliklerce 
yapılacak tebligat üzerine, sahipleri tarafından en geç bir ay içinde mümıkünse düzeltilir, değilse 
yılklarıillr. 

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

f) Valiler bu sahalar içimde talimatname esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisinde sa
hiplerince düzeltaimiyen tatbikatı veya yılktırilimıyan yapıları, .düzeltme veya yılkım gideri sonra
dan yüzde on fazlalsiyle sahibinden alınmak üzere, düzelttirmîeye yeya yıktırmaya ve bu maksatla 
yapılacak harcamaları özel idare bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 sayılı il idaresi Kanununun kendilerine vermiş ol
duğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler 6785 sayılı Kanunun ilgili maddelerine mü
tenazır olarak Yalandırılırlar. 

i) Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden belediye hududu ve mücavir sahalar dışında bulunan
ları hakkında da bu ımaidde hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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doldurma ve bataklık kurutmak suretiyle özel 
mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanılamaz. 

EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mü
cavir sahalar dışında bulunup da bölge planla
ması veya sınaî veya turistik ehemmiyeti bakı
mından veya ulaşım yollan ve bunların emni
yeti veya civarında yerleşme nizamı dolayısıy-
le îmar ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı 
geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname 
esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur. 

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

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

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

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

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görü
len veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden 
sonra yapılıp da yukarda sözü geçen plan ve 
talimatname hükümlerine uymayan yapılar, va
liliklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri 
tarafından en geç bir ay içinde mümkünse dü
zeltilir, değilse yıktırılır. 

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

f) Valiler bu sahalar içinde talimatname 
esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisin
de sahiplerince düzeltilmeyen tatbikatı veya yık
tırılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım gide
ri sonradan yüzde on fazlasiyle sahibinden alın
mak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve 
bu maksatla yapılacak harcamaları özel idare 
bütçesinden karşılamaya selâhiyetlidirler. 

I (Karma Komisyonun değiştirişi) 

den doldurma ve bataklık kurutma suretiyle 
özel mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanıla
maz. 

EK (MADDE 8. — Belediye hudutları ve mü
cavir sahalar dışında bulunup da bölge planla
ması veya smai veya turistik ehemmiyeti ba
kımından veya ulaşım yolları ve bunların em
niyeti veya civarının yerleşme nizamı dolayısiy-
le İmar ve îskân Bakanlığının teklifi ve Ba
kamlar Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, 
adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname 
esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur. 

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

b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve ya
pılar, varsa planda, yoksa talimatnamede belli 

I edilen maksatlar dışında kullanılamaz. 
c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, planda 

r veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şartlara 
I uyması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için 
ilgili valiliğe dilekçe ile müracaat edilmesi ve 
bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesikala-

I rın eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımdır. 
Valiler bu müracaatları plan ve talimatname 

I esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde 
I cevaplandırılmasını temin ederler. 
I Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen 
I veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden 
I sonra yapılıp da yukarda sözü geçen plan ve 
I talimatname hükümlerine uymayan yapılar, va-
I liliklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri 
I tarafından en geç bir ay içinde mümkünse dü-
I zeltilir, değilse yıktırılır. 
I e) ikmal olunan yapıların kullanılabilmesi 
I için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve 
I kullanma izni alınması lâzımdır. 
I f) Valiler bu sahalar içinde talimatname 
I esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisinde 
I sahiplerince düzeltilmeyen tatbikatı veya yık-
I tırılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım gideri 
I sonradan yüzde on fazlasiyle sahibinden alm-
I mak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve 
I bu maksatla yapılacak harcamaları özel idare 
t bütçesinden karşılamaya selâhiyetlidir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 9. — Bursa merkez ilçesinıdıeiki gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair 11 Ocak 1963 
günlü ve 141 sayılı Kanun hükümleri, Türkiye'deki bütün belediye hudutları ve 678ö sayılh Kanu
nun 47 ncd maldidesd gereğince teöbit ve kabul olunan mücavir sahalar dâhilin'de bulunan «binalı ve 
binasız arsalar hakkında da tatbik edilir. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

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

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

i) Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden be
lediye hududu ve mücavir sahalar dışında bulu
nanları hakkında da bu madde hükümleri uygu
lanır. 

(Ek madde 9. — C. Senatosunca çıkarılmış
tır.) 

(Karma Komisyonun değiştirişi) 

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

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

i) Yukardaki bentlerde belirtilen husus
lar; belediye hudutları içerisinde yapılan tat
bikat sırasında 6785 sayılı Kanunun ilgili hü
kümlerine göre belediye encümeni kararı alın
masını gerektiriyorsa, bu maddenin tatbik edil
diği yerlerde bu karar; il idare kurullarınca 
alınır. 

j) (Ek madde 7 de sözü geçen yerlerden 
belediye hududu ve mücavir sahalar dışında 
bulunanları hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

IEK MADDE 9. — Belediye hudutları ve
ya mücavir sahalar içinde olup da, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamen 
muntafî ve münhedim olarak varlıklarını kay
betmemiş bulunan gedik ve zeminler; 11 Ocak 
1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun hükümleri ge
reğince tasfiye olunurlar. 

Şu kadar ki, bu maddeye göre yapılacak 
tasfiyelerde tayin edilecek zemin hakkı bedeli; 
taallûk ettiği gayri menkulün son umumî ver
gi tahririndeki kıymetinin yirmi mislidir. 
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