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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesi hak
kındaki takrir kabul edildi. 

îmar Kanunu teklifinin maddelerinin müza
keresine devam olundu. 30 . IV . 1956 pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan thsan Gülez 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

Sualler 

Şifahi sual 
1. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, 

hükümet programına dair olan şifahi sual tak
riri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/218) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/456) (Bütçe Encü
menine) 

Teklif 
2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, Âmme 

nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar 
hakkında kanun teklifi (2/291) (Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — istanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nm, 1455 

sayılı askerî memurlar hakkındaki Kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/147) (Ruznameye) 

4. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellere kadro ilâvesine dair kanun lâyihası ve 

Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/383) (Ruznameye) 

5. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/407) (Ruznameye) 

6. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif 
.ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/334) 
(Ruznameye) 

7. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/305) 
(Ruznameye) 



B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkari), İhsan Gülea (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya 
pacağız, efendim. 

(Hatay mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var. Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 
Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2769 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri
nin geriverilmesine dair takriri (4/190, 4/199) 
(D 

Yüksek Reisliğe 
Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 tarihli 

haftalık karar cetvelindeki 2769 sayılı Kararın 
Umumi Heyette müzakeresine dair olan takriri
min geriverilmesini saygılarımla rica ederim. 

Afyan Karahisar Mebusu 
Murad Âli Ülgen 

REÎS — Ruznameye dâhil olmasından dola
yı, geriverilmesini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takrir geriverilmiştir, efendim. 

2. — Maliye Vekili Nedim ökmen'in, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni 
maddeler ilâvesine dair 6571' sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sının kurulacak muvakkat encüjnende müzakere 
edilmesine dair takriri (1/455, 4/200) 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu

nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
yeni maddeler ilâvesine dair 6571 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasının, müstaceliyetine binaen, havale edil-

(1) 126 numardh matbua taptm somındadtr. 

miş olduğu Ticaret, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek beşer azadan mürekkep mu
vakkat bir encümende müzakeresi hususunu arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nelim Ökmen 

REÎS — Okunan takriri reyi âlilerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Gündemle ilgili takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

M. Kuşakçıoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Kanun teklif ve lâyihalarının suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 

M. özbey 
Yüksek Reisliğe 

Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Mebusu Ordu Mebusu 
A. Tüfekçioğlu ' M. Yazıcı 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 

takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Seyhan Mebusu 

M. ÜnalcU 
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BEİS — Takrirlerin hepisi aynı mahiyette

dir; kanunların suallerden evvel görüşülmesini 
talebetmektedirler. 

Beyinize arz ediyorum, kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

5. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman KuraneV-

in, yapı ve imar kanunu teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/78) 

REİS — 15 nci madde encümenden gelmiş
tir, okuyoruz. 

MADDE 15. — inşaat ve tamiratın devamı 
ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sıra
sında yolun ve yaya kaldırımlarının belediyeye 
ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve 
buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tah-
ribolunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, 
taşıt ve yayaların" gidiş ve gelişinin zorlaştınl-
maması lâzımdır. 

Yapı, yol sınırından üç metre ve daha az 
mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlike
yi önliyecek şekilde yapı önünün tahta perde 
veya münasip bir malzeme ile kapatılması ve 
geceleri aydınlatılması mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde be
lediyelerce takdir edilecek zaruri hallerde yaya 
kaldırımlarının bir kısmının işgaline (Yukar-
daki tedbirler alınmak şartiyle) müsaade oluna
bilir. 

Bu gibi hallerde mal sahiplerinin gelip ge
çenlere zarar vermiyeeek ve tehlikeyi önliyecek 
şekilde tedbir almaları lâzımdır. 

Yukardaki hususlara riayet etmiyenler be
lediye nizamatma aykırı hareket etmiş sayıla
cakları gibi, bunlardan tevellüdedecek zararın 
tazmini ile de mükellef tutulurlar. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen olmadığına göre, maddeyi reyi-
âlinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeden itibaren müzakereye de
vam ediyoruz, efendim. 

MADDE 23. — Belediye encümenlerince ve
rilen, yıkma kararlarının, ilgiliye tebliği tari
hinden itibaren, yedi gün içinde yıkılmıyan ve
ya verilen mehil içinde ıslah edilmiyen yapılar 
belediyelerce yıktırılır, 

Yıkma müddeti mevsim icaplarına göre Be
lediye Encümenlerince uzatılabilir. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

MEHMET HAZEB (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu maddede bir ıslah ve bir de usu
lüne uygun olmıyan binaların yıkımı hakkında 
olmak üzere iki ayrı hüküm var. Fakat mad
denin tanzim tarzında ıslaha ait bir kayıt yok
tur. Bir de tebligatın ilgiliye yapılması yazıl
maktadır. Bundan evvelki ve sonraki madde
lerde tebligatın sahibine yapılması kaydı mev
cuttur. İlgili tâbiri şümullüdür. Sahibi ise, asıl 
muhatap tutulması lâzımgelen kimsedir. Bunun 
böylece tashihi lâzımdır. 

Sonra, tebligatın yazılı olarak yapılması kay
dının ilâve edilmesi lâzımdır. 

Bundan başka aynı maddenin ikinci fıkra
sında, yıkma müddetinin mevsimin icaplarına 
göre belediye encümenlerince uzatılabileceğine 
dair bir kayıt vardır. Bu yıkma müddeti yıkı
ma başlama zamanına mı, yoksa yıkımın deva
mı müddetine mi aittir? Bunun da tasrih edil
mesi lâzımdır. Esasen yukarda T günlük mehil 
tâyin edilmiştir. Encümen bunu izah ederse, ge
rek maddenin tanzimi ve gerekse ikinci fıkra 
hakkındaki noktai nazarımızı ayrıca arz eddce-
ğiz. 

BEİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? 

SELİM BAGIP EMEÇ (Bursa) — Söz isti
yorum. 

REİS — Buyurunuz. 
SELİM BAGIP EMEÇ (Bursa) •_ Muhte

rem arkadaşlarım; bu gibi ahvalde yapılan teb
ligat sahibi bulunmak suretiyle yapıldığı tak
dirde maalesef çok zaman alıyor. Çünkü bu bi
nayı yaptıran insanın ortada bulunması lâzım-
gelirken maalesef bir türlü bulunup tebligat 
yaptırılamıyor. Bu bakımdan maddede ufak bir 
değişiklik yapılarak, ya bizzat mal sahibine ve
rilmek suretiyle veya mal sahibi bulunmadığı 
takdirde, tebliğ kâğıdının binaya ilsakı yoliyle 
bu lâzımenin ifası eok yerinde olacaktır. 
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Verilmiş olan müddet yerindedir, buna mu

kabil bendeniz encümenlere verilen salâhiyeti 
çok görmekteyim; encümenler de nihayet müd
detle mukayyet olmalıdır. Onun için encümen
ler için de bir müddet kabul edilmesini bilhassa 
rica ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim; komisyonunuz burada «ilgili» tâbirinin 
bilhassa talimatnamelerde tasrih edilmesini mu
vafık bulmaktadır. Zira bâzı halde binayı sa
hibi değil, götürü olarak, her hangi bir kimse
nin yapması mümkündür. Bu bakımdan da ilgi
linin geniş bir surette tâyinini talimatname ile 
yapmayı komisyon muvafık mütalâa etmektedir. 

Mehmet Hazer arkadaşımızın sorduğu yık
maya başlama meselesi; tâbiatiyle yıkmanın ka-
tîleşmesinden sonra yıkılmak için verilen me
hildir. Ayrıca tasrih ve tavzihine lüzum yoktur. 
Madde maksadı ifade için kâfidir. Bu şekilde de 
zabıtlara geçmiş olması tereddüdü izale eder. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bun

dan evvelki madde ile encümene verilen salâhi
yet ve vazifelerden biri de yapılardaki ıslahata 
dairdir. Maddede (7 gün sonra) diye bir kayıt 
vardır. Benim kanaatim belediye encümenle
rinden verilen yıkma kararından evvel (ıslahat 
ve yıkma kararı) kaydının konması, ikincisi de 
«ilgili» tâbirinin tavzihinin gerektiğidir. Bu tâ
birin şümulü çok geniştir. Bence bundan anla
şılması lâzımgelen mâna (sahibi veya onun na
mına hareket etmeye yetkili olan kimse) olma
lıdır. (İlgili) mefhumuna dâhil olan kimdir? 
İlgili kaydının yerine sahibi veya sahibi namına 
hareket etmeye yetkili şahıs, diyelim. Çünkü 
ileride her hangi bir vaziyet tahaddüs ederse 
cezai takibat yapılacaktır. Buna muhatap ola
cak kimsenin sarahaten belli olması lâzımdır. 
Bu da ya mal sahibi veya onun namına hare
ket eden yetkili bir kimse olacaktır. 

Sonra; yıkma için yedi gün müddet vardır. 
Zaten yedi gün içinde yıkmaya başlıyacaktır. 
Bu, ne kadar müddet içinde bitecektir? 

Encümenden Öğrenmek istediklerimi şu şe
kilde hulâsa ediyorum : 

Birincisi; maddede ıslaha dair bir kayıt yok
tur. İkincisi; ilgili tâbiri ihtilâflara yol açacak 
bir tâbirdir, bunun yerine (sahibi veya sahibi 
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namına hareket etmeye yetkili) denmek lâzım
dır. Üçüncüsü; yıkma müddeti hakkındaki hük
mün, yedi gün yıkmaya başlama müddetidir, de
vam müddeti için ayrıca kayıt koymak lâzım
dır. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, burada evvelâ tebligatın tefhimden ayrı 
olduğunu nazara alan komisyon, tebligatın ya
zılı olarak yapılacağını mütalâa etmektedir. Bu
nun dışında tereddüdü mueibolan (ilgili) tâbiri
nin, (sahibine veya fennî mesuliyetini deruhde 
eden kimseye yazılı olarak) diye tashihini de 
komisyonca muvafık bulmaktayız. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Selim 
Ragıp Bey çok mühim bir noktaya temas etti
ler, buna cevap vermediniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Selim Ragıp 
Bey, bir kere daha sualinizi lütfeder misiniz? 

SELİM RAĞIP EMEÇ (Bursa) — Efendim, 
demiştim ki : Yapılacak olan tebliğlerde sahip
ler ekseriya bulunamıyorlar. Bu bakımdan teb
ligatın sahiplerine kısa zamanda ve emniyetle 
yapılabilmesi için bunların namına harekete yet
kili veya fennî mesuliyeti haiz kimseye yapıl
masını veya bunlar da bulunmadığı takdirde il-
sak suretiyle yapılmasını istedim. Bir de encü
menlerin hedim müddetini uzatma müddeti 
noktasından yetkilerinin de takyidolunmasım 
yani encümenlere ilânihaye müddeti uzatma yet
kisinin verilmemesini bunun bir talimatname 
mevzuu olduğunu kanunun bu arada encümen
leri takyidedici bir hükümle kayıtlandırılması-
m, rica etmiştim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, Selim Ragıp Emeç Beyefendinin ilk kısım 
mütalâası bizim kabul etmiş olduğumuz deği
şiklikle tamamen izale edilmiş bulunmaktadır. 
(Sahibi veya fennî mesuliyeti deruhde eden 
kimseye) diyoruz. Bunlar bulunmadığı halde 
tebligat esasen umumi hükümlere göre yapıl
maktadır. Diğer kısım zaten endişeye mahal 
vermiyecek şekilde kaleme alınmış bulunuyor. 
(Mevsim icaplarına göre) diye kayıt konulmuş
tur. Her hangi bir zaruret karşısında da bu yık
ma müddeti uzatılabilir. 

REİS — 23 ncü maddeyi encümenin tadil 
ettiği şekilde tekrar okuyoruz, efendim. 
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MADDE 23. — Belediye encümenlerince ve

rilen, yıkma ve ıslah kararlarının, sahibine ve
ya fennî mesuliyetini deruhde eden kimseye ya- j 
zıh olarak tebliği tarihinden itibaren, yedi gün 
içinde yıkılmıyan veya verilen mehil içinde ıs
lah edilmiyen yapılar belediyelerce yıktırılır. i 

Yıkma müddeti mevsim icaplarına göre bele
diye encümenlerince uzatılabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. | 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Belediyelerce 11 nci madde
ye göre muvakkat bir zaman için yapılmasına' I 
izin verilmiş olan bina ve tesislerin zamanı ge
lince yıktırılması mal sahibine tebliğ edilir. 
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapıl-
mıyan bina ve tesisler hakkında, 23 ncü madde 
hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Mehmet Hazer, buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 
maddede iki mehil var : Birisi, bu maddenin tâ
yin ettiği 30 günlük mehil, diğeri de 23 ncü 
maddeye yapılan bir atıftır. Eğer 23 ncü mad- ı 
denin mehli ayrı hesaplanacaksa bir munzam 
mehil verilmiş oluyor. O zaman bu, 30 günün 
başlangıç tarihidir, 23 ncü maddenin vermiş ol
duğu müddetle tedahül haline geliyor. 23 ncü 
maddeye atıf yaptığına göre, bu maddenin katı 
olarak tesbit ettiği şekilde 30 günden ibaret 
olan bir mehil verilmiş olacaktır. Komisyon bu 
maksatla sevk etmiş olabilir. Bu maksatla sevk 
etmişse o takdirde ayrıca 23 ncü maddenin men
linin başlangıcı, munzam müddet ve 24 ncü 
maddenin mehlini hesaplamak gibi birbirine | 
karışan bâzı şeyler olabilir ve bu, alâkalılara 
müşkülâtı mucib olacak bir hesap yapmak gibi 
bir mecburiyet tahmil edebilir. Bunu encümen 
izah ederse memnun olacağız. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, burada daha ziyade istimal edilmekte olan 
bir bina bahis mevzuu bulunduğuna göre, tahli
yeyi icabettiren birçok ahvalde 7 günlük fazla 
bir mehil verilmiş olsa dahi bu vatandaşın nef'-
ine ve hareketlerini tesbite esas olacağı için 
mahzurlu değil, faydalıdır. Bu bakımdan 30 | 
günlük müddet bittikten sonra evi yıkmadığı i 
takdirdi tahliyesi için 7 günlük bir mehil ve- • 
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rilmesi münasip görülmüştür ve böylece tesbit 
edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Yeniden yapılacak mesken, 
çiftlik, eğitim, ticarethane, sanayi, resmî ve hu
susi büro, münakalât, eğlence ve turizm, spor 
sağlık binaları, mabetler, mezarlıklar ve bunlara 
benzer diğer binalarla her türlü müştemilâtları 
ve tesislerinin bütün aksanı ve teferruatının tek
nik, estetik, umumi sağlık, içtimai emniyet ve 
mahallî hususiyetler bakımından tâbi olacakla
rı şartların ve haiz olacakları asgari ebat ve 
evsafın, kullanılacak inşaat malzemesinin, irti-
falariyle, kat yüksekliklerinin, bina derinlikle
rinin ve çıkıntılarının, komşu hududuna, yol 
kenarına, demir ve karayolu mihverlerine, su ke
narlarına, tarihî ve bediî kıymeti haiz eski eser
lere ve arkeolojik sahalar hudutlarına olan me
safelerinin, parsel asgari cephesiyle sahaları
nın, parsel sahalarına göre âzami inşaat sahası
nın, bahçe duvarlarının şekil ve yükseklikleri
nin ve bahçelerinin sureti tanzim ve teşcirinin 
talimatnameler ile tesbit ve tâyinine ve bu hu
susta kararlar almaya belediye meclisleri sala
hiyetlidir. Bu kararlar alâkalı vekâletlerin mü
talâası alındıktan sonra Nafıa Vekâletinin tas
diki ile katîleşir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Encümen, buyurunuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, bu maddeye başlarken, yazılmış olan (ye
niden) kelimesi bir fazlalık ifade etmektedir. 
Bundan başka da tadili mevzuubahis binalar için 
tatbik olunmıyacağı zehabını yaratabilir. Bu 
bakımdan (yeniden) kelimesinin kaldırılması 
suretiyle kabulünü istirham etmekteyim. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 24 

ncü madde birtakım hükümleri tadat suretiyle 
tâyin eden bir maddedir. Halbuki, bu kanunun 1 
nci maddesinde bina umumiyetle tarif edilmiş 
bulunmaktadır. Birinci maddede tarif edildikten 
sonra, burada böyle bir tadat yoluna gitmek doğ
ru değildir. Çünkü, bu tadat dışında kalanlar, bu 
kanunun hükümlerinin tatbikinde birtakım ihti
lâflara yol açabilir. Esasen birinci maddede böy-
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le bir tarifi yapmaktan maksat da ilerde ayrıea 
tadat ve tasrih etmek ihtiyacında bulunulmaması 
içindi. Bu itibarla bunları tasrih ve tadat etme
ye lüzum yoktur. Bilûmum binalar, inşaatı için 
bu kanun tatbik edilecektir. Ayrıca şu veya bu 
şeyleri sırasiyle tasrih, etmeye lüzum yoktur. 

Bundan başka burada 15 nci maddede üzerin
de durduğumuz ve maddenin son şeklinde kalk
tığını gördüğümüz (teşcir) kelimesi yine yer al
mıştır, bunun Türkçe mukabili vardır, (ağaçlan
dırma) demek tatbikatta karışıklıkları önler. 

Sonra, yapılacak her hangi bir binanın yola, 
komşu hudutlarına olan mesafeleri gibi birçok 
tafsilât vardır. Halbuki şu, şu, arkeoloji kaydın
dan sonra (ve saire) demek suretiyle bu hususta 
yapılacak ıslahatı, imar telâkki edilecek hususları 
bu maddenin şümulüne almak mümkün olur. 

Burada sıralanan mevzular kamilen halen 
mer'i bulunan kanunda vardır. îrtifa, bahçe du
varı, binanın, yol ile olan münasebeti, demiryo
lunun binaya olan mesafesi, içinden demiryolu 
•geçen şehir ve kasaba durumu... Halen mer'i olan 
kanunda ayrı ayrı hükümlere bağlanmıştır. Şim
di bunu belediye meclislerinin tâyin ve takdirle
rine bırakırsak birtakım hatıra gelmedik hatalı 
hareketler olması mümkündür. Onun için bu işi 
nizamname ile tedvin etmek daha uygun olur. 
Kanun bahsetmiyor, arz ettiğim gibi hiç olmazsa 
nizamname maddesi olarak tedvin edilsin. 

Evvelce arz etmiş idim, tekrar etmiyeceğim; 
vatandaşa kanun veya onun tatbik suretini gös
teren nizamname ile mükellefiyet ve vazife tah
mili mümkündür. Talimatnameler hizmetlere 
münhasır olup idare ile memur arasındaki müna
sebeti tanzim eder. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, arkadaşımızın bu maddede tadadi bir şekil
de muhtelif müesseeslerin sayılmış olmasının ev
velce kabul edilmiş olan maddelerin hükümleri 
hakkındaki umumiliği nezettiği şeklindeki endi
şeleri yerinde değildir. Betahsis her bina hakkın
da, nizamnameye göre hükümler vaz'etmek esası 
kabul edilmez. Eğer bir bina, her inşaat hakkında 
nizamnameye göre hükümler vaz'etmeye çalışırsak 
bu çok yanlış olur .Binanın istimal şekline, husu
siyetlerine göre talimatnamelerde hükümler ge
tirilmesi lâzımdır. Bu bakımdan tadat yerinde 
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mütalâa edilmiştir. Bundan başka arkadaşımızın 
temas ettiği teşcir kelimesinin yerine türkçe bir 
kelime olarak ağaçlandırma kelimesinin konma
sını daha yerinde. görmekteyiz. Esasen daha ev
velki maddelerden birisinde de bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Bunun dışında; bedii kıymeti haiz, eski eser
ler ve arkeolojik sahaların hudutları ile olan me
safenin tâyini hususundaki arkadaşlarımın müta
lâasına komisyon olarak iştirak edememekteyiz. 
Zira bunların bilhassa tadadedilerek lâalettâyin 
her bina için muayyen mesafeler bulunmasını da 
muvafık mütalâa etmemiş bulunmaktayız. Bu 
gibi sarahatler kanunun metnine girmiş olmalı
dır, tarihî, bedii ve arkelojik binalar) demekle 
maksat temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bir de* eskiden kanun mevzuuna girmiş olan 
birtakım hususatın, kat irtifaları ve sairenin, bu
rada talimatnameye bırakılması kanunumuzun 
hazırlanmasındaki ruhu teşkil eder. Biz, her za
man tekrar ettiğimiz gibi, İmar Kanununun muh
telif mevkilerde, muhtelif belediyelerde muhtelif 
tatbikat şekli bulabilmesi bakımından bunu mu
vafık görmüş bulunmaktayız. Eğer bir umumi 
hükümle meselenin heyetini halletmeye çalışırsak 
eskisinden farksız vaziyete düşmüş olacağız. Bu 
bakımdan arkadaşlarımızın noktai nazarına işti
rak etmiyerek bu gibi hususatı mahallin belediye
lerinin tâyin etmesi ve yapacakları talimatname
nin Nafıa Vekâletince tasdiki suretiyle her hangi 
bir endişeye mahal kalmıyacağı kanaatindeyim. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim; söz

cü arkadaşımız evvelâ talimatnamelerin bu ka
nunun tedvin maksadına uygun olarak tanzimi 
lâzımgeldiğini ifade ettiler. Halbuki bundan 
evvelki müzakerelerde de arz etmiştim, talimatna
melerle imarın esaslarını tanzime kalkar ve bunu 
mahallî belediyelere verirsek o takdirde meselâ 
öyle belediye çıkacak ki, yol genişliğini üç metre 
tutacak ve umumi plânın istihdaf ettiği gaye bu 
suretle heder olacaktır. Biz bu kanunla hiç ol
mazsa ihtisas elemanlariyle imarın esaslarını 
tanzim edelim. Mahallin hususiyetini haiz olan 
noktalar yapılacak nizamnamede de yer alabilir. 
Meselâ sahilde bulunan bir kasabanın sahil kena
rında bir şerit bırakması sahilde olmasının tabiî 
icabıdır. Orada korunması lâzımgelen bir eski 
eser varsa yolu buna göre ayarlamak mümkün 
ve uygun olur. Sâldide ve muhafazası lâzımgelen 
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bir ağaç varsa bunun- yj kıl mamasın a dair bir 
belediye kararı alınabilir. Ama imarm esas pren
siplerini belediyelere bırakırsak tmar Kanunun
dan beklediğimiz faydalardan hiçbiri tahakkuk 
etmiyeeek, şimdiye kadar tahakkuk etmiş olan 
şehirciliğimiz de harabolacaktır, bu, bedenidir. 

Sonra burada, yapılacak binaların su kenar
larına, tarihî kıymeti haiz eski eserlere ve ar
keoloji sahasının tesbitine dair hükümler var
dır. Fakat, meselâ spor sahaları hududuna dair 
bir hüküm yoktur. Umumi bir kayıt koyalım, 
daha elâstiki olsun. Bu şekilde mahallî ihtiyaç
lara daha güzel cevap verilmiş olur. Bunları 
burada tadadetmeye, tesbit etmeye imkân yok
tur, esasen doğru da olmaz. Çünkü biz ne mu
hiti, ne de tatbik sahasını biliyoruz. Bu şekilde 
tadadetmeye kalkarsak bunu tatbik* edecekler 
için müşkülât vaz'etmiş oluruz. Esasen tatbiki
ne de imkân bulunamaz. 

REİS — Şevki Erker. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Efendim, ben

deniz de bu kanunun talimatnameler kaydına 
temas edeceğim. Komisyonda hazırlanan mad
dede belediye encümenlerine bu vazife verilmiş 
oluyor. Bence bu mümkün ve amelî değildir. 
Birçok belediyelerimizin imar hakkındaki ma
lûmatları, görüşleri ve kanaatlerinin talimatna
me yapacak bir seviyede olmadıklarını kabul et
mek lâzımdır. Bundan başka, her belediyede 
kendine göre bir talimatname yapılmak düşü
nülürse bunlar -tatbik edilemiyecek ve Nafıa 
Vekâleti ve diğer alâkalı makamlar birçok ve 
birbirini tutmıyan talimatnameleri tetkik et
mek mevkiinde kalacaklardır. Tamamen sübjek
tif faktörler bu talimatnamelerde rol oynıyacak-
tır. Bendeniz bu talimatnamelerin belediyeler 
tarafından değil daha salahiyetli teşkilât tara
fından yapılmasını uygun görmekteyim. Ancak, 
belediyelerden belki bu talimatnameler için ma
hallî şartlar hakkında mütalâa ve malûmat is
tenebilir. Bunlar nazarı itibara alınarak sala
hiyetli makamlar tarafından nizamname ve ta
limatnameler yapılmalıdır. 

Bir noktai nazara daha temas edeceğim, o 
da, Mehmet Hazer Beyefendinin temas ettiği 
yapı meselesidir. Ben, Mehmet Hazer Beyefendi 
ile hemfikir değilim. Birinci maddedeki yapı
dır, şâmil olarak tarif edilmiştir. Bu maddede 
ise, bina denmektedir. Böylece yapı ile bina ka
nunda ayrılmış oluyor. Kanun nazarında bütün 
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tesisleri, inşaatı içine alan kelime (yapı) olu
yor. (bina) da doğrudan doğruya dört duvar ve 
sakfı, çatısı bulunan mânaya geliyor. Bu ba
kımdan aralarında fark vardır, fakat madde 
mezarlıkları da bina olarak izah ediyor. Bina
enaleyh bunları ayırmak lâzımdır. Komisyonun 
nazarı dikkatine arz ederim. 

REİS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, evvelâ Mehmet Hazer arkadaşımızın en
dişelerini cevaplandırabilmek için şu suretle 
mâruzâtta bulunmak isterim : Yapı Yollar Ka
nununun bugün mer'i olan hükümleri arasında, 
(imar plânlarının tanziminde derpiş eç)ilmiş bu
lunan esaslar, lüzum görüldüğü takdirde değiş
tirilebilir) kaydı bulunmaktadır. İmar plânları 
yapılırken tamamen rijid ve değişmez kayıtlara 
bağlanmasına imkân yoktur. Bunların seneler
ce evvel tercüme ve kabul ettiğimiz, halen de 
mer'i bulunan Yapı Yollar Kanunu hükümleri 
arasında bulunması şayanı ehemmiyettir. Onun 
için arkadaşımızın «mahallî belediyenin lüzum 
görüldüğü takdirde 3 metre genişliğinde yol 
yapmaya karar verirse...» şeklindeki endişesine 
mahal yoktur. Kaldı ki bunda zaruret varsa, ya
ni üç metrelik yol yapmak lazımsa yapılabilme
lidir. 

İkincisi, muhtelif defalar tekrar ettiğimi, 
biraz sonraki maruzatımda da ifade edeceğim : 
Şevki Bey arkadaşımızın sualini cevaplandır
mak üzere, biraz daha etraflı söylemek istiyo
rum : Yapılacak olan talimatname evvelâ Nafıa 
Vekâleti tarafından tip olarak hazırlanacaktır. 
Bu, tip olarak hazırlanacak talimatname her be
lediyenin hususiyetlerine göre, ufak tefek de
ğişikliklerle belediye meclislerince müzakere ve 
kabul edilecek ve tekrar Nafıa Vekâletinin tas
dikine iktiran edecektir. Esasen sunmuş oldu
ğumuz tasarının 59 ncu maddesinde bu husus 
açık olarak yazılı bulunmaktadır. Şevki Bey 
arkadaşıma hitaben okuyorum :j 

(Nafıa Vekâleti bu kanunun tatbiki şeklini 
gösteren nizamnameyi ve her belediye kendi 
imkânlarını, teknik eleman durumunu, mahallî 
hususiyetlerini ve varsa imar plânının esasla
rını göz önünde tutarak, Nafıa Vekâletince tes
bit edilen esaslara göre talimatnamelerini ka
nunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde 
hazırlamaya mecburdurlar.) Binaenaleyh artık 
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belediyelerin bu gibi işleri yapamaz bir halde 
oluşunu tasavvur etmek ve alabildiğine keyfî 
şekilde hareket edeceklerini düşünmek, şu mad
deler muvacehesinde varit değildir. Maddenin 
teklif ettiğimiz şekilde kabul buyurulmasını is
tirham etmekteyiz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyon sözcüsü muhterem, arkada
şımız bir tip talimatnameden bahsettiler. Arka
daşlar, yukardan aşağıya emir verilecek, bele
diye ona uyacak, talimatname yapacak, bunlar 
da ona uyacak... 'Böyle şey olmaz arkadaşlar... 
Hukukan da olmaz, tatbikatta da olmaz, fiiliyat
t a ' d a olmaz. Belediyelere hangi işlerde ve hu
suslarda ve ne nispette müdahale edileceğini ka
nunlar tâyin etmiştir. Vesayet ve murakabenin 
de bir hududu vardır, şu şekilde talimatname 
yapacaksınız, diye Nafıa Vekâleti emir veremez. 
İkincisi; belediyelerin yapacağı bu talimatna
meleri hazırlıyacak elemanları yoktur. Nafıa Ve
kâletine gelecek, belediye encümeni buna itibar 
etmiyecek ve böylece birtakım ihtilâflar çıka
caktır. Bu kadar külfetlere girmekten ve Nafıa 
Vekâletini birçok defalar uğraştırmaktan ziya
de - ki 900 küsur belediye vardır - daha hukuki 
bir nizamname yapmak lâzımdır. Hukuki bir 
nizamname yapıldığı takdirde onu her belediye 
kendi ihtiyacına göre tatbik eder. Esasen bu şe
kilde bir talimatname yapılamaz, ddare hukuku 
bunu tanzim etmiştir; talimatname buna göre 
yapılmalıdır. Belediye encümenlerinin böyle bir 
salâhiyeti yoktur; belediye * meclisi encümenle
rinin salâhiyetini kanun tadadetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde ile 25 
nci maddenin tearuz teşkil ettiği hakkındaki 
mütalâamı tekrar edeceğim. Burada, (yapılacak 
mesken, çiftlik, eğitim, ticarethane, sanayi, res
mî ve hususi büro) ve sair binaları gösteriyor. 
Halbuki bu binalar da Şevki Bey arkadaşımın 
sözüne rağmen yapıdır ve yapı şümulüne dâ
hildir. Bina kelimesi yapı tâbirimi tarif ve bun
ları ihtiva eder. Bu itibarla burada ayrıca tadad-
etmeye lüzum yoktur. Belki bunlar dışında şim
di hatıra gelmiyen ve bir hususiyet arz eder 
bir tesis de vardır. Meselâ bir silo vardır ki bu
rada tadaçledilmemiştir. Binaenaleyh tadattan 
vazgeçmek bu bakımdan da lâzımdır. Sonra bu 
binaların plânını tanzimde yollara, bedii asara 
olan hudutların tâyini de tadadi şekilde yapıl
mıştır. Fakat meselâ spor sahalarına olan mesa-
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fe burada zikredilmemiştir. Mademki tadadidir, 
spor sahalarının da zikri icabederdi. Diyecekler 
ki, efendim bedii eserler arasındadır. Ben de, 
hayır spor sahaları bedii eserler arasında değil
dir, diyebilirim. Binaenaleyh tadattan vazgeç
melidir. Yahut tadadedilecekse bunu tam yap
malı, tadat efradını cami, ağyarını mâni olmalı
dır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; 25 nci mad
dede yapılan bu tadadi şekil mahzurludur ve 
talimatnamelerin belediyelerce tanzimi ise sure
ti katiyede doğru olmayıp bunu ancak nizam
name ile tesbit etmek muvafıktır. Çünkü ileri
de nizamname hükümlerine muhalefet halinde 
kanuni takibat yapmak mümkündür., Fakat ta
limatnamelerin müessiriydi kanun ve nizam
name gibi değildir. Onun için bu hususları ni
zamnamede tanzim etmek ve orada tadadetmek 
doğru olur. Malûmu âliniz nizamname, Hükü
met tarafından hazırlanır, Şûrayı Devletten 
geçer ve bu suretle lâzimülicra esaslı bir hu
kuk kaidesi vaz'edilmiş olur. Talimatname ile * 
bu işler yapılamaz. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Meh
met Hazer arkadaşımızın son cümlesiyle de be
lirttiği gibi hakikaten nizamnameler birtakım 
formaliteyi icabettiren bir kanun hükmü mahi
yetini ihtiva eden tesislerdir. Bu itibarla bir 
beldenin imarmdaki hükümlerde katiyet olma
sı lâzımgeldiği gibi, elastikiyetin de olması ica-
beder. Bir kanun hükmü mahiyetini taşıyan bir 
nizamnameye raptetmek demek doğrudan doğ
ruya beldenin hususiyetlerini nazara almamak
tır. Talimatnameler kanunda da sarahat oldu
ğu veçhile, hiçbir zaman keyfî bir mahiyet taşı
mamaktadır. Binaenaleyh talimatnameler an
cak Hükümet tarafından veya bu branşın alâ
kalı vekâleti tarafından kabul edilmiş esasları ih
tiva eden tip statülere göre hazırlanır. Bu tip 
statüler eleman imkânlarına ve o beldenin hu
susiyetlerine göre ufak tefek tadilât yapmak 
imkânını belediyelere bahşeder. Tatbikat ba
kımlarından belediyenin hususiyetleri, eleman 
miktarları nazara alınmak suretiyle, esası aynı 
kalmak şartiyle teferruat üzerinde belediyele
rin talimatnamelerini yapmasını derpiş etmiş 
bulunmaktayız. Bu bakımdan hiçbir zaman 
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Mehmet Hazer arkadaşımızın endişesi varit de
ğildir. 

İkincisi; tadadi olan hususatm da yerinde ol
madığını belirttiler. Bu demektir ki, esasen 
ancak bu maddede tadadedilmiş olan hususat 
dışında talimatname lâzım değildir. Tadadedi-
len kısımlarda ise, yapı ile bina tâbirlerini ay
nı vaziyette, umumi mefhum olarak yapı tâbi
ri ile kabul etmeye imkân yoktur. 

Bir misal olarak arz edeyim, eğitim bina
ları diyoruz. Bu eğitim binaları bir yapı mef
humuna girmekle beraber bina olarak muhtelif 
mâna ve maksatta binalar vücuda getirebilir. 
Bir eğitimin meselâ atelyesi, konferans salonu 
olur. Yahut da onun tedris için bir binası, spor 
sahaları olur. Bina olarak kendi vekâletinin 
icabettirdiği tiplere göre kısım kısım ayrılır. Bu 
mâna içinde de bunları tadadetmek yerinde ve 
lüzumludur. 

REİS — Şevki Erker, Erzurum. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Efendim; ko

misyon sözcülerinin izahlarından anlaşılıyor ki; 
bahsedilen talimatname, o mahallin imar plânının 
tatbikatını gösterir bir izahnamedir. Şimdi bir 
imar plânı yapılırken bu esaslar esasen düşünül
meli ve kanunun başka maddelerinde de imar 
plânının tarifinde bu hususların yazılı olacağı 
işaret edildiğine göre bir imar plânının bahsedi
len maddelerinin dışında müstakil maddelerden 
bahsetmek âdeta imar plânından evvel böyle bir 
talimatnamenin belediye encümenlerine vazife ve
rilmiş olması mânasına gelir. 

îşte ben bu noktai nazardan tervicetmi yo
rum. Filhakika umumi esaslar dâhilinde Nafıa 
Vekâletinin hazırladığı nizamnameye göre Tür
kiye'mizdeki birçok belediye encümenlerimizin 
imar mefhumu üzerinde işlenmiş bilgileri yoktur. 
Buna nazaran, bu kadar dağınık ve memleketin 
birçok yerlerinde başka başka şekilde tatbikat 
usulleri konmasında bendeniz mahzur görüyo
rum. Bu itibarla diyorum ki : İmar plânları nasıl 
olsa bir fen adamı tarafından yapılacak ve bele
diye encümeni ile bu zat temasta bulunacak, bi
naenaleyh mahallî şartlar nazarı itibara alına
cak. Bütün bu maddedeki hususlar imar plânının 
bir tatbikat izahnamesi olarak yazılır, ve bu alâ
kalı müesseseler tarafından kontrol edilerek tas
dik edilmiş olur. Ve imar plânında yapılacak de
ğişiklikler aynı usul ile yapılır. Böyle bir talimat
namenin mânasını anlamıyorum. Sözcü arkadaşı-
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mızm dâvasını ispat sadedinde 59 ncu maddeye 
atıf yapması doğru değildir. Bu atıf dâvayı ispat 
ettiğini tazammun etmez. Çünkü 59 ncu madde
nin kabul edilip edilmiyeeeği belli değildir. An
cak 59 ncu madde konuşulurken bu gibi hususlar 
ileri sürülebilir. Bu itibarla eğer maddede eksik 
hükümler varsa tamamlanması lâzımdır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim özür 

dilerim, sık sık rahatsız ediyorum. 
Encümen bir taraftan kendi iddiasına delil 

olarak 59 ncu maddeyi ileri sürmekte, diğer ta
raftan da talimatnamede ısrar etmektedir. 

59 ncu madde nizamname tanzim edileceğin
den bahsetmektedir. Bu nizamname imar esasla
rını ihtiva etmiyecek de neyi ihtiva edecektir? 
Asıl imar esaslarını bu nizamname tâyin edecek
tir. Talimatname dediğiniz şey Nafıa ve Dahili
ye vekâletleri, bu kanun ve nizamname meriyete 
girdikten sonra onun izahını yapar, işte budur 
talimatname. Binaenaleyh asıl 59 ncu maddede 
yazılan, adı geçen nizamname çıkarsa bu 25 nci 
maddenin istihdaf ettiği talimatnameye zaten lü
zum ve mahal kalmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bir şehirciliğin esas 
hatları kat irtifaıdır, yolların genişliğidir, bahçe 
duvarlarının tanzimidir, yolların istikametleri
nin tanzimidir. Bunlar esas olduğu halde bunu 
nizamnameye koymayıp da talimatnameye koyar
sak o zaman facia olur. O zaman belediyeler aca
yip kaideler tatbik edecek, karışıklıklar olacaktır. 
Binaenaleyh, bunları nizamname ile halletmelidir. 

Sonra, arkadaşlarımız buyurdular ki, nizam
nameler «rigide» dir, katiyet ifade eder. Evet 
ama, katiyet ifade eden kısımlar bâzı ahkâmıdır. 
Nizamnameler mahallî ihtiyaçlara uygun hüküm
ler de ihtiva edebilirler ve nitekim mer'i kanun 
bu hükmü ihtiva etmiştir. İmar plânları tanzim 
edilirken zaruret bulunmadıkça şehircilik esasla
rı dâhilinde hareket edilir. Zaruret bulunursa, 
bu esas şu> şu şekilde değiştirilebilir. Meselâ : 
İmar sahasında bir yerin tanzimi için 50 senelik 
nüfus esas alınmıştır. Fakat bu kanun diyor ki, 
lüzum görülen yerlerde bu nispet % 2 artırılabil-
sin veya eksiltilsin. Bu şekilde olduğu takdirde 
kanuni imkân buna müsaittir. Kaldı ki, nizam
nameler arzu edilen şekilde çıkmaktadır. Nizam
nameden beklenen Türkiye'de vahdet ifade eden 
hükümler tanzim etmesidir. 

— 3iS — 
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Muhterem arkadaşlar, bizim belediyelerimiz 

kademeli değildir. Bütün belediyelerimiz aynı ka
nuna tabidirler. Bir kanuna, ana prensiplere ve 
hükümlere tabidirler. Yalnız imar hususunda bir
birinden ayrılırlar, birbirine benzemezlerse bizim 
bugün tatbik ettiğimiz, idari prensiplere ve şe
killere de uymaz. Belediye Kanunu bütün bele
diyelere aynı şekilde hitabetmelidir. Yani Bele
diye Kanunu bütün belediyelerimize aynı şekil
de tatbik olunmaktadır. îmar Kanununu, ayrı 
ayrı mahallî hususiyetlere göre veçhesini, şeklini, 
manzarasını değiştirecek bir hale getirmiyelim. 
Arkadaşlar, esaslarını, ana hatlarını nizamname 
tâyin etsin. Teferruata ait, tatbikata aidolan iza
hatı, talimatnameleri hükümet yapsın, Nafıa Ve
kâleti yapsın. 

Muhterem arkadaşlar, yine tadat meselesinde 
ısrar edeceğim. Tadat ettikleri şey bina olsun, 
yapı olsun, birinci maddenin şümulüne girer. Bu
nun dışında binalar vardır. Silo bina değil mi?. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sınai 
tesistir, 

MEHMET HAZER (Devamla) — Spor mak-
sadiyle inşa edilenler?. 

M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bir tesistir. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Onun bu 

yola olan mesafesi tadadedilmemiştir. «ve saire» 
deyip ileride kendilerinin arzu ettiği maddeleri, 
ihtiyaca uygun tatbikatı kendileri katî hükümler 
koymak suretiyle şimdiden daraltıyorlar. Encü
menin fiili, kavline uymamaktadır. İhtiyaca göre 
tatbik imkânı olsun. Fakat şimdiden bu imkânı 
selbeden katî hükümler koyuyorlar. Böyle 
olmaz. 25 nci maddenin binaya taallûk eden, 
imara yola ve saireye taallûk eden işleri tadad-
etmekten ise umumi hüküm vaz'etmek daha 
doğru olur. İmarın ana hatlarını da nizamname 
hükmü olarak tanzim etmek yerinde olur. 

REİS — Sinan Tekelioğltıı. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, bu kanun, bütün Türkiyeyi alâkadar elen 
gayet mühim bir kanundur. Görüyoruz ki her 
madde üzerinde birçok tartışmalar oluyor. Bu 
kadar ehemmiyetli bir kanunu, Dahiliye Vekili 
burada hazır olmadan müzakere ediyoruz. Bele
diyelerin bu kanunla alâkasını anlamadan, yani 
Dahiliye Vekili burada olmadan bu kanunun 
müzakeresi doğru değildir. Biz daha evvel bir 
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Trafik Kanunu çıkardık o kanunda vatandaşla 
Devlet arasında birçok açıklıklar var. Bu ka
nunun da, Dahiliye Vekilinin huzurunda müza
kere. edilmediği takdirde olacağı budur. Bina
enaleyh kanaatimce bu kanunu Hükümet geri 
almalı belediyelerle temas ettikten sonra yeni
den buraya getirmelidir. 

REİS — Kanunun müzakeresi alâkalı vekil
lerin bulunması dolayısiyle, bir defaya mahsus 
olmak üzere, geri bırakılmıştı. Bundan sonra 
alâkalı vekillerin bulunup, bulunmaması mevzuu-
bahis değildir. Müzakereye devam edilecektir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — öyle 
şey olmaz, efendim. 

REİS — Encümen buyurunuz. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok 
muhterem arkadaşlar, sözlerime şu noktadan 
başlamak istiyorum. Mehmet Hazer Bey arkada
şımız komisyonu kavli ile fiili birbirine uyma
maktadır, diyor. Kavlimiz ile fiilimizin birbirine 
tamamen mutabık olduğunu arz etmek isterim. 
Ancak Mehmet Hazer arkadaşımızla komisyonun 
fikirleri birbirine uymamaktadır. Kendilerine 
arz edeyim, evvelâ, 59 ncu madde bir nizamna
me yapılmasını derpiş etmiştir. Bu nizamname, 
imar plânının ne şekilde ve nasıl tatbik edilece
ğini umumi hükümler olarak gösterecektir. Bu
nun dışında yapılacak olan talimatname ise, her 
belediye kendi hususiyetlerine göre binaların 
genişliği, yollar ve sairesine dair aranacak diğer 
şartları ihtiva edecektir. 

Türkiye'de vahdet ifade eden hükümlerin 
vaz'ma ve tatbik edilmesine bu mevzuda imkân 
yoktur. Türkiye'de muhtelif hususiyetler arz 
eden muhtelif bölgeleri mevcudolmasma rağmen 
mer'i kanunlar pencere genişliğini dahi tasrih 
etmiştir. Pencere genişliği, bir memleket iklimi
nin icaplarına göre değiştiği gibi yazlık bir bi
na penceresiyle kışlık bir bina penceresinin bi
le aynı olmıyacağı tabiîdir. Bunları bir nizam
name ile tâyin ve tesbit etmeye sureti katiyede 
imkân yoktur. Mehmet Hazer arkadaşımızla ay
rıldığımız nokta budur. 

Şevki Bey arkadaşımız, galiba zühul etmiş 
oldular, talimatname ile imar plânının nasıl tat
bik edileceğini gösterir izahname birbirinin ay
nı değildir. Bu sebeple bu ikisini birbirlerine 
karıştırmış gibi göründü! er bize. Bunlar tabia-
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tiyle birbirinden ayrı oldukları için hiçbir §e- I 
kilde endişeye mahal yoktur. Madde tam mâna-
siyle maksadı temin etmektedir. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, bence komisyonun görüşü ye
rindedir. Çünki her şehrin hususiyetine göre 
ayrı ayrı talimatnameler yapılması lâzımgelir. 
Bir şehrin mahallî ihtiyacını muhakkak ki ma
hallî belediyesi merkezden daha iyi takdir eder. 
Bu bakımdan mahallî belediyelere takdir hak
kının tanınması hükmü yerindedir. 

Hükümde bir de sarahat var, mahallî beledi
yelerin hazırlıyacakları talimatnameler Nafıa 
Vekâletinin tasdiki ile tekemmül eder diyor. 
Eğer belediyelerin hazırladığı talimatnamede 
mevzuata aykırı bir hüküm olursa elbette Nafıa 
Vekâleti bunu tasdik etmiyecektir. Bu bakım
dan mahallî belediyelere aidolan İm hükmün 
muhafazası yerinde olur. Nizamname ile bütün 
şehirlerin imar plânlarını tanzim etmeye imkân 
yoktur. Çünki her şehrin hususiyetine göre ya
pılacak talimatnamelerin aynı hükmü ihtiva et
memesi lâzımgelir. İstanbul gibi 50 - 100 metre
lik geniş caddeleri olan bir şehrin kat irtifa lan 
ile, 5 - 6 metre genişliğinde caddeleri bulunan 
bir şehrin caddeleri üzerindeki binaların irtifa-
ları elbette aynı olamaz. Bu hususta belediyele
re takdir hakkı tanımak, lâzımdır. Komisyonun 
hazırladığı metin yerindedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Arkadaşlar, 

özür dilerim, mecbur olduğum için sık sık hu
zurunuzu işgal ediyorum. 

Efendim, belediyelerin tanzim edecekleri ta
limatnameler hükmü Belediyeler Kanununa da 
aykırıdır. Belediyelerin koyacağı bu gibi hü
kümler kaymakamlıklarca tasdik olunur. Şim
diki hüküm, bu bakımdan da uygun değildir. 
Birincisi bu. İkincisi, talimatnameleri mahallî 
icaplara göre tanzim etmek için, mahallî icap
ları tahkik ve tesbit etmek lâzımdır. Bizim 
arzu ettiğimiz ve üzerinde durduğumuz imar 
plânları, imar esaslarının umumi olarak bir 
nizamname ile tâyinidir. Bunun mahallîlikle 
alâkası yoktur. Esasları, prensipleri nizamna
me ile tâyin edildikten sonra mahallî vaziyet -
lere göre değişiklik yapılabilir. Ama, ana 
hatlarının tesbitini mahalline bırakmamak lâ
zımdır, zira o vakit imarın esasları kalmaz. I 
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Onun için bu talimatname yerine 59 ncu mad
dedeki nizamname esas olmalı ve nizamname 
yalnız imar plânlarının tanzimi, tatbiki ve 
imar esaslarının tanzimi hakkında hükümler 
ihtiva ederse o vakit talimatname hakkında 
bir hüküm koymaya da lüzum kalmaz. 

Sonra Belediye Kanunun 70 ııci maddesi, 
bu gibi kararların tasdikini mahallî hükümete 
bırakmıştır, salâhiyet vermiştir. Şimdi bu sa
lâhiyeti bu kanunla alıyoruz. Bu bakımdan 
encümenin bu işi yeniden mütalâa etmesi lâ -
zım gelir. 

REİS - - Madde ile ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 25 nci 

madde ile gösterilen esasların imar plânları 
ve buna ait nizamname maddelerine intikal 
ettirilmek üzere komisyona geriverilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Şevki Erker 

REİS — Maddenin komisyona verilmesini 
tazammun eden takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... Tak
rir kabul edilmiş ve madde takrirle birlikte 
encümene verilmiştir, efendim. 

İkine). Kısım 
Halihazır harita, imar ve yol istikamet plânları 

MADDE 26. — Tasdikli halihazır haritası 
bulunmıyan belediyelerin halihazır haritalarını, 
nüfusu, beş binden yukarı olan belediyelerin 
yoksa imar plânlarını yaptırmaları mecburidir. 
Nüfusu 5 binden aşağı olan belediyeler, belde
nin inkişafını ve belediyenin malî durumunu 
göz önünde bulundurarak belediye meclisleri 
karariyle imar plânlarını veya bâzı yolları 
için yol istikamet plânlarını yaptırabilirler. 

Harita ve plânlara ait bilcümle nirengi, 
poligon, nivelman ve sınır işaretlerine ait te
sislerin belediyelerce muhafaza ve ihyası mec
buridir. Bu gibi tesislerin çıkarılması, tahrib-
edilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 
Bu tesisler çıkarıldığı, tahribedilcliği veya yer
leri değiştirildiği takdirde belediyelerce eski 
haline ifrağ edilir. 

Belediyecelerce harita alımı, imar palanı 
tatbiaktı için vazifelendirilmiş olanlar, 261 % 
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sayılı Kanunun 7 ncı maddesinde yazılı salâ
hiyetleri haizdirler. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SlPAHÎOĞLU (İzmir) — Efendim, 

bu maddenin başında «ikinci kısım» deniyor. Bu 
bir hatadır, bölüm olması lâzımgelir. Bu madde
nin ikinci fıkrasını müsaade ederseniz cümle 
cümle okuyacağım: «Harita ve plânlara ait bil
cümle nirengi, poligon, nivelman ve sınır işaret
lerine ait tesislerin belediyelerce muhafaza ve ih
yası mecburidir. «Bu cümleye hiç lüzum olmadı
ğı kanaatindeyim, nasıl ki, elektrik, direkleri, 
kaldırımlar ve çeşmeleri belediyeler tabiî olarak 
korumaya mecbur iseler, nirengi, poligon nivel
man ve saire işaretleri de aynı şekilde korumaya 
mecburdur. 

Ondan sonra, «bu gibi tesislerin çıkarılması, 
tahribedilnıesi ve yerlerinin değiştirilmesi yasak
tır. «Buna da lüzum yok. Âmme emlâkine el atıl
ması nasıl tabiî olarak yasak ise elbette bu mahi
yette olan bu kabîl işaretlerin tahrip veya yok 
edilmesi esasen memnu' olduğundan burada ay
rıca bir hüküm olarak koymaya lüzum yoktur. 

Sonra, fıkrada yine bir kayıt vardır; «Bu te
sisler çıkarıldığı, tahribedildiği veya yerleri de
ğiştirildiği takdirde belediyelerce eski haline 
ifrağ edilir.» Belediyeler elbette bir elektrik di
reği yıkılırsa onun yerine yenisini koymakla mü
kelleftir. Bir çeşme yıkılırsa onu tamir ile mü
kelleftir. Bu, belediyelerin esas vazifderindendir 
Onun için encümenin bu fıkrayı ne maksat ve 
düşünce ile koyduğunu anlamak mümkün değil
dir. Bu ikinci fıkra tamamen yersizdir. Bu iti
barla tayymı teklif ediyorum. Teklifimin kabu
lünü istirham ederim. 

REÎS — Şevki Erker. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de kanunun bu maddesinin lü
zumsuz tafsilâtı ihtiva ettiğine işaret etmekle be
raber bâzı esaslı gördüğüm noktalara temas et
mekte fayda buluyorum. Bunlardan birincisi 
imar plânı yapmak mecburiyetini tahmil eden 
bu maddede, nüfus beş bin olarak gösterilmiştir. 
Yani nüfusu beş binden az olan belediyeler imar 
plânı yapmakla mukayyet olmuyorlar. Bu mad
deye göre bu, bir gerileme ifade ediyor. Her ne 
kadar evvelki kanunda iki bin nüfusu memleke
timizin iktisadi şartları bakımından imar plân
larının yapılmasında ve tatbik edilmesinde güç-
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Kikler oluyor idi ise de, bunlar} büsbütün muaf 
tutmak, 5 bin nüfusa kadar olan belediyeleri 
başıboş bırakmak ileri için içinden çıkılmaz müş
külâta bizi, götürecektir. Filhakika nizamsız ola
rak kurulan kasabalar ile halen kurulmakta olan 
kasabaların mukayeseleri yapıldığında kurul
makta olan kasabalarda imar plânının tatbiki ne 
kadar kolaysa plânsız tesis edilmiş bir kasabayı 
bilâhara plânlaştırmak o kadar güçtür ve hattâ 
mümkün değildir. Binaenaleyh biz kanunda yeni 
kurulan kasabalarımızı başıboş bırakmakla büyük 
bir fenalık yapmış olacağız. Bu itibarla bendeniz 
iki bini az görerek bunu üç bine çıkarmak, fakat 
üç binden az kasabalar için de başıboş bırakmak 
değil, hiç olmazsa, yol istikamet plânları yaptır
mayı teklif etmekteyim. Komisyon bunu ihtiyari 
bırakmıştır. Bunu 26 ncı maddenin şu kısmı ile 
de anlıyabiliriz. «Belediye meclisleri karariylc 
imar plânlarını veya bâzı yolları için yol istika
met plânlarını yaptırabilirler.» ihtiyari olan bu 
maddedir. Böylece hiçbir âmir hüküm bulunma
dığına göre belediyelerce başıboş bırakılabiliyor. 
Bu itibarla bendeniz bu kanunun maddesini şu 
iki esastan değiştirerek şu şekilde teklif etmekte
yim : 

«Tasdikli halihazır haritası bulunmıyan be
lediyelerin halihazır haritalarmca, nüfusu üç 
binden yukarı olan belediyelerin, yoksa, imar ve 

ı kanalizasyon plânlarını yaptırmaları mecburidir. 
Nüfusu üç binden aşağı olan belediyeler imar* 
plânlarını yaptırmadıkları takdirde yol istika--

t met plânlarını yaptırırlar.» 
Muhterem arkadaşlarım; imar plânı ile bera

ber kanalizasyon plânlarını da, kasabalarımızın 
[ medeni ihtiyaçlarının en başında gelen bir unsu

ru olarak kabul etmek her halde sizlerce de tas-
vibedilecektir. Bunu da ilâve ediyorum. 

I «İmar ve kanalizasyon plânlarını yaptırmala
rı mecburidir. Nüfusu üç binden aşağı olan be
lediyeler imar plânlarını yaptırmadıkları takdir
de yol istikamet plânlarını yaptırırlar» fıkrasını 
tensiplerinize arz ediyorum. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun adı îmar Kanunudur. Yü-
1 rürlükte bulunan kanunun adı ise Belediye Ya

pı ve Yollar Kanunudur. Ben o zaman encümen
de sormuştum : Niçin belediye kaydını kaldırdı
nız. Belediye hudutları dışında mı tatbik edecek-

I siniz? Evet dediler. Şimdi 26 ncı madde de görü-
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yoruz ki, bu kanun belediyelerin mühim bir kıs
mına da tatbik edilmiyecek. Bilhassa imar plânı
na ait kısmı. Biliyorsunuz Türkiye'mizde 836 ka
dar belediye vardır. Bunların 105 nin nüfusu 10 
binden yukarı, 200 nün nüfusu 5 binden yukarı, 
500 küsur kadarının da nüfusu 5 binden aşağıdır. 

Yani Türkiye belediyelerinin mühim bir kıs
mı bu kanundan istisna edilecektir. Halbuki mak
sadımız, belediyeleri, hattâ mümkünse köyleri de 
bu esasa göre tanzim etmek, istikbale hazırlamak 
ve medeni bir mesken sahibi, medeni bir site ha
line getirmektir. Halbuki bu kanun nüfusu beş 
binden aşağı yerler için imar plânı tanzimini mec
bur tutmamaktadır. Belki bütçeleri bakımından 
bunlar gününde hizmetlerini yapamaz. Halen 
mer'i bulunan kanunda bunun için hüküm var
dır. Şu kadar müddet içinde, halihazır haritası
nı, şu kadar müddet içinde imar plânını yapmaya 
belediyeleri mecbur tutmuştur. 

Şu halde belediyelerimizin yarısından fazla
sını imardan müstesna tutan, ve imarı ihtiyari 
hale getiren bu madde tehlikelidir. Maddenin esa
sı hakkındaki mâruzâtım bu kadardır. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim : Bu kanun 
maalesef meriyetteki kanundan daha iyi çıkma
dığı, sununla da bellidir; o kanunda bölüm 
başları, marjinal vardı. Bu kanunda kaldırılmış
tır. Bu maddede, her halde bir sehiv olacak, 
matlap yazılıdır tabiî bu kaldırılacaktır. Bu 
marjinallerin bulunması iyi olurdu. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunun bu maddesinde her 
şeyden evvel üzerinde durulması iktiza eden ci
het, belediyelerin hangisinin böyle bir külfete 
duçar edileceği keyfiyetidir. Kanunun bu mad
desinde sarih olarak görüleceği gibi belediyele
rin hiçbirisi bu kanundan istisna edilmemekte
dir. Bütün mesele, nispeten kolay bir şekilde 
yapılması mümkün olan imar plânı tatbikatın
da güçlükler doğabilecekse, bir belediye kendi 
imkânlariyle yapılmış olan bir imar plânını tat
bik edememek mevkiinde kalıyorsa, bu takdir
de kendilerini bu külfete sokmak mecburiye
tinde kalmış bulunuyorlar demektir. Bir kere 
şu noktayı tesbit etmek lâzımgelir ki, bizde böl
ge imar plânları mevcut değildir. Nüfusların 
ne şekilde hareket ettiği tesbit edilememektedir. 
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Küçük kasabalarımızda nüfus hareketleri bu 
bakımdan çok değişiktir. Böyle yerlerde yapı
lan plânın bir kıymet ifade edemiyeceği gayet 
tabiîdir. Nüfus hareketi çok olduğu takdirde 
imar plânından maksat ifade edilemiyecektir. 
Hattâ plân olduğuna göre ve bütün hesapların 
yapıldığı ve bütün tetkikler ikmal edildikten 
sonra yapılmış olan şehirlerin imar plânları da
hi birkaç sene sonra bir kıymet ifade edemiye-
cek hale gelmektedir. Bundan dolayıdır ki, mü
him olanı, imar plânının yapılmasından sonra 
küçük kasabalara bu imar plânını tatbik ettir
meye çalışmak uygun bir faaliyet olabilir. Onun 
için biz burada imar plânı yapılmamış olan 
küçük nüfuslu kasabaları böyle bir külfetten 
kurtarabilmek imkânlarını sağlamış bulunuyo
ruz. 

îlhan Sipahioğlu arkadaşımızın ikinci fıkra
nın tamamen kaldırılması hakkındaki fikirleri
ne de iştirak etmeye imkân yoktur. îlk nazar
da cazip gibi görünen teklifin derinliğine inil-
diği zaman, teklifin yerinde olmadığı görülür. 
Belediyeler, bir elektrik arızası veya bir çeşme
nin suyunun akmaması halinde bunu tamir 
etmek lüzumunu hissedar, ama nirengi noktası, 
bir küçük yer ve nihayet orada bir çivi zayi ola
bilir. Kanunun bu maddesinin ikinci fıkrasın
da belediyeye bu hususta bir hizmet vermekte, 
bunların kaybolmamasını ve kaybolmuşsa ihya
sını istemektedir. Kanuna girmiş bu nokta, ni
hayet 5 - 10 sene sonra ihtiyaç görülecek bir 
vasıtadır. Bu bakımdan zayi olmamaları lâzım
dır. Bunu bu şekilde bir vazife olarak beledi
yeye tahmil etmek ve imar plânının esasını teş
kil eden bu gibi küçük noktaların daimî yer
lerinde kalmasını temin eylemek, faydadan hâ
li değildir. Bu sebeple îlhan Sipahioğlu arka
daşımızın, ikinci fıkranın tamamen tayyedilme-
si lâzımgeldiği kanaatine iştirak etmemekte
yiz. 

Ancak birinci fıkrada nüfus kaydının değiş
tirilmesi keyfiyeti belki tedvin edilmekte olan 
yeni Belediyeler Kanunu ile ahenkleştirilebilir. 
Bunu komisyonumuz bilmemekte olduğu için, 
nüfus üzerinde bir ısrarı olmıyacaktır. Fakat 
küçük beledieylerin imar plânını tatbik külfe
tinden ihtiyari olarak kurtarılması istenilen ve 
sadece yol plânı ile iktifa etmelerini komisyo
numuz yerinde ve tatbik kabiliyeti daha çok 
olarak görmektedir, 
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ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Bir sual. 
REİS — Buyurun Şevki Bey. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Efendim, ka

nunun birinci kısmının son fıkrası, yani şim
di izah edilen fıkra şöyledir : «Yol istikamet 
plânlarını yaptırabilirler.» Encümen, yol isti
kamet plânlarının yaptırılmasını nüfusu az, kü
çük ve imar plânını yaptıramıyan belediyeler 
için kabul ediyor mu, yoksa onlar için ihtiyari 
mi bırakıyor! Bunu tasrih etmiyor. Bunun tas
rihini rica edeceğim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, birinci fıkra sarih olarak, «Tasdikli hali
hazır haritası bulunmıyan belediyelerin haliha
zır haritalarını, nüfusu beş binden yukarı olan 
belediyelerin, yoksa imar plânlarını yaptırma
ları mecburidir. Nüfusu beş binden aşağı olan 
belediyeler, beldenin inkişafını ve belediyenin 
malî durumunu göz önünde bulundurarak bele
diye meclisleri karariyle imar plânlarını veya 
bâzı yolları için yol istikamet plânlarını yaptı
rabilirler.» 

ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Yani ihtiyari
dir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA M. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Evet, ihtiyaridir. 
İkisi de belediyenin malî durumları, beldenin 
inkişafına göre belediye ıneelisleri karariyle bu 
plânlar yaptırılabilir. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı efendim? Yoktur. İki takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
26 ncı maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
Tasdikli halihazır haritası bulunmıyan be

lediyelerin halihazır haritalarmca, nüfusu üç 
binden yukarı olan belediyelerin, yoksa, imar 
ve kanalizasyon plânlarını yaptırmaları mecbu
ridir. Nüfusu üç binden aşağı olan belediye
ler imar plânlarını yaptırmadıkları takdirde yol 
istikamet plânlarını yaptırırlar. Erzurum 

Şevki Erker 

Yüksek Reisliğe 
26 ncı maddenin 2 nci fıkrasının, şifahen 

arz ettiğim sebeplerle tayyını teklif ederim. 
İzmir 

İlhan Sipahioğlu 
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REİS — Birinci fıkra ile ilgili, Şevki Erker '-

in takririni tekrar okutuyorum efendim. 
(Erzurum Mebusu Şevki Erker ' in takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim ; imar plânlarından bahsedilirken nasıl elek
trik, su plânlarını ve diğer belediye hizmetleri
ni tadadetmiyorsak ayrıca kanalizasyon plâ
nından bahsetmek yerinde olmaz. Belediyeler 
kendi ihtiyaçlarını takdir ederek bunları sıra-
siyle imkânlarına göre yaptırırlar. Ayrıca ka
nalizasyon plânı diye bir şeyi burada dercetme-
yi komisyonunuz uygun görmemektedir. 

Nüfus hususundaki müta,lâaya da komisyon
larda bulunan ve müzakeresi yapılmakta olan 
kanunlar bakımından uymaktayız. 

REİS — Şevki Erker tarafından verilen, bi
rinci fıkraya taallûk eden takriri reylerinize arz 
ediyorum, takririn nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir na
zarı dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu?.. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Etmiyoruz, efendim. 
REİS — İkinci fıkranın çıkarılması hakkın

daki takriri okuyoruz. 
(İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun takri

ri tekrar okundu.) 
REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum, 

dikkate alanlar... Nazarı dikkate almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şevki Erker ' in dikkate alman takririyle 
| birlikte 26 ncı madde encümene verilmiştir 
| efendim. 

MADDE 27. — İmar ve yol istikamet plân
ları, nâzım plân veya tatbikat plânı olmak üze-

! re iki nevidirler : 
a) Nâzım plânlar, halihazır haritalar üze

rine. çizilen plânlar olup gösterdikleri hususları 
tatbik ve tesbit ettikleri bölgeleri temin ve mu
hafaza etmek için istimlâk yapmaya yararlar. 
Bu plânlarla bu kanunun hangi maldelerinin 
ne şekilde tatbik edileceği ve sair mahallî şart
lara göre imar bakımından lüzumlu hususlar, 
belediye meclislerince tesbit edilerek, Nafıa Ve-

i kâletince tasdik olunacak talimatnamelerle be-
! lirtilir. 
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b) Tatbikat plânları kadastro haritaları 

üzerine çizilen plânlar olup, tatbikat için lüzum
lu bütün fennî hususatı ihtiva ederler. Bu plân
ların kapladığı yerlerde, bu kanunun bütün hü
kümleri tatbik olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Buyurun Şevki Erker. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; bu maddenin esasına bir itirazım 
yok. Yalnız redaksiyon bakımından mâruzâtta 
bulunacağım. 

Maddenin fıkraları birbirine karışmış, hü
kümler sarih olarak ifade edilmemiştir. Bende
niz, maksadı daha iyi ifale etmek üzere madde.-
yi yeniden kaleme almış bulunuyorum. Eğer 
encümen de iştirak ederse mesele kısa yoldan 
halledilmiş olur. Şimdi müsaadenizle, hazırladı
ğım maddeyi okuyorum. 

«Madde 27. — tmar ve yol istikamet plân
ları «nâzım plân» ve (tatbikat plânı) olmak üze
re iki nevidir. 

a) Nâzım plânlar halihazır haritalar üze
rinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış 
şekillerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren 
plânlardır. İstimlâkler bu plâna göre yapılır. 

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

Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hü
kümleri tatbik olunur. Tanzim tarzı Nafia Ve
kâletince tatbik edilecek talimatnamelerle belir
tilir.» 

Şimdi bu son hüküm, evvelki kaleme alınan 
maddeye göredir. Bu talimatname ne şekilde 
yapılacaksa ona atıf yapması lâzımdır. Son cüm
leyi bu maddeye göre ayarlamak icabedecektir. 

REİS — Bu madde hakk,nda başka söz isti
yen var mı? 

Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — En
cümen iştirak ediyor. 

RElS — Takriri okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
27 nci maddenin aşağıdaki gibi değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 

Madde 27. — İmar ve yol istikamet plânları 
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«nâzım plân» ve «tatbikat plânı» olmak üzere 
iki nevidir. 

a) Nâzım plânlar hali hazır haritalar üze
rinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış şe
killerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plân
lardır. İstimlâkler bu plâna göre yapılır. 

b) Tatbikat plânları da hali hazır harita
lar üzerine çizilmekle beraber mevcutsa kadast
ro vaziyeti de işlenir. Bu plânlarda tatbikat 
için lüzumlu bütün fenni hususatı ihtiva eder. 

Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hü
kümleri tatbik olunur. Tanzim tarzı Nafıa Ve
kâletince tasdik edilecek talimatnamelerle be
lirtilir. 

Erzurum 
Şevki Erker 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ettiğine göre bu tak
riri madde halinde reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Halihazır haritalarının, imar 
ve istikamet plânlarının yaptırılması işleri, Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi de
ğildir. Bunların tanzim tarzları ve teknik şart
ları ve bu işleri yapacak mütehassıslarda ara
nacak ehliyet, Nafıa Vekâletince tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Buyurun Şevki Erker. 

REİS — Şevki Erker. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Efendim; bu 

maddenin esaslarında da hiçbir mütalâamız 
yoktur. Yalnız, bir fıkranın ilâvesini rica ede
ceğiz. O da Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinin ehliyet mevzuunda mütalâasının alın
masının lüzumlu olacağıdır. Çünkü, bütün tek
nik personel, bu arz ettiğim Odalar Birliğinin 
âzası olduğuna göre bu çok faydalı olacaktır. 
Meslek müntesiplerinin mütalâaları alınmalıdır, 
Bu itibarla teklifi tensibinize arz ediyorum. 

REİS -— Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? 

Encümen... 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim; bugün için mevcudolan bir meslekin en sa
lahiyetli organına, azasına sormakta elbette ki 
fayda vardır. Ancak bunlar değişebilir, yerleri 
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de değişebilir, onun için bunu kanun metnine 
ithal etmektense Nafıa Vekâletinin tabiî olarak 
sorması şeklinde mülâhaza etmek daha doğru ve 
faydalıdır. Nafıa Vekâleti, böyle bir teşekküle 
sormakta lüzum görürse elbette ki sorar. Fakat 
bunu ayrıca kanun metnine ithal etmekte fayda 

" yoktur. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bir sual sora

cağım. 
REÎS — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Halen elde bir 

ihale kanunu tasarısı vardır. Encümen bu tasa
rıyı tetkik etmiş midir? Çünkü burada yapıla
cak ihale işleri Artırma ve Eksiltme Kanununa 
istinadettirilmemektedir. Halbuki bu hususun 
ayrıca nazarı itibara alınarak belediyeler, hangi 
artırma ve eksiltme işlerinde hangi esaslara gö
re hareket edecektir? Bir de İller Bankası Ka
nununda bu hususta ayrı bir hüküm var. Bunu 
da tetkik etmişler midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — He
nüz çıkmamış olan bir kanunun, ne şekil ala
cağı malûmumuz değildir. Filhakika 2490 sayı
lı Artırma ve Eksiltme Kanunu ne şekle girerse 
girsin, bizim kanaatimiz, bu kanunun bu mad
desinin her türlü tesirden azade olarak, formali
teden azade olarak bir kayda bağlanmamasınm 
işlerin selâmetle yürütülmesi bakımından hayır
lı olacağı merkezindedir. İller Bankası, bu iş
leri yaptığı takdirde kendi kanun ve mevzuatı 
dâhilinde yapacaktır. Belediyeler de kendileri 
yaptırdıkları takdirde formaliteye bağlı kalmı-
yacaklardır. 

REİS — Madde ile ilgili bir takrir var, oku
yoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
28 nci maddenin son satırındaki «ehliyet» ke

limesinden sonra «Türk Mühendis ve Mimarlar 
Odaları Birliğinin mütalâası alındıktan sonra» 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Şevki Erker 

REİS — Okunan takriri reylerinize arz edi
yorum. Dikkate alanlar.. Almıyanlar... Dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1956 C : 1 
MADDE 29. — İmar ve yol istikamet plân

ları, belediye meclislerince kabul edildikten son
ra, Nafıa Vekâletine gönderilir. Nafıa Vekâleti 
bunları üç ay içinde inceleyip aynen veya tadi-
len tasdika veya tadil edilmek üzere iadeye mec
burdur. Tasdik edilmiş plânlar üzerinde yapıla
cak değişiklikler de yakardaki usullere tâbidir. 
Ancak vekâlet tadil tekliflerini reddetmeye sa
lahiyetlidir. Tasdik edilerek kesinleşen plânlar 
belediye dairesinde herkesin görebileceği bir ye
re bir ay müddetle asılır ve keyfiyet usulü dai
resinde ilân olunur. 

İmar idare heyetlerince alınacak imar plân-
^lariyle ilgili kararlar da bu madde hükmüne tâ

bidir. 
REİS — Söz istiyen var mı? Sadettin Yalım, 

Kocaeli. 
SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde, muhtelif belediyelerde 
tatbikatta çok suiistimal edilmektedir. İmar 
plânları yapılıyor Nafıa Vekâleti tasdik ediyor. 
Yeni bir seçim yapılıyor başka bir belediye he
yeti geliyor, veya aynı belediye heyeti içinde 
muhtelif noktai nazarlar oluyor onlar da başka 
bir imar plânı yapıyorlar, Nafıa Vekâleti has
sas olmakla beraber bu tadil projelerinin ekse
risini tasdik ediyor. Böylelikle, memleketin 
imarı ve inkişafı için yapılan imar plânı 3 - 5 
sene sonra hiç mesabesine iniyor. Onun için bu 
madde üzerine nazarı dikkatinizi celbederim, 
imar plânı yapıldıktan sonra hiç olmazsa beş 
sene o plân üzerinde oynanmamalıdır. Bu iş 
şimdi tamamiyle bir politika meselesi ve şahsi
yat işi haline getirilmiştir, suiistimal edilmek
tedir. Bu itibarla Yüksek Meclisin nazarı dikka
tini celbederim efendim. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Mehmet Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

maddeye göre, belediye meclislerince hazırlana
cak imar plânını doğrudan doğruya Nafıa Ve
kâleti tasdik edecektir. Halbuki, Belediye Ka
nununa göre, mahallî idare âmirlerinin tasdikin
den sonra Nafıa Vekâletine gönderilmektedir. 
Bu madde, bu fıkra ile kaldırılmış mıdır, değil 
midir? Bilmiyorum. (Hayır hayır, kaldırılma
mıştır sesleri) 

REÎS — Encümen.. 
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dil tekliflerini reddetmeye salahiyetlidir. Tasdik 
edilerek kesinleşen plânlar belediye daire
sinde herkesin görebileceği bir yere bir ay müd
detle asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olu
nur. 

îmar idare heyetlerince alınacak imar plân-
lariyle ilgili kararlar da bu madde hükmüne tâ
bidir. 

REÎS — Riyaset bu şekilde bir takriri reye 
koymaktan hazer etmektedir, takrir sarih değil
dir. Bu hususta encümen söz istiyor mu?. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA M. M. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Hayır. 

REÎS — Komisyon söz istemiyor. Maddeyi 
reyiâlinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU- I 

HARRÎRÎ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, Sadettin Yalım arkadaşımın imar plânı hu
susunda göstermiş olduğu hassasiyete iştirak et
mekteyiz. imar plânı bir nevi kanun mahiyetinde 
olup üzerinde değişiklik yapılmaması cidden şa
yanı arzudur. Ancak zaruretler ve içtinabı müm
kün olmıyan ihtiyaçlar karşısında da bunların de
ğiştirilebilir olmasını tabiî karşılamak lâzımgelir. 
Basit bir teşbihle, bir insanın sırtındaki elbiseyi 
düşünelim. Bugünün iyi bir elbisesi birkaç ay içe
risinde insanın bünyesinde vâki değişiklik dola-
yısiyle uymıyabilir, iğreti bir hale gelebilir. Bu 
bakımdan bir müddete bağlı olarak değiştirilebiL 
mesi kaydı yerindedir. 

Mehmet Hazer arkadaşımız, eski bir idareci 
olarak göstermiş oldukları hassasiyet, yerinde 
olup, esasen hiyerarşik bir zaruret olarak bugün 
olduğu gibi kalacaktır. Belediyeler doğrudan 
doğruya bakanlıklara müracaat edemeyip, müra
caatlarını valilik vasıtasiyle vekâlet makamına 
gönderecekler ve mütalâalarını alacaklardır. Esa
sen bugün de tatbikat budur. Tadilât işi bu şe
kilde Nafıa müdürlüklerindeki dosyalarda işle
nir. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Bir takrir | 

takdim ediyorum, asgari beş sene kaydının kon
masını rica ediyorum. 

REÎS — Takririnizde bu kayıt yok. Lütfen 
izah edin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim 
demin izah ettiğim gibi Nafıa Vekâleti tasdik et
tikten sonra asgari beş yıl geçmeden imar plânı 
değiştirilemez. Takririmin kabulünü rica ederim. 

RE IS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
29 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini ri

ca ederim. 
Kocaeli 

Sadettin Yalım 

MADDE 29. — îmar ve yol istikamet plân
ları, belediye meclislerince kabul edildikten son
ra, Nafıa Vekâletine gönderilir. Nafıa Vekâleti 
bunları üç ay içinde inceleyip aynen veya tadi-
len tasdika veya tadil edilmek üzere iadeye mec
burdur. Asgari beş sene geçtikten sonra tasdik 
edilmiş plânlar üzerinde yapılacak değişiklikler 
de yukardaki usullere tâbidir. Ancak vekâlet ta- I 

MADDE 30. — Belediyeler imar plânının 
tasdikinden sonra, bu plânı tatbik etmek üzere 
kendi malî imkânlarına göre, dörder yıllık imar 
programları hazırlarlar. Bu programlar beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra kesinle-
şir. Belediyeler imar programının tatbiki için 
lüzumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve bel
denin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı 
karşılıyacak fen adamı veya fen heyeti kadrosu
nu her yıl bütçelerine koymakla mükelleftirler. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Mütalâa olmadığına göre maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 31. — îmar ve yol istikamet plân
larında meydan, yol, park, yeşil saha ve otopark 
gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere raslı'yan 
Hazineye ve hususi muhasebeye ait arazi ve ar
salar, belediyenin teklifi ve îcra Vekilleri He
yeti karariyle belediyelere bedelsiz terk edilir. 
Ancak bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu tak
dirde, arsası hariç, yalnız binanın halihazır kıy
meti için takdir edilecek bedel ödenir. Bu su
retle mal edilen arazi ve arsalar belediye tara
fından satılamaz ve başka bir şekilde kullanıla
maz. 

RE IS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, eski 

kanunda vakfa ait arazi hakkında bir hüküm 
vardı. Fakat nedense yeni kanunda bu hüküm 
kaldırılmıştır. Bunun sebebini öğrenmek istiyo
rum. Eski kanunda vakfa ait arazi îcra Vekilleri 
karariyle belediyelere verilebilirdi. Hususi idare-
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lerin ayrı bütçesi, ayrı malı vardır ve belediye
lerin ayrı bütçesi, ayrı malı vardır. Fakat hususi 
idareye ait bir malın belediyeye temlik edil
mesi doğru olmaz. Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanununun bir maddesine göre muamele yapıla
bilir. Fakat hususi idareye ait bir malın, sala
hiyetlilerin rızası hilâfına, belediyeye temliki 
doğru olmaz. Bu mal ya belediyeye satılmalı ve
ya takdiri bedelle verilmelidir. Bu hüküm, bu 
esaslara göre vakfa da teşmil edilmelidir, Ev
kaf mallarına da aynı şekilde belediyeler müra
caat edebilmelidir. Çünkü yeşil saha yapacaktır, 
bir park tesis edecektir, burası evkafa aidolabilir, 
belediye bu yüzden umumi hizmeti tanzimden 
mahrum kalmamalıdır. Ancak arz ettiğim gibi, 
devlet malını versin, fakat evkafa ait ise veya 
diğer dairelere ait ise bedeva verilmesin bu tak
dirde iki daire aralarında anlaşarak, bir takdiri 
bedel yaparak bunun verilmesi muvafık olur. 
Binaenaleyh takdiri bedelle verilmesi için bu 
maddenin tashihini rica ediyorum. 
. REİS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, mer'i Yapı ve Yol
lar Kanununun sekizinci maddesinde evkafı 
mazbuta da dâhil olmak üzere, Hazer arkadaşımı
zın ifade ettikleri gibi Hazineye, hususi mu
hasebeye ait yerler imar plânına göre bedel
siz olarak, imar plânının tatbiki sırasında be
lediyelere terk edilmektedir. 

Biz vakıf gibi bir hayır müessesesinin esa
sını zedelemek istemediğimiz ve bu gibi mües
seselerin yaşamasını temin eylemek bakımın
dan vakıf müesseselerinin yerlerini her halü
kârda belediyelere bedelsiz terk etmesini mu
vafık bulmadık. Hazineye aidolan yerlerin ter
ki, imar plâırînm tatbik edilebilmesi bakımın
dan bir zarurettir. Aynı esbabı mucibe ile 
hususi muhasebeye aidolan bu gibi arsala
rın da belediyelere verilmesi, imar plânının 
tatbikini kolaylaştıracaktır. Bu bakımdan es
ki kanunda mevcut hükmün sadece (evkafı 
mazbutaya aidolan) ibaresi çıkarılmak sure
tiyle dercettiğimiz vecih üzere kabulünü istir
ham etmekteyiz. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; biliyorsunuz ki hususi idarelerin bu-
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gün içinde bulunduğu malî vaziyet böyle bir 
teberru yapmaya müsait değildir. Vakfı nasıl. 
istisna ediyorsak hususi idareyi de istisna 
edelim. Devlete ait malın bedelsiz temliki 
doğrudur, lâzımdır. Bununla beraber imar plâ
nını tatbik edeceğiz diye başka bir idarenin 
malını hükümet olarak, devlet olarak bir baş
ka idareye teberru etmeye hakkımız da yoktur, 
doğru da olmaz;. Arz ettiğim gibi, iki daire 
anlaşır, bedeli mukabilinde mal alınır ye umu
mi hizmete tahsisi cihetine gidilebilir. Bele
diyenin de müracaatı lüzumludur, ama takdiri 
bedeli ile almalıdır. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, demin de arz ettiğim gibi, Vakıf gibi çok kıy
metli ve ecdat yadigârı bir müesseseyi her su
retle rencide etmekten çekiniyoruz (doğru ses
leri, .bravo, sesleri). Bunun dışında, İmar Ka
nununun zarureti dolayısiyle bu gibi arsala
rın anlaşma yoliyle belediyece satınalınması 
da mümkündür. Hazinneden hangi esbabı mu
cibe ile arsayı bedelsiz olarak alıyorsak, husu
si muhasebeden de aynı esbabı mucibe ile be
lediyeye mal etmek tabiî ve hattâ zaruridir. 

Şu ciheti de tebarüz ettirmek lâzımdır. 
Bir imar plânı yapılırken resmî dairelere bir
çok yerler tahsis edilir, halbuki Hükümet ola
rak belediyelerce hazırlanan dört veya beş sene
lik plânlar dâhilinde bu sahalara bina yap
mak her zaman mümkün olmaz. İmar plânla
rının tatbikatını ilk olarak bu noktada zede
lemekteyiz. Bir hastane yeri ayrıldığı halde 
buraya bu hastanenin imar plânı dâhilinde ve 
müddeti içinde yapılamaması halleri çok defa 
vâkıdır. Bu vaziyet hastaneler için olduğu gibi, İn
hisarlar için de, PTT binaları için de vâkıdır. 
Hususi muhasebe, arsalarını belediyelere vef-
mez ve bu türlü hükümler konulmazsa imar 
plânlarının tatbikini mümkün görmek yanlış 
olur. Bu bakımdan teklif ettiğimiz şeklin tas
vibinize mazhar olacağını bir kere daha arz 
etmek isterim. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Bir sual soraca
ğım : Hazine ve hususi muhasebelerden, imar 
plânı gereğince belediyelere devredilecek arsa
ların bir kısmı bahçe olsa ve diğer kısmının üze
rinde bina bulunsa bunlar bedelsiz olarak mı 
devredileceklerdir? 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU- ı 

HARRlRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Ar
saların üzerindeki musakkaf kısımlar takdirî be
delle alınıp verilirler. Arsalar ise bedelsiz olarak 
belediyeye terk edilmektedirler. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? 

Buyurun Muzaffer Ergüder. 
MUZAFFER ERGÜDER (Ankara) — Ekse

riyetin olup olmadığından şüpheliyim. Onun için | 
Yüksek Riyasetten ekseriyetin tesbitini rica ede- i 
rim. 

REÎS — Efendim, beyanınız bundan mı iba
ret? 

MUZAFFER ERGÜDER (Devamla) — Ek
seriyet varsa devam edeceğim. 

RE IS — Ekseriyet vardır efendim, devam 
buyurunuz. 

MUZAFFER ERGÜDER (Devamla) —Muh
terem arkadaşlar; îmar Kanunu asıl bu madde 
ile imarın mevzuuna girmektedir. Bu maddede 
müphem olan bir paragraf vardır. Eğer bunu 
kanunu tatbik edenlere bırakacaksak ileride çok 
büyük suitefehhümler olur, yanlışlıklar olur. 
Bu sebeple bu paragrafı tavzih için maddenin en
cümene iadesini arz ve teklif ediyorum. j 

Fıkra şudur : «imar ve yol istikamet plânla
rında meydan, yol, park, yeşil saha ve otopark 
gibi...» Dikkat buyurunuz, (gibi) deniyor. Gibi, 
malûm değildir. Bu (gibi) nin içerisine bin tane 
tesis de girebilir. Her hangi bir belediye reisi 
çıkar, der ki; ben bu arsada umumun menfaatine 
olarak bir sinema binası yapacağım, der. Diğer 
birisi, başka bir şey yapacağım, der. O zaman, | 
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maddenin metnine girince türlü suitefehhümler 
ortaya çıkar. Binaenaleyh, maddenin encümene 
havalesini rica ederim. Bir takrir takdim ediyo
rum, aynı ibare diğer muhtelif maddelerde de 
vardır. 33, 34, 37, 40, 42 nci maddelerde. Maru
zatım bundan ibarettir. 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN R E l S l CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, Muhterem Genera
lin temas eylediği (gibi) teşbih edatı, umumiyetle 
kanun metinlerinde sık sık tesadüf edilen husus
lardır. Buradaki teşbih edatı, kendisine takad
düm eden kelimelerin medlullerinde ruh ve mâ-
nasmdadır. Bu, medlullere ve onların benziyen-
lerine taallûk eder. Bu hususta - kendileri müs
terih olsunlar - Devlet Şûrasının kararları var
dır. Yol, park, yeşil saha, otopark gibi. Bura
daki (gibi) teşbih edatı, hiçbir zaman sinema 
ve sair ebniyeye şâmil olamaz. Bu bakımdan 
bu teşbih edatı tamamiyle yerinde ve kanunidir. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi aynen reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Muzaffer Ergüder tarafından ekseriyet ol
madığı beyanı şahıslarına aittir, içtüzüğümü
zün 81 nci maddesi gereğince gerek tahrirî, ge
rek şifahi beş kişi tarafından yapılacak bir ta
lep vukubulmadığı müddetçe yoklama yapıla
maz. 

2 Mayıs Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

<c^* <—• 

T. B. M. 0f. Matbaası 
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Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encüme
ninin 30 . I . 1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2769 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 

Encümeni mazbatası (4 /190) 

24 .11 . 1956 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2769 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesini saygılarımla rica ederim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
M. Âli Ülgen 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 20267 
Arzuhal En. No. 18902 

Karar No. 80 
Esas No. 4/190 

20 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Emekli Kurmay Albay Kemal Çakın hakkm- Mezkûr heyetin bu neticeyi belirten raporun
da encümenimizce ittihaz ve 30 . I . 1956 gün ve da aynen : «5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde-
36 sayılı haftalık cetvelle neşredilen 17 . I . 1956 
tarih ve 2769 sayıli Karara karşı Afyon Mebusu 
Murad Âli Ülgen tarafından süresi içinde vu-
kubulan ve bir sebebi ihtiva etmiyen itiraz üzeri
ne bu baptaki evrak tekrar incelendi. 

İtiraza uğrıyan kararın mütalâasından da 
anlaşılacağı üzere, adı geçen Kemal Çakın'ın 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye şev
kine mütadair olan muamele, bu husustaki ta
sarrufu tesis etmiş olan Millî Müdafaa Vekâleti
nin ahiren gördüğü kesin lüzum üzerine kendi 
mensupları arasından teşkil etmiş olduğu müte
hassıs bir heyet marifetiyle, müstediye ait siciller 
üzerinde yeniden dikkat ve hassasiyetle icra et
tirdiği tetkikat sonunda tecelli eden hakikat ve 
hâsıl olan kanaate göre muallel bulunmaktadır. 

sinin B fıkrasına göre 1952 senesinde emekliye 
sevk edilen Kurmay Albay (337 - 120) Kemal 
Çakın'ın şahsi ve gizli dosyasiyle bütün askerlik 
safahatinin incelendiği ve neticede mezkûr teğ
menlik rütbesinden itibaren askerlik hayatının 
dürüst, şerefli ve feragatli olarak geçtiği ve or
duda Türk'ün fazilet, şecaat ve sair hasletlerine 
yakışan hizmetlerde bulunmuş olduğu, ezcümle 
İstiklâl Muharebesinde Ankara talimgahını ik
mal ettikten sonra diploma tevzii merasiminin ic
rasını beklemeden kıtasına iltihak ederek yara
lanmasına rağmen hastaneye şevkini istemediği 
ve cephe gereisinde tedavi görüp tekrar harekâ
ta iştirak hususunda istical ve dolayısiyle Örnek 
bir vatanseverlik gösterdiği, son taarruzda be
şinci Kafkas Fırkası Liva emir subayı iken Yu
nan Orduları Başkumandanı Trikopis ile irtiba-
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t i sağlıyarak, kayıtsız ve şartsız teslim olma em
rini bu generale tebliğ etmiş olduğu, Şeyh Sait 
îsyanmda muvaffakiyet ibraz eylediği, Türk -
Bulgar hududunun tashihinde Türk delegesi bu
lunduğu sırada Bulgar Heyeti Reisinin Türk 
hudut hattı aleyhindeki teklifine karşı Türk 
tezini müdafaada çok hassas davrandığı,, Bel-
grad Ataşemiliterliğindeki mümtaz hizmetlerine 
mukabil altın Beyaz Kartal nişanı ile taltif edil
diği, italyan ordularının limanlarda toplandığı 
ve yurdumuzda da buna karşı seferberlik ted
birlerinin ilân edilmek üzere olduğu günlerde ve 
Roma Ataşeliğinin (istikamet Türkiye) şeklin
de verdiği haberden sonra, kendisinin kuvvetli 
istihbaratı ile hedefin Türkiye değil, Habeşis
tan olduğunu tesbit ederek keyfiyeti merkeze 
aksettirdiği ve bu suretle devleti bir seferberlik 
masrafından kurtardığı ve bilâhara merkezdeki 
kıta hizmetlerinde üstün başarı göstermiş bulun
duğu, tâyin edildiği Atina Ataşemiliterliğinde 
ve evvelce bulunduğu Sofya Ataşeliğinde kuru
culuk vasfını ve subaylardan aranması gereken 
sair bütün meziyetlerini tebarüz ettirdiği ve al
baylık safhasında 109 ncu Piyade Alay Kuman
danlığında bulunarak bu vazifede gösterdiği 
liyakat, kabiliyet ve aldığı müspet siciller itiba
riyle generalliğe lâyık görülerek 6 ncı Tümen 
kumandan yardımcılığına tâyin edildiği ve bu 
sırada Zırhlı Birlikler Okulundaki Oryantasyon 
kursuna katıldığı ve bunu mütaakip Malatya'da 
ki, 16 ncı Tugay Kumandanlığına tâyininde aşi
kâr bir haksızlık görerek bu göreve katıl
madığı ve sonradan 6 ncı Tümen tetkik kuruluna 
verilmesi ve hakkında görevine katılmamaktan 
dolayı açılan dâva ve işbu dâvadan beraet et
miş bulunması gibi hâdiseler ilcasiyle 12 . 
VIII . 1952 tarihinde emekliye sevk edildiği an
laşılmış olduğu ve bütün sicil amirlerince müs
pet olarak verilen sicilinin muhtar üst âmir 
olan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi tarafından 
üst rütbeye menfi kanaat izhar edilerek yazıl
mış olmasından da bu subay hakkında yapı
lan işlemde şahsi iğbirar ve hislerin rol oyna
dığına ve her ne pahasına olursa olsun emek
liye şevki için sebep arandığına kanaat geti
rildiği ve yukardaki açıklamadan da anlaşıla
cağı üzere yalnız binbaşılık rütbesinde izhar 
edilen ve fakat bütün sicil amirlerince teyide-

dilmediği gibi delil de gösterilmemiş olması 
hasebiyle şahsi görüşlerden ileri gitmeyen ve 
esasen üzerinden yarbaylık ve albaylık rütbele
ri de geçmiş olduğundan artık bir hüküm ifa
de etmemesi icabeden kanaatler üzerinde durul
duğu halde daha evvel ve sonraki hizmet ve ba
şarılarının nazarı dikkate alınmadığı ve bu iti
barla hakkındaki muamelenin hak ve adalet ka
idelerine uygun görülmediği ve şu hale nazaran 
adı geçen hakkındaki emeklilik işleminin isabet
sizliğinden dolayı iptali ve kendisinin tekrar tav
zifi lâzımgeleceği» beyan olunmaktadır. 

Bu işin tetkiki sırasında encümende hazır 
bulundurulan Millî Müdafaa Vekâleti mümessi
li de, mezkûr rapor hakkında bir diyecekleri 
olmadığını, çünkü vekâletin emir ve tensibiyle 
teşkil edilen bahis mevzuu heyetin vermiş oldu-

t ğ u bu raporun kendileri için de muta ve mute
ber bulunduğunu ve müstedinin mağduriyetini 
kısmen olsun telâfi için mumaileyhe şimdilik 
bir de sivil vazife verildiğini ifade etmiştir. 

Bu rapor münderecatmdan ve vekâlet mü
messilinin vâki beyanatından anlaşıldığına gö
re, gerek maddi gerekse mânevi bakımlardan üs
tün vasıfları haiz bulunan müstedi Kemal Çakın 
idarenin hukukan mağdur ettiği bir kimsedir.. 

Halbuki kanun vâzıınm hakiki maksat ve ga
yesi, 39 ncu maddenin B fıkrasiyle idareye kar
şı tanılan kesin takdir hak ve salâhiyetinin her 
türlü hissiyattan azade olarak daima hakkani
yet ve madelet kaide ve prensipleri dâhilinde is
timal edilmesini sağlamaya matuf olup, yoksa 
bu kaide ve prensipleri zedeliyen ve adalet mef
humu ile müesses nizamı rencide eden bu nevi 
bir tasarrufu himaye etmek değildir. 

Diğer taraftan, bu yoldaki bir tasarrufun, 
kanunlarımızın tamamii tatbikini murakabe ve 
teminle mükellef olan Büyük Millet Meclisinin 
kabul ve tasvibine iktiran etmesine de hiçbir za
man imkân ve ihtimal tasavvur olunamaz. 

Binaenaleyh, müstedi Kemal Çakın'm hatalı 
surette tekaüde sevkı hakkındaki muamele, ka
nun vâzıınm zikredilen hâlis ve âdil maksat ve 
gayesini ve dolayısiyle hakkaniyet ve mâdelet 
kaide ve prensiplerini muhil görülmüştür. 

idarenin mumaileyhe raci kanuni takdir hak
kını kullanırken düşmüş olduğu bu büyük hata
yı ıslah etmek ve aynı zamanda vücut bulmuş 
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olan mağduriyeti de izale eylemek, teşrii uzvun 
kanuni ve vicdani vazifeleri cümlesindendir. 

Bu itibarla encümenimiz, müstedi Kemal 
Çakın hakkındaki tasarrufu hatalı ve muallel 
olmasından dolayı iptal ederek, ordunun müm
taz ve güzide bir subayı olduğuna kanaat getiri
len mumaileyhin tekrar tavzifine ve kanuni hak
larının kendisine iadesine ittifakla karar vermiş
tir. 

isabeti bariz ve aşikâr olan ve emsaline naza
ran da bir istisna teşkil eden bu karar hakkın

daki mücerret itirazın reddi hususunun yüksek 
tasvibe sunulmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 
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