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Sayfa 
Danışına Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcı-
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Sayfa 
157 

157:1i 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Ertuğrul Zekâi Ökte, Danışma Meclisinin ikinci 
Yasama yılına başladığı bu günlerde, geçen yıl çalış
maları ille bundan sonra yapılacak çalışmaların esas
ları; 

Nuri Özgöker, Danışma Meclisinin yeni yasama 
yılındaki faaliyetlerine ait yapılması gereken prog
ram? 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 

İran İslaım Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının da
vetlisi olarak, 19 - 21 Ekim 1982 tarihleri arasında 
İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı tiler Türk
men'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayül-
ken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Mües
seseleri ve 'İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci 
Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 
36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine; 

474 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine; 

İlişkin Kamun Hükmünde Kararnamelerin mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin reddi

ne mütedair Malî İşler Komisyonunun Raporu ka
bul edilerek Kanun Hükmünde Kararname reddedil
di. 

4060 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri 
İhracına Dair Kanunun 5072 sayılı Kanunla Deği
şik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bu JCanuna Geçici Bir Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
tümü üzerinde görüşüldü, maddelere geçilmesi hu
susu kabul edilmediğinden, Kanun Hükmünde Ka
ramama reddedildi. 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykı
rı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemler Hakkın da Kanun Tasarısının görüşülmesi, İl
gili Bakanlılj Temsila'sinin Genel Kurulda hazır bu
lunmaması nedeniyle gelecek birleşime ertelendi. 

Devlet Başkamı Orgeenral Kenan Evren'in Ana
yasayı tanıtmak amacıyla yapacağı yurt içi seyaha-
tında, Danışma Meclisi Üyelerinin de hazır bulun
mak istemeleri nedeniyle, 27 . 10 . 1982 Çarşamba 
günkü birleşimin yapılmaması kabul edildi. 

1 Kasım 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

sine Dair Kanun Teklifi. (2/68) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.10.1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna: 
26.10.1982) 

Tezkere 
4. — Şener Yiğit Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/468) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1982) (Adalet 
Komisyonuna : 26.10.1982) 

Rapor 
5. — Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) (Da
ğıtma tarihi : 27.10.1982) 

• t -mmm »• 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi M. Vefik KtTAPÇIGİL 

KATIP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 8 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Hükümlü vekili Avukat Sedat Çakıcı, 7 . 10 . 1982 
günlü -dilekçesi ile karar düzeltmesi talebinde bulun
duğundan, hükümlüye ait dava dosyasının Millî Sa
vunma Bakanlığına tevdii edilmek üzere Başbakan
lığa iade edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgileri dize arz ederim. 

2. — Taammüden adam öldürmek suçundan ölüm 
cezasına hükümlü Selçuk Duracık ile Halil Esendal 
haklarındaki dava dosyasının Millî Savunma Ba
kanlığına tevdi edilmek üzere iade edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/493) 

Tasarı 
1. — Karay olu Trafiği Kanunu Tasarısı. (1/116) 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
(Esas) ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma ve Adalet komisyonlarına : 
25.10.1982) 

Teklifler 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 

87 arkadaşının, Memurların Yargılanmaları Hakkın
da Kanun Teklifi. (2/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.10.1982) (Adalet Komisyonuna : 26.10.1982) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenme-

1. — Taammüden adam öldürmek suçundan 
ölüm cezasına hükümlü Ali Aktaş hakkındaki dava 
dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere iade edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/492) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; sunuşlarda Sayın 
Başbakanın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 6 . 1982 gün ve 19 - 301 - 8244 sayılı 

yazımız, 
Taammüden adam ödürmek suçundan ölüm ce

zasına hükümlü Ali Aktaş'a ait dava dosyası ile il
gili yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuş
tu, 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Başbakanın 'ikinci bir tezkeresi var, okutu

yor um, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 7 . 1982 gün ve 19 - 301 - 10066 sayılı 

yazım ız\ 
Taammüden birden ziyade kişiyi öldürmek suçun

dan ölüm cezasına hükümlü Selçuk Duracık ile Ha
lil Esenda'l halklaondaki dava dosyası ilgi yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Selçuk Duracık 8 . 7 . 1982 tarihli di
lekçesi ile «Yargiıiamanm yenilenmesi» talebinde bu
lunduğundan, hükümlülere a'it dava dosyasının Mil
lî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başba
kanlığa iade edilmesinıi arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Hastalığı nedeniyle Fuat Azgur'un 27 gün 

izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi, (3/469) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Meclis Başkanımızın tezkerelerini okutıı-

yorumi 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Fuat Azgur, 11 Ekim 

1982 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 18 Ekim 1982 
tarihinde taburcu edilerek 20 (yirmi) gün istirahatı 
uygun görülmüştür. Bu itibarla 11 Ekim 1982 tari
hinden geçerli olmak üzere toplam 27 (yirmiyedi) 
gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 27 Ekim 1982 tarihli 
toplantısında, kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Azgur'un 27 günlük raporlu iznimi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Hastalığı nedeniyle Yavuz Altop'un 23 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/490) 

BAŞKAN — Sayın Meclis Başkanımızın diğer bir 
tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Yavuz Altop'un hastalı

ğı nedeniyle 15 Ekim 1982 tarihinden itibaren 23 
(yirmiüç) gün müddetle İzinli sayılması hususunun 

Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 27 Ekim 
1982 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Altop'un 23 günlük raporlu 
iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğ
lu ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Mad
desine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 
1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında; 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 
34 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle De
ğiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında; 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 
37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu 
Maddesinin değiştirilmesi hakkında; 

Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (4/41) 

BAŞKAN — Değerlti üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bir teklifi var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli 2.9.1982 gün ve 

06-1898-1899-1493-1494 sayılı yazınız. 
idarede devamlılık ilkesine bağlı kalınarak Danış

ma Meclisi üyelerine tanınan yetkilerin ve İçtüzüğü
müzün ilgili maddesinin Bütçe - Plan Komisyonu ve 
Başkanlıkça ihlal edilmemesi için, devlet memur
larını çok müşkül durumlarda bırakan; 

1. Ek göstergeden yararlanamayan ve emsalin
den az aylık alan emekli devlet memurlarının bu hak
larının verilmesini, 

2. Halen çalışan devlet memurlarına kadroya 
göre ek göstergelerin doğurduğu haksızlığı gideren 
ve dengeli bir duruma sokulmasını sağlayan, 

3. İşçilerin memurluğa geçirilmesinde karşılaş
tıkları haksızlıkların giderilmesini amaçlayan teklif
lerimizin, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesine göre Ge
nel Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

— Î54 — 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun üç kanun teklifi var. Bir 

tanesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci 
Maddesiyle Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Ek
lenmesi, bu Kanunu Değiştiren 1425 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin (C) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, birincisi bu. ikincisi; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun, 2595 sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi. Üçüncü kanun teklifi de; 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun, 2595 sayılı Kanunun 1 in
ci Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

Sayın üyemizin bahsettiği içtüzüğün 36 ncı mad
desini okuyorum. 

«MADDE 36. — Tasarı veya teklifler, komisyonca 
havale gününden başlayarak en geç 30 gün içinde 
sonuçlandırılıp Genel Kurula gönderilmek gerekir. 

Aksi takdirde, sözü geçen tasarı veya teklifin 
doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını 
hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler.» 

Bu hükme istinaden Sayın Kantarcıoğlu bu tek
lifi yapmaktalar ve gündemimize, komisyondan doğ
rudan doğruya Genel Kurula bu tekliflerin getirilme
sini istemektedirler. 

Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yapacağım efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun, rica ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Mayıs ayında, 1 Mart 1982 tarihinde çıkan 2595 

sayılı Kanunda görülen aksaklıklar (Ki, bütün üye 
arkadaşlarımın bana bildirdiklerine ve kendilerine ge
len mektuplarda da görüldüğü gib) işçilerin memur 
olması konusundaki bir aksaklık, ki çoğunun vazife
sine son verilme endişesi ortaya çıktığı için, 

İkincisi, devlet memurlarında kadro sistemi bo
zukluğu dolayısıyla hiçbir kimsenin kadrosu maaşına 
denk olmadığı için getirilen düzenlemede verilen ek 
göstergeden yararlanma imkânı ortada olmadığı için, 

Üçüncüsü, emekliler perişan olduğu için, daha 
doğrusu 1 Martta verilen kadroları hiçbir kimse kul
lanamadığı ve farkını alamadığı, emsalinden 7 ila 8 
bin lira noksan aldığı için Mayıs ayında bu kanun 
teklifini hazırlamış ve Başkanlık makamına sunmuş
tum. 

Başkanlık, Anayasanın görüşülmesi üzerine bunu 
şimdiye kadar geciktirmişti, Anayasanın görüşülmesi 

— 155 

1 , 11 , 1982 O : 1 

bittikten sonra Bütçe - Plan Komisyonunun Alt Ko
misyonunda incelenen, sadece bir görüşmesi kalan 
bu hususa, ondan sonra da 15 gün geçmiş olmasına 
rağmen çözüm bulunamadığı için, İçtüzüğün sizlere 
ve bana verdiği hakkı kullanmak üzere bu önergeyi 
vermiş bulunuyorum. Takdir sizlerindir. İlk fırsatta, 
bugün önemli bir kanun var, bu kanunu müteakip 
görüşülmesini ben de bütün memurlar adına istirham 
ediyorum. Teferruatı bilahara arz edeceğim efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimiz çalışmaya başladığı günden 

bugüne kadar böyle bir konuda ilk defa karar alma 
durumundayız. Binaenaleyh, Sayın Kantarcıoğlu'nun 
teklifi üzerinde söz almak isteyen sayın üyeler varsa, 
lehte, aleyhte söz verebilirim... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Üzerinde Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ — Ben de lehte istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
İçtüzük gereği üyelere tanınan yetki, komisyonla

rın çalışmalarını daha hızlandırmasını amaçlayan bir 
maddedir. Genel Kurul adına ve Genel Kurula niya-
beten görev yapan komisyon meseleyi görüşmedikçe, 
Genel Kurulun tedvinata girişerek bir kanunu oluş
turması son derece müşküldür. Değerli arkadaşımız 
Kantarcıoğlu'nun verdiği teklif, cidden toplumumuz
da kanayan bir yaraya parmak basmıştır. Meseleyi 
köklü çözümlemek için biraz önce yenilediğimiz ko
misyonlara da uyarı mahiyetinde olması ve konunun, 
Genel Kurulun tayin edeceği süre içinde meseleyi so
nuçlandırarak Komisyona getirmesine fırsat vermek 
üzere Genel Kurulca bir zaman itahdidiyle mesele
nin Komisyonda müzakeresine fırsat verilmesi zan-
nımca en isabetlisi olacaktır. Bu hususu arz etmek 
için huzurunuzu İşgal ettim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Genç... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

Kâzım Öztürk beyefendi önergeyi, şimdiye kadar 
olan işlem hakkında bilgi sahibi olmadıkları için yan
lış anlamış bulunuyor; arkadaşlarıma da yanlış izah 
ettiler. Müsaade ederseniz ben bir - iki dakika daha 
bütün teferruatını arz etmek istiyorum. Bu işlem ta
mamlanmıştır, onu arz edeceğim. 
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BAŞKAN —Söz vereceğim; yalnız Genc'i davet 
etmiş bulunuyorum. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Malumunuz olduğu üzere bugün gerek devlet me

murları ve emekliler büyük bir sıkıntı içindedirler. 
Bunların bu sıkıntılarını artıran en önemli unsurlar
dan birisi de kadrosuzluktur. Bugün devlet memuri
yetinde 1, 2, 3 üncü derecelerden emekli olupta za
manında kadrosu olmadan 1 inci derecenin dördüncü 
kademesinde veya 2 nci derecenin çeşitli kademele
rinde, 3 üncü dereceden maaş alan memurların bü
yük bir 'kısmı sonradan yasalarda yapılan bir deği
şiklikle 'kadro a'lıpta emekli olanlardan farklı bir emek
lilik maaşı almaktadır, kadro almadan emekli olanlar 
bunlardan dört, beş fain lira, hatta yedi bin liraya 
varan az emekli maaşı almaktadır. Zaten emekli olan 
memurların aldıkları maaş seviyesi malumdur. 

Geçen gün Millî Eğitim Bakanlığına gittim, bu 
suretle eksik maş alan sırf millî eğitim camiasındaki 
öğretmen sayısı 20 bindir. 20 bin memurun ayda 
beş bin, altı bin İra civarında eksik emekli maaşı al
masının onun yaşamında yaratacağı noksanlıkları ve 
aksaklıkları tahmin edersiniz. 

Ayrıca, büyük bir memur kitlesi kadrosuzluk ne
deniyle terfi edememektedir ve kadro çıktığı takdirde 
üç derece, dört derece birden alabilecek bir durumla 
karşılaşması mümkündür. 

Kamu hizmetini yürüten devlet memurlarının uzun 
bir süre daha mağdur edilmemesi için Sayın Kantar-
cıoğlu'nun verdiği ve bizlerin de çoğumuzun imzasını 
taşıyan bu teklifin içtüzüğün bize verdiği yetkiye da
yanarak bunu öncelikle gündeme aldığımız (takdirde 
büyük bir yarayı kanamaktan 'kurtarır, büyük bir sı
kıntıyı, huzursuzluğu gideririz. Zaten Bütçe - Plan 
Komisyonunun alt komisyonumda incelenmiştir bu hu
suslar. Nihayet, Genel Kurulumuzda bu konuda mü
tehassıs arkadaşlarımız vardır; Bütçe - Plan Komis
yonunun yüklü programı vardır; gerekirse yine Ge
nel Kurulumuz bununda altından çıkmazsa tekrar 
Bütçe - Plan Komisyonuna bir müddet vermek sure
tiyle yeniden iade edecektir ve kanımca bu teklifin 
kabulünde sayılamayacak derecede faydalar vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Tekrar söz verildiği için, Başkanlık Divanına te
şekkür ederim. 

Efendim, 1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe giren 
2595 sayılı Kanunda bir kelime vardır. Bu kelime 
«Kadro» kelimesidir. «Kadrosu» kelimesi geçtikten 
sonra kişi eğer o kadroda değilse o ek göstergeyi 
alamamaktadır. Emeklisi de böyledir, çalışan arkadaş 
da böyledir. Getirilen düzenleme, «Kadro» kelime
sinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Bu bakımdan, biraz ön
ce konuşan Kamer Genç arkadaşımın bu teklifi oku
madığını anladığım için ve söz aldığını gördüğümde 
de bunu hissettiğim için tekrar huzurlarınızdayım. 

Efendim, kadro, getirilen düzenlemede Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfında, Teknik Hizmetler Sınıfında ve 
diğer hizmetlerde bulunan bütün sınıflardaki persone
le ek gösterge verildi. Daha önce sadece mülki idare 
amirlerinde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ek gös
terge var idi sonra bunu bütün sınıflara teşmil et
tiler. En perişan olan sınıf da Sağlık Hizmetleri Sını
fıydı ve Eğitim - Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Din Hiz
metleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfıydı. Bütün 
bunlar da girince dengeli bir hale geldi; fakat orada 
«Kadro» kelimesi olduğu için hiçbir devlet memu
runun da kadrosu maaşına denk olmadığı için, şu an
da sorulabilir; neden denk değil?.. 2182 sayılı Ka
nun bütün personeli bir üst dereceye çıkarınca kimse 
kadrosunda kalmadı. 1979 senesinde olduğuna göre 
1983 senesinde sadece üç yıllık, yani devlet memur
larının 1/3'ü kadrosundadır şu anda. 1,5 milyon 
devlet memurunun sadece 500 bini kadrosundadır, 
eğer varsa. Eğer, altıncı kademeye, dokuzuncu ka
demeye gitmemişse. Yoksa bir milyon memur şu an
da kadrosuzluk sıkıntısı çekmektedir. Bu kanunca 
kısıtlandı ve devlet memurları bunu alamadı. O sıra
da Hükümet bir kanun teklifi getirdi ve benlim tek
lifim Hükümetin teklifinde aynen vardı. Benim tekli
fim önceydi; ama bunun yanında Bütçe - Plan Ko
misyonu Hükümetin teklifiyle, Turhan Güven'in tek
lifiyle birleştirdi bunları. Hükümet, teklifini kendi ge
tirdiği 'bir hatadan dolayı geri çekti. Getirdiği hata 
şu idi. MEYAK kesintilerinin % 60 zammıyla öden
mesi, TRT mensuplarına % İS zam verilmesi, ilaç 
ve tedavi giderlerine % 20 verilmesi. Bütün bunları 
sayın hocamızın başkanlığındaki bir komisyon in
celedi; benim teklifim tek kaldı. Yani, hükümetin gö
rüşü alınmış bir teklifti, zabıt hazırlanamadı, hazırla-
namadığı için de iş geciktirildi; geciktirilmesinin bir 
sebebi de Bütçe - Plan Komisyonunun sadece bu dü
zenlemeyi, bu kadro düzenlemesini yapması değil, 
bütün personele 7 nci dereceye kadar bunu indirme-
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siydi. Yani, malî yük getiriyordu. Benim teklifimde bu ] 
da yoktur. 

Bu bakımdan, Başkanlık Divanına, yine aynı 
maddeden faydalanmak suretiyle dilekçe verdim. Di
lekçem Komisyona havale edildi. Komisyonun yaz
mış olduğu yazı elimde; Başkanlık Divanı bunu ba
na gönderdiler. Gönderdikleri yazıda «Portföyde 
bekliyor, her şey hazır» dediler. Şimdi bakıyorum 
ki, Bütçe - Plan Komisyonu, Anayasa Komisyonu- | 
nun işleri bitti, Anayasa bitti, her şey bitti, yeniden 
gündemine üç tane, dört tane kanun tasarısı almış, 
bizim Kanun Teklifini dikkate almamış. Bunu yeni- | 
lemek zorunda kaldım ve ben ayın 25'inde bu dilek
çeyi verdim. Bu müracaatımı yaptım. Ayın birinde 
bugünkü gündemi hazır gördüm, gündeme alınma
mıştır, teklifimi bu bakımdan yaptım. Ben yine Ko
misyonun bu raporu hazırlamasına taraftarım. En 
geç bir hafta içinde bunu hazırlasın sunsunlar. Bunu | 

/. — i,nar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin ka
nun tasarı ve teklifleri bölümüne geçiyoruz. Bu bö
lümde görüşeceğimiz ilk tasarı îmar Mevzuatına ve 
Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı 
ve Tesislere Uygulanacak îşlemler Hakkında Kanun 
Tasarısıdır. 

Tasarının yeni Komisyonca benimsendiğini de 
bilgilerinize sunduktan sonra, tasarıyla ilgili raporun 
okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okutulması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerini almış bulunuyor. 
Buyurun efendim. 
(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu tasarı üzerinde Sayın Bakan ve Sayın Komis

yon Başkanı kısa birer açıklama yapmak istiyorlar. 
Kendilerine söz veriyorum. 

(1) 167 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

arz etmek istiyorum. Eğer burada herbirimizin ka
nun teklif etme hakkı varsa, eğer bu sizin oylarınızla 
kabul edilmişse neden bundan çekiniyor arkadaşla
rım Malî bir yük getirmediğine göre, Maliye Bakan
lığı bu işi uygun gördüğüne göre, zamanında neden 
gelmiyor onu anlamak mümkün değil, ama bunun 
yanında kendi arkadaşlarının tekliflerinin bir hafta 
içinde karara bağlandığını ve gündeme kadar geldi
ğini gördüğüm için de üzüntü duyuyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Değerli üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun bu tekli-, 
fini, yani teklif etikleri üç teklifin Genel Kurulumu
zun gündemine alınması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu üç teklif 3 Kasım 1982 Çarşamba gü
nü gündemine alınacaktır arz ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce bu kürsüde sizlere 
yeni görevim nedeniyle hitap etmek imkânına ka
vuştuğum için teşekkür etmeyi, sizlerin aranızdan 
çıkmış bir mensubunuz olarak tüm kalbimle bu Yü
ce Kurulun başarısını arzuladığımı ve kendimi her 
an bu Yüce Kurulla birlikte hissettiğimi bilgilerinize 
arz etmeyi istiyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugün huzurunuzda görüşülecek olan imar mev

zuatına aykırı olan yapı ve tesislere uygulanacak iş
lemlere, gecekondulara uygulanacak tedbirlere ve 
6785 sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı, yurdumuzda geçmişte şe
hirleşme, yerleşme ve konut konusunda gerekli ve 
yeterli uygulamaların yapılamaması sonucu şehirle
rin düzensiz ve sağlıksız olarak gelişmesi, gecekon
dulaşma ve kaçak yapıların ulaştığı miktarlar karşı
sında bu yapı anarşisine bir düzenleme getirmek, ge
rekli cezalar alınmak suretiyle yapılara meşru bir 
özellik kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Önem
li olan, bundan sonra da yine böyle bir tasarı hazır
lama ihtiyacının duyulmaması, düzenli ve sağlıklı 
bir yerleşmenin sağlanabilmesidir. Bu amaca ulaşa
bilmek için niçin böyle bir noktaya gelindiğinin iyi 
tahlil edilebilmesi ve iyi bilinmesi gerekmektedir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Başkan; 
Yüksek müsadelerinizle Yüce Meclise bu konu

da bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 
Hızlı nüfus artışı ve İkinci Cihan Harbinden son

ra ekonomik ve sosyal hayatta başlayan gelişmeler 
sonucu kırdan şehirlere doğru büyük bir nüfus ha
reketi ve göç başlamış, şehire gelen bu insanların ba
rınma ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması ülke
nin en önemli sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Baş
langıçta birkaç büyük şehrimizde, daha sonra tüm 
ülke ölçeğinde şehir nüfusu yılda % 6'ya varan bir 
oranla artmıştır. 1950 yıllarında tüm nüfus içinde 
şehir nüfusunun oranı % 24 iken, 30 yıl içinde bu 
oran % 45'e ulaşmıştır. 1956 yılında belediye sınır
ları içinde ve mücavir alanlarda planlama, yapılanma, 
ruhsat konularını bütünüyle esaslara bağlayan ve bu 
konularda yetkili merdileri belirleyen 6785 sayılı 
tmar Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1958 yılında ise, 
tüm yerleşme ve şehirleşme olayına sahip çıkmak, 
yönlendirmek, konut sorununa çözüm getirmek üze
re îmar ve İskân Bakanlığı kurulmuştur. 

Bakanlığım kuruluş çalışmalarını sürdürüp, bir
takım mevzuat hazırlıklarını yaparken 1962 yılında 
planlı dönemin başladığını görüyoruz. Ülke kaynakla
rının düzenli ve verimli bir şekilde kullanılması, bu 
yürüme hızı, ulaşım ağının gelişmesi, sanayi ve ta
rım sektörleri yönünden kalkınma planlarının çok bü
yük yararlar sağladığı şüphesizdir. Ancak, yerleşme, 
şehirleşme ve konut sektörü açısından her 4 üncü Beş 
Yılllık Kalkınma Planında da konuyu ele alışı ve yak
laşımı büyük bir şanssızlık olmuştur. Bir yandan şe
hirleşme ve şehirlere yönelik göç hareketi büyük 
miktarlara ulaşır, gittikçe büyüyen konut ihtiyacı ve 
şehirsel yapı gerekleri ortaya çıkarken, diğer yan
dan beş yıllık planlar konut ve altyapı yatırımlarını 
teşvik edilmemesi gereken verimsiz yatırımlar ka
bul etmişlerdir. 

1960'lı yıllarda tüm yatırımlar içinde % 20'nin 
üstünde olan konut yatırımları oranının azaltılması 
için önleyici tedbirler getirilmiştir. Bu 3 - 5 yıllık 
plan dönemi içinde ruhsatlı konut üretimi ile karşıla
namayan ve gecekondularda sağlıksız ve düzensiz 
yapılaşma ile karşılanan 692 bin konut açığını orta
ya çıkarmıştır. Konut yatırımları içinde kamu yatı
rımlarının payı ise, % 8,2, % 9,3 ve % 6,8 gibi çok 
yetersiz ve sektörü yönlendirme yönünden fevkala
de etkisiz oranlar içinde seyrettiğini görmekteyiz. 

Son yıllarda yıllık ortalama 350 bin konut ihti
yacına karşlık, ruhatsh konut üretimi 130 bin civa
rındadır. Buna karşılık hızla artan fiyatlar karşısın-

I da maliyetler ve kiralar çok yüksek miktarlara ulaşır
ken, önemli bir talep yetersizliği ile karşı karşıya 
kalınmıştır. Halen piyasada inşaatı tamamlanmış olan 
10 binin üzerinde konut alıcı bulamamakta, inşaat 
sektörü büyük bir durgunluk içine girmiş bulunmak
tadır. 1966 yılında 430 bin olan gecekondu sayısı, 
bugün 1 milyon 200ı bindir. 

I Üç büyük şehirde nüfusun % 60'ı gecekondular
da yaşar olmuştur. 12 Eylül 1980'den sonra sorunun 

I çözümü köklü olarak ele alınmış, büyük bir anlayış 
değişikliği ile konut sektörü ekonominin sürükleyici 
bir unsuru, istihdam yaratmada önemli bir sektör 

I olduğu kabul edilerek, teşvik edilmesi yollarına gidil
mesi uygun görülmüştür. Sorunun çözümü için ihti
yacı karşılayacak ölçüde altyapısı götürülmüş, inşaata 
hazır arsa sağlanması, uzun vadeli ve düşük faizli 
kredi imkânının yaratılması, küçük tasarrufların ko
nut yapımına kanalize edilmesi ve kaynak sağlanması, 

I memleketin şartlarına uygun yeni teknoloji ve yapı 
sistemlerinin teşvik edilmesi, hızlı, düzenli ve ucuz 
konut yapacak olan organizasyonların geliştirilmesi, 

I her türlü formalitelerin azaltılarak etkili bir kamu 
I denetiminin sağlanması gerektiği açıktır. 

I 10 Temmuz 1981'de yürürlüğe girmiş olan Toplu 
I Konut Kanunu, konuyu bütün yanları ile ele almış, 

kamu kaynaklarından önemli bir bölümünün konut 
I için ayrılmasını öngörmüş bulunmaktadır. Ancak kon-
I jonktürün uygun olduğu dönemlerde sorunların çö-
I zümü çok daha kolay olmaktadır. Nitekim, ekono

mik istikrar tedbirlerinin uygulandığı bu dönemde ka-
I nunun amir hükmüne rağmen, bütçenin % 5'ini Kamu 
I Konut Fonu için ayırmak ve ayrılan miktarları nakit 

olarak ödemek mümkün olamamaktadır. Şu anda 
I ayrılması gereken 90 milyardan yalnız 24 milyar ay

rılmış, bundan da 6 milyar Bakanlığımıza verilebil
miştir. 

I Bütçe döneminin başlamasında kooperatiflerin ya
rım kalmış inşaatlarının tamamlanması için açılmış 

I olan özel kredilerle inşaat sektörüne bir ölçüde can
lılık getirilmişken, nakit ödenek akışının hızla devam 

I etmeyişi, inşaat faaliyetlerini duraksatmıştır. Kanu-
I nun genel maddelerinin uygulanmasına hiç geçileme

miştir. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

I Yerleşmenin düzenli ve dengeli olması, şehirlerin 
I sağlıklı olarak gelişmesi için imar planları yapılması 
I konusu büyük önem taşımaktadır. Ancak, imar plan

ları bu konuda birer amaç değil, birer araçtır. Ni-
I tekim, bugün 1 700 belediyeden sadece 8'inin imar 
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planı yoktur. Bunlar yeni kurulmuş küçük belediye
lerdir. 155 belediyeye ait imar planları üzerinde de 
tadil ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Sahille
rin büyük bir bölümünün 1/25 OOO'lik çevre düzeni 
planlan yapılmıştır. 

Görülüyor ki, sorun, imar planların n olmayışın
dan değil, uygulanamayışından doğmaktadır, imar 
planlarının hazırlanması ve uygulanması ile sorunları 
olan belediyelerin, imar planlarının uygulanmasına 
esas olmak üzere kendi kaynak ve imkânları ile 
Devlet katkılarını da içerecek şekilde dört yıllık imar 
programları hazırlamak zorundadırlar. 1 700 beledi
yeden (Dikkatinizi çekmek isterim) ancak 400 tanesi 
imar programını hazırlayarak Bakanlığa onaylatmış 
durumdadır. Diğer yandan belediyeler teknik ele
man açısından da fevkalade yetersiz durumdadırlar. 
1 700 belediyenin 1 400'ünde hiç mühendis ve mimar 
yoktur. 867 adedinde ise, hiçbir teknik eleman yoktur. 
İmar sorunlarının çözümünü Bakanlığımdan bekle
mektedirler. Mevcut teknik elemanların büyük bir 
bölümü Ankara, istanbul, izmir gibi büyük şehir be
lediyelerinde toplanmışlardır. Bakanlığımın merkezin
de bulunan mühendis sayısı, mimar sayısı 400 civa
rındadır. istanbul Belediyesindeki mühendis, mimar 
sayısı 310 civarındadır. Ancak, istanbul'un bugünkü 
durumuna baktığımız zaman, istanbul'da 113 777 ya
sal olmayan yapı bulunduğunu, bunlardan 27 bininin 
inşa halinde, 85 bininin ise, bitmiş olduğunu, ayrıca 
248 bin üniteye tekabül eden 130 bin gecekondu bu
lunduğunu yetkililer bana ifade etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

113 770 yasal olmayan yapıyı takip edecek beledi
yelerdir. Belediyeler bunu takip etmedikleri takdirde, 
gerekli önlemleri almadıkları takdirde imarla ilgili 
sorunların önü alınamayacaktır. Her ne kadar geç
miş dönemin özelliklerini dikkatten uzak tutmamak 
gerekirse de, belediyeler bu yapılar yapılırken gerekli 
müdahaleyi yapmazlar, imarlı alanlarda bile gereğini 
yerine getirmezlerse, bu kaçak yapılaşmanın önüne 
geçmek mümkün olmayacaktır. Keza, belediye ve mü
cavir alanlar dışında ve sahillerde kaçak yapılaşma
yı önlemekle Bakanlığımın illerdeki il imar müdür
lükleri görevlendirilmiştir. Mesela, çok büyük turis
tik potansiyele ve Türkiye'nin en güzel sahil şehirle
rine, sahil kasabalarına sahip Muğla ilinde II imar 
Müdürlüğünün 1 0 - 1 2 elemanı bulunmaktadır. Bu 
kadar geniş ve yaygın bir hizmete yetişmeye çalışmak
tadırlar. Bu alanlarda kaçak yapılaşmayı engelleyici 
bir kolluk gücü de mevcut değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görülüyor ki, bir yandan imar planlarını hazır

layıp uygulanır ve yeni yerleşme alanları açılarak va
tandaşa destek olunurken, diğer yandan da kötü ni
yetli ve plan disiplinine uyma alışkanlığı olmayanlara 
da sıkı bir kontrol ve denetim getirilmesi, en seri şe
kilde müdahalede bulunulması büyük bir gereklilik 
olarak ortaya çıkmaktadır. Belediyelerin malî ve tek
nik açıdan yeterli hale getirilmesinin yanı sıra, yapı
laşmanın kontrol altına alınabilmesi, sahillerin, doğa
nın ve şehirlerin korunabilmesi için ülke düzeyinde 
görev yapacak etkili ve güçlü bir güvenlik kuruluşu
na (Mesela, Yapı Kontrol Kuruluşuna) ihtiyaç vardır. 
Bakanlığm bu konuda çalışmalar yapmaktadır. 

imar Kanunu günün şartlarına uygun hale geti
rilecek, imarla ilgili teçhizatlı ve yeterli elemanla dona
tılmış bir teşkilatın kurulması için huzurunuza teklif
le gelinecektir. 

Değerli üyeler; 
Yüce Meclise sunulmuş olan Tasarı, daha önce 

Hükümetten geçerek komisyonlara gelmiş, Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonlarınca üzerinde büyük bir titizlik ve has
sasiyetle çalışılarak, Hükümet Teklifinin kapsamı ve 
getirdiği ölçüler kendilerince çok dar görülerek yeni, 
geniş kapsamlı bir hale getirilmiştir. Geçmişin düzen
siz ve kaçak yapılaşmasına bir çözüm bulmak, yüz-
binlerce insanı güvensiz ve yasal olmayan durumdan 
kurtarmak, karşılığı olan cezayı almak ne kadar ge
rekli ise, bundan böyle bu tip inşaatlara kesinlikle 
engel olmak, başladığı anda yıkmak ve geçmişin gele
ceğe emsal alınmasını sağlamamak gerekir. 

Takdir Yüce Meclisindir. Ülkenin en önemli so
rununun çözümünde vereceğiniz mesainin hayırlı ol
masını diler, hepinizi saygı ile selamlar, hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Bugün üzerinde müzakere açılan imar Mevzuatı
na ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan 
Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Ka
nun Tasarısı hakkında sizlere önbilgi vermek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Müzakereler esnasında ayrıntılı açıklamalar Sayın 
Hayri Seçkin tarafından yapılacaktır. 
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Malumları olduğu üzere, bu Tasarının geçmişi ol
dukça eskiye dayanır. Ekim 1981'de Hükümetçe sev-
kedilen bu Tasarı, ancak Komisyonca 1982'nin Ni
san ayının ikinci yarısında ele alınabilmiş, Komisyo
numuzda uzun süre incelenmiş ve 7 Temmuz 1982 
tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sumılabil-
miştir. 

Bu arada, Bakanlık makamında vaki olan değişik
lik nedeniyle, Tasarının, Anayasa görüşmelerinden son
ra bulunan her fırsatta yeniden gözden geçirilmesi, 
elde edilen bilgilerin ışğı altında yapılması lüzumlu 
ve zorunlu görülen bazı basit değişikliklerin olduğu 
saptanmış ve Komisyonumuz tarafından verilecek 
önergelerle bunun tashihi cihetine gidilmesi daha uy
gun bulunmuştur. Nitekim bugün Başkanlığa bu ko
nuda 13 önerge vermiş bulunuyoruz. 

Bize bu hususta yardımcı olan Sayın İmar - İs
kân Bakanına ve Bakanlık mensuplarına huzurunuzda 
teşekkür ederim. Yüce Genel Kurulun da bizden 
yardımlarını esirgemeyeceğine inanıyor, en uygun bir 
şekilde ve kamunun uzun bir süreden beri beklentisi 
olan bu Tasarının mükemmel bir hale geleceğine gü
veniyoruz. 

Şimdi, huzurunuzda Tasarının hallini öngördüğü 
konular ve getirebildiği çözümler hakk nda maruzatı
mı şu temel esaslara inhisar ettireceğim. 

1. İmar mevzuatı ve Gecekondu Yasasına aykırı 
yapılanma durumu nedir, bu tür ne kadar yapı var
dır, bunun muhasebesi yapılmış mıdır veya yapılabil
miş midir?.. 

2. Bu Tasarı ile bu tür yapılardan ne kadarı 
nasıl bir çözüme bağlanmıştır?.. 

İtiraf etmek gerekir ki; biraz evvel Sayın Baka
nın vermiş olduğu rakamlar hariç, bütün bu araştır
malara rağmen, (Ki, araştırmalarımız İstanbul, An
kara ve İzmir gibi illerimizi içermektedir.) katî bir ra
kama ulaşma imkânı olamamıştır. Çünkü, takibi ve 
kontrolü birçok nedenlerle mümkün olamamıştır. Esa
sen, takip ve kontrol yapılabilse idi veya yapılsa idi, 
bugünkü imar anarşisi meydana gelir miydi?.. 

Raporumuzda geniş şekilde arz edilen gerekçele
rin dayandığı anailkeler, müzakereler sırasında daima 
göz önünde bulundurulduğu takdirde, daha kolaylıkla 
bir çözüme varacağımızı zannediyorum. 

Bunlardan birincisi; millî serveti heba etmemek, 
ikincisi, mevzuata ve yasaya aykırı olsa da, bu ya
pılanmanın bir ihtiyaçtan doğduğunu hatırdan çıkar
mamak; üçüncü nokta, gecekondunun da kendine gö
re bir güç olduğunu, Türkiye'deki konut açığının gi
derilmesinde ihtiyaç sahiplerinin maddî olanaklarıyla 

bedensel güçlerini kullandıklarını kabul etmek; dör
düncü bir husus, bu tür yapılanmalarda sadece bu ya
pı ve tesisleri yapanlar kadar, idarenin de zamanında 
bu ihtiyacı görüp, planlayıp, vatandaşa yardımcı ol
madığının da bir gerçek olduğunu kabul etmektir. 

Bunları böylece kabul ettikten sonra, çözümde na
zarı dikkatten uzak tutamayacağımız hususlar da şun
lar olmuştur : 

1. Raporumuzda da geniş şekilde arz edildiği gi
bi, mülkiyet hakkını zedelememek, 

2. Diğer bazı kanunların sınırladığı alanlarda ve 
aşağıda sayacağım yerlerdeki yapılan kapsam dışı bı
rakmak. 

Bunlar; Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Böl
geleri Kanunu kapsamına girenler, 

Millî Savunma amaçlarına tahsisli arazide yapı
lanlar, 

Kamu hizmetine tahsisli Hazine arsaları üzerinde 
bulunanlar, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde in
şa edilenler, 

Birinci sınıf eski eserlerin koruma alanı içinde 
olanlar, 

Afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde yapı
lanlar, 

Karayolları istimlak sınırına ve 5 metrelik yaklaş
ma sınırına tecavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz 
eden kısımları, 

Kıyılarda toplu kullanıma açık olmayan özel yapı 
ve tesisler ile kıyı kenar çizgisinden itibaren 10 met
relik şeride yapılan tecavüzler, 

Havaalanları civarında Sivil Havacılık Anlaşması
nın mania esaslarına uymayan yapılar. 

Bir de ilgili kuruluşlardan alınacak olumlu görüşe 
göre izin verilebilecek olan yapılar. Bunlar da şu şe
kilde ": 

Sit kararına aykırı yapılanlar; ama sit kararının 
ilanından sonra; ki, Gayri Menkul, Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınacak. 

Orman sınırı içinde yapılanlar : Tarım ve Orman 
Bakanlığının görüşü alınacak, 

Sulama alanları içinde yapılanlar : DSİ Genel Mü
dürlüğünün görüşü alınacak, 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aykırı yapılanlar : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alına
cak, 

Su kaynakları civarındaki yapılanlar : Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve DSİ'nin görüşü alınacak, 
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Bunların dışındaki maddelerin de daha açık ola
rak belirlenmesi bu suretle mümkün olacaktır müzake
reler sırasında. 

Biz bu konuları ele alırken, yapıları, durumlarına 
ve bir de yerlerine göre şü şekilde tasnif etmiş oluyo
ruz ki, bu hepinizin malumlarıdır. 

Yapılar umumiyetle belediye sınırları içerisinde, 
bir de belediye sınırı dışında bulunmaktadır. Beledi
ye sınırı içindekiler imar planı içi veya iskân dışı 
alanlarda yapılmakta, belediye s nırları dışındakiler 
de; mücavir saha, her ölçekteki imar planı bulunan 
bölgelerde, imar düzenine tabi yerlerde, imar düze
nine tabi olmayan yerlerde olmak üzere tasnif edile
biliyor ve mücavir saha içerisinde de; imar planı 
mevcut olan, imar planı olmayan, ayrıca imar düze
nine tabi yerlerde, kıyı içeren bölgeler, kıyı içerme
yen bölgeler olmak üzere tasnif edilebiliyorlar. 

Bir de durumlarına göre şu şekilde ele aldık : 
Yapılar ruhsatlı olup, ruhsata aykırı yapılar. Bun

lar da nizama uygun oluyor, nizama aykırı oluyor. 
Nizama aykırı olanların bir kısmı muhafaza edilebi
lecek durumda olanlar, ıslah edilebilecek durumda 
olanlar, bir de yıkılacaklar. 

Ruhsatsız yapılar da, nizama uygun olarak yapıla
biliyor, nizama aykırı da oluyor. Nizama aykırı olan
lar da, yine biraz evvel arz ettiğim gibi, muhafaza 
edilecekler, ıslah edilecekler, yıkılacaklar olarak tas
nif edilebiliyor. 

Efendim, müzakeresi sona erdiği zaman daha ko
laylıkla anlaşılacak olan husus, (Ki, en önemli husus, 
Sayın Bakan biraz evvel vurguladılar.) bundan son
ra bu tür yapılanman n önüne geçilebilmesi için alı
nacak tedbirler en önemli kısmı oluşturmaktadır; fa
kat maalesef bu hususa bizim Tasarımızda yer veri
lememiştir; ki, Bakanlığın teklifinde sadece bir mad
de idi, o da Komisyonumuzun görüşü ile maddeden 
çıkartılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda, 6785 sa
yılı îmar Kanununun bazı maddelerin değiştirilmesi
ne veya bazılarının yürürlükten kaldrılmasma dair 
çalışmalar yapıldığı takdirde, bu tür yapılanmanın 
önüne geçilebileceği sanılmaktadır. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen Sayın Zeki Yıldırım, 25 Kasımda söz istemişler 
tezkere ile, ilk sözü kendilerine vereceğim. Ondan 
sonra Sayın Gökçe, sözlü olarak da Sayın Genç söz 
istemişlerdir. 

1 , 11 j İ982 O : 1 

Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

Sayın Uyguner, Sayın Erginay, söz talep ediyor
lar. 

Sayın Yıldırım buyurun efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla 

selamlarım. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 12 Eylül 1980 tari

hinden sonra sıkıyönetim komutanlıklarından Sıkıyö
netim Koordinasyonuna gelen raporların değerlendir
mesinde vatandaşlarımızın en yoğun şikâyetlerinin 
imar uygulamalarından kaynaklandığı ve bu hususun 
anarşiden sonra ikinci sırayı aldığı sonucuna varılmış 
ve bu durum Sayın Devlet Başkanımıza ve Sayın Kon
sey Üyelerimize sunulmuştur. 

Bu sunuşun neticesidir ki, tmar ve İskân Bakan
lığı, Sayın Devlet Başkanımızın verdiği talimat üze
rine imar anarşisisinin önlenmesi ve imar uygulama
larından doğan sorunların yasal bir çözüme kavuştu
rulması amacı ile bu Kanun Tasarısını hazırlayarak 
Meclisimize sunmuştur. 

Gerçekten, imar kargaşasına son verme ve imar 
uygulamalarından doğan sorunların yasal bir çözü
me kavuşturulması amacına yönelik bulunan bu Ka
nun Tasarısı, kesinlikle ifade etmek isterim ki, ülke
mizde Anayasa Tasarısından sonra gelen ve ikinci 
sırayı alan önem ve mahiyet taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Tasarının neden bu derecede büyük bir önem 

taşıdığını açıklamadan önce, bir hususu Yüce Mecli
sin müsamahasına sığınarak takdirlere sunmak isti
yorum. 

Formasyonum itibariyle bu konuda uzun yalarını 
vermiş bir uzman eleman olarak imar ve İskân Ba
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının çeşitli kademele
rinde görev yaptım. Bu hizmetim, tamamen inceleme, 
soruşturma, teftiş ile imar kargaşası ve imar uygula
malarının mevzuat açısından yönlendirme faaliyetle
rini kapsamıştır. Hizmet yıllarım içinde en az 60 vi
layet ve ilçelerinde mahallen ve bizzat imar kargaşa
sı ve uygulamalarının aksayan yönleri üzerinde teftiş, 
inceleme, soruşturma ve yönlendirme çalışmaları ya
parak, alınan sonuçları imar ve iskân Bakanlığına 
son 10 yıl içinde 400'ü aşkın rapor ve görüş halinde 
sundum, işte, bu uygulamalara müsteniden iktisap 
ettiğim bilgi, görgü ve tecrübenin ışığı altında, bu 
Tasarı üzerinde Yüce Heyetinize objektif ve gerçek
çi görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı, Türkiye gene

linde 12 ile 20 milyon yurttaşımızı yakından ilgilen
dirmektedir. Zira, Türkiye genelinde mevcut sanayi 
tesislerinin % 90'ının ruhsatsız olduğu ve büyük bölü
münün birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi üzerinde 
bulunduğu; yine Türkiye genelinde mevcut yapıla
rın % 50'sinin ruhsatsız veya ruhsatına aykırı ol
duğu; ruhsatlı olan yapıların ise, yine ruhsatlarının 
% 50'sinin ruhsat verildiği tarihteki mevzuata ay
kırı bulunduğu kesinlikle tespit edilen bir gerçektir. 

Sorunların yasal yönde çözümlenmesinde başarı 
sağlandığı takdirde Türkiye genelinde zayi edilen ruh
sat harcı ve bina vergisi bu defa çok büyük rakamla
ra varan tahsilat ile telafi edilmiş olacaktır. 

İstanbul'dan bir örnek vermek lazım gelirse, İstan
bul Belediyesi en az 50 milyar lira, sadece ruhsat har
cı olarak tahsil etmiş olacaktır. Ayrıca, 17 ila 20 mil
yon vatandaşımız da, imar uygulamalarından kaynak
lanan uyuşmazlıklarının çözülmüş olmasından dolayı, 
manevî yönden huzura kavuşmuş olacaktır. 

Sayın üyeler, işte kısaca açıkladığım bu hususlar
dan dolayıdır ki, bu Kanun Tasarısı gerçekten Ana
yasa Tasarısından sonra gelen en önemli bir nitelik
tedir. 

Sayın üyeler, şimdi sizlere Türkiye Cumhuriyeti 
dönemindeki imar mevzuatı ve uygulamalar hakkın
da çok kısa bir bilgi sunmak istiyorum. 

1956 yılma kadar ülkemizde imar uygulamaları, 
Yapı Yolları Kanununa göre belediyelerce yürütül
mekte idi. 1957 yılında imar ve İskân Bakanlığı ku
rulmuş olmakla, ülkemizde İmar Uygulamaları ve 
Politikası, Kuruluş Kanununa göre bu Bakanlığa ve
rilmiş ve fakat yine imar uygulamaları belediyeler
ce yürütülmüştür. Bakanlığın teşekkülünü takiben 
İmar Kanunu uygulamaya girmiş ve bütün imar uy
gulamaları bu Kanun kapsamı içinde toplanmıştır; 
ancak Kanunun öngördüğü yönetmelikler zamanın
da çıkarılmadığı gibi, çıkarılan yönetmeliklerde yöre 
gerçeklerine ters düşmüş, eksik kalmış, tatminkâr ola
mamış ve dolayısıyla imar mevzuatını yönlendireme
miştir. Bunun yanısıra, yine imar mevzuatının esas 
unsuru olup da, İmar Kanununda öngörülen imar 
planlan zamanında yapılamamış, bu suretle ülke 
çapında çarpık bir şehirleşme olayı süratle gelişmiş 
ve İmar ve İskân Bakanlığı sadece bu çarpık şehir
leşmeyi kapsayan revizyon planları yapmaktan öteye 
gidememiştir. Hatta yapılan bu revizyon planları da, 
yine plan tekniği yönünden eksik ve uygulama yö
nünden çok yetersiz olduğundan, mevcut teşekkülü 

i dahi koruyamamış, sağlıksız şehirleşme olayını önle
yememiş ve dolayısıyla çarpık şehirleşme hastalığını 
tedavi edememiştir. 

Burada önemle işaret etmek istediğim husus, İmar 
ve İskân Bakanlığının kuruluşundan bugüne kadar 
geçen 25 yıl içinde imar uygulamalarını yönlendire
cek, istikrar kazandıracak ve düzgün şehirleşmeyi 
sağlayacak imar mevzuatını, imar planlarını ve yek
nesak bir uygulamayı maalesef sağlayamamış olma
sıdır. 

Ayrıca işaret etmek isterim ki, bu konuda Ba
kanlık ile belediyeler arasında; belediyeler kendileri 
arasında ve hatta bakanlıklar kendileri arasında koor-
d ineli bir çalışma içinde olamamışlar, devamlı ola
rak sürtüşme ve birbirine ters düşen uygulamalar 
içinde kalmışlardır. 

I Bunların yanı sıra, siyasî iktidarların vaki müda
haleleri uygulamalarda birbirine son derece zıt dü
şen sonuçlar vermiş, bu durum vatandaşların büyük 
ölçüde mağduriyetine yol açmış ve fakat ekonomik 
ve siyasî gücü olan bir kısım vatandaşlara da haksız 
menfaat teminine yasal imkânlar sağlanmıştır. 

I Bugün, bu Kanun Tasarısı ile sorununa çözüm 
bekleyen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, ekono
mik ve siyasal gücü olmayan veya gücü olmasına rağ
men bazı kapıları çalmasını bilmeyen veya becereme
yen yapı sahibi vatandaşlarımızdır. O halde, ekono
mik ve siyasal gücü olan becerikli vatandaşlar sorun
larını zaten önceden çözdükleri için bu Kanun Ta
sarısından herhangi bir yarar beklememektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Ayrıca arz etmek isterim ki, Yüce Heyetinizin 

bilgilerine sunmaya çalıştığım bütün bu hususlar ve 
bundan sonra da arz edeceğim diğer hususları, daha 
önceki görevim sırasında İmar ve İskân Bakanlığına 
sunmuş olduğum 400 ü aşkın rapor ve görüşümde de 
bu denli açık ve seçik olarak belirtmişimdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, İmar ve İskân 

Bakanlığının Hükümete sunduğu Tasarıda ülkemizi 
saran bu imar afetinin yarattığı sosyal ve ekonomik 
tahribatı kökünden çözmeyi amaçladığını görmek 
mümkün değildir. Genellikle bütün mahallî idarele-

I rin, uygulayıcıların ve hatta bu Tasarıdan çözüm bek
leyen bütün vatandaşlarımızın görüşlerinin de bu yön-

I de olduğu kanısındayım. 
Sayın üyeler; 
Kaldı ki, bu davranış İmar ve İskân Bakanlığının 

J öteden beri alışılagelmiş bir tutumudur. Genellikle bü-
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yük bir sosyal yarayı sarmak amacını güden böyle 
bir Kanun Tasarısı Ülkemizde ilk defa, özellikle Cum
huriyetimizin 50 inci yıldönümü de dikkate alınarak, 
eski Kütahya Milletvekili, eski tmar ve İskân Ba
kanlığı Müsteşar Muavini İlhan Ersoy ve 33 arkadaşı 
tarafından hazırlanmış ve bu Tasarı Adalet Komis
yonundan sonra, esas Komisyon olan Bayındırlık, 
İmar ve İskân, Ulaştırma ve Turizm-Tanıtma Komis
yonunca 26.5.1976 tarihinde 2/577 sayı ile karara bağ
lanmıştır. Ancak, İmar ve İskân Bakanlığının, bugün 
olduğu gibi, o zaman da problemli yapılara genelde 
çözüm getirebilecek nitelikte bulunan ve bütün va
tandaşların ümitle bekledikleri söz konusu Tasarıya 
şiddetle karşı çıktıklarını ve alelacele hazırladıkları 
bir Tecviz Yönetmeliğini devreye sokmak suretiyle 
bu Tasarının çıkmasını böylesine enteresam bir şekil
de önlediklerini gören ve yaşayan bir üyeniz olarak 
sizlere açıklamış bulunuyorum. 

Değerli üyeler; 
Bugün olay farklı bir şekilde cereyan etmemek

tedir. Bu Tasarının hazırlık safhasında İmar ve İskân 
Bakanlığı kendi bünyesindeki ilgili ünitelerden gerek
li bilgi ve görüş almadığı gibi, ön çalışmalara bu üni
te yetkilileri bilhassa iştirak ettirilmemiş, kapalı ka
pılar arkasında imar uygulamalarıyla ilgili olarak ye
terli formasyona sahip olmayan bir grup bu Tasarıyı 
hazırlamış bulunmaktadır. Hatta bu Tadarı hazırlanır
ken, İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri gibi uygula
yıcı büyük belediye ve il imar müdürlüklerinden ve 
ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlardan hiçbirinden bil
gi ve görüş istenilmediği, Komisyon çalışmalarımız 
sırasında açıkça ve kesin olarak tespit edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Yukarıda arz edildiği şekilde hazırlanan bu Ka

nun Tasarısı, soruna çözüm bekleyuı vatandaşlarımı
za ne getirmektedir; bunu açıklamaya çalışacağım. 

Hükümet Tasarısı Komisyona geldiğinde, konu 
ihtisasım sahasında olması itibarıyla, bu Tasarıyı 
şahsen büyük bir titizlikle inceleme sorumluluğunu 
duydum. Yaptığım incelemeler sonunda gördüm ki, 
bu Tasarı Türkiye genelinde tüm ihtilaflı yapıların 
sadece ve en iyimser bir tahminle yüzde 20 civarında 
bir bölümünü çözüme kavuşturacak hükümler ge
tirmiştir. Bulduğum bu ağır ve ciddî netice karşısın
da son dece üzüldüğüm için, bir yanılgıya mı düşü
yorum düşüncesiyle, ülkemizin en büyük uygulayıcı 
belediyesi olan İstanbul Belediyesinin Sayın Başkanı
na giderek Tasarıyı incelettirmesini rica ettim ve şah
si müşahadelerimi de naklettim. Bu durumun, bir ke

re ilgili ve yetkililerce incelenip, alınacak sonuçların 
Danışma Meclisi Başkanlığına ve dolayısıyla İhtisas 
Komisyonuna iletilmesini istedim. 

İstanbul Belediye Başkanlığının 10.5.1982 tarihin
de İhtisas Komisyonuna vermiş olduğu ayrıntılı Ra
por ve eklerinde açıklanan bilgilere göre; İstanbul'da
ki 2,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 243 955 adet 
problemli yapıdan sadece 29 379 adedinin bu Ka
nun Tasarısından yararlanacağı, buna mukabil 
214 577 adet yapının Tasarı kapsamı dışında kala
cağı, bu suretle bu Tasarının mevcut ihtilafların yüz
de 20'sine çözüm getirebileceği yolundaki teşhisimin 
çok iyimser olduğu, gerçekte bu Tasarının sadece İs
tanbul'un problemlerine yüzde 12 oranında bir çö
züm getirebileceği ortaya çıkmıştır ve bu suretle gö
rüşümün doğruluğu bir defa daha teyit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Burada çok önemli bir gerçek ortaya çıkarılmalı

dır. O da; İmar ve İskân Bakanlığı bu kanayan ya
ranın sorumlusu olduğuna göre: 

1. Hazırladığı Tasarıyla ülkemizdeki problemli 
yapılar İçin sadece yüzde 12 çözüm getirip, geride ka
lan yüzde 88 problemli yapı için ne düşünmektedir?.. 

2. Yine Tasarıyla çözüm getirilemeyen bu yüz
de 88 problemli yapıların hangi yollar ve yöntemler
le çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır?.. 

3. Sözü edilen yapılara, Tasarıyla çözüm getiril
mediğine göre, yaklaşık maliyet değeri 400 milyar 
TL. olan ve milyonları aşan bu yapılar yıktırılacak 
mıdır?.. 

4. Yoksa bu Tasarıda benim ve uygulayıcıların 
göremediğimiz bir çözüm şekli mi gözetilmektedir?.. 

Bütün bu hususların açıklığa kavuşturulmasını 
Yüce Meclis huzurunda ısrarla talep ediyorum. Çün
kü, vatandaş büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak
tır. Bu durumda ihtilafın devamı ve çözümü yine ka
nun dışı yöntemlere bırakılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Mesele Komisyonumuzda görüşülmeye başladık

tan sonra, Tasarıyı hazırlayan zihniyet büyük bir 
tutuculuk içinde Tasarılarını bütün gerçeklere rağ
men maalesef İsrarla savunmuşlarsa da, Komisyonu
muzun değerli mensupları, objektif, gerçekçi ve bi
limsel görüşleriyle tasarıya yeni bir şekil vererek Yü
ce Heyetinize sunmuşlardır. Ancak, hemen ifade et
meliyim ki, Komisyonun başarısı çözüm oranını 
yüzde 12'den, en iyimser bir görüşle, yüzde 50'ye çı
karmaktan öteye gidememiştir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu sonuç dahi, asla tatminkâr olmayıp, Türkiye 

gerçeklerine ve Tasarıya hâkim olan temel hedef ve 
ilkelere tamamen aykırıdır. Zira, problemine çözüm 
arayan yüzde 50 yapı sahibi milyonlarca yurttaşımız 
yine ortada bırakılmış ve çözüm yolları yine karanlık 
ve belirsiz istikamete itilmiştir. 

tşte, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunun eski sözcüsü ola
rak bu Kanun Tasarısının tümüne karşı çıkmam bu 
gerekçeye dayanmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Müzakere edeceğimiz Tasarı, elbette eksik ve 

yanlışlıklardan kurtarılabilir, düzeltilebilir ve Türki-, 
ye'de mevcut imar anarşisiyle, imar uygulamalarının 
aksayan yönleri gerçekçi ve bilimsel bir metotla izale 
edilebilir. Yüce Heyetinizin sağduyusu ve yüksek gö
rüş ve katkılarıyla bu Tasarı, eksik ve yanlışlıklardan 
kurtarılacak ve ilgili tüm vatandaşlarımız ve Devle
timiz bu kanun sayesinde huzura kavuşmuş olacak
tır. Buna inancım tamdır. 

Maddelerin müzakeresine geçildiğinde, pek çok 
değerli arkadaşlarımın yerinde ve haklı önergeleri ya
nında, benim de yüksek takdir ve tasviplerinize su
nacağım önergelerim olacaktır. 

Bu suretle, yine inanıyorum ki, Anayasa Tasarısın
dan sonra ikinci önem derecesindeki bu Kanun Ta
sarısının elbirliğiyle bütün sorunları çözebilecek du
ruma getirerek, aziz Milletimize armağan edeceğiz. 

Bu inançla, önemini arz etmeye çalıştığım Tasarı
ya değerli katkılarda bulunmanızı istirham eder, he
pinize en iyi dileklerimi ve saygılarımı bir kere daha 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar, saygıdeğer Bakanımız ve Bakanlığımızın müm
taz temsilcileri; 

Bugün ülkemizde tam anlamı ile bir imar kargaşa
sının var olduğu bir gerçektir. Öyle ki, büyük şehir
lerimizde imar mevzutatına aykırı olarak yapılmış 
yapıların sayısının, düzenli olarak yapılanlardan da
ha çok olduğu ve bunun 2 milyonu aştığı bilinen bir 
gerçektir. Bu durum birdenbire meydana gelmemiş, 
hızla artan nüfus ve hızla şehirleşme fenomeni kar
şısında alınması gerekli önlemlerin yıllar yılı gözden 
kaçırılması, sonunda bu hazin tabloyu ortaya çıkar
mıştır. Eğer zamanında normal şehirleşmeye elverişli I 
arsalar belirlenmiş, yeterince sosyal konutlar yapılmış I 

ve inşaatı denetlemekle görevli fen kadroları güçlen
dirilmiş olsaydı, ne şehirler etrafında mantar tarlası 
gibi gecekondu mahalleleleri biter, ne de bunca ka
çak inşaat ypılabilirdi. 

İşsizlik, sanayileşme ve topraksızlık nedeniyle kö
yünden çığ gibi kopan topluluklar, belirtilen önlem
lerin alınmadığı büyük şehirler etrafında o derece bü
yük kuşkular oluşturarak başlarını sokacak barınak
lar kurdular. Buna «Gecekondu» dedik. Bundan baş
ka, belediye sınırları içinde ve mücavir sahalarda 
gerekli denetim ve gözetim yeterince yapılmadığından 
çok katlı evler, kaçak binalar ve hatta kaçak mahalle
ler kuruldu. Konutlar dışında sanayi, turistik ve ben
zeri hizmetlere yönelik yapılar da yapıldı. Bu saydık
larımıza, imar mevzuatına uygun olarak tamamlan
mış inşaatlara, sonradan ruhsatsız olarak eklenen kı
sımları da katmak gerek. 

Muhterem arkadaşlar; 
İmar mevzuatına ve Gecekondu Kanununa aykı

rı bir biçimde doğan yapıların elektrik ve su gibi be
lediye hizmetlerinden yararlanmadıkları ve çoğu 
hakkında yıkma kararı verilmiş olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bütün bunların sayıları 2 milyonun çok 
üstünde olduğu gibi, maliyet değerleri de triliyonlar-
la ölçülür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yasalara aykırı bulunan bu olguyu savunmak 

mümkün değildir. Bunların kamuya mal edilip ıslahı 
ve işletilmesi de düşünülemez. Çünkü, Anayasanın 
özel mülkiyete ilişkin hükümlerini zedeler, hem de 
dağınıklık nedeniyle işletilmesi imkânsız olur. 

îmar mevzuatına ve Gecekondu Kanununa aykı
rı bulunan bu yapı ve tesislerin kamu yararına uy
gun düştüğü de söylenemez. Büyük şehirlerimizin gü
zel görünümünü bunlar bozmuş; sığlık, belediye ve 
güvenlik hizmetlerini felce uğratmışlardır. Bu hiz
metlerin götürülemediği bölgelerin de kamu için ne 
derece zararlı olduğu, tartışılmayacak bir gerçektir. 
12 Eylül'den önce nice gecekondu bölgelerine girile-
mediği, bunların kurtarılmış bölgeler ilan edildiği, 
her türlü kötülüklerin yapıldığı maifa merkezleri ha
line dönüştürüldüğü kamuoyunca bilinen bir ger
çektir. 

Hal böyle iken; ortada bir memleket gerçeği var 
arkadaşlar: İmar mevzuatına ve Gecekondu Kanu
nuna aykırı olarak yapılmış 2 milyonu aşkın yapılar 
ve tesis. Bunlarda barınan 10 milyonun üzerinde va
tandaş, yıllardır bir türlü uygulanamayan yıkma ka-
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rarları, yıkma kararları uygulandığı takdirde, doğa
cak trilyonlarca millî servet kaybı ve canı pahasına 
da olsa yıkma kararına karşı çıkarak çocuğu ile ço-
luğu ile yıkıntı altında kalsa bile barınağını terket-
memeye azimli vatandaş topluluğu. 

Muhterem arkadaşlar; 
İşte bu gerçeklerin bilinci ile yola çıkan Hükü

metimizin hazırlamış olduğu bu Tasarı gerçekten 
memleket gerçeklerine çok uygun bir Tasarıdır. Bu 
konuda Hükümetimizi ve bu Tasarıyı ehliyetle ince
leyen Komisyonumuzu kutlamak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Tasarı bir af kanunu niteliğinde olup plan fik

ri zedelenmeden, imar mevzuatı ve planlara uygun 
hale getirilebilecek yapıların, gerekli harç ve cezaların 
alınması şartıyla hukukileştirilmesi, plan ve mevzuata 
uygun hale getirilemeyecek olanların da ortadan kal
dırılmalarını ve getirdiği ağır ceza maddeleriyle bun
dan böyle bu tür inşaatları kesin olarak önlemeyi 
amaçlayan hükümlere yer vermek suretiyle tamamen 
meşru inşaat yapma düzenini sağlamayı hedef almış
tır. Ceza maddelerinin kâfi miktarda Yasa Tasarısın
da yer almadığını Muhterem Komisyon Başkanımız 
izah buyurdular; ancak buna Genel Kurulun katkıda 
bulunup bu ceza maddelerini getireceğine inanıyorum 

Bu vurgulamaya çalıştığımız acı durum karşısın
da bu Tasarının gerçekçi olduğunu söylemek lazım-
Yasaları çiğneyerek kurulmuş yapı ve tesisleri, ıbiraz 
evvel izah ettiğim gibi savunmak mümkün değil. Biz 
bunlara, «Ne iyi etmişler de böyle yapmışlar» demi
yoruz; fakat ortada bir gerçek var; ülke gerçeklerini 
hesaba katmadan bu olguya nazari bir görüşle bak
mak fevkalade yanlış olur. Zamanında normal şehir
leşmeye elverişli arsa ve imkânları belirlenmeden, 
yeterince sosyal konut yapmadan ve kaçak yapıları 
denetlemekle görevli fen kadrolarını güçlendirmeden 
bu olguya devlet olarak biz sebep olmuşsak, yine bu 
sorunun Tasarıda belirlenen bir af şeklinde çözüm
lenmesi elbette devletin görevi olacaktır. Aksi halde, 
sayıları milyonlar ve değerleri trilyonlarla ölçülen 
bu yapı ve tesislerin sosyal gerçek, devlet gücü millî 
servet açısından ne yıkılması mümkün olur, ne de ıs
lahı. 

Sonuç olarak şunu arz etmek 'stiyorum: 
Ortada bir ölü var. Bu ölüyü kaldırmak lazım. 

«Bana ne, ölmeseydi» diyemeyiz. Bu ölü bizim, bi
zim memleketimizin bir gerçeği. Yasalara aykırı; doğ
ru; fakat aftan başka hal çaresi yok. Muhterem Yıl
dırım arkadaşım iyi ve vukuflu bir şekilde gerçeği 

ortaya serdiler; fakat bir ölçüde kendisine katılamı
yorum. «Bu affın daha geniş ölçüde olması gerekir
di» diyor, istanbul Belediyesiyle -nüştereken yaptığı 
çok faydalı görüşünü bize açıkladılar; ancak Yasa
yı kesin şekilde ihlal eden gayri menkuller varsa, di
yelim ki «Kızılay» gibi hiç yapılması mümkün olma
yan bir yere kurulmuş bir yapı varsa, elbette bunla
rın yıktırılması gerekir. Bu yönden ben, Muhterem 
Yıldırım'ın belirttiği ölçüde, % 50 ölçüde de olsa bir 
yaklaşımla bu Yasa Tasarısını müspet bir şekilde 

. yüksek huzurunuza getirmesinden dolayı Komisyona 
teşekkür ediyorum. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gerçekten Sayın Zeki Yıldırım'ın da benden önce 

bahsettiği gibi, Anayasadan sonra Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlarını en fazla ilgilendiren bir Kanun 
Tasarısı üzerinde müzakere açmış bulunuyoruz. Yal
nız ben konuya girmeden önce Sayın Komisyonumuz
dan b'ir şey öğrenmek istiyorum: 

Sayın Komisyonumuzun Başkanı geldiler, burada 
bize daha önce dağıtılan Tasarıda mevcut fikirlerden 
veya hükümlerden ayrı getirilen birtakım hükümler
den bahsettiler. Geçen gün Malî İşler Komisyonu
muz da böyle bir tasarıyı benimsediğini söylemiş ve 
Tasarı gündeme alınmıştı. Komisyon Başkanı bura
da «Biz o raporumuza bağlı değiliz, Genel Kurul 
isterse reddeder, isterse kabul eder» dedi, nitekim Ge
nel ıKurul da maddelere geçilmesini kabul etmeyerek, 
reddetti. 

Şimdi bu kadar önemli bir Kanun Tasarısını Sa
yın Komisyonumuz 'bir yandan benimseyerek Başkan
lık Divanına «Biz bunu benimsedik, müzakereye, 
gündeme alın» diyor, sonradan öğreniyoruz ki, 13 
tane değişiklik önergesi vermişler. O zaman Sayın 
Komisyonumuz lütfedip de' Tasarıyı geri alsın, yeni
den incelesin. (Bu çok önemli bir Tasarı) ondan son
ra getirdiği yeni sistemle beraber sayın üyelerimizin 
bilgisine sunsun ve üyelerimiz buna bir katkıda bu ha
liyle bulunsunlar. 

Şimdi önümüze gelen Tasarıyı biz bu haliyle in
celedik ve bu haliyle değerlendirmemizi yapıyoruz; 
ama kendi değerlendirmelerini de bilmediğimiz için, 
acaba yeni getirdikleri değerlendirmelerin ne derece 
isabetli olup olmadığını burada mikrofonda okuna
cak bir metinle anlamak çok zordur. Sayın Komisyo
numuz lütfedip de öncelikle bu konuda bir karara 

— 165 — 
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varırsa ben Sayın Başkanını müsaade ederseniz on
dan sonra esas hakkında konuşayım. 

BAŞKAN — Cevap verecekseniz, buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VIE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; 

Sayın Genc'e açıklık getirebilmek ve kendilerinin 
tereddütleriyle ilgili olan sorularını sormaya kolay
lık vermek bakımından, sarih olarak ifade ediyoruz 
ki, 'Komisyon Başkanımızın kürsüde de belirttiği üze
re, Tasarı Hükümetten geldiği şekliyle çok dar kap
samlı tutulduğu için ve bilahara birinci Komisyonda 
kapsam genişletilmediği mülahazasıyla, esas (Komis
yon olan Komisyonumuzda da uzun süre tetkikten 
sonra, kapsamı genişletilmek üzere önünüze gelmiş 
olan metindir. Bu metinlerin, Sayın Komisyon Baş
kanının kürsüde belirttiği gibi, Bakanlıktaki vaki de
ğişiklik üzerine bazı hususlarda önemsiz değişiklik
leri gerektireceği mülahazasıyla, Komisyon içi çalış
malarımız, Tasarı Danışma Meclisi Genel 'Kuruluna 
verildikten sonra devam ettirilmiş özel olarak; öne
mine binaen, Tasarının geri alınması yerine, her üye
nin sahip olduğu hak gibi, İçtüzüğün verdiği imkân
dan yararlanarak, Tüzüğün maddesi gereğince Komis
yonumuzca kabul edilen önergeler takdim edilmiştir. 

Sayın Genç, bu «Basit» ifadesini kullanacağımız, 
ufak tabir değişikliklerini gerektiren önergelerimiz 
okunduğu zaman, pek tabiîdir ki, değerli mütalaala
rını serdedebileceklerdir. Önergelerin anlamı ve şü
mulü budur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, esasa geçe

yim. 

iSayın arkadaşlar; 
Şimdi önümüze getirilen imar affı ile birtakım 

yasaya aykırı yapılaşmalara meşruluk kazandırıl
maktadır. Benden önce konuşan Sayın Abbas Gökçe 
arkadaşımız dedi ki, «Plan fikrine bağlı kalınıyor.» 
Kesinlikle plan fikrine bağlı kalınmıyor; yani burada 
plan rafa kaldırılıyor. Zaten ileride maddelerde de 
göreceğimiz gihi, planda üç kat yapı yapmaya elve
rişli olan bir yerde, vatandaş gözü açıklık yapıp da 
12 kat, 15 kat yapmışsa, bu Yasa Tasarısıyla bu va
tandaşımızın 12 kat, 15 katlık yapısı af şümulüne gi
riyor; yani plan denilen 'bir şey kalmıyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Planın amacı, dengeli ve düzenli bir kent yaşamı

nı kentte yaşayanlara temin etmektir. Eğer, plan bir 
tarafa atılacaksa... 28 Eylül 1978 yılında yine İmar 
İskân Bakanlığı bir İmar Affı Yönetmeliğini getirdi 
ve Ankara dışındaki il ve ilçelerde biıer çekme ve 
çatı katının tam kata çevrilmesini getirdi; ondan son
ra arkasından bu Yasayı getiriyor ve hiç bir kat ni
zamına bağlı kalmıyor; sonsuz katlı gökdelenler ya
pılabilecek. Nitekim, bu teklif yapıldıktan sonra da, 
(Gazetelerde okumuşsunuzdur) İstanbul Boğazında 
büyük miktarda kaçak yapılara başlanmış ve istan
bul Sıkıyönetim Kumandanlığı nihayet bu yapıları 
durdurmuştur, artık çok suiistimal edilince. 

Şimdi memleketimizin çok tabiî güzellikleri var. 
Bunların en başında istanbul Boğazı gelir. Bu İstan
bul Boğazı, bu İmar Affı geldikten sonra, birtakım 
yağmacılar tarafından yağma edilmiştir. 

Biz tabiat güzelliklerimizi, kültür varlıklarımızı 
böyle ikidebir af kanunu getirmek suretiyle elden çı
ka rıyorsak ve şehirlerde plan fikrine inanmıyorsak, 
o zaman imar planını getirmeye gerek yok. O zaman 

.İmar İskân Bakanlığının, belediyelerin olmasına ge
rek yok. 

Şimdi öyle bir teklif getirilmiş ki, (Hükümetin ge
tirdiği Teklif, tek katı affediyor ve ön bahçe mesa
fesine tecavüzü imar affına sokmuyor.) düşünün bey
ler, Kızılay'da, İstanbul Beyoğlu'nda vatandaş ana 
yola 1 metre tecavüz etmiş; bunu Sayın Komisyonu
muz tutuyor, imar affının şümulüne sokuyor. Burada 
maddesi geldikçe zaten bunu ayrıca belirteceğiz. 

Yine Sayın arkadaşlar, Ankara'nın Kurtboğazı'nda 
yapılan 'birtakım yapılar vardır; Sayın Devlet Başka
nımız da bu yapılar hakkında mütalaalarını serdet-
mişlerdir. Bu yapıların Ankara'da kullanılan içme ve 
kullanma suyunu kirlettiği ve bunhrın yıkılması ko
nusunda Ankara II İdare Kurulu karar vermiştir. Bu 
yapıların yıktırılması konusunda yapı sahipleri Da-
nıştaya dava açmışlar ve Danıştay bu yapıların Kurt-
boğazı'ndaki suyu kirlettiklerine karar vermiş, bu ka
rar kesinleşmiştir. 

Şimdi Sayın Komisyonumuz getirdiği Yasa Ta
sarısında diyor ki, «Su kaynaklarında, koruma ku
şaklarındaki yapı ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün mütalaası alınır.» Eğer, bu kişiler müspet müta
laa verirlerse, daha önce Danıştay karan ile kesin ha-

j li almış olan bu yapıların Ankara'daki Kurtboğazı 
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suyu için tehlike teşkil ettiği yolundaki hükmü hava
da kalacak; Sağlık Bakanlığının (Bilmiyorum, belki 
oradaki bürokrat arkadaşlarımızın da turada yapıla
rı vardır) mülaasıyla bunlara bir meşruluk kazandırı
lacak. 

Sayın arkadaşlar; 
Gerek kabul ettiğimiz Anayasa ve gerekse 1961 

Anayasasında, «Mahkemelerin kararlarının hiç bir 
kimse tarafından değiştirilemeyeceği» ilkesi vardır. 

İkincisi; eski eserlerle ilgili konuya gelelim1: 
Şimdi Komisyonumuzun getirdiği 5 inci maddede 

diyor ki, «Gayri menkul, Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek IKurulunun kararlarının alınmasından sonra 
birinci sınıf eski eserlerin korunma alanı içinde ya
pılmış olan yapılar af kapsamı dışındadır.» 

Şimdi, 1710 Sayılı Eski Eserler Kanununun 5 inci 
maddesinde eski eserlerin içinde ve koruma alanları
nın içinde yapılamama yasağını, getirmiştir. Şimdi bu
rada «İçinde» kelimesini kullanmamışsınız. IKoruma 
alanı içinde yapılan yapıyı af kapsamı dışında bıra
kıyorsunuz da, içinde yapılan yapı af kapsamı içinde 
kalıyor gibi hir izlenim doğmaktadır. 

Yine 5 inci maddenin ikinci (A) fıkrasında, «Sit 
bölgeleri ile diğer koruma alanları sit kararının ilanın
dan sonra sit kararına aykırı olarak yapılan yapı ve 
tesisler için Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurutunun mütalaası alınacaktır.» 

Yine sayın arkadaşlar bu konuda büyük miktar
da suiistimale elverişli birtakım durumlar vardır. Tür
kiye'nin birçok bölgelerinde birinci derece arkeolojik 
sit alanı içinde kalan 'bazı yapılara kaçak başlanmıştır, 
bunların yıkılması için Danıştaydan kaıar alınmıştır 
ve bu kararlar kesinleşmiştir ve memleketimizin çok 
mutena yerleri; manzara bakımından, arkeolojik 
değeri itibarıyla mutena yerler. 

Şimdi yine c kararları bir tarafa bırakıyor, diyor 
ki, «Yeniden Anıtlar Kurulunun mütalaasına başvu
rur.» O zaman o kararların değeri nedir ki yani. Da-
nıştayda bir yapının, birinci derecede arkeolojik sit 
alanı içinde yapıldığına karar verilmiş ise ve bu hü
küm de kesinleşmiş ise.. Daha önce zaten Anıtlar Ku
rulu bu konuda da kararını vermiş; yeniden aynı ki
şilerin mütalaasına başvurmanın anlamını ben çıkara
madım. 

Yine t>ir diğer maddesinde sayın arkadaşlar, Ha
zine arazisi üzerinde yapılan yapıları da bu af kapsa
mı içine alıyor; ancak kamu hizmetine tahsisli olma- i 
yan Hazine arazileri, | 

Şimdi, kimin arazisini kime veriyoruz; kimin pa
rasıyla kime kazançlar getiriyoruz sayın arkadaşlar? 
Yanı vatandaş gitmiş Hazinenin arazisi üzerinde mil
yonlarca lira değerinde bir yapı yapmış, buna meşru
luk kazandırıyoruz. 

„ Sayın arkadaşlar; 
Hükümetin getirdiği Kanun Tasarısının gerekçe

sinde şöyle bir ibare var. Diyor ki; «Biz bu Kanun 
Tasarısıyla evvela bu kaçak yapılan yapıları acaba 
af mı edelim, yoksa buna el mi koyalım veya yıka
lım mı? Bu üç tercihten birisini yapmak zorunday
dık.» diyor. «Yıkarsak millî servetimiz heba olur.» 
Tamam kabul ediyoruz; yıkmayalım, millî servetimiz 
gitmesin. 

«Ama, kamulaştırma yoluna da gidemezdik ve
yahut da el koyamazdık; çünkü vatandaşın Anaya
sada mülkiyet hakkı vardır.» diyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Mevcut imar mevzuatımıza göre bu yapılar ya

saya aykırı yapılmış ve 6785 sayılı İmar Kanununun 
6 ncı maddesine göre ıslahı mümkün olmayan yapı
lardır. Islahı mümkün olmayan yapılar ne yapıla
caktır mevcut hukuk düzenimiz içinde? Yıktırılması 
gerekir. Eğer bunu sahibi yıkmazsa, idare gider onun 
adına yıkar ve yıkma masraflarının % 10 fazlasını 
da vatandaştan tahsil eder. 

Şimdi, bizim imar anarşistlerine karşı mücadele 
etmemizin metodu ne olmalıdır? Yani nasıl bir sis
tem uygulayacağız? Tamam, bunu çıkardık, bu Af 
Kanununu çıkardık, memlekette imar ihtilaflarını sı
fıra indirecek derecede her şeyi affettik. Ertesi gün 
yine imara aykırı yapı yapılmayacak mıdır? Bunun 
için vatandaşa bir ders vermemiz lazım. 

Benim şahsen önerim şu: Diyorum ki; bu yapıla
rı, yani ıslahı mümkün olmayan yapıları hurda mal
zeme değeri üzerinden kamulaştıralım, hatta hurda 
malzeme değeri üzerinden de bu binanın yıkılması 
için harcanması gereken parayı da tenzil edelim ve 
o binaya da bir levha asalım. Diyelim ki; «Bu bina 
imar hukukuna aykırı yapılmış ve ıslahı mümkün ol
madığı için Devlet tarafından hurda malzeme değe
ri üzerinden yıkım masrafları da tenzil edilmek su
retiyle kamulaştırılmıştır.» 

Eğer 'bu yola gidersek, hiçbir vatandaş, Özellikle 
büyük tüccar, tabiî ben gecekonduları kastetmiyo
rum, o konuya ayrıca geleceğim, gidip de, böyle üç 
kat yapı yapılması gereken yerde yedi kat, on kat ya
pı yapmaz. Yine sayın îmar-tskân Bakanımız bili-
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yorlar, ben geçen sene Bütçe müzakereleri sırasında 
bir olaydan bahsettim. 

Sayın arkadaşlar; 
İstanbul Nâzım Plan Bürosunun yaptığı imar 

planı lejantında diyor ki; «Şu mevkide yapılacak ya
pıların kodu deniz manzarasından verilecektir.» On
dan sonra, İstanbul Belediyesi bir suiistimal yapmak 
suretiyle deniz manzarasından değil de, tutuyor ka
radan buna bir kod veriyor ve plana göre yedi kât 
yapılması gereken yerde yedi kattan fazla büyük in
şaatlar yapılıyor. 

Şimdi yine malumunuz, gazeteler yazıyor; Bo-
ğaz'da bir daire artık 50 milyon liraya satılıyor, o 
konuya yine geleceğim, şimdi bu Kanunla affetmek 
istediğimiz böyle belirli kişiler mi? Mesela adam bo
ğazda on daire kazanıyorsa, 50 şer milyondan 500 
milyon lira eder beyler. Yani bu Kanunun arkasında 
menfaati olan kişilerin elde edebilecekleri değerler 
ortada. 

Yine geçen sene bahsettiğim Ba-Ya İnşaat Şirke
tinin İstanbul'da İmar Planına aykırı olarak yaptığı 
yapıların yıktırılması için IDanıştaya dava açılmış, 
Danıştay bunların yıktırılması konusunda karar ver
miştir. Bu yapılar hâlâ ayakta ve bunlara-af getiri
yoruz. 

Sayın üyeler; 
Yine kıyılarımızı ele alalım: 
Şimdi getirilen mevcut İmar Tasarısı ile kıyılar

da imar kapsamı dışında kalan tek bir yer kalmıyor. 
İşte okuyorum. Diyor ki; 

«6785 sayılı İmar Kanununun ek 7 nci ve 8 inci 
maddelerine ilişkin yönetmeliğin 1-06 ncı maddesine 
göre tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanıma açık 
olmayan özel yapı ve tesisler.» 

Şimdi, Yönetmeliğin 1-06 ncı maddesini okuya
lım; 

«Kıyı, herkesin mutlak hir eşitlik ve serbestlikle 
yararlanmasına açık bulunduğundan, üzerinde hiçbir 
yapı yapılamaz. İskele, liman yapıları, dalgakıran, 
rıhtım, dayanma duvarı vesaire; deniz doğal yapay 
ve nehir...» İşte bunları sayıyor, «Kıyının kamu ya
rarına kullanımını sağlamayı kolaylaştırmak ya da 
kıyıyı korumak amacına yönelik kamu yararına yapı 
ve tesisler bu Kanun hükmü dışındadır. Bu yapılar 
hiçbir biçimde bu maddenin amacı dışında kullanıla
maz.» diyor ve sayıyor. 

Burada, yani denizin kıyısında yapılan, suyun üze
rinde yapılan, denizin suyunun üzerinde yapılan çay

hane, birahane •• kastediliyor ve altına da bir hüküm 
koymuş, zaten bunlar özel mülkiyet konusu olamaz. 

Şimdi, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı IKanunla 
eklenen ek 7 ve 8 inci madde var. Ona göre diyor 
ki; «Planlama yoksa,» planı da gerçi on metreden da
ha fazla denize yaklaştırmayı yasaklıyor, «Kıyıdan 
on metreden aşağı olmamak üzere hangi şerit içine 
yapı yapılamayacağı yönetmelikle düzenlenir,» 

Bu Kanun 1972 yılında yürürlüğe girmesine rağ
men İmar - İskân Bakanlığımız bu Kanuna göre çı: 

karması gereken Yönetmeliği 1975 yılında yürürlüğe 
sokmuştur ve üç sistem getirmiştir: 

Şehirlerde imar planı varsa imar planına göre 
denize yaklaşma sınırını tespit etmiştir. 

Köylerde, yerleşik alanlarda ve toplu yerleşme 
alanlarında kıyıdan itibaren 30 metrelik alan içinde 
yapı yapılmayacağı ilkesini getirmiştir. 

Yerleşme alanları dışındaki deniz kıyılarında da 
100 metrelik kuşak içinde yapı yapma yasağını getir
miştir. 

Yeni yaptığımız Anayasada, 43 üncü maddesinde 
diyoruz ki; 

«Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.» 
Getirilen Af Yasasıyla suyun üzerine yapılan ya

pılar dahi af kapsamına alınmak istenmektedir. Ya
ni, artık kıyıda, 1-06 ncı maddede denizle kıyı arasın
da bir mesafe yok. Onu işte getirdiğim Yönetmelik
te okuyoruz; hiçbir mesafe yok. Hiç olmazsa bu Yö
netmeliğin 1-07 ve 1-08 inci maddesinde belirlenen 
mesafe kapsamı içinde kalan yapıları af kapsamına 
alsaydık, olurdu. Bunu da yapmamışız. Yani, o za
man bir tek maddeyle, diyelim ki Türkiye'deki bü
tün, bugüne kadar yapılan yapılar affedilmiştir ve 
işin içinden çıkalım. Başka hiç çaresi yok, ne eski 
esere önem verelim, ne şuna buna;) 

Bir de Sayın Bakanlığımıza ve idareye büyük gö
revler düşmüştür. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Zeki Yıldırım benden önce yaptığı konuş

mada sırf İstanbul'da 249 bin civarında yapının imar 
hukukuna aykırı yapıldığını söyledi. 

Şimdi, tabiî (Komisyonumuz da Hükümetin getir
diği Tasarıyı çok genişletmiştir, genişletilen bu Ka
nun kapsamına giren işleri yapabilmek için belki mev
cut kadronun on misli artırılması lazımdır. Bir tek 
İstanbul'da 300 bin veya 250 bin imara aykırı yapı 
var. Evvela yapı sahipleri müracaat edecekler, birer 
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fotoğrafını verecekler, bunun statik projesini aramı
yorsunuz, mimarî projeyi getirecekler; ondan sonra 
tesisat projesini getirecekler ve bir sene içinde siz bun
ları değerlendireceğinizi hesaba katıyorsunuz. Ben an
lamıyorum yani nasıl olur, hangi idareyle bunlar bir 
sene içinde değerlendirilecek? Sonra değerlendirme 
bir sene içinde yapılmadığı takdirde bu vatandaş hak
kını mı kaybedecek, yoksa kaç sene sürecek, sonu ne 
olacak; onu da Yasada belirtmemişsiniz. Onun için 
ben, başlangıçta yaptığım konuşmada arz ettim sa
yın arkadaşlar, bu 'Kanun gerçekten çok insanları il
gilendiriyor ve çok iyi incelenmesi gereken bir Ka
nundur. Böyle, yâni vatandaşların bir kısmı acele 
ediyor diye bu aceleye kendimizi kaptırıp da, hemen 
burada elelade bir kanun olarak çıkarmayalım. Gere
kirse müşahhas olaylar bile tek tek ele alınmak su
retiyle burada değerlendirilmesi lazım. 

Şimdi, biliyorsunuz memleketimizde, hükümetle
rimiz konut politikasını gecekondu politikasıyla hal
letmeye çalışmışlardır. Bir bakıyorsunuz; çok geniş 
bir alan, orada 'birer katlı birer katlı evler ve kentin 
büyük bir kesimi bunların işgali altına giriyor. Hükü
metimiz acaba düşünemiyor mu ki; bu kadar geniş 
bir gecekondu alanı olan bu yerleri, çok katlı, on ve
ya 15 katlı binalar yapmak suretiyle, bu kişileri, böy
le büyük apartmanlar içine toplamak ve bunların iş
gal ettiği öteki sahaları da yeşil alan haline getirmek 
suretiyle hiç olmazsa havanın temizlenmesi, şehirin 
güzelleşmesine yardım edilebilir. Bence, şu anda Hü
kümetimizin üzerinde durması gereken en önemli ko-
nulardan birisi budur ve bu bir noktada vatandaşa 
da, kentte yaşayanlara da büyük bir ferahlık getirir. 

Sayın arkadaşlar; 
İkincisi, diğer bir husus da sayın arkadaşlar bu 

hisseli araziler üzerinde yapılan yapıların durumu. 
Malumunuz Türkiye'de 12 Eylül'den önce vatandaşın 
biri gidiyordu, bir tarla alıyordu, özel parselasyon ya
pıyordu, notere tasdik ettiriyordu ve binlerce kişiye 
satıyordu. Birçok vatandaşlarımız gidip onun üzerin
de ev yapıyorlardı ve bu evlerine mecburen gidip gi
riyorlardı. Şimdi getirilen bu Tasarı ile buna kısmî 
bir çözüm getirilmiş; ancak bunun değerlendirilme
sinde İmar Kanununun 11 ve 33 üncü maddelerine 
atıfta bulunulmuş ve «...beş kat harç alınır» diyor. 
(Gerçi maddesi gelince bu konuyu ayrıca görüşmek 
istiyorum.) 

Bir defa bunların çoğu dar gelirli vatandaşları
mızdır, bunlarla mümkün olduğu kadar büyük ko
laylıklar göstermek lazım artık bir defa yerleşmiş, ya-
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ni önemli olan bir şeyin yapılmasına başlangıçta en
gel olmaktır. Eğer engel olmamış ve buna af getiri
yorsak, onların özel durumlarını da nazara almakta 
fayda vardır. , 

Bu itibarla İmar Kanununun 11 ve 33 üncü mad
delerinde «Plan uygulamasına geçinceye kadar geçici 
ruhsat verilir» diyor. Siz burada, getirdiğiniz Tasa
rıda, «...beş yılı geçmiş sayılarak beş yıllık geçici ruh
sat verilir» diyorsunuz. Halbuki, mademki imar Ka
nununun 11 ve 33 üncü maddelerine göre atıfta bu
lunmuşsunuz, o zaman beş yıllık geçici ruhsat değil 
de, plan uygulamasına geçicinceye kadar geçici ruh
sat verilirse hiç olmazsa bu vatandaşlar için de bir 
ferahlık olur. 

Şimdi değerli arkadaşlar bu Kanunun uygulanma
sında o kadar büyük ihtilaflar çıkacak (ki, şu anda 
tabiî tek tek müzakere yapılmadığı için geneli üze
rinde konuşuyoruz) Mesela deniliyor ki, «... mal sa
hiplerinin anlaşamamaları»... Başkasının mülkü üze
rine bir yapı yapılmış, müteahhit yapmış; üç kat ya
pılması gereken yerde on kat yapılmış. O geriye ka
lan daireleri bu Kanunla ruhsata bağlıyorsunuz. 

Peki, acaba bu Kanunla müteahhitin kazandığı o 
yedi kattaki dairelerin mülkiyeti, Kat Mülkiyeti (Ka
nununa göre arsa malikleri arasında eşit mi dağıla
cak?.. 
Yine birtakım daireleri müteahhit yapmış, satmış; 

ortada yok. Peki, müteahhit tarafından başkasının ar
sası üzerine yapılmış ve satılmış olan on tane daire 
var. Acaba burada Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa göre, arsa sahibi mi gidecek muvafakat iste
yecek, müteahhit mi isteyecek, daire sahibi mi iste
yecek?... Daire sahiplerinin anlaşmama durumu var, 
yani her tarafını incelediğimiz zaman gerçekten çok 
büyük sakıncalar doğurabilecek, uygulamada çözümü 
imkânsız sonuçlara varabilecek bir Yasa Tasarısı ile 
karşı karşıyayız. 

Sonra, yapıları imar kapsamına alırken sadece 
sağlık koşulları üzerinde durmuşsunuz, fen koşulları 
üzerinde durmamışsınız; fennî şartlara uygun olma
yan bir yapıyı siz nasıl ruhsata bağlarsınız?.. Bir de
fa biliyorsunuz, Sayın Bakanımız da bilirler, bunları 
konuşmayı fuzuli addediyorum; bir bina eğer fen 
şartlarına uygun yapılmamışsa sağlık şartları zaten 
olamaz. Yalnız İKanun Tasarısına baktım, çok incele
dim hiçbir yerinde yapıyı affetmek için «Fen şartla
rına uygun» şartını alamıyor, «Sağlık şartlarına uy-
gun»u alıyor. E, adam üç kat yapılması gereken yer
de on kat yapılrmş; yarın bu bina yıkılırsa bunun 
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sorumlusu kim olacak?.. Devlet mi olacak? Danışma 
Meclisi bu Kanun Tasarısını bu şartlarıyla kabul eder
se, Kanun Tasarısını kabul eden kişiler mi olacak- j 
tır?.. Yani şimdiye kadar her imar affında en azın
dan bir fen şartlarına uygun olup olmama koşulu 
aranmıştır. Burada «. .sağlık koşullarına» diyor. 

Sonra, deprem bölgesinde yapılan yapıların özel
likleri var. Bugün birinci derece deprem sahası ve şe
ridi üzerinde olan yapılarda belirli kattan fazla yapı 
yapılma yasağı vardır. Bu getirilen Tasarıyla deprem | 
şartlarına uygun olarak yapılmayan bir yapı dahi af 
kapsamına sokulmaktadır ki, bu da, yani herhalde 
mevcut teknikler esas alınmak sureliyle yapı yüksek
likleri hesaplarının bu yerlere de böyle hiçbir koşul 
aranmadan, fen şartlarını bile aramadan bir af yolu
na gitmekte kanaatimizce çok hatalı bir sonuç do
ğurur. 

Değerli arkadaşlar fazla zamanınızı almayayım 
gerçi bu iKanun Tasarısı çok önemli olduğu için her 
maddesiyle ilgili olarak birtakım önergelerimiz var
dır, bu önergeler sebebiyle ayrıca huzurunuzu işgal 
edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Huzurunuza getirilen Tasarı uzun süreden beri 
yurt çapında çok sayıda vatandaş tarafından bekleni
len bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmış bir 
Tasarıdır. 

Komisyon Sözcüsünün ide ifade buyurdukları gibi, 
bu Tasarıyı milyonlarca vatandaş beklemektedir ve 
milyonlarca iş sahibi de sonucunun nereye varacağı 
kestirilemeyen bir işin sonuçlanması arzusuyla bekle
mektedir. 

Tasarı genel hatlarıyla ihtiyaca cevap verecek ni
teliktedir. Her konu üzerinde ayrı ayrı durulmuştur, 
ufak tefek bazı teknik hatalar bazı noksanlıklar bu
lunmakla birlikte genel hatlarıyla bugünkü sıkıntıyı, 
bugünkü ihtiyacı karşılayacak niteliktedir. 

Huzurunuzdaki Tasarı isminden de anlaşılacağı 
üzere, İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Ay
kırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak iş
lemler Hakkında Kanun ismini taşımaktadır. Demek j 
ki, Tasarının başlığında ifade edilen «... İşlemler» han- | 
gi konularda uygulanacaksa, bunların Kanunda yer al
ması gerekmektedir. - | 

Kanun Tasarısında gözüme çarpan bir noksanlık, 
usulsüz veya ruhsatsız veya verilen ruhsata aykırı ola
rak yapılmış olan yapıların ne şekilde ıslah edilebilece
ği veya bunlara ne şekilde ruhsat verilebileceği hu
susuna ağırlık verilmiştir. Bu niteliği ile Tasarı, Tür
kiye çapında imar affı ismiyle anılmaya başlanmış
tır ve basında, kamuoyunda bu isimle .anılmaktadır. 
Halbuki bu sadece kaçak yapılan yapıların usule ay
kırı veya ruhsat dışı yapılan yapıların ruhsata bağlan
masını değil, aynı zamanda bunlardan ıslahı mümkün 
olmayan yapıların da yıkılmasını veya bunlar hakkın
da ne gibi işlemler yapılması gerektiğini belirten, açık
layan bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Ancak, Tasa
rıda gözüme çarpan noksanlık, bu hususta hükümler 
biraz müphem, biraz zayıf kalmıştır, zayıf bırakılmış
tır. 

Tasarının getirdiği hususlar; «Ruhsatsız veya ruh
sat dışı, ruhsatı tecavüz ederek yapılan yapılardan; 
muhafazasına karar verilen yapılar, ıslahına karar ve
rilen yapılar, hukukî anlaşmazlıkların çözümü sonu
na bırakılan yapılar» bir de «Kanuna aykırı ruhsat
lar alınmak suretiyle yapılan yapılar» üzerinde yapıla
cak işlemleri, uygulamaları Tasarı belirtmektedir. 

Tasarı hükümlerinden anlaşıldığına görev Tasarıda 
belirtilen mercilerce muhafazasına karar verilen yapı
lar ruhsata bağlanacaktır; ama cezalı olarak ruhsat 
harcı alınacaktır ve bazılarına da birtakım para ceza
ları tertip edilmektedir. 

Islahına karar verilen yapılar da ıslah edilmiş şek
liyle yapılmasına izin verilecektir, yani bu şekilde ta
mamlanması için ruhsata bağlanacaktır. Bunun da 
şartları Kanunda gösterilmiştir. 

Arsa mülkiyeti üzerinde hukukî anlaşmazlıklar bu
lunan yapıların devamına izin verilmesi için bu anlaş
mazlıkların çözümünün sonuna beklenmesi gerekece
ğine Tasarıda işaret edilmiştir ki, son derece yeterli 
ve yerinde hükümler vazedilmiştir. 

Şimdi bunlardan belirttiğim hususlar, ruhsata bağ
lanabilecek nitelikte yapılardır. Peki, ruhsata bağlana
bilecek nitelikte olmayan yapılar hakkında ne gibi 
işlem yapılacaktır?... tşte kanımca Tasanda noksan 
yahutta zayıf bırakılan husus burasıdır. 

Tasarının 11 inci maddesi, «Değerlendirme çalış
maları sonuçları ilgilisine en çok üç ay içinde bildiri
lir. 

Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar 
verilen yapı ve tesislerin sahipleri belediye encümen
leri veya 11 İdare Kurullarınca kendilerine verilen sü
re içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Yı-
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kımına karar verilen ve süresi içinde gereği yerine ge
tirilmeyen yapı ve tesisler, sahiplerince derhal yıktırı
lır.» Yani burada öyle bir ifade kullanılıyor ki, bir 
türlü Kanunu hazırlayanların (Hükümet Tasarısında 
da aynı noksanlığı tespit ettim, Komisyon metninde 
de aynı noksanlığı tespit ettim) «Ruhsata tabi kılına-
mayan yahutta ruhsat verilmesi mümkün olmayan ya
pılar yıktırılır» diye kesin bir hüküm yer almıyor. 
«Yıktırılmasına karar verilir» şeklinde dolaylı yoldan, 
yani yıktırılmasına hangi şartlarda karar verilir, kim 
karar verir; bunlar açıklanmadan dolaylı yoldan, yani 
flu biır şekilde ifade ediliyor. Hallbuk'i Tasarıda, ma
demki Tasarımız isminden de anlaşılacağı üzere, 
İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı 
Olaraık Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemleri ihtiva ediyor, o halde ruhsata bağlanacağı 
hakkındaki işlemler açıkça belirtildiği gibi, ruhsata 
bağlanamayacak durumda bulunanlara yapılacak iş
lemlerin de çok açık bir şekilde Tasarıda belirtilme
si kanımca gerekmektedir. 

Bunun yanında, Tasarıda bir noksanlık daha tes
pit ettim. Tasarının 7 nci maddesinde; «Ruhsat ve 
eklerine uygun olarak yapıldığı halde yürürlükteki 
imar planı ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 
iskân ruhsatı alamadığı tespit edilen, ancak külfl'anı-
lan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş bulunan yapı 
ve tesislerden 5 inci maddenin 1 inci fıkrası kapsa
mına girmeyen yapı ve tesislere kullanma izni verilir» 
denmektedir. 

Şimdi burada bir mesele karşımıza çıkıyor. De
mek ki, Kanuna aykırı birtakım ruhsatlar verilim iş. 
Kimin tarafından?.. Ruhsat vermeye yetkili merciler 
ve bunların sorumluları tarafından. O halde bunlar 
hakkında hiçbir işlem yapmayacak mıyız?.. Bunların 
yaptıkları bütün şeyler yanlarına kâr mı kalacak?.. 
İmar Kanununa göre, ruhsat verilmeyecek yere ruh
sat veriyor veya İmar Kanununa göre, üç kattan faz
la yapılmayacak denilen yere altı kat, on kat yapı 
yapılması için ruhsat veriyor ve buna dayanarak da 
inşaatçılar veya vatandaş Kanuna aykırı birtakım in
şaatları yapıp çıkıyor, sonradan farkına varılıyor, el-
konuluyor ve bu Kanun hükümleri uygulanacak. 
Uygulanacak; ama peki bu Kanuna aykırı ruhsat ve
renler hakkında hiçbir işlem yapılmayacak mı?.. El
bette yapılacak. Bu düpedüz Ceza Kanunu şümu
lüne girer, en azından vazifeyi suiistimal suçunu teş
kil eder; fakat Tasarıdaki noksanlık hiç olmazsa 
bunlar hakkında takibat yapmaya yetkili' mercilere 
bir ihbar etme, mademki tespit edilecek, inşaat sa
hipleri müracaat edecekler, diyecekler ki Kanunun 
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esprisi içerisinde «Bana ruhsat verildi, şu ruhsatla 
ben bunu y?.ptım; ama Kanuna aykırı olduğu an
laşıldı, lütfen bunu meşru ruhsata bağlayın.» Bele
diyeler veya yetkili merciler, İl İdare Kurulları tet
kik edecek durumu, ıslahına karar verecek veya ko
runmasına karar verecekler. Peki o zaman usulsüz 
ruhsat veren hakkında hiçbir işlem yapıilmayacak 
mı?.. İşte bunların da yaptıklarının yanlarına kâr 
kalmaması için, bunlar hakkında bir ihbar hükmü
nün Tasarıda yeralmasında fayda bulunmaktadır. 

Diğer yandan, Tasarıda tespit ettiğim bir teknik 
hata var. Tasarının 10 uncu maddesi, 6785 sayılı 
İmar Kanununa bir 10 uncu ek madde eklenmesi 
hakkındadır. Bunun yeri burası değildir, bunun yeri 
yürürlük maddelerinden önce 14 üncü madde ola
rak ele alınması lazım yahutta 13 üncü madde ola
rak ele altınması gerekmektedir. Bunun da bu şekil
de ıslahında fayda ummaktayım. 

Ben, Tasarının lüzumuna inanıyorum ve genel 
hatlarıyla ihtiyaca cevap verecek durumda olduğuna 
inanmaktayım. Genel Kurulumuzca olgunlaştırılacak 
biçimiyle Kanunun tedvininde büyük faydalar bulun
duğu inancındayım; çünkü bu Kanunu bekleyen mil
yonlara varan vatandaş kitlesi vardır. 

Bu arada. sadece inşaat sahipleri değil, aynı za
manda bugün Kat Mülkiyeti Kanunu uygulandığı 
için inşaat sahiplerinden peşim para ödeyerek, bağ
lantı yaparak kat almış olan yüzbinlerce vatandaşı
mız da biran evvel katlarına yerleşebilmek için, mül
kiyetine kavuşabilmek için beklemektedirler. Bunları 
daha fazla bekletmek doğru olmayacaktır. Bu sebep
te Kanunun biran evvel çıkarılmasında büyük fayda
lar olduğuna kani bulunmaktayım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Değerli üyeler, Sayın Atalay Peköz'ün bir öner-
gesli var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının} 

L Uyuşmazlık konularının sadece % 50 sine çö
züm getirebildiği, 

2, İhtisas Komisyonunun 15 maddeden ibaret 
Tasarısı için 13 ayrı tadil önergesi hazırladığı dik
kate alınırsa, Tasarı maddelerinin müzakereye müsa
it bulunmadığı sonucuna varılacaktır. 
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Bu sebeplerle önemi açık olan Tasarının ihtiyaca 
cevap verecek bir hale getirilmesi için Komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Başkan Sayın Genc'in bir önergesi var aynı ma
hiyette, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Mevzuatına ve Gecekon

du Kanununa Aykırı Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemlerle İlgili Yasa Tasarısının, daha iyi ince
lemek ve Tasarının ilgili bulunduğu diğer komis
yonlardan da görüş alınmak üzere Komisyona iade
sine karar verilmesini saygıyla arz ederim. 

Kamer GENÇ 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, usule müte
allik' söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Zannediyorum bu gibi öner
geleri, genel görüşme yapıldıktan sonra okumak ge
rekir. Halbuki benim söz hakkım vardır. Müsaade 
ederseniz ben de konuşayım, ondan sonra önergele
rin müzakeresini heyete arz edelim. Daha da konu
şacak varsa, onların da kouşması gerekir. Böyle ara
da bir önerge verilirse bizim konuşma hakkımız 
kaybolabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, Tüzüğümüzde bu 

konuda bir açıklık yoktur. Bu itibarla verilen öner
gelerin müzakerelerin her safhasında mutlaka işle
me konması gerekir. Şöyle ki, eğer Genel Kurul ve
ya Komisyon kendisi geri alır veya Genel Kurul ka
rar verirse alınır. Sizin gene görüşme hakkınız, ile
ride aynı Tasarı Genel Kurula geldiği zaman gayet 
tabiî mahfuz tutulur ve o gün 'istediğiniz zaman söz 
verilir; fakat Genel Kurul kabul etmezse zaten söz 
vereceğim ve konuşmanızı yapacaksınız. 

Komisyonun bu konuda görüşünü rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayım Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Komisyonumuz, sayın üyelerin Tasarının tümü 
üzerindeki eleştirilerini dikkatle dinlemektedir. 

Sayın Bakanın Hükümet adına ve Sayın Komis
yon Başkanımızmda Komisyon adına yapmış olduk
ları açıklamalara biraz evvel eklediğim mülahaza-
'larla verilmiş olan önergelerin, maddelerin esasını 

i değiştirecek anlamda olmadığını tavzih etmiştim. 
I Esasen önergeler madde görüşmelerine geçildikten 
I sonra her haliyle Komisyona iadesi gerekiyor ise, 
I Yüce Kurulun kararı ile o prosedür takip edilmek 

suretiyle mümkün olabilecek bir husustur. 
I Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım tasarının tümü 

üzerinde büyük bir kısmıyla konuşmuş bulunmak
tadırlar ve Komisyonumuz henüz daha bunlara ce
vap vermemiş durumdadır. 

Arkadaşlarımızın konuşmaları hitama erdikten 
sonra Komisyonunuzca, Genel Kurula verilecek olan 
cevaplar karşısında Muhterem Genel Kurul kanaati
ni izhar edecektir, maddelere geçilip geçilmemesi 
yolunda bir karara varılacaktır. Bu sebeple arkadaş
larımızın vermiş olduğu bu önergeleri şu anda za
mansız ve alışılmış müzakere teamülüne de aykırı 
olduğu kanısındayım. 

I Görüşmek isteyen arkadaşlar görüşmelerine de
vam edebilirler. Bu konuda zannediyorum ki Hükü
met de müzakerelerin taraftarı bulunmaktadır." Biz 
cevaplarımızı Hükümet olarak ve Komisyon olarak 
verdikten sonra, Genel Kurulun vereceği karar bi
zim için iktiran edilecek bir karardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Yalnız maddelere geçilme sırasında böyle bir ko

nuyu karara bağlayamayız. Maddelere geçilmesi sı
rasında eğer Genel Kurul Maddelere geçilmesini red
dederse yasa reddedilmiş olur. Onun için, sizin ver
diğiniz açıklamayı anladım. Maddelere geçmeden ev
vel Başkanlık da bu konuda müsaade buyurursanız 

I Sayın Sözcünün görüşü istikametinde konuyu bir 
I sonuca bağlamak istiyor. Şöyle ki : 
I Söz isteyen Sayın Erginay'la Sayın Aydar var; 

bu iki sayın üyemize söz vereceğim. Bilahara Sayın 
Bakanla Sayın Sözcü de bu ana kadar yapılan ko-

I nuşımaları cevaplasınlar, ondan sonra Genel Kurul 
I tatmin edilmemiş olursa, bu durumda Komisyona 
I iadesi konusunu, önergeleri oylarınıza sunmak sure-
I tiyle bir karara bağlamış olacağız. 
I Bu itibarla Sayın Erginay buyurun rica edeyim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar-
I kadaşlanm; 
I Önümüzdeki Tasarı, bir arkadaşımızın dediği ka-
I dar, Anayasadan sonra en önemli bir kanun olarak 
I düşünülemezse dahi, muhakkak ki geçmiş birtakım 
I hataların, huzursuzlukların düzeltilmesi amacını da 
I güden bir kanun tasarısıdır, ben böyle düşünüyorum. 
I Gerçekten, bugün bu imar sahasında memleketi-
| mizde büyük bir huzursuzluk vardır. 12 Eylül'ün 
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amacı memlekete huzur getirmekti, anarşiyi kaldır- J 
maktı. Anarşi kalktı; fakat şimdi başka bir anarşi, 
bir imar anarşisini bırakmak doğru olmaz. Ben, bu 
bakımdan Hükümeti tebrik ederim* Bir tasarı geliyor 
ki, belirli bir huzursuzluğun ortadan kalkması için, 
eldeki imkânlara göre haklılık veya haiksızlığın belki 
birbiriyle temas ettiği yerlerde incelemeler yapmak 
suretiyle yarii bu hususları derin derin ele alma'k 
mecburiyetiyle bu Kanun Tasarısını getirmiş bulunu
yor. Gaye, huzursuzluğun kalkmasıdır. 

Gerçekten eskiden belediyelerin, özellikle parti
zanca hareketleri, biraz evvel temas edilen korkunç 
ruhsatlara da yer vermiştir. Rüşvetle; Belediye pa
rasız kallmış, memurun maaşını ödeyemiyor, kanun
suz ruhsat venmek suretiyle para almış ve memurla
rına maaş ödemiştir. Belediyelerin eskiden tepeler
den aldıkları bazı emirlerle gene kanunsuz ruhsat 
verdikleri de açıktır, biliniyor. Hangi sahada zaten 
bu memlekette kanun hâkimdi ki, imar sahasında 
da kanunun hâkim olmasını isteyebilelim? Eski dev
rin birtakım hataları bugün peyderpey düzelıvorsa, 
bu anlamda imar bakımından da bu düzensizlikleri 
ortadan kaldırmak herhalde bugünkü Hükümetin 
vazifesidir, bugünkü rejimin görevidir. 

Bu 'itibarla, bu Kanun Tasarısıyla ortaya tabiî 
bazı haksızlıklar gibi gözükecek haller de ortaya çı
kabilir; falkat genel anlamda bir belediye ve vatandaş 
çatışmasının ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. 
Belediyeler de bizardır binlerce vatandaş 'kapıların
da. İnşaat yarıda kallmış yahut başka bir şekilde dai
mî bir takip altında... «Elektrik ver» diyor, vermi
yor; «Su ver» diyor, vermiyor; çünkü kanunsuz ola- I 
rak inşaat yapılmış. Bir çekişmedir gidiyor, işte hu
zursuzluk zaten buradan doğuyor. Belediyelerin bu I 
anlamdaki şimdiki kanuna uygun torumu, eski devrin 
neticesinde ortaya çıkan hataların sonucudur. Bina
enaleyh, bugünkü tutum doğru olursa, esıki hatala
rın da aynen kabulü manasına gelecek değildir bu 
Tasarı. Maksadımız, eski haksızlıkların, eski kanun
suzlukların az çok düzeltilmesidir. Bu Tasarının ama- I 
c» bu. I 

İkincisi; bence bu Tasarı az çok bir 'iktisadî hu
zur da getirecektir. 

İnşaatın nasıl durgunluk halinde olduğunu bili
yoruz. Memleketimizde halen, itiraf etmek gerekir, 
piyasa ekonomimiz dardadır. Deflasyonist politika 
memlekette 'iktisadî hareketleri daraltmıştır, sıkmış
tır. Bugün esnafı, tüccarı, esıki devrin belki o kor- I 
kunç bolluğunun hasreti içerisinde de olsa, bugün
kü darlığı pek iyi karşıllamamaktadır. İş yok, işsiz I 
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çok, para darlığı var, bütçe açık ve bütçe kaynakları 
yetişmiyor; banka hareketleri kötü, özelikte ban
kerlerin bu memlekete verdiği zarar, iktisadî anlam
da büyük. Peki bu İmar Tasarısı bunları düzeltecek 
mi? Belki tamamen değil; ama bir defa iktisadî an
lamda hafif de olsa yeniden ortaya çıkacak işler do
layısıyla memlekette iktisadî faaliyetler biraz geliş
me yoluna girecektir, bir parça canlanmış olacaktır 
inşaat sektörü. 

Üstelik yarı kalmış olan binbir binanın bu Ka
nunla, ki binbir şekliyle hakikaten iyice tespit edilmiş 
olan hudutları içinde müsaade edildiği takdirde bu 
kez konut meselesine de az çok bir 'imkân tanıyacak
tır. Birçok binaları görüyorsunuz böyle tuğla hailin
de duruyor. Eğer bunlara imkân verirsek, az çok ka
nun hudutları içerisinde, o zaman konut meselesine 
de kısmî de Olsa bir yardımcı olacaktır bu Kanun. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bravo Hocam. 
AKİF ERGlNAY — Teşekkür ederim. 
Kaldı ki, kanunun tedvininde tamamen kapı açıl

mış değil, mesela Sayın Genc'in belirttiği gibi, kıyı
larda gayrî kanunî olarak yapılmış olan binalara ger
mi verilmiş, yol açılmış değil. Kanun onu önlüyor. 
Kusura bakmasın Sayın Komisyon, kendileri adına 
belki bir parça söylüyorum. Buradaki hükümler ana-
konularda zaten tahdit etmiş; başkasının arsasında 
ev yaptırana bile cezaî müeyyide getirmiyor, onun 
hakkını mahfuz tutuyor Kanun; yeter ki, o arsa sa
hibi muvafakat etsin, yani hiç olmazsa parasını al
sın. Bu itibarla Kanun, bu anlamda yeni birtakım 
olaylari'n çıkacağı hakkındaki düşünceye yer vermi
yor benim kanaatimce. Oldukça güzel düzenlemiş; 
ama bazı cümleler hatalı, onu da belirteyim. Bazı 
yerler Türkçe değil. Maddeleri gelince burada belirt
meye çalışacağız; ama genel olarak prensipleri itiba
riyle bu Kanunun memleketimize faydalar sağlaya
cağı açıktır. 

Uygulaması nasıl olur?.. Bugün bu Devlet, bu 
idare, olgun bir uygulama peşindeyse, onu yapabili
yorsa, bu Kanunu da o şekilde yapması gerekir ve 
yapacağına kaniim ben. Onun için, eski, kanunsuz 
ve serbest hareketlerin, hataların ortaya tekrar çıka
cağını düşünmemek gerekir; hele hele yeni Anayasa
mız da kabul edildikten sonra. 

Yalnız, kanun tekniği bakımından esaslarını iyi 
bulmakla birlikte; bazı hususları maddeleri gelince 
de söyleyeceğim, mesela cezaları, maliyeci olmakla 
beraber ben fazla buluyorum. Bu Kanundaki ceza 
hükümleri bana göre biraz ağır. Ruhsatları alacak-
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siniz; ruhsatların bilmem kaç misli ceza tahakkuk et
tireceksiniz... 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
muza göre metrekare üzerinden alınan cezaların bu 
Kanunla bir hayli yükseltildiği görülecek. 

«Efendim yapmasaydı...» diyebilirsiniz. Bir arka
daşımızın çok güzel belirttiği gibi, zaten bunların 
birçoğu kendi kaynaklarını ancak' zorlamak suretiy
le yapabildiği, başını içerisine 'Sokabileceği evi için 
(Ruhsatı alacağız onda şüphe yok) cezalı da aldığı
nız zaman, belki onu da yapamayacak, vazgeçecek 
ve işte o zaman büyük huzursuzluklar doğacaktır. 

O bakımdan, maddelerim müzakeresi sırasında da 
teklifte bulunacağım gibi, cezalar bakımından biraz 
müsamahalı olmalıdır. Bu Kanun af Kanunudur di
yorsunuz, üstelik ceza koyuyorsunuz. Yani, afla ce
zayı bir araya getirmek biraz zor. 

«Efendim yapmasaydı vaktiyle...» Evet, yapma
saydı; ama yaptı, yaptırdılar. Eskiden memlekette 
kanun hâkimiyeti yoktu ki, kendi kendine işler ya
pıyorlardı vatandaşlar. İhtiyaç bulunduğu hallerde 
yahut spekülasyon maksadıyla, karaborsacılık için, 
iktisadî çekişmeler, dalha doğrusu birtakım menfaat 
peşinde koşanların sorumsuz hareketleri, ister iste-

BAŞKAN — Değerli üyeler; 8 inci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Söz Sayın Aydar'da. Buyurun Sayın Aydaır. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değeri1! üyeleri; 
Sözlerime, Sayın Erginay'ın, «Türkiye'de huzu

run ikame edilmesi hususundaki gayretlerin 12 Ey
lül sonrası idareler tarafından fevkalade ciddî bir 
mesele olarak mütalaa edildiği» hususundaki kana
atine katıldığımı 'ifade etmek suretiyle başlıyorum. 

İnsanlar temel birtakım ihtiyaçlarını gidermek 
zorundadır. İnsanlığın gelişmesi istikam etinde, yeme, 
içme, giyinme ve nihayet barınma ihtiyacı, onları 

mez bu gibi halleri ortaya çıkardı. Simidi bunlara 
«Sen vaktiyle yapmıştın, şimdi cezanı da çek» demek, 
bana mülayim gelmedi. Aks'i takdirde bu 'Kanunun 
istihdaf ettiği gaye, kemaliyle tahakkuk etmeyebilir. 

Sayın Komisyonun bu konu üzerinde hassasi
yetle durmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu anlamda Heyetin vazifesi, eksik bulunan nok
taları tamamlamaktır. Re'sen başka yallara tekrar 
başvurup da, bunun Komisyona veya diğer komis-
yorilaira gönderilmesi, zannediyorum ki meseleyi kö
künden halletmez. Burada bizim de vazifemiz var; 
biz de büyükçe bir komisyon olarak bunun bazı ha
talarını düzeltiriz, teknik taraflarını ele alırız ve bir 
an evvel de bu Kanunu çıkarmak durumundayız 
zannediyorum* 

Hepinize saygılarla teşekkür ederim efendim. (Al
kışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Değerli' üyeler, oturuma 15 dakika ara veriyo
rum, 

Kapanma Saati : 16.35 

arayışlar içine 'sokmuştur. İlk çağlarda bir insanın 
hayvan postuna bürünüp kendisini dış etmenlerden 
koruması ve yine o vaihşi hayvanlardan korunmak 
için ağaç kovuklarına sığınması, tarihin bize getir
diği temel bir ihtiyacın modern Türkiye içerisinde 
nasıl halledilebileceği bilincimi de aşılamaktadır. 

«Çarpık kentleşme» dediğimiz olgu, Batıya naza
ran Türkiye'de siyasî tahrik meselesinin hızlandırdı
ğı köyden kente akımın bozuk bir görüntüsüdür as
lında. Çok partili demokratik hayata geçildikten son
ra, Türkiye'nin sanayileşme hızına paralel olarak de
ğil, siyasal anlayış hızına paralel olarak büyük kent
lerin çevrelerinde «teneke» denilen mahalleler, gece-

•>-•-<« 

ÎKtNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 
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kondu dediğimiz ve insanların temel ihtiyacına ce
vap. teşkil edebilecek, dört duvar, bir çatı ve bazen 
de penceresiz yapılarla karşı karşıya gelmişüzdir, 

Ankara'nın % 66'sı, İstanbul'un % 83'ü gece
kondu bölgesidir. Bu bir realitedir, Devletin resmî 
istatistikleri bunu açıkça vurgulamaktadır. Bu olgu 
karşısında, artan nüfusumuza paralel, vatandaşın 
gittikçe daralan iştüra gücü ve Devlet bütçesinden 
sosyal konut yapımına ayrılması gereken fonların 
yetersizliği, konut sorununu âdeta içinden çıkılmaz 
bir hale getirmiştir. 

ı«Huzur» dediğimiz zaman, bu temel meşelerin 
köklü biçimde çözümlenmesi lazım geldiği gerçeği
ni üzerine bastıra bastıra vurgulamak istiyorum. Fil
hakika, Türkiye'de imar mevzuatı vardır; gecekon
duları disiplin altına alabilecek bir Kanunumuz, be
lediye hudutları içerisindeki alanlarda imarı düzenle
yen Yasamız keza belediye hudutları dışındaki alan
larda yapılaşmayı disüplin altına alabilecek, önleyecek 
kanun maddelerimiz mevcuttur; ama bütün bunlara 
rağmen, bugün bir zaruret olarak Hükümet tarafın
dan hazırlanmış bir Tasarının Yüce Meclise getiril
miş olması bu var olan çarpık görüntünün çok öte
sinde, daha büyük bir mana taşımaktadır. Yüce Mec
lisin her üyesinin bu anlamı, Türküye'nin huzuru açı
sından dikkat nazarına alması lazım gelmektedir. 

Demin bir konuşmacı arkadaşım; belki sürçü li
sandır, ama ifade etmiştir; «Vatandaşa ders verme
miz lazımdır» demiştir. Hayır arkadaşlar, hayır Sa
yın Yüce Meclisin üyeleri, vatandaş bize ders vere
cektir. Biz vatandaşın, dozerleri götürüp başını sok
tuğu ve temel bir ihtiyacı olan konutunu başına yık
makla ona ders verme haddini kendimüzde görme
meliyiz. Zira 12 Eylül sonrası İdare, Türkiye'de hu
zurun bu alanda da gerçekleştirilmesi için âdeta Hü
kümete direktif vermiştür; bu problemi kökünden 
halledelim diye. Açık bir problem, *açık bir yara ve 
âdeta kangrenleşmiş bir yara, uzvumuzu alıp götü
recek bir yara ortada dururken, bu Kanun Tasarısı
nın görüşülmemek gibi bir durum içerisüne sokulma
sı gerçekten manidar olur. 

Olaya bir başka yönüyle de bakacak olursak; 
Türkiye'nin 7 Kasım'da kavuşacağı yeni Anayasa
sında tertip edilmiş mülkiyet hakkının huzuruna ka
vuşmak için bekleyen yüzbinlerce, milyonlarca va
tandaşımız vardır. Biz, temel ihtiyacını giderebilmek 
bakımından, böyle bir Kanunla onlara mülkiyet hak
kının kutsallığını tattırmak mecburiyetindeyiz. O ka
dar mecburuz ki, bunu yapmaya, o vatandaş artık 

«Benim de bir konutum vardır, ben bu yurdun öz evla
dıyım, burada oturma hakkına sahibim» demelidir. 
Bu bir atıfettir; ama hesaplı, kitaplı, geçmişte bıra
kılmış olan bir yarayı ortadan kaldıracak, tasarruf
ları silecek; ama arkasından da bir daha o beter ya
rayı ve tasarrufu ortaya getirmeyecek bir düzenle
medir. 

Bunun, Sayın Meclisin değeri üyelerinin kalbin
de! bir alev gibi tutularak, bir meşale gibi kullanıla
rak sahip çıkılması lazım gelen bir Tasarı olduğu 
inancımı ifade eder, hepinizi en derin saygılarımla 
selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Çakmakçı, küçük bir açıklamanız olacağı

nı söylemiştiniz; buyurunuz efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ülkemiz sorunlarının başında gelenlerden birisi

nin de bu imar kargaşası olduğu, daha evvel yapılan 
konuşmalardan ve bildiklerimizden ortada durmakta
dır. Şehir imar planlarının yapılmış veya onaylanmış 
olmasının, sorunu çözüme yetmediği Sayın Bakan ta
rafından açıklandı. Uygulamalardaki çeşitli faktörle
re bağlı düzensizlikler, şehirlerimizi oturulacak du
rumdan çıkarmıştır. 

Bu durumun husule gelmesinde vatandaşın suçu 
olduğu kadar, ilgili makamların da büyük suçu var
dır muhakkak. Planların uygulanamaması nedenle
rinden birisinin, kanımca plan müelliflerinin, bölge
nin şartlarını iyi değerlendirmeden sadece şehircilik 
nazariyelerinden hareketle planları yapmalarıdır. Düz 
cetvel koyup yollar çizmeleri veya yoldan iki üç 
metre yükseklikte ve başka irtibat yeri olmayan sa
halara otoparkların yapılması veya esen rüzgârlara 
göre yer değiştiren hareketli yolları hep planlarda 
gördük. 

Bir diğer sorun da planlarda çeşitli hizmetler için 
ayrılmış olan alanların 40-45 yıl el değmeden (Bunun 
örnekleri vardır, mübalağa değildir) durmasıdır, Va
tandaş, bu süre içinde kendi malına tasarruf edemez 
durumda kalmaktadır. Bu yerlerde herhangi bir inşaat 
talebi ile gelen vatandaşın karşısına imar planı çı
karılmaktadır. İmar Kanununun ilgili hükmü gere
ğince, müracaattan sonra beş yıl beklemek suretiyle 
ancak muvakkat inşaat ruhsatı verilebilmektedir ki, 
bu da vatandaşın bir yatırım yapmasını veya malına 
tasarruf etme imkanlarını önlemektedir. 

Bu nedenleri gözönüne alarak, imar planlarını 
yaparken kısa zaman içinde, örneğin 5-10 yıl dene
bilir, tatbik edilebilirliğini düşünmek gerekmektedir. 
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Bir de sit bölgesi olarak tarif edilen bölgeler so
runu vardır. Tarih zenginliği olan şehirlerimizin bü
yük bir huzursuzluk kaynağıdır bu bölgelerimiz, in
şaata hiç müsaade edilmeyen kısımları olduğu gibi, 

* bölgenin karakterini bozmayacak tipte inşaatlara 
müsaade edilen kısımlar da vardır bu sit bölgelerin
de; ancak, bu bölgelerde vatandaşın tasarrufunu çok 
zorlaştıran formaliteler de vardır. Bunlara çözüm 
getirmek, kolaylıklar getirmek gerekir. Hiç olmazsa, 
inşaata hiç müsaade edilemeyecek bölgelerin kamu -
laştırılması gerekmektedir. 

Aksayan bir yön de, şehir imar planlarının sa
dece belediye hudutları içinde kalan saha için yapıl
masıdır.. Gerçi, il hudutları dışında veyahut bele
diye hudutları dışında da mevzuatımız vardır; ama 
maalesef tatbik edilmemektedir; bu yüzden sahille
rimiz elden çıkmış bulunmaktadır. Karadeniz sahi
linde Samsun'dan doğuya doğru bir geziye çıktığı
nızda, il ve ilçe hudutlarının bittiğini, karayolları 
levhalarından takip edersiniz, bu saha o kadar kısa
dır ki, hemen yanındaki bölge plan içinde olmadı
ğından sağlıksız bir yapılaşma göstermektedir. Za
man gelip de bu sağlıksız bölge plan içine alındığın
da çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır ki, bu
nun büyük örneklerinden biri bugün Trabzon hava 
meydanı civarındaki yapılardır. 

Sahillerimiz bu yüzden hep güzelliğini kaybetmiş, 
elden çıkmıştır. Acaba, imar planları ilin coğrafi hu
dutları genişliğinde yapılamaz mı diyorum ve bu 
imar kargaşasına bir kısım da olsa, hal çaresi geti
recek olan bu yasanın, huzurunuza getirilmiş ol
masını takdirle karşılıyor ve getirenleri tebrik ediyo
rum, saygılarımı sunuyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın üyelere cevabı evvela Sayın Komisyon 

Sözcüsü verecek... 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECA1 BATURALP — Bazı vatandaşların, ken

di tapulu sahası üzerine gecekonducular tarafından 
yapılmış olan evler var, evcikler var, apartmanlar 
var. Bunlar, bu Kanunun kapsamına giriyor mu ve 
bunlar toprak sahibine mi ait olacak, yoksa üzerine 
mesken yapana mı ait olacak?.. Bir anarşik olay gi
bi gelmiş o sahaya oturmuş. Nasıl çıkartsın ö vatan
daş, Devletin yapamadığı, bundan evvelki kanun 
mevzuatını tatbik edene mani olunan bu yere o na
sıl sahip olsun?.. Olamamıştır. 

Şimdi, bu Kanun hangisine hak veriyor, bunu 
açıkça ifade edebilirler mi? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Seçkin, diğer sayın üyelere cevap verirken, 

Sayın Baturalp'in sorusunu da cevaplandırınız lütfen. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Yedi sayın üyemizin, çeşitli yönlerden eleştirmiş 
bulundukları ve bir kaç sayın üyemizin de vasıflan
dırırken, önemini belirtmeye çalışmak bakımından 
altını çizerek söylemiş oldukları bir ifadeyi tekrar 
ile söze başlamak istiyorum. 

Anayasadan sonra, Yüksek Kurulumuza gelmiş 
olan ve büyük Türk toplumunun, bir ifadeye göre 
12 milyon, bir ifadeye göre 20 milyonluk bir kesi
mini ilgilendiren bir Tasarının tartışmasını yapmak
tayız. Hiç şüphe yok ki, Hükümetimizce 13 ay evvel 
sevk edilmiş olan bu Tasarı, normal Tüzük prose
dürleri içinde gerekli komisyonlarımızda tetkike tabi 
tutulmuş ve rahatlıkla ifade edeyim ki, esas komis
yon olmak bakımından da Imar-Iskân, Bayındırlık 
Ulaştırma, Turizm ve Tanıtma Komisyonu olarak 
bizim Komisyonumuzda dört aylık bir süre, çeşitli 
dairelerle ve çeşitli belediyelerle, çeşitli bakanlıklarla 
gerek şifahî gerek yazılı, karşılıklı görüşmelerle hu
zurunuza getirilmiş olan ve Komisyonumuzun yeni 
teşekkül etmesi halinde de yeni Komisyon tarafın
dan takabbül edilmiş olan Tasarı olarak çıkmış bu
lunmaktadır. 

Konuya, arkadaşlarımın eleştirdikleri maddelere 
cevap vermeye girmeden önce, genelinde bir porte 
çizmekte fayda mütalaa ederek girmek istiyorum. 

Türkiye'de konut lafı edildiği zaman, karşımız
da belirli ve sorumlu bir bakanlık olarak Hüküme
tin İmar ve iskân Bakanlığını görmekteyiz. 21 yıl
dan bu yana devam ettirmekte olduğumuz planlı kal
kınma döneminin kitaplarını karşılaştıracak olur isek, 
bugün 50 milyona yaklaşan nüfusumuzun büyük bir 
kesiminin sağlıklı birer konuttan yoksun olduğu şek
lindeki rakamlarla karşılaşırız. Bu acı rakamları ma
alesef Komisyon Sözcüsü olarak tekrar etmek, gö
revim gereği bulunmakta. Kaldı ki, bu rakamların 
içinde yoğurulmuş ve 25 senesini vermiş olan bir bü
rokrat olarak da bir vicdanı sızımı ifade etmiş bu
lunmak durumundayım. 

Müsamahalı davranışınıza dayanarak ifade etmek 
isterim ki, bugün 1 milyon 600 bin diye takribi ra
kamla rakamlandırılan birim konut açığı, 1983'ten 
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itibaren her yıl 400 bin adet ilave edilerek bu raka
mı artıracaktır. Bugünden her birim konut açığında 
dörder, beşer kişiyi hesap edecek olursak, en rahat 
ifadeyle bugün Türkiyede sağlıklı konuta henüz ka
vuşamamış olan 9 ila 10 milyon insan olduğunu gör
mekteyiz. 

Bunun yanında bir realiteyi gözden uzak tutma
mak lazımdır. Anayasamızda yeni getirmiş bulun
duğumuz konutla alakalı madde, bugüne kadarki 
Anayasa maddelerinden daha açık, daha seçik dev
lete görevler yüklemektedir. Bütün bu mecburiyete 
ve inşallah referandum neticesinde kabul edildiği 
takdirde, bu Anayasa emrine rağmen bu devlet 60 
seneden bu yana bütün hüsnüniyetine rağmen ne 
yapmıştır diye düşünmekte fayda vardır. 

Arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin 59 uncu Yılını idrak ettiğimiz şu 

günlerde mesken olarak devlet (Görevli bankası da 
dahil) 68 bin konut yapmıştır. Biraz evvel bahsetti
ğim rakam* 1 milyon 600 bin konut açığı idi. Her 
yıl ilave edilecek olan rakam 400 bin diye ifade 
edilmekte. Bunların yanında plan kitaplarımızda ko
nut yatırımının yüzde 96 sının özel sektör tarafın
dan yapılabildiğini ve ancak yüzde 4 ünün ortala
ma olarak devlet tarafından yapılabildiğini belirle
mektedir. 

Bu vakıaları ve bu rakamları bir kenarda hafı
zalarda muhafaza ettikten sonra, önümüze gelmiş 
olan tasarı bir zaruretin ve bir mevcudiyetin sonucu 
olarak huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. Mem
lekete şamil olarak rakam verme imkanlarına Ba
kanlıklarımız da sahip olmamakla beraber bir fikir 
verebilir mülahazasıyla bundan 4,5 - 5 ay evvel İs
tanbul'da yapılmış olan bir İstanbul sempozyumu
nun konut sorunuyla alakalı olan konusuna ait bir-
iki küçük rakamları muhtevi satırından bahsetmek 
mecburiyetindeyim. 

«İstanbul'un nüfusu 4 milyon 870 bindir' denil
mektedir. Ülke toplam nüfusunun yüzde 10.60'ı İs
tanbul'da bulunmaktadır.. Yıllık nüfus artışı 195 bin
dir. Bu İstanbul'da bugün Resmî makamların kita
bı) toplam kaçat kat sayısı 549 biri küsur denilmek
tedir. Ben küsurdan vazgeçiyorum; 550 bin toplam 
kaçak kattan bahsedilmektedir. Asgari dört kişi otur
duğuna göre 2 milyon 200 bin kişinin İstanbul'da 
gece yatıp sabaha kadar elektriğini kaçak kullandı
ğını, suyunu kaçak kullandığını, ruhsatı olmadığını 
ve bütün bunlann yanında da yıllar sonra o kata 
sahip olabilmek için bütün varını yoğunu, herşeyini 

ister müteahhide deyiniz, ister arsa sahibine deyiniz, 
isterse kendisinin yapmış olduğu masraf olarak düş-
leyiniz, harcadığı şeklindeki bir vakıayı da gözden 
uzak tutmamak lazımdır. 

Bugün gelmiş olan bu tasarı, 2,5-3 seneden bu 
yana yurdun her köşesinde kaçak veyahutta ruhsat
larına aykırı yapılmak suretiyle devam ettirilmekte 
olan inşaatların durdurulması dolayısıyle bunların 
bir düzene sokulmasını amaçlayan tasarıdır. Biraz 
evvel verdiğim rakamları gözönüne alacak olursanız, 
bu insanlar en az iki seneden bu yana sıkıyönetimin, 
mülki idare amirliklerinin ve belediyelerin ciddi dev
let anlayışı içindeki takipleriyle maalesef huzursuz
luklarını devam ettirmektedir. Bu huzursuz kitle, 
birkaç gün sonra kendilerine konutla alakalı mad
deyi de içeren bir Anayasa için sandık başına gider
ken, Yüce Meclisin hiç bir politik amaç gütmeden 
ortadan olarak herşeyi objektif görmek suretiyle bir 
yıldan bu yana devam eden yararlı çalışmalarının 
bir örneğini daha sizlerden beklemektedir. 

Bu tasarıda sureti katiyede mülkiyet hakkına ria
yet edilmektedir, bu tasarıda sureti katiyede Hazi
nenin, devletin arazisinin yağmasına izin verilme
mektedir. Bu tasarı bütün bunlara riayet ederken 
yapılmış olan binaların yıkımına öncelik vermemek
tedir. Buna sarahaten ifade edelim ki, bu bir af an
lamına geliyor veyahutta gelmiyor şeklindeki müta
laayı herkes kendi takdirine göre yapsın. Ben Yüce 
Meclisin bir af anlamında kanun çıkardığı şeklinde
ki anlayışa katılmamaktayım. Ancak, bugüne kadar 
devletin olmadığı yerde bugün devletin olduğunu 
ispat etmek suretiyle hatalı olan yerleri tashih edip, 
plansız olan yerleri plana getirtip vatandaşı mağdur 
etmeyecek orta bir yolu bulduğu şeklindeki inancı
mı tekrar etmek isterim. 

Bu genel açıklamamdan sonra sayın 7 üye arka
daşımın çok değerli eleştirilerine kısa kısa cevap ver
mek istiyor ve hiç şüphesiz ki, bu başında yapmış 
olduğum konuşmanın önemi çerçevesinde Yüce Ku
rulun, kanunun maddelere geçilmesi yolundaki an
layışımıza katılarak oy kullanmasını istirham ede

ceğim. 
Sayın Zeki Yıldırım arkadaşım, bir sürçülisan 

olduğu kanaatındayım ki, «Formasyonu yetersiz ele
manlar tarafından hazırlanan tasarı» tabirini zan
nediyorum ki, bu tasarının Hükümetten geldiği şek
lindeki bir anlayışla kabul ettiğimize göre, teknik 
elemanlarımız için ki, bu teknik elemanlarımız, şim
di kabul edeceğiniz tasarıyı da uygulayacak olan 
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vefakâr, fedakâr bürokrat takımıdır, elbette ki, ku
surluları, kabahatlileri vardır, olmasaydı zaten böy
le tasarılar bu Yüce Meclise gelip yeniden konula
rın tashihi imkanları ve mecburiyetleri doğmazdı ve 
o kadrolara muhtaç olacağımıza göre ben o kadro
lar için kullanılmış olan bu ifadeyi bir sürçülisan 
olarak mütalaa etmek durumunda olduğumu altını 
çizerek söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü Sayın 
Komisyonumuz, muhterem arkadaşlarım, bu teknik 
arkadaşlarımızın vermiş oldukları izahların samimi
yetlerine, muteberiyetine- inanmak suretiyle Hükü
metten gelmiş olan ve çok dar kapsamlı mütalaa et
miş bulunduğumuz ve bu nispet Sayın Yıldırım'a ait 
olan bir nispettir, % 10-12 sini halledebiliyor şek
lindeki ölçüyü gene kendilerinin müsamahalı nispet-
leriyle % 50 ye çıkarmak imkanını bu teknik ele
manlarımızın çalışmalarıyla bulmuş olmaktayız. 12 
ila 20 milyon vatandaşı ilgilendiren ve bir tek 
İstanbul Belediyesi için 50 milyar lira gelir sağla
yacağından bahsetmiş bulundukları bu yasa bun
dan evvelki imar ve iskân Bakanlığının çıkartmış 
olduğu yasalara, hele bahsedildiği gibi, en son çı
karılmış olan yönetmeliğe sureti katiyede benzeme
mektedir. Zaten bu tabiri ben kendilerinden öğren
dim. O yönetmeliğin adını da «Tecviz yönetmeliği» 
diye kendileri koymuşlardı. Bu yasa bir tecviz ya
sası değil, sureti katiyede arazilere hudutlandırma 
getiren, parsellendiren, gerektiğinde ruhsatını başın
dan veren, gerektiğinde başında ruhsat almasına rağ
men iskân imkanını bulamayana iskân imkanı yara
tan ve bütün bunların yanında mutlaka bir başıboş
luk varsa yıkılmasını dahi emreden çok kesin bir 
yasa durumundadır. 

«Siyasî iktidarların yan müdahaleleri çarpıklaş
tırmayı kolaylaştırmıştır» Buyurdular. 

Kendileriyle beraberiz ve zaten istical edişimizin 
ve Yüce Kuruldan da bu yasanın maddelerine ge
çilmesini kabul etmelerini rica edişimizin altında ya
tanı da budur. Tekrar rica ediyoruz, bu kabil yasa
ları seçimlerle gelen meclislere bırakmayalım arka
daşlar. 

Ekonomik ve Siyasal gücü olan ve olmayan va
tandaşlar şeklindeki bir tefrik ile yasamızda sureti 
katiyede böyle bir noktadan hareket edilmek sure
tiyle bir maddeleştirme olmadığını temin etmek is
terim. 

Kendilerinin Komisyonumuzda vazifeliyken Ko
misyonumuzun da bilgileri altında tipik misal olarak 
İstanbul Belediyesinin çalışmalarını tetkik için ayır-
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mış bulundukları zamanlar için Komisyonumuzda 
defalarca kendilerine teşekkür ettik. Bu kürsüde Ko
misyonumuza yapmış bulundukları katkılardan do
layı Komisyon adına, Komisyonumuzun bilgisi da
hilinde yapmış oldukları çalışmalar için tekrar şük
ranlarımı sunmayı vazife bilirim; ama % 12 nispe
tini peşinen belirtipte «% 88 in durumu ne olacak
tır» şeklindeki bir anlayışa, beni mazur görsünler, 
katılamamaktayım. Şundan katılamıyorum; çünkü 
kendilerinin de dahil oldukları çalışmalarla en az 
belirlemiş oldukları nispet dahilinde % 50 sini hal
letmiş olduğumuz kanaatindeyiz. Biz, kaldı ki, bu 
nispetin çok üstündeki bir nispetle bu yasa imar 
mevzuatına aykırı yapılar konusunu halletmektedir. 
Bunun nispetini tabiî belirlemek; % 70 dir, % 80 
d ir demek için, konuşmamın başında da belirlemiş
tim; Bakanlığımız da dahil hiçbir yerden bu kadar 
net cevabı alabilecek kadar henüz dokümante olmuş 
bir bürokrasi köşemiz bulunmamaktadır. 

«Eksik ve yanlışlıklardan kurtarılabilir, düzeltile
bilir» şeklindeki temennilerini, burada önergeleriy
le ve diğer arkadaşlarımızın önergeleriyle Komisyo
numuz şükranla karşılayacaktır. Elbette ki, getirdi
ğimiz tasarıda bizim bakımımızdan müdafaası müm
kün olmayan hatalar varsa Genel Kurulumuzun ir-
şatlarıyla bu hususu rahatlıkla tashih etmemiz müm
kün olacaktır. 

Sayın Abbas Gökçe, «Zamanında plan, program 
içinde çalışılsaydı bunlar olmazdı» dediler ve «Ge
cekondu doğdu» dediler. 

Evet, dedikleri doğrudur; ama gecekondunun do
ğumunun sadece plan, programla bağlanmaması ge
rekeceği kanısındayın; çünkü Türkiye son 25 sene
den bu yana geçirmiş bulunduğu bir'sosyo ekono
mik dönemden sonra bir gecekondu mevzuu çıkmış 
olmasına rağmen bu gecekonduların da Avrupa an
lamındaki gecekondular olmadığını bilecek kadar 
da bilinçli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü, 
hükümetler, geçmiş hükümetler bunları zaman za
man teşhis etmiş ve bunlar üzerine yürünmüş, gej 

rekli kanunlar çıkarılmış, önleme bölgeleriyle ala
kalı mevzuat tedvin edilmiş ve görülmüştür ki, Tür
kiye'deki gecekondular bir Paris'in dış mahallele-
rindeki gecekondular değil, Türkiye'nin patlama ha
linde olan bir sosyo ekonomik kalkınmasının gereği 
olan yeni bir şehirleşme türü olarak çıkmıştır. El
bette ki, gönül bunları daha sıhhî kamu hizmetleri
nin daha çok gittiği yerler olarak görmek ister; ama 
bu tasarı bir kalemde bunların «Gecekondu» keli
mesi içindeki anlayışı içinde yıkımlarını da amaçla-
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mamaktadır. Bunlara da bir çözüm getirmektedir. 
O çözümle tapuyla değil, muhafazalarıyla alakalı ola
rak bir çözüm getirmekte ve devlete de bazı görev
ler vererek onları da zaman içinde meşrulaştırmayı, 
zaman içinde medenî birer şehir haline getirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Buyurdukları gibi, kendilerinin tabirleriyle «Or
tada ölü vardır; kaldırmak gerekiyor» diyorlar. Ben 
bu kadar vahim görmemekteyim. Komisyonumuzda 
konuyu bu kadar vahim değil, biz ortadan bir has
talık olduğu kanaatindeyiz; bu hastalığın tedavisiyle 
alakalı bazı reçeteler getirmekteyiz ve yürekten ina
nıyoruz ki, çok detaylı gibi görünen Kanun Tasarı
mız ilgilenenler tarafından yakından tetkik edildiği 
zaman bugüne kadar çıkarılmış olan bu konudaki 
kanunların en net, en açık, en objektif hükümlerini 
taşımaktadır. 

Sayın Kamer Genç, Anayasadan sonra önemli 
bir tasarıyı bu şekilde; bazı hususlarda kullandıkları 
kelimeleri mecburen kullanmak zorunda kalacağım. 
Bilfarz, bir gecekondularla alakalı maddeleri, pek 
üzerinde durmamak kaydıyla planlara aykırı yapıl
mış olan yapılarla ilgili olarak, sonsuz kat yapıla
cak, İstanbul Boğazındaki hikâyeler, tek katı affe
derken, yola tecavüz kabul edilirken, Kurtboğazı 
misali gibi ifadelerle konuyu şehirleşmenin dışında 
bazı kat spekülatörlerine hizmet eder anlamda ele 
alındığı şeklinde anladıkları gibi anladım. Yanlış 
anladıysam özür dilerim. 

KAMER GENÇ — Aynen öyle, o manada söy
ledim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRÎ SEÇKİN — O mana
da söylediniz. Doğru anlamışım. 

O zaman, izinleriyle açıklayayım. Komisyonumuz 
gecekondularla alakalı olan hususlarda hangi ölçü
lerle hareket etmişse, beş katlık yere 15 kat yapıldığı 
zaman ki, bugünkü duruma da aynı ölçü içinde mü
talaa etmiş ve 15 katın beş katından fazlası olan 10 
katında oturan vatandaşı herhangi bir gecekonduda 
oturan vatandaştan ayırt etmemiştir. Devlet, imar 
planlarının gereği olarak bugüne kadar orada 5 kat
tan fazla inşaata müsaade edilmez derken, 15 kata 
kadar çıkmış bulunduğunu şu tarafsız Meclisinizin 
zamanında tespit etmiş isek, biz 10 katının yıkılması 
yerine, 10 kata meşruiyyet getirmeyi ve fakat bun
dan sonra sureti katiyede o planı bozmamayı amaç
lamış bulunmaktayız. 

Kurtboğazı için bir misal getirdiler. Bilmiyorum, 
kendileri belki özel olarak tetkik etmişlerdir. Yalnız 
bizim elimizdeki bilgilere göre, (Eğer demek isteniyor 
ise) biz iki seneden bu yana, yani şimdiki idarenin 
içinde bulunduğu günden bu yana bilfarz Kurtboğa-
zında ruhsatla yapılmış olan binanın yanında ruhsat
sız yapılmış olan binayı da gördük. Ona ruhsat veren 
zihniyetin hangi sebeplerle verdiği şeklindeki bir an
layışı bugün muhakeme etmek durumunda değiliz. 
Biz herhangi bir suretle şu Meclisin anlayışı içinde 
mevcutlara hal çaresini bulabilmek şeklindeki bir va
zifeden hareket ettik. O sebeple, Kurtboğazının bir 
veyahutta iki yanına yapılmış olan binalardan bahse
dilirken, birbirine 3 metre mesafedeki iki binadan bi
rinin imar ve iskân ruhsatlı olduğunu, birinin ruhsat
sız olduğunu tahayyül edememekteyiz. 

KAMER GENÇ — Hepsi ruhsatsız Sayın Seçkin. 

BAŞKAN — Sayın Genç; rica edebilir miyim, 
lütfen Sayın Sözcünün konuşmalarına müdahale et
meyiniz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRI SEÇKİN — Bu sebeple, 
getirdiğimiz Tasanda bu kabil yerler için ilgili daire
lerin muvaffakatlerinin alınması ve ondan sonra on
ların ruhsata bağlanmış addedilmesi şeklindeki hü
kümlere yer verdik. 

Zannediyorum yanlış tespit etmedim, süratli not 
tutarım, bir tabirleri, «Vatandaşa ders verelim, hur
da malzeme değeri üzerinden kamulaştıralım.» şek
lindeydi ve arkasından, «Gecekonduları kastetmiyo
rum, üç katlı yere yedi kat yapılmış olanları kastedi
yorum, Devletin varlığını ispat edelim.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaten bundan iki sene evvel Devletin yokluğu 

ispat edildi. Biz bu Tasarının Komisyonumuzda bu 
kadar teferruatlı olarak ele alınmasında, Devletin 
varlığının ispatı şeklindeki bir anlayıştan hareket et
tik. 

Kıyılar konusunda tarafımızdan verilmiş olan 
önergelerimiz okunduğu zaman zannediyorum ki ba
zı tereddütleri giderilmiş olacaktır, o sebeple onlara 
dokunmak istemiyorum. 

Görüşmelerinin bir yerinde demektedirler ki, «Fen 
koşulları aranırken, yalnız sağlık koşullarıyla iktifa 
edilmektedir.» Getirdiğimiz maddeler tetkik edilecek 
olursa, zannediyorum bu konu o kadar rahatlıkla 
«fen koşulları aranmıyor» şeklindeki bir anlama gel
memektedir. 
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Sayın Uyguner arkadaşımız, «Genel hatlarıyla 
ihtiyaca cevap veriyor. Sadece, ıslah ile ilgili olma
yıp, ıslahı mümkün olmayanlar için hükümler zayıf 
kalmıştır.» buyuruyorlar. Dokundukları bazı husus
lar imar Kanununun 6 ncı maddesinde zaten bulun
maktadır. Değerlendirme sonucu itibariyle buraya 
ayrıca almaya lüzum görmemiş bulunmaktayız. 

«Ruhsatı usulsüz verenlere herhangi bir suretle 
bu Kanunda bir rücu hali nazarı dikkatimi celp et
medi.» dediler yanlış anlamadımsa. Zaten İmar Ka
nunumuzun 58 inci maddesi yürürlükte bulunduğu 
için buraya ayrıca bir hüküm koymaya lüzum gör
medik. Ruhsatı usulsüz verenler için mevcut mevzuat 
gerekli cezaları getirmiştir. Biraz evvel bir arkadaşı
ma cevap verirken değindiğim üzere biz gelmiş olan 
tasarının kapsamını genişletirken, mevcut kanunların 
vermiş olduğu imkânları burada tekrar etmekten 
mümkün olduğu kadar çekinmiş bulunmaktayız. An
cak, Komisyon olarak çok dikkat ettiğimiz husus, 
kapsamını genişletirken diğer kanunlarda verilmiş 
olan yetkilerin kullanılacağı varsayımından da hare
ket ettik. Sayın Uyguner arkadaşım da kabul eder
ler ki, kanunlar pek tabiîdir ki aynı derecede say
gınlık hallerini devam ettirirler. 

Akif Erginay arkadaşımızın, «Kanunsuz ruhsat 
vererek bu dönemlere geldik» derken kullanmış bu
lundukları kelimeyi bu kürsüden tekrar etmekten utan
maktayım. Biz zaten böyle bir sıkıntıyı Komis
yon olarak önümüzde bir vakıa olarak gördüğümüz 
için, gelmiş olan Hükümet Tasarısını kapsam itibariy
le dar bulduğumuzdan genişletmek zaruretini duyduk 
ve bundan sonraki dönemlerde çok rahat olarak po
litikacıların elline mümkün olduğu kadar affa yara
yacak hususlar bırakmamaya dikkat etmeye çalıştık. 
Nitekim, Sayın Komisyon Başkanımızın Kanun ta
sarısının takdimi sırasında yapmış oldukları görüşme
ler sırasında da belirledikleri üzere, bakanlıklarımız
da olan değişiklikler dolayısıyla hükümet anlayışla
rını Komisyonumuz günü gününe takip etmiş ve bu 
Tasarının bazı maddelerimi esasına itaalluk etmemek 
suretiyle değiştirmek zaruretini duyan Komisyonu
muz, vermiş bulunduğumuz önergelerle daha tahkim 
eder hale getirmiş bulunmaktadır. Dediklerine bütün 
ıstırabımızla katılmaktayız; fakat biz bu Tasarının 
çıkması ahvalinde o ıstırabın büyük bir nispette dine
ceği kanaatindeyiz.. 

Cezaların fazla bulunması mevzuuyla alakalı olan 
hususunu (Tabiî takdir şahıslarıyla ilgilidir) ifade et
mekten sıkıntı duymaktayım, öyle bir toplumdan gel

dik ki muhterem arkadaşlarım; eğer öyle bir toplum 
olmasaydı zaten 12 Eylül olmazdı diyorum. Kelimeyi 
mecburen kullanmak durumundayım, maddî menfaat
lerin çok fazla çalıştığı dönemlerden geldik. Maddî 
menfaatlerin çok fazla çalıştığı dönemlerde iddia edi
lemez ki, bugün kaçak dediğimiz katlarda oturan kim
selerin hepsi kaçak olduklarını bilmiyor değillerdi. 
Yapanlarıyla beraber «Belki biliyorlardı» diyebili-
yorum ancak, çok hafıif tabiriyle, «Büyük kısmıyla 
biliyorlardır» demek için belki geldiğimiz günlerin 
şartlarını hatırlamak lazım gelecektir kanaatindeyim. 
O sebeple, bu cezalar mutlak surette bilinerek yapıl
mış olan bazı kabahatların, atılmış olan bazı adım
ların karşılığı diye mütalaa edilmiştir ve bütün bun
ların yanında da konuyu bir değerlendirmeyle alacak 
olursa «Şükürdür ki, iki senedir bu kabil usulsüzlük
ler yapılmıyor» diye böyle bir varsayımdan hareket 
ediyoruz, iki sene, üç sene evvel bağlantısını yapmış, 
dairesini almış, hatta içine girmiş, iskânını alamamış 
olan bir vatandaşın bugün, o tarihte veyahut da on
dan evvelki tarihte almış olduğu dairenin bedeliyle 
(kıyaslanmayacak ka'dar bir kıymetle kendisli zaten 
huzursuz olarak oturmaktadır; artan bir kıymetle. Bu 
artan kıymetin bir kısmını da devlete intikal ettirdiği 
takdirde de huzur payını ödemiş olacaktır kanaatin
deyiz. 

Sayın Zeki Çakmakçı arkadaşımız «İlgili makam
ların suçu vardır» dediler, Doğrudur arkadaşlar, za
ten ilgili makamların suçu olmasa vatandaşların suçu 
olmaz. İlgili makamlar görevlerini yapacak olsalar 
vatandaş suç işleyemez. O kadar aşikâr ki, biraz evvel 
yalnız istanbul için vermiş olduğum rakam istanbul 
nüfusunun yarısına yakın rakam. Bu yarışma yakın 
rakamın kontrol elemanları tarafından kontrol edil
memelerinin «Suç» kelimesinden başka tavsifi müm
kün müdür?.. Ama biz bu Tasarıda, sureti katiyede 
bir muhasebe yapmak anlayışı içinde bulunmamakta
yız. Biz, istanbul nüfusunun yarısına yakın olan kıs
mının bu Tasarıyla huzura kavuşacağını, birer tapu
ya 'kavuşacağını, gecekonduda ise, muhafazasına ka
rar verileceğini ve bundan sonra da sureti katiyede 
ruhsatsız bir inşaata müsaade edilmeyeceği şeklinde
ki bir anlayıştan hareket ederek Komisyon olarak 
genişletmiş bulunmaktayız. 

Sayın Baturalp'in kendi sahalarına ev yapılmış 
olan kimselerin Kanun kapasamına girip girmedikleri 
şeklindeki münferit sorularına cevap; Giriyor, buna 
mahsus maddelerimiz vardır. Vatandaşın diğer bir 
vatandaşın arsasına tecâvüz ötmek suretiyle yapmış 
bulunduğu binanın genel plan çerçevesi içinde yıkı-
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mına müsaade edilmeyecek seviyede ise, bedelini ve 
öbür vatandaşın uğrayacağı zararları da ödemek kay
dıyla muhafazasına müsaade eden maddemiz vardır. 
Bütün bunların yanında bir anlaşmazlık olduğu tak
dirde, muhakeme yollarını açmış bulunmaktayız. Alı
nacak olan 'kararlar gene maddî ve tecavüzî anlamda 
mutlak surette hukuk mercilerinden tescil edilmek 
kaydıyla halledilecek olan hükümler halindedir. 

Bu açıklamalarım muvacehesinde, Yüce Mealisin 
önünde yüklü bir program olacağını da düşünen Ko
misyonumuz, arkadaşlarımızm yapacakları irşatlar ve 
bizi yönlendirecekleri önergeleriyle getirilmiş olan Hü
kümet Tasarısını genişleterek tekabbül etmiş olan 
Komisyonumuz, konunun Yüce Meclisten görüşülmek 
suretiyle kabulünü istirham eder. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçicin. 
Sayın Bakan, lüzum yok değil mi; arzu ediyor mu

sunuz?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Sayın Başkan, Komisyon kâfi miktarda cevap 
vermiştir- Yalnız genelde İmar-İskân Bakanlığı hakkın
da genel yanlış bir 'kanı vardır, İmar-İskân Bakanlığı 
görevini yerine getirmemek şeklinde bir kanı vardır. 
Bu yolda da tenkitler olmuştur. Eğer müsaade edi
lirse ben bu noktada 'birkaç bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Sayın Balkan, değerli üyeler; 
Kanun Teklifi, sizlerin de bildiğiniz gibi, yak

laşık bir yıl geriye gitmektedir ve Kanun Hükümetçe 
buraya getirilmiştir. Komisyonda büyük bir nispette 
benim bakan olmamdan önce görüşülmüştür. Bu ne
denle Komisyon hakiki manada Kanunun sahibi duru
munda olmuşlardır ve kendileri de bunu burada ver
dikleri cevaplarla benimsediler. 

Kanun büyük bir 'boşluğu doldurmak için çıkarıl
mıştır ve ülkede büyük sorunlar vardır. Ben, özel
likle bu sorunların ortaya çıkışında İmar - İskân Ba
kanlığıyla iglili ortaya konulmuş bazı görüşleri ce
vaplandırmak işitiyorum. 

İmar - İskân Bakanlığı hakkındaki kanı, genel ola
rak vazifesini yerine getirmeyen bir bakanlık olarak 
kamuda oluşmuştur. Bunu, ben de hissetim ve bu
nu her zaman duyuyorum. Yalnız bu Bakanlık, 1.700 
belediyeyle, ülkenin her köşesindeki kıyı şeridiyle, 
ülkenin her köşesindeki araziyle buralardaki imarla ya
kın ilgilidir ve burada menfaat ilişkileri yardır. Bir 
kişinin sahasına 4 kat mı verildi, 10 kat mı verildi; 

bu bir menfaat sağlamaktadır. Dolayısıyla valtanldaş de
vamlı olaralk daha fazlasını alabilmek arzusu içinde
dir. Bu arzu yerine gelmediği takdirde de devamlı 
olarak tenkit etmektedir. Bunu unutmamamız gere
kir. Kıyıda, herhangi bir kıyı 'bölgesinde kurulan bir 
kooperatif, ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, 
«Burada bir kooperatifin kurulması yerinde değil
dir, burada bir sahil şeridinin kullanılması yerinde 
değildir» dendiği zaman, hiçbir zaman plan anlayışı 
hâkim olamamaktadır; çünkü vatandaş orayı almış
tır, orada muhakkak bir şey inşa etmeyi-düşünmek
tedir. Bu bakımdan bu Bakanlığın çalışma sahası de
vamlı olarak başkalarının menfaatlerine dokunur şe
kildedir ve bu menfaatlere dokunma yerine göre ba-
zan kanunî olmuş yahut da çoğunlukla kanunî olmuş, 
yerine göre de arkadaşlarımın dile getirdiği gibi, bazı 
belirlenmeyen nedenlerle, bazı menfaatler nedeniyle 
reddedici olmuştur. İşte bu nedenlerden dolayı vatan
daş gözünde bu Bakanlık devamlı tenkit edilen bir 
bakanlık durumundadır. Ben de aranızdan gelmiş bir 
kimse olarak, bu yanlış kanının bazı yüzdelerle haklı 
tarafları olsa dahi, bir nebze ortadan kalkması için 
bazı bilgileri vermeyi istiyorum. 

«Bu Bakanlık imar planlarını tasdik eder» dedim 
arkadaşlar. Aynı şekilde şehirlerin kanalizasyon pro
jelerini, içme suyu projelerini, elektrik projelerinin bir 
kısmını tasdik eder; fakat hiçbir kimse bu Bakanlığa 
yanlış bir kanalizasyon projesini tasdik ettiği için ten
kit etmez. Hiçbir zaman içme suyu projesi yetersiz 
olduğu için hiçbir kimse bu Bakanlığı tenkit etmez; 
çünkü 'buradaki menfaait toplumun menfaatiidir; ama 
ıbir yol geçirirken, geçirilmiş yolun geçtiği sahaların 
tümü; bir yeşil saha belirlendiğinde yeşil saha sahibi 
genellikle bu Bakanlığı devamlı olarak tenkit eder. 
Bu Bakanlık bir yerden yol geçirecektir veyahut da 
geçirilmiş planda. Esasen planı biz yapmıyoruz, 
belediyeler yaptırttırıyor. Bursa örneğinde de sa
yın arkadaşımıza bilgi verdim. Yıllarca Bur
sa Belediyesi bizim ou sahaya gidip çalış
mamıza müsaade etmemiştir. Bursa'daki Nazım Plan 
Büromuzu ancak 1978 - 1979'lu yıllarda kurabilmişiz-
dir. Belediyeler genellikle her türlü yetkinin kendi el
lerinde kalmasını istemektedirler. Bakanlık bunu mev
cut yasalarla onların elinden alamaz. Belediyelerin 
kime imar planını yaptıracağı, kime içme suyu pla
nını yaptıracağı, kime kanalizasyon planını yaptıra
cağı yasalarla belediyelere verilmiştir. Eğer beledi
yeler «Bunu biz yaptıracağız» dedikleri takdirde ko
nu belediyelerdedir ve İmar İskân Bakanlığı ancak 
şartnameyi tasdik ederken şartnamedeki maddelere 
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balkar; ama sonunda 'konu kiltlettdiği anda hemen 
imar iskân Bakanlığı akla gelmektedir. 

Örnek olarak, bugün basına aksetmiş olan Kay
seri imar planı uygulaması kitlenmiştir, sorunlar çık
mıştır. Çünkü, o zamanki belediye «Bunu biz ken
dimiz yaptıracağız» demiştir; fakat bugün Kayseri' 
dem kopup gelen vatandaş, imar - İskân Bakanlığını 
«Sorunu çöz» diye sorumlu addetmektedir. 

imar - İskân Bakanlığının durumu çok kritiktir. 
imar - iskân Bakanlığı 1700 köşeden gelen 1700 tane 
vatandaşın sorununa çözüm bulmak durumunda
dır, ama bu soruna çözüm bulurken kendi
nin yapmadığı projeler hakkında fikir yürüt
mek durumundadır. Belediyelerden 1700'ünün 
1400'ünde belirttiğim gibi, teknik eleman yoktur. Ben 
de bir esnaf oğluyum, seçilmiş belediye başkanı b'ir 
esnaf camiasından çıkabilmektedir. Orada hiçbir tek
nik eleman yoktur, gereğinde planda olan üç katlı 
yerlerin altı kat yapılmasına, sekiz kat yapılmasına göz 
yummaktadır ve neticede imar anarşisi doğduğu va
kit buradaki sorunlara cevap verecek hükümet temsil
cisi 1700 belediye adına imar - iskân Bakanlığıdır. 

Bu Bakanlık, Sayın Uyguner'in belirttiği gibi, bun
ları yapan müsebbipler hakkında hemen hemen hiçbir 
şey yapamamaktadır. Her ne kadar imar Kanunun
da suçlulara ne yapılacağı belirtilmiş ise de, dile ge
tireyim Bakanlığın yapacağı yöntem, uygulayacağı 
yol, gideceği yol şudur : Bir imar baltasını bulduğun
da bir müfettiş gönderir. Müfettiş raporunu hazırlar 
gelir, belediyeler içişleri Bakanlığına bağlı olduğu için 
konuyu içişleri Bakanlığına aksettirir, içişleri Bakan
lığı da bir müfettiş gönderir. O da bu hatayı benim
serse, içişleri Bakanı ile imar - iskân Bakanı bir ara
ya gelirler. Yeniden ikisi birer müfettiş gönderirler. 
Bu müfettişler de konuyu müşterek suç olarak be
nimserlerse, ikisinin mahkemeye sevk edilebilmesi için 
Lüzumu Muhakeme Kanunu diyebileceğimiz bir Ka
nun gereği konu Danıştaya gider. Danıştay da bun
ların mahkemeye şevkine karar verirse, kişi mah
kemeye sevk edilir; ama üzülerek belirteyim ki, bu
güne kadar 'bu yolla cezalandırılmış ne bir belediye 
baştanı, ne de bir belediye teknik elemanı vardır. Bu
nu belirtmekte fayda umuyorum. 

Saym arkadaşlarım; 
1700 belediyeye mektup yazdık, sorunlarını sorduk. 

Bu dönemde, 12 EylüTden sonraki dönemdeki bele
diye başkanlarının verdiği cevapları bugün sabah Büt
çe Komisyonunda bir rapor olarak dört madde ha
linde sundum. Bunlardan birisi de şudur : Belediye 
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başkanları, hizmetlerini yeterli olmadığı veya değişti
rilmesini istediği personeli (ki, bu personel bizimle il
gili personel, teknik elemandır) Belediyeler Kanununa 
göre başka bir yere ıtayin edememekten şikâyetçidirler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugün ülkemizin herhangi bir yerinde bir belediye

ye girmiş teknik eleman (Bu bizim tasdikimizle tayin 
olur) veya bir belediyeye girmiş olan bir memur 
başka hiçbir yere tayin edilememektedir. Kendisini 
suçlu olarak bulsanız dahi, eğer görevden alınmaya
cak kadar suçlu ise, pasif bir göreve getirilmektedir 
ve devirler değiştikçe pasif görevdekiler de aktif gö
reve gelmektedir. Dolayısıyla bir belediyeye giren bir 
mühendis 30 yıl o belediyede kalabilmektedir ve 
böylece her türlü uygulamayı 30 yıl boyunca istediği 
gibi kanun ve nizamlara göre, Sayın Uyguner'in be
lirttiği gibi mi veya başka arkadaşlarımızın belirttiği 
gibi uygulayabilmektedir. 

Bir ülkede bir belediyenin elemanı yerinden de-
ğiştirilemezse, o şehirde planlar yerine göre uygulan
mamaktadır. Belediyenin teknik elemanları genellikle 
o beldenin çocuklarıdır. En azından (Kendilerini suç
lamak istemiyorum) yakın arkadaşlık ve aile ilişkileri 
içindedirler ve bu nedenle de projelerin uygulanma
sında sorunlar vardır. Ben bunları çok açık dile ge
tiriyorum. Çünkü, 1 700 belediyede doğan her sorun 
benim Bakanlığımı, dün görev yapan başka bakan
ları, bugün de beni suçlamaya sebep teşkil etmekte
dir. 

Arkadaşlar; 
Belediyelerin durumu da ayrıca iç açıcı değildir. 

Çıkarılmış olan Belediyeler Kanunu yeterli miktarda 
parasal imkânlar getirmemiştir. Belediyeler planlar
daki gösterilmiş sahaları kamulaştıramamaktadırlar. 
Biraz evvel bir arkadaşım dile getirdi, «40 yıl bo
yunca bu sahalar durmaktadır» denmiştir. Bunun hu
kuksal açısını ben burada tartışmayacağım, hukuk 
açısından bu mümkün müdür, değil midir bunu daha 
geniş olarak hukukçular cevaplandırabilirler; ama 
bir şehrin imar planı hazırlanırsa, bir kasabanın imar 
planı hazırlanırsa bunun geçeceği yollar kamulaştı-
rılamazsa, bunun bölgesine konmuş yeşil sahalar ka-
mulaştırılamazsa bu şehirlerde imar planı uygulama
sı mümkün değildir. Bunun da sorumluluğunu bil
mekte fayda var. Belirttiğim gibi, bana Bakanlığıma 
bu sene 1 700 belediyeden sadece 400 ünden kamu
laştırma için projeler gönderilmiştir. Diğerleri düzen
leme faslından para istemiştir. Düzenleme faslından 
7,6 milyar, kamulaştırma faslından 4 milyar; toplam 
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11 milyar istenmiştir. 11 milyara karşı, Bütçedeki 
miktar 670 milyondur. Bunun da sorumluluğunu bil
mek gerekir, yani belediyelerin bu konuda başarısız 
oluşlarının nedenlerinden birisi de budur. 

Bunu da dile getirdim, yani plan yapmak yeterli 
değildir, planların uygulanmasını sağlamak gerekir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Sorunlar çok yönlü, ben bu sorunların bir kıs

mına kısaca cevap vermek istedim. İmar-lskân Ba
kanlığının uygulamalarında büyük eksiklikler vardır, 
bunu vurguluyorum. Yerine göre aylarca cevap ve
rilmemiş konular vardır, bunları tespit ettim, ilgili
ler hakkında tahkikat yaptım, gereğinde bunların hız
landırılması için önlemler aldım; ama arkadaşlar ya
pılan imar planlarında hiçbir ülkede yapıldığından üç 
ay sonra revizyon için istekte bulunulmaz. Bakana
ğa geldiğim gün 15 Temmuz itibariyle bütün mü
racaatlar çıksın dedim. 1 Eylül geldiği vakit tekrar 
bir ilin belediyesinden 45 gün içinde 26 tane proje 
değişikliği teklifi gelmiştir. Burada yapılan planları 
yaptıran belediyelerin günlerce incelemesi gerekir. 
Planların o şehrin isteklerine uygun olup olmadığı
nın tartışılması gerekir. Yapılan bu değildir. Belediye 
meclisleri bununla görevlendirildiği halde, belediye 
meclisleri onu tetkik etmemektedirler ve şunu demek
tedirler, «Nasıl olsa istediğim revizyonu tmar-tskân 
Bakanlığına yaptırabilirim, planı biz tasdik edelim 
gitsin, istediğimiz kadar revizyon dilekçesi göndere
lim» demektedirler. 

Burada büyük sorun yatmaktadır arkadaşlar. Bir 
imar planı, tahsil etmiş olduğum Hannover Şehrinin 
imar planı, harpten sonra 1948 de yapılmış ve 50 yıl
lık bir süre için hazırlanmıştır. Daha sonra şehir met-
ropolitan bir şehir havasına kavuştuğu için, 1975 de 
proje 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde revize 
edilmiştir. Bizim şehirlerimizin de imar planlan böyle 
yapılmadığı müddetçe ne bu 'Bakanlık, ne bu Bakan
lıkta çalışanlar bu tenkitlerden kurtulamazlar. Esa
sında Belediye Kanununun, imar Kanununun yeniden 
elden geçirilmesi gerektiğine inanıyorduk. Bunu Ko
misyonda dile getirdik, Komisyonda düşüncelerimizi 
sunduk; fakat geniş kapsamlı bir kanun değişikliğini 
gerektirdiği için, Komisyon bunun ayrıca incelen
mesi gerektiğini bize bildirdiler. 

Ben, Bakanlığım ile ilgili tenkitlere bir nebze 
cevap vermek istedim. Hiçbir zaman tenkitleri red
detmiyorum, tenkit edilecek taraflarımız çoktur; Yal
nız şu hissî üzerimizden atmamız gerekir : «İmar ve 
İskân Bakanlığına gittiğimizde muhakkak istediğimiz 

yerine gelmelidir...» Böyle olduğu takdirde, İmar 
ve İskân Bakanlığının tasdike veya bunları inceleme
sine lüzum yoktur. Burada bir yanlış anlayış vardır; 
herhangi bir meselesi reddolunan vatandaş, doğrudan 
doğruya Bakanlığı suçlamaktadır. Belediyeler de ge
rektiğinde yerinde halledebilecekleri konuları, İmar 
Kanunundaki bir maddeye dayanarak hiç görüş bil
dirmeden Bakanlığa göndermektedirler ve özellikle 
geçmiş dönemlerde, siyasî dönemlerde (Biraz belki bu 
Yüce Mecliste bu ifade uygun düşmeyecek) topu de
vamlı olarak İmar İskân Bakanlığının bahçesine at
maktadırlar. 

Bunun ışığında biz, bu kanunlarla ilgili değişiklik 
tekliflerimizi getireceğiz. Yüce Kurulun bize destek 
olacağını tahmin ediyoruz. O bakımdan ben kısa 
bilgi vermek istedim. Bunları arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Akkılıç'ın bir 

sorusu var, lütfeder misiniz?.. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Mecli
simizin sayın üyesi bugünkü Bakana verdikleri ce
vaplardan dolayı teşekkür ediyor ve kendisini kutlu
yorum. 

Bu Kanun Tasarısı çok önemli bir sorunun halli 
için huzurunuza gelmiştir. Tasarının tarihine baktı
ğımız zaman, kendisi zamanında sevkedilmemiş oldu
ğunu ve 2 Ekim 1981 tarihini taşıdığını görüyoruz. 
O tar'ihte, bu Tasarı Meclise sevkedildiği zaman, bü
tün vatandaşlar, kanunlara aykırı olarak yapılacak 
bütün binaların ya da inşaatların affedileceğine inan
mışlardı. Ben aslında buradan, Sayın Bakanıma değil; 
fakat sayın bürokratlara sormak isterim : Acaba, bu 
kanun gizli olarak çıkarılamaz mıydı?.. Çünkü, tah
min ediyorum ki, o günden bu güne kadar yapılmış 
kanunsuz inşaatların sayısı, son 15 yılda yapılan ka
nunsuz inşaatların sayısından daha fazladır belki. 

Soracağım ikinci soruyu kendileri cevapladılar. 
Belediyelerle İmar ve İskân Bakanlığı arasındaki 
mevzuat çelişkisi için yapılacak çalışmaların çabuk
laştırılmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Akkılıç'ın sorusuna cevap vermek biraz 

güç. Yasıaların ne şekilde yapılacağı ve ne şekilde ge
tirileceği ve ne şekilde görüşüleceği bellidir. Haklı-
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dirîar; aradla geçen her gün bile yerine göre yenli baş
langıçlara sebep olmaktadır; fakat kanunların hazır
lanışının, Hükümette görüşülmesinin ve buraya ge
tirilmesinin kendisine göre bir metodu vardır. Belki 
kendilerinin arzu ettikleri haklı bir istektir; ama di
ğer taraftan da yöntemler ve metotlar bellidir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Genc'in bir tezkeresi var; son sözü ister

ler. İçtüzüğümüzün 59 uncu maddesine göre Sayın 
Komisyon ve Sayın Bakanın konuşmalarından sonra 
son söz üyenindir. Bu edenle buyurun Sayın Genç. 

Sayın Genç, konuşmanız kısa olursa memnun 
oluruz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında son sözü almak diyetinde değildim. Yal
nız, Sayın Komisyon Sözcümüz burada birtakım me
selelere temas ettiler. 

Sayın arkadaşlar, biz bir kanun çıkarıyoruz. Bu 
Kanunu çıkarırken de bu Kanunu gerçek yönleriyle 
bilmemiz lazım. Birtakım problemler nedeniyle bu
rada sorulan sorulara verilen cevapların gerçek ol
ması lazım. Eğer gerçek değil de birtakım dolaylı 
yollarla olaylar veya sorular cevaplandırılmaya çalı
şılırsa, o zaman bu konu anlaşılmadan Meclisten ge
çer ve sayın üyeler veya ben, o konuda sıhhatli bir 
sonuca ulaşamayız. 

Sayın Sözcü arkadaşımın kişiliğine büyük saygım 
vardır, kendisine daima hürmet duyarım; ancak bi
zim konuşmalarımıza karşın burada vermiş oldukla
rı cevap, hiçbir zaman konu ile ilglili değildir ve ko
nunun yabancısı olan bir kişinin ağzı ile cevap veril
miştir. Kendisinden özür dileyerek bunları söylüyo
rum. 

ıBurada konu cevaplandırılırken bir de şu husus 
göz önünde tutulmalıdır : Burada bir imar affını gö
rüşüyoruz; imar affının kapsamı nedir, affedilmek 
istenen nedir, burada müdafaası yapılan nedir?.. Bu
rada, gecekonduları affediyormuş gibi bir izlenim 
yaratılmak suretiyle, çok büyük suiistimale elverişli 
veya aslında af konusu dışında bırakılması gereken 
inşaatlar af kapsamına alınıyor beyler... 

l«Biz, imar planında 5 kata müsait bir yere, 15 
kat yapan bir kişinin yaptığı bina ile bir gecekondu
yu aynı vasıfta görüyoruz.» dediler. Sayın Sözcü, 
eğer bu sözü Komisyon Sözcüsü olarak imar plancı
larının bulunduğu bir toplantıda söylese idi, o imar 
plancıları o toplantıyı terkederlerdi. 

Sayın arkadaşlar, imar planının bir anlamı var-
d'ır. îmar planı kafadan atılan rakamlarla yapılmaz. 
îrnar planı yapılırken; ona göre kanalizasyon yapılır, 
ona göre su şebekesi yapılır, ona göre diğer tesisat 
yapılır, imar planında, bir semtte 5 katlı bür binaya 
göre yapılmış bir kanalizasyonu, suyu, elektrik tesi
satını siz ihmal edip de, orada 15 katlı bina yaptınız 
mı, o zaman o şehirde anarşizm doğar, o şehirde be
lediye hizmetlerinden vatandaşım yararlanması imkâ
nı kalkar. Bizim ortaya koyduğumuz, müdafaa et
tiğimiz husus bu. Bu adamları niye af kapsamı içine 
alıyoruz; bir sebebi var mı?.. «Devlet bunu kontrol 
etmemiş, biz buna 'imar affını tanıyalım, bundan son
ra da önleyelim.» deniyor. Ne ile önleyeceksiniz?.» 
Mademki bu güne kadar önleme imkânınız var idiy
se, 5 katlı yapı yapılması gereken yerde 15 kat ya
pan vatandaşa bugüne kadar engel olmadınız da, 
bundan sonra hangi teşkilatla veya hangi kuruluşla 
man'i olacaksınız?.. . 

Bu konuda Hükümet gayet makûl bir tasarı ge
tirmiş. Yani, ihmal veya hata işleyebilecek kişileri 
af kapsamına almış; fakat Komisyonumuz o kadar 
geniş konulan af kapsamına almış ki, af konusuna 
girmeyen kısımlara 5 'inci maddede az ve kısa bir şe
kilde değinmiş, ondan sonraki imara aykırı bütün 
şeyleri affetmişler. Ben, «sebep ne?» diyorum; biz 
burada bunun sebebini sorduk. 

Ben, «Vatandaşa ders verelim.» derken, ders veril
mesini kastettiğim kişi imar anarşistidir. Sokak anar
şistini yakalıyorsunuz, getirip yargılayıp idama götürü
yorsunuz; imar anarşistine af getirerek, mükafatlan
dırıyorsunuz... Bu bir çelişki değil midir?... 

Sayın Seçkin, «Ben Kurtboğazı'nı bilmiyorum.» 
dediler ve arkasından da «Efendim, yanında bir tane 
ruhsatlı vardır, onun yanında ruhsatsız yapılan bir 
yapıya da ruhsat verelim.» buyurdular. Kurtboğazında 
yapılan yapıların hepsi ruhsatsızdır Sayın Sözcü. Bun-

• ların yıkılma sebebi de şudur beyler; Ankara'nın iç
me ve kulanma suyunu Kurtboğazı Barajı veriyor. 
Bu evler Kurtboğazı Barajına kanalizasyon artıkları 
attıkları için bu evlerin yıkılmasına karar verilmiştir. 
Yarın, bu kanalizasyonun bu baraj suyuna katılması 
sebebiyle, Ankara'ya bir bulaşıcı hastalık gelir ise, 
bunun sorumlusu kim olacaktır?... Burada birtakım 
hususların müzakeresini yapıyorsak, bunları bilerek 
yapalım. 

Af Kanun Tasarısını getirmişler, diyorlar ki, «Bu 
af kapsamına bağlı olarak Türkiye'de 12 milyon kişi
nin bu konu ile ilişkisi vardır.» Peki; 12 milyon kişi-
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nin getirdiği özel problemi, idarenin hangi elemanı ile 
çözümlersiniz siz?... Elinizde kaç tane memur var?... 

Yine ilk konuşmamda değinmiştim; 1978 yılında 
bir İmar Affı Yönetmeliği getirdiniz, bir kat verdiniz, 
ön bahçeye tecavüz etmeyen,, yan bahçe ve arka bahçe 
tecavüzlerini imar affı kapsamına soktunuz. Şimdi ar
tık 1978 - 1982; biraz müsaade edin de beş, on sene 
geçsin yani. Niye illa, imara aykırı yapılmış yapıları 
affediyorsunuz?... 

Yine izah ettim, İstanbul Boğazında, sit alanı için
de; yani bizim en tabiî ve tarihî hazinemizin bulundu
ğu İstanbul Boğazında kaçak inşaat yapılmaktadır 
beyler. Bu Tasarı ile - yasalaşırsa - bunu da affediyo
ruz. Dedik ki, İstanbul Boğazında adam on tane dai
re kazanırsa, elli milyondan beşyüz milyon lira eder. 
Peki 500 milyon lirayı bu vatandaşa hangi amaçla ve
riyorsunuz?... Bunu, bir gecekondu, yani başım soka
cak, on metre karelik gecekondu yapan insanla nasıl 
aym düşünceye tabi tutup da, «Gecekonduları affedi
yorum» izlenimi içine girerek bir Kanun Tasarısını ge
çirmeye çalışıyorsunuz?... 

Her şeyi açık açık dile getirelim de, Yüce Meclis 
neye karar verirse versin. 

MEHMET AYDAR — öyle bir yaklaşım yok. 
KAMER GENÇ — Efendim; Kanun Tasarısı tu

rada. Tabiî, maddesi geldiği zaman hepsini görüşece
ğiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir de Side'yi, Kemer'i ele alalım. Bunlar Türkiye' 

nin, hatta dünyanın güzelliklerini taşıyan tabiat par
çalarıdır. Burada bazı kişiler ruhsatsız yapı yapmış
lardır. Mesela Side'ye, Dünya 'Bankası kaç senedir 
milyonlarca dolar kredi vermiştir, ama şart olarak şu
nu ileriye sürmüştür; demiştir ki «Siz buradaki bu ev
leri temizlerseniz, burada bir turistik şehir yapılması 
için size alt projelerini yapacağız, turizm kredisini 
vereceğiz.» Fakat Devlet, bırakın buradaki yapılaş
mayı önlemeyi, üstelik kaçak yapı yapılmış, bunları 
ondan sonra bu af kanunu ile affediyoruz, yarın veya 
öbürgün de devlet bir turizm programı uygulamaya 
kalksa bu defa da bunlara büyük paralar vermek su
retiyle kamulaştırma yoluna gidecektir. 

Şimdi, böyle, devletin geleceğini ipotek altına ala
cak kanunlar nasıl buradan geçer?... Ben bunun karşı
sındayım. Eğer illa bir imar affı çıkarılması isteniyor
sa, çok sınırlı; gerçekten ihtiyaç sahihi vatandaşın ba
şını sokabilecek zarurî bir gecekondusu gibi veyahat 
da daha önce, 12 Eylül'den .evvel birtakım tarlalar alı
nıp parselleniyordu, şüyulandınlmak suretiyle satılıyor

du ve vatandaş oradan başını sokacak bir ev alıyordu, 
işte o gibi şeyleri bunun kapsamına alalım; ama böy
le büyük kazançlara bağlı faaliyetleri de bu af kap
samı içine koyduğumuz zaman, bunun ne hukuk ne 
de af felsefesiyle bağdaşır sonucu olamaz. Bu olsa 
olsa milletin kesesinden birtakım hibelerde bulunmak 
olur. 

• Bu itibarla, diyoruz ki, getirilen af kapsamı, ne 
muhteva itibarıyla, ne idarenin sahip olduğu teşkilat 
itibarıyla, hatta hiçbir yönüyle bu kanunu uygulamak 
mümkün değil. 

Sonra, birtakım şeyleri bu kanun kapsamından 
kesinlikle çıkarmamız lazımdır, İstanbul Boğazını, Si
de'yi, Kemer'i çıkarmamız lazımdır. Yani, böyle tu
ristik önemi olan birtakım yerleri biz mecburen af kap
samı dışına çıkarmak zorundayız. Gerçi Sayın Ba
kanımız konuyu gerçekten çok iyi izah ettiler; İmar 
planlarının tasdikini, belediyelerin bu planları sık şık 
değiştiranesiıûden bahsettiler Sayın Bakanım, Bakan
lığınızın 1978 senesinde çıkardığı bir genelge var, di
yorsunuz İti; «İmar planı değişikliği beş sene geçme
dikçe teklif edilmesin.» buna rağmen, eğer belediyeler 
daha tasdik anındaki bir planın tadili için geliyorlarsa, 
talepleri kaibul etmeyin. Hem genelge yayımlamışsınız 
ve diyorsunuz ;ki, «Bir imar pilanı tasdik edildikten 
sonra beş sene geçmeden değiştirilmez.» Sonra, imar 
planları ıhakkıyla yapılmıyor ki efendim. Veriliyor bir 
özel buraya büyük bir şehrin imar planı, ondan son
ra şehir imar plancısı gidiyor, icabında birtakım bü
yük suiistimaller oluyor; onun arazisini alıyor, yeşil 
saha için plan esaslarına göre bir plan-düzenlenmiyor 
ki. Gerçekten yeşil saha nerede olması lazım, hükü
met konağı nerede olması lazım, vergi dairesinin ye
rinin nerede olması lazım; bunun bir analizini yapmı
yor, toprağın jeolojik incelemesi yapılmıyor, gidiliyor, 
icabında heyelan sahasında çok katlı binalar yapıyor, 
arkasından bina kayıyor ve İmar ve İskân Bakanlığı 
ile belediye vatandaşa tazminat ödemek zorunda ka
lıyor. 

Yani, bunllar büyük problemler, büyük problem
leri çok gentiş düşünerek çözmek lazım. Ama bu imar 
affı; yani sizin Bakanlığınızın teşkilatı başka - işleri 
bırakırsa ve ilki seme de bu işle uğraşsa, bu kanun 
kapsamına aldığınız - gerçi ıben bu konuda her hangi 
bilgi sahibi değilim de, yalnız burada ifade edildi -
12 milyon tek, »tek vatandaşın problemini çözemezsiniz. 
Projesini mi inceleyeceksiniz, statik hesaplarını mı in-
celeyeceksiniz, yani nesini inceleyeceksiniz?.. Bunlar 
çok büyük problemler. Peki biz buraya getirdik bu 
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affı, vatandaş da geldi bu sene beş katlı kaçak b'ir 
bina yaptı ve dedi ki, «Ben af kanunundan önce 
yaptım.» Ne ile kanıtlayacaksınız?.. Hakikaten af ka
nunundan önce mi yaptı, sonra mı yaptı? bunu ne ile 
kanıtlayacaksınız?.. 

Eskiden bir gecekondu affı getirilmişti, orada 
şöyle bir 'hüküm vardı; diyordu ki, «Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hava 
fotoğrafları çekilecek ve bu hava fotoğraflarına göre 
uyuşmazlıklar çözümlenecek.» 

Yine, Ek 7 - 8 inci maddeyle ilgili getirilen bir 
yönetmelik var. Onun 12-01 inci maddesinde, yine 
kıyılarda kaçak yapılan yapıların da bu hava fotoğ
raflarıyla çözümleneceği ilkesi benimsenmiş; ama şim
di getirilen bu af yasasıyla, yani zannediyorsunuz ki, 
bütün bunların envanteri yapılmış, elinizde belli, bu 
hemen yürürlüğe girer girmez bütün ruhsatsız yapıları 
tespit etmişsiniz, «Bundan sonra ruhsatsız yapılacak 
yapıları af kapsamına koymayız.» diyorsunuz. Ben ke
sinlikle buna inanmıyorum. 

Sonra kaldı ki, 6785 sayılı İmar Kanununun 6 ncı 
maddesi sarih; Diyor ki, eğer bir yapı ruhsatsız yapıl
mışsa, idare bakacak, ıslahı mümkün müdür değil 
midir? Islahı mümkün olmadığı takdirde yıkacak bu
nu. Yani bu problem devam edecektir. Devam eden 
bir probleme çözüm getirirken, kanunsuzlukları teşvik 
değil, onlara prim vermek değil, kanunsuzlukları özen
dirmek değil, onları bir yerde kesip atmak lazımdır. 

İmar anarşizmini nasıl önleriz?.. İlk konuşmamda 
dedim 'ki; ruhsatsız yapılmış, imara aykırı; İmar pla
nında üç kat yapılması gereken yere beş kat yapmış
sa, iki katını hurda değeri üzerinden kamulaştıralım 
ve o malzeme hurda değerinden de o binanın yapıl
ması için idarenin yapması gereken masrafları ten
zil edelim, o kadar parayı bina sahibine verelim, o 
binayı devlet alsın ve oraya da bir levha asalım; «Bu 
bina imara aykırı yapıldığı için devlet tarafından bu 
şekilde kamulaştırılmıştır.» Ancak müteahhidi bu şe
kilde zarara sokarsak, müteahhit için caydırıcı ola
bilir. 

Sayın Hükümetimiz bir teklif getirmiş, diyor ki, 
«Bundan sonra kanuna aykırı ruhsat verenler, kaçak 
inşaat yapanlar, ruhsat verilmesine sebep olanlara üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.» Siz bu hük
mü uyguladığınız zaman, Türkiye'de hiç kimse ne 
ruhsat verir, ne de kimse doğru dürüst yapı yapar. 
Çünkü memur «Acaba ben bu ruhsatı doğru mu ve
riyorum, yanlış mı veriyorum; kardeşim ben sana 
ruhsat vermem. Bunun üç aydan bir seneye kadar 

cezası var, ben niye ceza yiyeyim?» der. Yani bunu 
uyguladığı takdirde, artık bundan sonra ruhsat verme 
imkânı da kalmaz. 

Onun için konunun bu kadar çok yönlü tarafı var. 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz «kısa konuşacağım» 

vaadiyle geldiniz. Rica ediyorum. Tabiî, kesmek iş
itemiyorum, süre tahdidimiz yok, ama hatırlatmada 
fayda gördüm. Toparlarsanız memnun olurum. 

KAMER GENÇ — Efendim, kısa konuşuyorum 
zaten, toparlıyorum. 

Konunun çok yönlü tarafı var, çok iyi incelemek 
lazım. Bundan sonra birtakım kanunları getirirken en 
ince teferruatına kadar tetkik etmek gerek. Sonra bü
yük problemler çıkar, o kanunu ikinci bir kanun ta
kip eder, o kanun da birtakım çıkmazlar meydana 
getirir ve problemler olduğu gibi kalır, memleket bir 
keşmekeşe doğru gider. 

O bakımdan benim amacım, konuyu biraz da
raltalım; mümkünse Hükümet teklifini inceleyelim; bu 
kadar fazla kişileri af kapsamına almayalım; zorunlu 
da değil efendim. Yani adam, zamanında kanuna ay
kırı hareket etmişse, ne diye biz bunları affedelim?.. 
Kanuna riayet etsin herkes. 

O bakımdan, Komisyona getirilen af kanununun 
uygulanabilirliği yoktur; faikat Hükümet teklifi bana 
göre daha makuldür. 

Sonra beyler, biz anayola bir metre tecavüz eden 
yapıyı affediyoruz. Yani ön balhçe mesafesine bir 
metre tecavüz... 

Gene, komşu mesafesi 3 metre öteki binadadır, 3 
metre sizin binanızdadır. Ne oluyor?.. Altı metre olu
yor. Komisyonumuzun getirdiği yeni af kanunu ile 
bunu bir metreye indiriyoruz. Yani, «Adam balko
nundan karşıdaki balkona atlasın» diyoruz. Bu olmaz. 
Yani Türkiye'nin şartlarını bu kadar ihmal edip de 
böyle birtakım kanunlar getirilmez. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sabrınızı 
aştım, saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Saym Genç. 
Evet Sayın Seçkin... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, izin verirseniz cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Efendim, 
Yüce Kuruldan özür dilerim, «Son söz milletvekilinin-
dir» şeklindeki eski teamül, zannediyorum ki, Kanun 
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Tasarısı görüşüldük/ben sonraki b(ir konuyla ilgili ol
ması lazım. Bir yanlış anlamam varsa özür dilerim. 
Bu süratle öğrenmiş oldum, yalnız... 

BAŞKAN — Yok, bütün görüşmelerde. Mevzuatı
mızı okursak son söz bütün görüşmelerde üyenindir. 

BAYINDIRLIK, ULA§fTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Her safha
da mı?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — O zaman 
Başkanlığın Komisyonumuza vermiş bulunduğu söz; 
Komisyonumuzun her zaman söz akabileceği şeklin
deki hükme istlinat eder. 

BAŞKAN — Alaıblirsiriiz, sizden sonra son söz yine 
doğabilir. ı 

Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Çok teşek
kür ederim. 

Efendim, arkadaşımın dokunduğu hususlarda, 
Hükümetimizin getirmiş bulunduğu Tasarıyla, Ko
misyonumuzun yeniden 'kaleme almak suretiyle, alı
şıldığı tabirle, kapsamını genişleterek huzurunuza ge
tirdiği Tasarı üzerindeki eleştirilerini, belirli bazı mak
talara teksif ettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Muh
terem arkadaşım «5 kat yerine, 15 kat yapılmışsa» 
gibi bir tabir kullandılar ve gecekonduların; ifade
lerini kullanırken, biraz evvelki konuşmamda 'da be- I 
lirlediğitn gibi, bu gecekondulara özel bir yer ver- I 
mek suretiyle, illâki 5 inci kattan sonraki 10 katın I 
yıkılması şeklindeki bir anlama aldılar. Hatta bir I 
yerde hurda değerinden allinması gibi; özür dilerim, I 
ben bunca yaşa 'kadar, bu içinde yaşadığımız rejim- I 
ler içinde böyle bir alım satımı ne gördüm, ne de I 
uygulanabilir ciddî bir devlet atılımı diye kitaplarda I 
okumadım, hiçbir rejimde de olduğunu zannetmiyo- I 
rum« I 

Şimdi, o şekildeki bir kamulaştırmanın, tabiî ne I 
fayda getireceğini bilemediğim için tam cevaplamış I 
durumda olamayacağım. Ancak, genişletmek sure- I 
tiyle takdim etmiş bulunduğumuz Tasarıda; İstanbul' I 
dan demin misal verirken, 549 bin kaçak kattan bah- I 
sedMiği zaman, bunlardan 208 bin adedi gecekon- I 
du tarifine girenler idi. Demek ki geri 'kalan 300 I 
küsur bin adedi de, arkadaşımın tahayyül ettiği, 5 1 

kat yerine 15 kat yapılan, belki de her katta 4 dairesi 
olan, 6 dairesi olan apartmanları ilgilendirmektedir. 
Biz bunların da bu imar mevzuatına aykırı mevzuat 
içinde sayılmak suretiyle ruhsata bağlanmalarının 
usullerini getirmekteyiz. Elbette ki, cezalarıyla ge
tirmekteyiz, elbette ki, biraz evvel dediğim gibi,-mül
kiyet hakkına tecavüz edilmemesi kaydıyla getirmek
teyiz, elbette ki Devletin, Hazinenin arazisine teca
vüz edilmemesi kaydıyla getirmekteyiz ve elbette ki 
sağlık şartlarına uygunluğu kaydıyla getirmekteyiz. 

Biraz evvelki konuşmamda belirttim, «En büyük 
misal İstanbul'dan gelmektedir» dedim, istanbul'da 
37 - 38 belediye bilahara çıkmış olan bir kararla lağ
vedilmiş ve bir tek İstanbul Belediyesine bağlanmak 
suretiyle tek belediye sahası olmuştur.. Bu 38 bele
diyenin her birinin kendisine göre uygulamaları bu
lunmuştur. Bu uygulamaların altında neler yattığınım 
dedikodusunu ve tartışmasını hiç bir suretle yapmak 
istemiyoruz. Eğer yapmaya kalkışacak olursak, za
ten 12 Eylüle geliş sebeplerini tahlil etmiş oluruz. 
Bunlar hepimizce malum olduğuna göre, biz bugün
kü vakıanın tashihiyle alakalı bir komisyon vazife
sini taşımaktayız. 

Bir misal getirdiler ve bendenizi de belki o ko
nuyu bilmediğim şeklindeki bir zehap ile noktayı 
nazarlarımı teyit etmek istediler; ama kendilerine ra
hatlıkla ifade edeyim ki, bu kürsüden verilecek olan, 
bilhassa Komisyon adına verilecek olan cevaplar, 
hiç şüphesiz ki mutlaka sıhhatli cevaplar olması zo
runluluğu terbiyesini taşımalıdır. 

Kurtboğazı'nın üzerinde yapılmış olan binalardan 
bir kısmınım inşaat ve iskân ruhsatı vardır, yanıba-
şındaki bimaman imşaat ve iskân ruhsatı yoktur. Konu 
Kurtboğazı mevzuu değildir. Bilmiyorum sayın arka
daşım Kurtboğazı'yla neden ilgilidir?.. Çünkü, bi
zim 'tarihimizde Kurtboğazı yok; ama misal olarak 
getirdilerse, gayet rahat olarak ifade edeyim ki, ora
da inşaat ruhsatı ve bilahara da iskân ruhsatı alın
mış olan binalar vardır ve yanında da bahçe mesa-
fesiyle'3 metre aralığı vermiş olup, iskân ruhsatı ve 
inşaat ruhsatı almadan yapılmış olan bina vardır. 

Şimdi biz diyoruz ki, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığıma müracaat edilsin; oradaki ruhsatlı bina 
nasıl ruhsat almışsa, sağlık koşulları nasıl tespit edil
mişse, bu ruhsatsız binanın da metrekaresine şu ka
dar bin lira, ruhsat harcına şu kadar kat ceza ve
rilmek suretiyle, sağlık bakımından sakınca yoksa, 
ruhsatı verilsin. Yine biz ilave ediyoruz; «Bununla 
da yetinilmesin, Devlet Su İşlerine gidilsin, oradaki 
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sulamayla alakalı planlamayı bozuyorsa, bu binaya 
hiç ruhsat verilmesin, yıkılsın» diyoruz. 

Biz, gelen Tasarının amacını net olarak belirle
dik. Ne «5 kat yerine yapılan 15 katın fazla 10 katı 
yıkılsın» diyoruz, ne de İstanbul'da ,208 bin gece
kondu yıkılsın» diye bir ifademiz var. Biz bunların 
tümünün muhafazasının gerektiği fcanaatmdayız; ye
ter ki özel mülkiyete tecavüz almasın, Devletin Ha
zinesine ve tasarrufu altındaki araziye tecavüz olma
sın, yeter ki Devletin ilgili mercilerinin müsaadesi 
alınsın, yeter ki getirdiğimiz yasaklamaların içine 
girmesin. O yasaklamalar da, biraz evvel arkadaşım 
«rSit bölgeleriyle alakalı olarak diye» misaller ge
tirdiler, onları da biraz dikkatli okuyacak: olurlarsa, 
bunların 1 inci sınıf olanlarına sureti katiyete mü
saade edilmemektedir, diğer sınıftakiler için müsaa
delerini de ilgili Kuruma, Yüksek Anıtlar Kurumuna 
bırakmak suretiyle cevaz verelim diyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Gözden uzak tutulmaması lazım gelen bir husus 

var; 2 seneden bu yana Türkiye'de ciddi bir devlet 
yönetimi hüküm sürmektedir. Bu usulsüzlükler, bü
tün bu çatışmalar ve çelişkiler 12 Eylülden evvelki 
dönemlere ait olan çelişkilerdir. Tasavvur buyuru
nuz ki, istanbul gibi belediye hudutları içinde bir 
vali 2 milyon 200 bin kişinin uykusuz gece geçirdi
ğinden bahsediyorsa ve orada kaçak kat olduğundan 
bahsediyorsa, bunun da 12 Eylülden evvelki tasarruf
larla ilgili olduğu varsayımından hareket ediyorsak, 
bu Yüce Meclisin ortadan bir ıkararlla, politikacılar 
gelmeden bu konuyu çok rahat olarak halletmesi ge
rekir kanısındayız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Değerli üyeler; biliyorsunuz hem Sayın Bakanın, 

hem de Sayın Komisyon Sözcüsünün konuşma ve 
açıklamalarından evvel Sayın Peköz ve Sayın Genç 

birer önerge vermişlerdir. Bu açıklamaların ışığı al
tında Sayın Peköz, önergenizde ısrar ediyor musu
nuz?. t 

ATALAY PEKÖZ — Arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Bu önerge ile Tasarının 

Komisyona iadesi hususundaki fikrin ilhamını, Ko
misyonun, «13 ayrı tadil önergesi verilecektir» tarzın
daki beyanı teşkil etmiştir. Haricen kendileriyle yap
tığım görüşmelerde, bu tadil önergelerinin, madde
lerin esas muhtevasıyla ilgili olmadığı noktasında ol
duğunu anladım. Bu itibarla önergemi geriye alıyo-
rum< 

BAŞKAN —*• Çok teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Tahmin ederim Sayın Genç de aynı görüşte ola

caklar?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de şu yö

nüyle geri allıyorum : Eğer bu yasa, tabiî kabul edi
lecekse, bu böyle uzadıkça yeni yeni kaçak yapılar 
yapılacak. Bu balkımdan, uzama/ması yönünden geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki müza

kereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Değenli üyeler, maddelere geçmek ve maddeler 
üzerinde görüşme yapmak arzusundayız; fakat za
man gayet az. Esasen bir yorgunluk da oldu. Onun 
için, saat 18.30 da Birleşimi kapatmamı oylarınıza 
sunacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Kasım 1982 Çarşamba günü saat 14.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 18.30 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
8 inci (BİRLEŞİM 

1 Kasım 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1.) — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunu
na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygula
nacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (1/12) (S. Sayısı : 167) (Dağıtma Ta
rihi : 16.8.1982) 

(2.) — Kâzım Ergün Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma Tarihi : 27.10.1982) 

(3.) — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdün-
dar ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal' Sigortalar 
Kanunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına, İki Mad
de ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Bütçe - Plan ve Sağlı'k ve Sosyal İşiter komisyon
ları raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) (Dağıtanla tarihî : 
13.7.1982) 

(4.) — Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsun
lu, Tandoğan Tökgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışın
da Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Ça
lışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından De 
ğerbndirilımesi Haıtokındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyon'ları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) (Dağıtma Tarihi : 23.8.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 167 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Ya
pılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonları 

Raporları. (1 /12 ) 

TC 
Başbakanlık 2 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
, Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 101-968/06244 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

îmıar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.9.1981 tarihinde 
kararlaştırılan «İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygu
lanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederimi. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

İMAR MEVZUATINA VE GECEKONDU KANUNUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN YAPI VE TE
SİSLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ1 

Bugün ülkemizde çeşitli sebeplerden kaynaklanan bir imar kargaşası olduğu hatta büyük şehirlerde dü
zensiz (limar mevzuatına aykırı) yapılaşmamın düzenli yapılara oranla daha büyük boyutlara vardığı bilinen 
bir gerçektir. 

Çarpık yapılaşma şeklinde ifade edöbleceğimiiz bu durum 'birdenbire olmamış, çeşitli etikenler sonucu or
taya çıkmıştır. Bu etkenlerden en öraemlıisıi; İmar ve İskân Bakanlığının kurulduğu tarihten önce başlayan ve 
Bakanlığun kuruluş örgütünü tamamlamaya çalıştığı yıllarda doruk noktasına varan hızlı şehirleşmeye gerek
tiği ölçü ve oranda sahip çıkriaımamasıdır. Bir başka deyişle hızlı nüfus artışı ile katlanarak büyüyen şehir
leşme olayı karşısında inşaata hazır arsa arzı ve sosyal konut üretimi yeterli ölçü ve oranda yapılabilmiş, her 
ölçekte fiizikî planlar yapianmaların önündte götürebilebilmiş, planlama ve uygulama işlerinden.sorumlu olan 
belediyeler bu işlerle ilgili dairelerini yeter sayı ve nitelikte elemanlarla takviye edebiknıiş, planlama ve uy
gulamalar yetkili mercilerce yönlenıdirebilmiş olsaydı bugünkü çarpık yapılaşmadan söz edilemeyecekti. 

Diğer önemli bir etken de; çekim merkezleri haline gelen şehirlere başta ekonomik zorluklar olmak üze
re çeşitli sebeplerle akın eden vatandaşların çoğunluğu tarafından asgarî fen ve sağlık kurallarına uygun ol-
masada mutlaka başını sokacak bir barınak edinme ihtiycıdır. 

Bu düzensiz yapılaşma sadece 'konutlara inhisar etmekle kalmamış konutlar dışımda sanayi, turistlik vb. 
yapı ve tesisler açısından da plan ve mevzuat dışı yapılaşmalara da yoğunluk 'kazandırmıştır. 

Bunun sonucu olarak sayısı büyük rakamlara ulaşan vatandaşlarımız inşa ettirdikleri yapılardaki bazı 
ölçü, yapım, yerleşme, hata ve kusurları yüzünden iskân müsaadesini alamadıkları için belediye hizmetlerin
den yararlanamamışlar ve dolaylısıyla elektrik, su gibi en zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamarnışlardır. 



— a _ 
Bu kanun tasarısı hazırlanırken, imar mevzuatına aykırı yapıların aykırı kiısınılannı kamuya imletmek 

gibi bir düşünceden hareket edilebilirdi. 
"Eğer olaya bu düşünce ile yaklaşılsaydı; bir yandan Anayasamızın özel mülkiyete ilişkin hükümleri zedele

necek, bir yandan mevzuatın korumadığı yapıları kamuya maletmıek suretiyle sanki kamu Ibu yapıları tecviz 
ediyormuş gibi çarpık bir arUl'aim yaygınlaşacak, bir yandan da halen kendi mülk ve akanını bile gerektiği bi
çimde işletemeyen kamuyu çok dağınık ve parekende durumda bulunan aykırı yapıların işletilmesi külfeti 
ile karşı karşıya bırakmak gibi ters bir durum yaratıllacaiktı. 

Yukarıda belirtilen sakıncalar dikkate alındığı için daha uygun esaslardan hareket edilmiş ve hazırlanan 
bu kanun tasarısı ile yurttaşlarımızın dertleri Anayasamızın özel mülkiyete ilişkin hükümlerinin ışığı altında 
giderilmeye çalışılmış ve bu vesile ile millî servetin korunması gözetilmiş, ülkemizin geleceğini etkileyecek ve 
yönlendirecek çok önemli tedbirler' getirilmiştir. 

Bilindiği üzere herhangi 'bir konuda önlem alınırken sadece mevcut durumun değil, aynı hataların gele
cekte tekrarını önleyecek tedbirlerin de alınması yani mifcro açıdan bir değerlendirme yapılması zorunludur. 
îşte bu ilıke doğrultusunda hareket edilerek kıymetli tarım alanları için getirilen' yapı yasağının yanında çev
re kirliliği ve içme suları ile ilgili düzeMcii tedbirler ve bunun yanında düzenlenen müeyyidelerle de gelecek
teki düzensiz yapılaşmaların önlenmesi amaçlanmıştır. 

% 2,5 nüfus artış hızına sahip memleketimizde tarım alanlarının arzettiği önemi açıklamak anlamsız 
olacaktır. 

Bu tasarı ile ülkemiz ekonöm'iisinin esas dayanağı olain tarım afazilerinin korunmasına ve çevre kirliliği
nin önlenmesine özen gösterilmiştir. Diğer taraftan düzensiz yapılaşmanın önemli sebeplerinden olan mevzu
ata aykırı olarak ruhsat düzenleme konusunda getirilen müeyyidelerle vatandaşın haksız olarak mağdur ol
ması önlenirken, yasialara aykırı olarak yapı yapan vatandaşlarımız hakkında getirilmiş olan müeyyidelerle 
de kanunun caydırıcılık etkisi sağlanmış, yeni1 getirilen harç ve cezalarla da sağlıklı imar uygulamalarını ger
çekleştirici bir fon yaratılmıştır. 

Bugüne kadar bu konuya esaslı bir şekilde elatılmaması, elatılsa bile konunun kısmî ve geçici çözümlerle 
geçiştirilmesi nedeniyle imar uygulamalarında Devlet otoritesi yeteri ölçüde sağlanamamıştır. Böylece bu ko
nuda; hem köklü ve kalıcı çözüm bulmak, hem de Devlet otoritesini sağlamak gereği kaçınılmaz hale gelmiş
tir. 

Özet olarak dertildbilrki; hasırlanan bu kanun tasarısı hiç bir zaman geniş kapsamlı bir af kanunu nite
liğinde ıbir kanun tasarısı değildir. Aksine plan fikri zedelenmeden imar mevzuatı ve planlara uygun hale ge
tirilebilecek yapıların gerekli harç ve cezaların alınması şartıyla hukukileşmelerini, plan ve mevzuata uygun 
hale gelemeyecek olanların ortadan kaldırılmalarını ve getirdiği ağır ceza maddeleriyle bundan böyle bu tür 
yapılanmaları kesin olarak önlemeyi amaçlayan hükümlere yer vermek suretiyle tamamen meşru yapılaşma 
düzenimi sağlamayı hedef alan bir kanun tasarısıdır. 

Yukarıda ibelirtilen sebeplerden dolayı bu tasarının bir an önce kanunlaşması zorunlu hale gelmiş bulun-
maktadıır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile yasanın amacı belirlenmekte, müteakip maddelerde hangi esasların getirildi
ği açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, yasanın kimin tarafından ve hangi alanlarda uygulanacağı belirlenmektedir. 
Madde 3. — Bu madde, yasa kapsamına giren bina ve tesislerle ilgili başvuru, tespit ve değerlendirme usul 

ve süreleri ile yetkili mercileri saptamaktadır. Bu sürelerden başvuru İile ilgili bir aylık süre hak düşürücü ni
telikte bir süre olup, tespit ile ilgili süre ise tespitlerin bir yıl içinde (1 aylık başvuru süresi dahil) bitirilece
ğine ilişkin kesin süre niteliğindedir. Kanun değerlendirme ile ilgili bir süre getirmemiş, ancak değerlendir
me iş ve işlemlerini süratle sonuçlandırma konusunda idareyi görevlendirmiştir. 

Madde 4. — Bu madde uygulama esaslarımı bdirlemektedir. Bu esaslar uyarınca imar planı ve mevzuat 
hüküml)erine aykırı yapılan yapıların; 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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— imar planı bölgeleme esaslarıma ve diğer yasalarla getirilmiş hükümlere aykırı olmamak, 
—- Mülkiyet hakikim zedelememek, 
— Tecvizi hata olarak kabul edilebilecek ölçüler içinde inşaat alanlarımın belli bir oranını geçmemek veya 

bir normal kattan fazla kat kazanmamak, küçüık parsellerde 100 metrekarelik bir konut imkânı vermemek 
şartıyla durumu bu esaslara uyanların, yıkımınım millî servetin heder almaşıma yol açacağı görüşü ile bir de
faya mahsus olmak üzere hükukileştirilmesi yoluma gidilmiştir. Ancak, t»u gibi durumlara maliyet bedelleri
nin % 50 sine kadar para cezaları getirilmek suretiyle kamu düzenine karşı gelmenin müeyyidesi gösterilmiş; 
mahallî idarelere önemi Ibir gelir kaymağı sağlanmıştır. 

Bu hükümler bugüne kadar imar mevzuatıma aykırı olarak yapılmış bina ve 'tesislerin çok büyük bir bölü
münün, imar açısından önemli mahzurlara yol açmadan, hukuıkiteştiriılmesd imkânını verecektir. 

Bu ölçülerin dışına çıkan bina ve tesislerin ise bölgede altyapıyı zorlayacak ve çevre düzenini bozacak 
büyük yoğunluklar ve sağlıık şartlarıma uymayacak sonuçlar doğuracağı için istenen ölçülere getirilmesi ya 
da yıkılması yoluma glidilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile imar planı ve mevzuat hükümlerime aykırı olarak ilgili mercilerce verilen ruh
sat ve eklerine uygun olarak inşaatı tamamlanmış olan yapılar hakkında yıkım yoluna gidilmesi halinde ilgi-
lislinıin umumî hükümler gereğince adlî mercilerde dava açması gerekeceği, ayrıca bu tür yapılarda üçüncü şa
hıslara hisse mukabilinde daire satılmış olması dolayısıyla ruhsatlı bir binadan her türlü imkânı kullanarak 
meşru bir mülk edindiğimi zammeden vatandaşların mağdur olmasına sebep olacağı düşüncesiyle; imar planı 
bölgeleme esaslarına aykırı olmayan bu tür yapıların; Devletin bütünlüğü ve sürekliliği ve vatandaşlarım Dev
lete olan güvenlerinin azalmaması hususları da gözönümde bulundurularaik kullanma izni almaları imkânı 
getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile muhafazasıma veya ruhsata bağlanmasının karar verilen yapı ve tesislerden ön
celikle belediye gelirleri kanununu ve imar mevzuatına göre cezalı harç alınacağı, ayrıca bu kanunun öngör
düğü cezaların da tahsil edileceği belirlenmiştir. 

Maddede getirilen en önemli yenilik belediye ve mücavir alanlar dışında bugüne kadar mevzuattaki boş
luk dolayısıyla alınmayan harç ve cezaların il idare Kurulunca tespit edilerek, il özel idaresi bütçesine ge
lir olarak kaydedilmesi imkânını vermekte olmasıdır. Bu suretle bir eşitlik sağlanmıalkta, uygulamalar işlerlik 
kazanmaktadır. 'Böylece önemli bir gelir kaynağı sağlanmış, bununla înıar Kanununun Bk 7 mci ve 8 inci 
maddelerine göre yapılacak çalışma ve kontrollerin en etkili şekilde yapılması ve bu kanunum uygulanması 
sebebiyle yapılacak masrafların karşılanması imkânı getirilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile değerlendirme sonuçları, yapı ve teslislerde yapılacak değişiklikler ve yıkımla 
ilgili tebligat esasları ile süreleri belirlenmekte ve bu suretle işlemlere hız ve işlerlik kazandırılmaktadır. 

Madde 8. — Halen yürürlükte bulunan imarla ilgili mevzuatın tespit, tebligat ve yıkımla ilgili hükümleri 
ve cezai müeyyideleri, günün şartlarına cevap vermediği ve yetersiz kaldığı için, etkili tedbirler alınmasına 
imkân vermemiş; kaçak yapılaşmalara ve sağlıksız yerleşmelere yol açmıştır. 

Bu sdbeple madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesimlikle imar planı ve mevzuat hü
kümlerime aykırı ve ruhsat alınmadan 'kaçak olarak inşaat yapılmaması amaçlanmış, fau tip yapıların hiç bir 
karar alınmasına gerek kalmaksızın belediye ve Devlet zabıtasımoa yıkılacağı hükmü getirilmiştir. Kaçak in
şaata sebep olan ya da yıkmayan İlgililer ve yetkililer hakkımda da etkin müeyyideler öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1. — Bu madde, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten önceki hukukî ve idarî işlemler konu
sunda hüküm getirmektedir. Daha önce karar alınmış olsa bile, bu kanunun getirdiği imkânlardan yararla
nılması imkânımı vermektedir. 

Madde 9. — Bu madde, kanunum ne zamam yürürlüğe gireceğini bellidemektedir. 
Madde 10. — Bu madde, yasa ile ilgili yürütmenin kim tarafımdan gerçekleştirileceğimi belirtmektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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MiM Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 22 Nisan 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/12 
Karar No: : 44 

(DANİŞMA MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak işlem
ler Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili bakanlık temsildleninin de katılması ile komisyonumuz
ca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Tasan Komisyonumuzca 'kurulan alt komisyon [mari
fetiyle ayrıca incelendi. Alt 'Komisyonca düzenlenen rapor aşığında tasarı ayrıca değerlendirildi. 

Tasarının, Gecekondu sorumuna, İmar dışı yapılara, limar planlarının bozulmasına yol açan idarî tasar
ruflara ve konut sorununa köklü bir çözüm1 (getirmediği kanaatına varılmıştır. Ancak, gecekondu, imar, 
Ikoınıut, şehirleşme sorunlarına 'köklü çözümler getirecek yasal düzenleme yapılıncaya kadar, ıbelediyelerün ko
nuya (ilişkin sorunlarına 'bu yasa ile (kısmî 'bir çözüm getirildiği görülmüştür. Ancalk, tasarı kapsamının esas 
komisyonda mümkün olduğu ölçüde genişletilmesi gerektiği görüşünde 'birleşiloıiştir. Bu anlayışla tasarının 
maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde geçen «ölçeğinde» kelimesi, «çapında» olarak değiştirilmiş ayrıca 'bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra imar planlarına ve mevzuatına aykırı yapılara ve müeyyidelere ait esaslar geti
rildiği hususî amaç olarak 1 inici maddeye ilave edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde 'bulunan «kullanılmaya 'hazır» tabiri «iskâna nazır» olarak dteğiştiritoiştiir. 
13 üncü maddenin başıma «Bu kanun hükümlerinden yararlanabilmek için» (ibaresi lilave edilmiş, 2 nci 

ve 3 üncü fıkralar bir fıkra haline getirilmiş, 5inci ve 6 nci fıkraları »bir fıkra halinde düzenlenmiş, son fık
ra tasarıdan çıkarılarak, (bunun yerline «il İdare Kurulunca» kelimelerinden sonra «ivedi olarak» kelıimeleri 
tasarının b fıkrasına ilave edilmiştir. 

Tasarının uygulama esaslarını düzenleyen 4 üncü maddenin birinci fıkrasına «111110 Sayılı Askerî Mem
nu Mıntıkalar Kanunu» iilave edilmiştir. Taşanının 4/I-A-a bendindeki «kullanılmaya» kelimesi «iskâna» ola
rak düzeltilmiş, 'bentteki ,% '20 oranında ceza |% 3ö'a çıkarılmıştır. H üncü maddenin I/B-b bendinde ve 
111/A (bendinin 3 üncü paragrafında geçen «3 üncü sınıf inşaatlar için tespit edilen maliyet bedelinin» tabiri 
«yetkililerce belirlenecek inşaat sınıflarının tespit yılındaki inşaat maliyet "bedelinin» şekline dönüştürül
müştür. 

5 indi maddede «4 üncü maddede bellirlenmiiş olan santiar» tabiri «4 üncü maddenin 1 inci fıkrasında 
belirlenmiş olan şartlar» olarak düzenlenmiştir. 

6 nci maddemin 2 nci fıkrasının ilk cümlesi maddenin son fıkrası olarak düzenlenmiş, 3 üncü fıkrada 
geçen «valilik oluru» «il idaimî encümeni kararı» olarak değiştirilmiştir. 

Ceza hükümlerini düzenleyen '8 inci maddede yıkım yapılabilmesi için belediye 'hudutlarında ve mü
cavir alanlarda belediye encümeninin, diğer alanlarda il daimî encümeninin kanar vermesi esası getirilmiş, 
cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 50 ODCJ Miradan i 150 000 liraya kadar para cezası olarak değiştirilmiş 
başka kanunlarda verilen cezaların salkiı kalması esası benimsenmiştir. Diğer maddelerde ıbazı kelime ve 
'harflerde düzeltmeler yapılmıştır., 

\ 
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Tasarının tümü ve maddeleri Abdullah Asım İĞNECİLER, Halil İbrahim (KARAL, Haiti* ZARBUN, 

Aydın TUĞ ve İsmail Halkkı DEMilREL'ıin karşı oyu iile ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Üye Ender 
OtNER tasarı' maddelerine geçilmesine ve maddelerin tümüne, karşı oy ıkullanmış, -ancak tasarının tümünün 
son oylamasına katılamamıştır.. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Halil İbrahim KARAL 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

Ali DİKMEN 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Başkanvekili 
Karşı oyum vardır. 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Karşı oyum vardır. 

Sözcü 
Söz hakkım mahfuzdur. Karşı oyum vardır. 

Ender CİNER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

İsmail Hakkı DEMİRE 
Üye 

Karşı oyum vardır. 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Şehir ve kasabalarımızda, özellikle büyük şehirlerimizde nüfus süratle artmaktadır. Nüfus artışına para
lel olarak, şehir imar planlarının ve yerleşme alanlarının da geliştirilmesi ve belirlenmesi gerektiği halde, 
gerek imar bakanlığı, gerekse ilgili Belediyelerimiz, bu konudaki görevlerini layıkıyla yapamamış, kaçak in
şaat konusundaki müeyidileri de yeterince uygulama mışlardır. Bu durum sonunda vatandaşlar kaçak inşaat 
yoluna başvurmuşlardır. 

Hükümetçe getirilen bu tasarı, soruna çare getirmemektedir. Şehirlerimizde nüfus artışı önlenemediği
ne göre; ihtiyaca uygun şehir imar planları süratle ve yeterince yapılmamış ve yerleşme alanları ile parse
lasyonları belirtilmedikçe, şehir ve kasabalarımızda, kaçak inşaat yapımını önlemek mümkün olamıyacak-
tır. 

Bu itibarla palyatif tedbirler öngören ve konuya köklü bir çözüm getirmeyen bu kanun tasarısına kar
şıyız. 26 Nisan 1982. 

İsmail Hakkı DEMİREL Aydın TUĞ Halil İbrahim KARAL 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarı bu hali ile probleme çözüm getirmekten uzaktır. Şöyleki: 
L Tasarının kapsamına sokulmak istenen yasa dışı yapılar özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara mer

kez belediyelerini ilgilendirmektedir. Bu hali ile de problemlerin sade % 20 sini çözmektedir. 
2, Kanunun uygulayıcılarına geniş takdir hakkı tanımakta ve kötü uygulamaya neden olacak nitelik 

taşımaktadır. 
3.: İmar İskân Bakanlığı ve esas komisyon tarafından temelden düzeltilerek affın kapsamı genişletilme

lidir. Aksi halde tasarının benimsenmesi halinde idare zor durumda kalacak şikâyetlerin ve dedikoduların 
önü alınamayacaktır. 

Özetlediğim bu nedenlerle tasarının tümüne karşıyım ve ret edilmesi taraftarıyım. 26 Nisan 1982. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Komisyon Başkanvekili ~ 
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Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 7 Temmuz 1982 
Turizm ve Tanıtma komisyonu 

Esas No. : 1/12 
Karar No. : 16 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemler Hakkında Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca komisyonumuzun 19-22 Nisan, 4-6 Mayıs, 11-13-17-
18-25-27-31- Mayıs, 1-3-7-8-14-17-21-24-28-30 Haziran ve 1-5-6 Temmuz günlü birleşimlerinde ilgili hükü
met temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Konunun çok geniş bir vatandaş kitlesini ilgilendirmesi kadar aynı zamanda çok miktarda Bakanlık ve 
Genel Müdürlük kuruluşlarını da ilgilendirmesi ve hükümetten gelen şekli ile ele alındığında çok dar kapsamlı 
kalacağı ve meselenin, yaklaşık ancak % 12 sini çözüme ulaştırır seviyede kalacağı nazara alınarak öncelikle 
konuya daha fazla hâkim olabilmek ve meselelerin boyutlarını belirleyebilmek için muhtelif belediye baş
kanlıklarının, İl İmar Müdürlerinin, İmar iskân Bakanlığından başka Kültür Turizm, Sağlık Sosyal, Ta
rım ve Orman, İçişleri, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlıkları ile Karayolları, Tapu Kadastro, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüklerinin, Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının, Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığının, 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının yazılı ve sözlü mütalaaları alınmıştır. 

Tâli Komisyon olarak Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunda da gelen tasarının çok dar 
tutulduğu, esas komisyonda genişletilmesi gerektiğine işaret edilmiş olmasından hareketle, tasarının yetersiz
liğinden reddi yerine kapsamının genişletilmesi yolu tercih edilmiştir. 

Ekonomik, sosyal ve özellikle hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme nedenleri ile konunun kazandığı yeni 
boyutlar, öte yandan imar ve belediye mevzuatındaki baktırıcı ve zorlayıcı kayıtlamaların âdeta zorunlu 
bir sonucu olarak ortaya çıkan mevzuata aykırı yapılanma olgusunun bütün günâhının vatandaşlara yük
lenmesinin doğru olamıyacağı görüşünden hareketle, yıkılmalarının, ülkemizin bu günkü ekonomik şartları 
karşısında konut ve istihdam sorunlarına önemli ölçüde olumsuz etkisi bulunacağı gerçeğini de dikkate alarak 
mümkün mertebe muhafazalarında daha büyük yararlar olacağı sonucuna varan komisyonumuz, tasarının 
kapsamının genişletilmesi yoluna gitmiştir. Ancak bu düzenlemede, demokratik hukuk devleti ilkeleri içinde 
anayasal temel hakların başında telakki ettiği mülkiyet hakkının korunmasına da mutlak özen göstermiştir. 
Ayrıca bu kanunun hâkimi niteliğinin uzun yıllar içinde oluşmuş imar mevzuatına aykırı yapılanmaya çö
züm getirmek olduğu gözönüne alınarak, ileride 6785 sayılı İmar Kanununun uygulanmasında kolaylık ve 
sürat sağlamak üzere düşünülen değişiklikler, bu konunun hükümet tasarısındaki basit düzenlemelerin dışın
da çok daha geniş çalışmaları gerektirmesi gerçeği karşısında 6785 sayılı İmar Kanununun daha bir çok mad
deleri ile birlikte hükümetçe yeniden ve geniş kapsamlı olarak ele alınmasının doğru olacağı sonucuna varıl
mış ve esasen mevcut mevzuatın kaçak ve ruhsatına aykırı yapılaşmayı önlemek bakımından yeterli hüküm
leri ihtiva ettiği düşünülerek hükümet tasarısının 8 maddesi metinden çıkartılmıştır. 

Maddelere ait gerekçe : 
Madde 1. — Madde, sadece (inşa edilmiş) yapı ve 'tesisleri ismien sayarak düzenllenmişti. 
Gerek ismen sayılan yapı ve tesislerin dışında da çok sayıda başka yapı ve tesislerin bulunması, gerekse 

kapsamın genişletilmesi amacıyla (bütün yapı ve tesisler) ibaresinin maksadı daha iyi ifade edeceği düşünül
müş ve (inşa edilmekte olan) ibaresi de eklenerek madde diğer ifade düzeltmeleri ile birlikte yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 2. — Hükümet tasarısındaki (başkasına ait arazi) ibaresinin, kimseye ait olmayan, Devletin hü
küm ve tasarrufunda bulunan arazileri kapsamadığı düşüncesiyle bu ibare yerine (kendisine ait olmayan 
arazi) ibaresi ikame edilmiş, ayrıca 1 inci maddedeki düzenlemeye paralel olarak inşa halindeki yapı ve 
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tesisleri de kapsamak üzere (inşa edilenlerden kullanılmakta olan) ibaresi de (inşa edilmek suretiyle iskân 
edilen veya hangi seviyede olursa olsun inşa halindeki) ibaresi ide 'değiştirilmiştir. 

Ayrıca inşa halindeki yapılar kapsama alındığından, bunların bulundukları düzeyde inşaatının durdurula
cağını ifade etmek üzere son cümle eklenmiştir. 

Madde 3. — Hükümet tasarısındaki 3 üncü madde, dördüncü madde olarak değerlendirilmiş, ve 3 üncü 
madde olarak da TANIMLAR maddesi tasarıya eklenmiştir. 

Madde 4. — Başvuru için tasarıdaki (ilgilileri) sözcüğü yerine açıklık kazandırmak ve başvuruyu kolay
laştırarak geç kalma nedeniyle hak kaybını önlemek üzere (sahip ve hissedarlarından biri) ibaresi konulmuş, 
ayrıca bir aylık süre içinde (tapu, çapı, fotoğraf ve ruhsat) gibi belgelerin temininin mümkün olamaması 
ihtimali gözetilerek, noksanlar sonradan tamamlanmak üzere ilk başvuruda sadece (yapısının en son fizikî 
durumunu gösterir fotoğrafları) ile yetiniknesi uygun görülmüştür. 

Değerlendirilmelerin, özellikle büyük şehirlerde yalnız belediye encümenlerine bırakılmasının pratik 
yönden imkânsızlık yaratması ihtimali gözönüne alınarak (belediye encümenlerinin yetkili kılacağı teknik 
merci veya kurullarca) da yapılabileceği madde metnine eklenmiştir. 

Maddenin son fıkrasına, değerlendirmenin fazla uzamasını ve keyfî uygulamaları önlemek üzere ((Baş
vuru sırası da gözönüne alınarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde sonuç
landırılır) ibaresi eklenmiş, resmî yapı ve tesislere değerlendirmede öncelik verileceği, programlanmış tesis
leri geciktirmemek amacıyla belirtilmiştir. 

Madde 5. — Hükümet tasarısındaki 4 üncü madde 5 ve 6 inci madde olarak yeniden ve çok geniş bir 
biçimde düzenlenmiştir. 

IMaddenin birinci fıkrasında yapıldıkları yer bakımından kesin olarak kanun kapsamı dışında tutulacak 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesisler açıklıkla ve alt bentler halinde gösterilmiş, ikinci fıkrada ilgili kuru
luşların (bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri olumlu görüşlerine) bağlı olarak muhafaza 
veya İslahına karar verilebilecek yapı ve tesisler sayılmıştır. Bu son ibare ile, görüş bildirecek. kuruluşların 
görüşlerini oluştururken mevcut mevzuata ve eski değerlendirme alışkanlıklarına bağlı kalarak değil, bu ka
nunun (imkân ölçüsünde yapılmış yapı ve tesisleri muhafaza etme) genel amacını gözönüne almaları gerekti
ği belirtilmeye çalışılmıştır. 

Hükümet tasarısında bulunmayan A, B, C, D, F, t bentlerindeki hususlar birinci fıkraya eklenmiş, buna 
mukabil birinci, ikinci, üçüncü sınıf kıymetli tarım arazisinde yapılmış yapı ve tesisler, yıkılmaları halinde de 
bu arazilerden artık tarım arazisi olarak yararlanılamayacağı gerekçesi ile yasak kapsamından çıkarılmıştır. 
Benzer gerekçe ile (uygulaması başlamış veya uygulaması yapılmış sulama) alanlarında da yapılmış yapılar 
da şartlı olarak kanun kapsamına alınmıştır. 

II710 Sayılı Eski Eserler IKanunu ile ilişkisi bulunan yapı ve tesisler iki bölümde mütalaa edilerek birinci 
fıkra E bendinde kesin yasak kapsamına girenler, İkinci fıkra A bendinde de şartlı olarak muhafaza edilebi
lecekler belirtilmiştir. 

İMadde 6. — Tasarıdaki dördüncü maddenin bir bölümü de bu madde ile detaylı bir biçimde yeniden dü
zenlenmiştir. Bu madede birinci fıkra belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yapılara ait uygula
ma esasları sayılmaktadır. 

Fıkranın (A) bendinde tasarıdaki (İmar planı bulunan alanlarda) ibaresi yerine, uygulama imar planı ola
rak anlaşılması ihtimalini bertaraf etmek üzere (her ölçekte imar planı bulunan) ibaresi konulmuştur. 

(a) Alt bendinde kapsam maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak (kullanılmakta olan veya kul
lanılmaya hazır hale getirilmiş bulunan) şartı kaldırılmıştır. Yine özellikle bitmiş ve iskân edilmiş binalarda 
taşıyıcı sistemin fen kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespitinin fevkalade zor olduğu, bu 
şekilde, iskân edilmiş bina sayısının da fazla bulunduğu gözönünde tutularak, maddeye işlerlik kazandırmak 
amacıyla (fen kurallarına uygunluk) şartı da metinden çıkarılmıştır. 

(ön cephe hattına tecavüz etmeme) şartı yerine (yola tecavüzlü olmayan ve bahçeli nizamda ön cephe 
hattına en çok bir metreden fazla tecavüz etmeyen) şartları getirilmiş, böylelikle basit tecavüzlerin kap
sam içinde mütalaa edilmesi uygun görülmüştür. 
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Diğer şartlar ayrı alt bentler halinde düzenlenmiş ve mevcut imar nizamına göre (en çok % 20 inşaat 
fazlalığı ve tek kat) şartı kaldırılmıştır. 

% 20 nisbetinden çok inşaat fazlalığı bulunan yapı ve tesislerden 1982 yılı inşaat fiyatları ve üçüncü 
sınıf yapılar gözönünde tutularak fazla her metrekare için ayrıca; konutlarda 2 000 TL., diğer yapılarda 
3 000 TL. ceza alınması öngörülmüştür. 

Diğer alt bendlerdeki cezalar da yapının mahiyeti ve uygulama esasları gözönünde tutularak yukarıda
ki cezalarla tutarlı olacak biçimde tespit olunmuştur. 

Tasarının dördüncü maddesi 1 fıkrası A bendinin (b) alt bendindeki (kendisine ait olmayan parsel üze
rinde veya kendi parseli içinde olup başkasının mülküne tecavüz suretiyle inşa edilmiş olan yapılar) ile ilgili 
hususlar bu maddenin aynı fıkrasının A bendinin d alt bendi ile B bendinin b ve c alt bendlerinde düzen
lenmiştir. 

Hükümet tasarısındaki '(kendisine ait olmayan) ibaresinin (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi ve 
arsaları da kapsar biçimde anlaşılabileceği düşüncesiyle konuya açıklık kazandırmak amacıyla (başkasının mül
küne) ibaresinin kullanılması tercih edilmiştir. Ayrıca mülkiyet hakkının korunması amacına dönük bu dü
zenlemenin ileride uygulamada bir tıkanıklığa yol açmaması bakımından (anlaşma) olmaması halinde veya 
küçük taşkınlıklar için hakkın kötüye kullanılması ile büyük paralar istenebileceği, taraflardan birinin mü
zayaka halinden öbürünün yararlanmak isteyebileceği de düşünülerek bu hallerde ne yolda hareket edilece
ği ayrı bir fıkra halinde düzenlenmiştir. 

(B) bendi (c) alt bendinde özellikle (gecekondu)lar hakkında yapılacak işlem düzenlenmiştir. Bunlardan, 
[Hazineye ve kamu kuruluşlarına ait arazi ve arsalarda yapılanların yeni yasal düzenleme sonucuna kadar 
muhafaza edilmeleri öngörülmekte, gerçek ve tüzelkişilere ait arazi ve arsalar üzerinde vapılmış bu tip ya
pıların muhafazası için mülk sahipleriyle anlaşma şartı getirilmektedir. 

II nci ve III üncü fıkralarda belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve 6i785 Sayılı tmar Ka
nununun ek 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında olan yerlerdeki imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış ya
pı ve tesislere uygulanacak hususlar düzenlenmiştir. Getirilen hükümler birinci fıkradaki emsallerine uy
gundur. 

Madde 7. — Bu madde, tasarıdaki 5 inci madde yerine kaim olmak üzere düzenlenmiştir. 
'Buna göre, inşaat ruhsatı almış ve ruhsatına uygun olarak yapılmış yapılardan kanun kapsamına girenlere 

kullanma izni verilecektir. Bunlardan inşaat ruhsatları verildikleri tarihteki imar şartlarına uymayanlardan plan 
ve yönetmelik esaslarına tabi olanlar için 6 inci maddenin I fıkrası A bendinin (a) alt bendindeki cezanın 
yarısı oranında, iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda ise, 6 inci maddenin I fıkrasının B bendinin (a) alt 
fıkrasında yazılı cezaların alınması öngörülmektedir. 

Madde 8. — İskân edilmiş yapılara ruhsat verilirken, statik projelerinin bulunmasının mümkün olama
ması ve betonarme sisteminin başka türlü tespitinin de çok güç .hatta imkânsız olması nedeniyle kanuna 
işlerlik kazandırmak bakımından bu gibi projelerin aranması zorunluluğu bu madde ile kaldırılmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile bu kanunun uygulanmasında alınacak harç ve cezalar düzenlenmiş ve herkesin 
imar mevzuatını gerektiği kadar bilemeyeceği düşüncesi ile mağduriyetinin önlenmesi bakımından binayı sa
tın aldığı müteahhide rücu edebilmesine imkân veren bir fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 10. — Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılmış ve yapılacak yapı ve tesislerden de 
harç alınmasını öngören bu madde, harcının hangi yapılarda ne ölçüde uygulanacağını da 2464 sayılı Yasaya 
atıfta bulunmak suretiyle hükme bağlamaktadır. 

Ayrıca bu şekilde tahsil edilen meblağın 6785 sayılı îmar Kanununun Ek 7 ve 8 inci maddelerinin uygu
lanması maksadıyla kullanılacağı öngörülmektedir. Böylece bu tarihe kadar tahsisat yokluğu veya yeter
sizliği nedeniyle uygulamada ortaya çıkan aksamalar ortadan kalkacak ve imar mevzuatına aykırı yapı ve 
tesisler için derhal önlem alınması imkânı bulunacaktır. 

Madde 11. — (Değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının tebliği ve yapılacak diğer işlemleri hükme bağ
lamaktadır. 
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IMadde 12. — IBu kanun hükümlerine göre İmar durumlarının üstünde haklar tanınarak muhafazalarına 
karar verilen yapı ve tesislerin yıkılıp yeniden yapılmaları halinde fazla hakları koruyamayacakları bu madde
de ifade edilmektedir. 

Madde 13. — Hakkında işleme tevessül edilen yapı ve tesisler için yargı organlarınca kesin karar verilmiş 
olsa bile hüküm henüz infaz edilmemiş ise, kanun hükümlerinin uygulanacağı ileride ortaya çıkacak tered
dütleri, değişik yorumları ortadan kaldırmak ve kanuna açıklık ve kesinlik kazandırmak amacıyla bu mad
de düzenlenmiştir. 

IMadde 14 ve 15. — Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 9 ve 10 uncu maddeleri komisyonumuzca 
14 ve 15 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZU OĞLU 
Başkan 

Hayri SEÇKİM 
Bu kanunda sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

t 
1 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
'Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

(Kanunun tümü hakkında 
Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet HAZER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Ahmet SARP 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykın Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanun ile ülke ölçeğinde halen imar mevzuatıyla ilgili kanun, tüzük, plan ve yönet
melik hükümlerine aykırı olarak inşa edilmiş olan konut, sanayi tesisi, turistik tesisler, depolama tesisleri, 
tarımsal amaçlı tesisler gibi resmî ve hususî bütün yapıların tespitine, tespitle ilgili başvurma usulüne, tespit 
sonunda yapılacak değerlendirmelere, uygulamaya ve yapılacak işlemlere ait esaslar getirilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kendisine veya başkasına ait 
arazi ve arsalar üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilenlerden kullanılmakta olan veya kullanıl
maya hazır durumda bulunan resmî ve hususî bütün yapılara uygulanır, 

Başvuru, Tespit ve Değerlendirme : 

MADDE 3. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan imar mevzuatına aykırı ya
pı ve tesislerin ilgilileri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde yapısına ait tapu, çap, fotoğraf, 
varsa ruhsat gibi belgeleri eklemek suretiyle ilgili makama başvurur, bir aylık süre içinde ilgili makama ya
pılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

Belediye ve mücavir alan sınırlan içindeki imar mevzuatına aykırı yapılanmaların tespitinde ilgili beledi
yenin fen ve imar işleri ile görevli dairesi, 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yapılanmaların tespitinde ise Valilik (İl İmar Müdürlüğü) yet
kilidir 

Tespitler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde her yapı için tespitle görevli dairenin gö
rüşlerini ve asgarî bilgileri içerecek raporların hazırlanması ve yapı tesislerinin fiilî durumlarını varsa ha
ritalar üzerine işlemek yoksa bu konuda krokiler düzenlemek suretiyle yapılır. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde tespiti yapılmış olan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin 
değerlendirilmesine ait işlemler belediye encümenlerince, 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin değerlendirilmesi
ne ait işlemler ise İl İdare Kurulunca karara bağlanır. 

Değerlendirme ile ilgili işlem ve kararlar süratle sonuçlandırılır. 

Uygulama Esasları : 

MADDE 4. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılardan, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1593 sayılı Umumî Fıfzıssıhha Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 
6785/1605 sayılı İmar Kanununun Ek 7 nci maddesi, 18.1.1975 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan «İmar 
Kanunun Ek 7 nci ve 8 inci maddelerine ilişkin yönetmeliğin» 1.06 maddesi ile 1., 2., 3 üncü sınıf kıymetli 
tarım alanları, uygulama yapılmış veya uygulaması başlamış sulama alanları, yapı yasağı ve su kaynaklan 
koruma kuşaklan hakkında özel hükümler getiren diğer düzenlemelere aykırılığı olmayanlar hakkında aşa
ğıdaki eseslar uygulanır : 

I - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; 
A) İmar planı bulunan alanlarda; 
a) Kendi parseli içinde yapılmış olupta; 
— Kullanılmakta olan veya kullanılmaya hazır hale getirilmiş bulunan, 
— Fen ve sağlık kurallarına uygun olan, 
— ön cephe hattına tecavüz etmeyen, 
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— İmar planlarında kamu hizmet ve tesisleri (yol, yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, sportif tesisler, res
mî bina, okul, hastahane, kreş vb. tesisler) için ayrılmış alanlar üzerinde bulunmayan, 

— Her ölçekte onanlı imar planı bölgeleme esaslarına uygun olarak yapılmış olan, 
— İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe mesafelerine; çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çık-

masız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel sahibi 
ile bu şartı sağlayacak şekilde anlaşma yapılan, 

— Plan ve yönetmelikte belirtilen bina derinliğine en fazla beş metre ilave edilmiş olan ancak arka kom
şu sınıra çıkma ve balkon ucundan 'bir metreden fazla yaklaşmayan yapılardan, imar planı veya yönetmelikle 
getirilen yapılanma şartlarına göre; iskân edilen bodrum, asma kat, çekme kat, çatı katı ve kapalı çıkmalar. 
dahil bütün katların açık çıkmalar ve ışıklıklar çıktıktan sonra elde edilen tüm inşaat alanı miktarının en 
fazla % 20'si kadar aykırılığı bulunanlara îmar Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsat verile
bilir. Ancak, bu % 20 oranı bölgenin kat nizamına göre fazla yapılmış bir katı karşılamıyorsa, en çok bir 
katı geçmemek üzere % 20'nin üstünde kalan her metrekare için Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete'de ilan 
edilen «Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinden» 3 üncü sınıf inşaatlar için tespit edilen 
inşaat maliyet bedelinin '% 20'si tutarında ayrıca para cezası alınmak şartiyle ruhsat verilir. 

b) (Kendisine ait olmayan parsel üzerinde veya kendi parseli içinde olup başkasının mülküne tecavüz su
retiyle inşa edilmiş olan yapı ve tesislerin mal sahiplerinin yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getirecek 
şekilde ve 3 üncü maddede belirtilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen veya işgal edilen parsel sahip
leri ile anlaşmaları şartıyla muhafazalarına karar verilebilir ve tapu ile ilgili işlemleri tamamlananlar bu 
maddenin I inci bendinin A/a fıkrasında öngörülen para cezası da alınmak şartıyla îmar Kanunun 6 ncı 
ve 7 nci maddelerine göre ruhsata bağlanır. 

B) İmar planı bulunmayan ve/veya iskân dışı şartların uygulandığı alanlar : 
a) Kendi arsa ve arazisi üzerine inşa edilen yapılardan, fen ve sağlık kurallarına uygun olmak şartıyla 

iskân dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresinin ı% 50'sine kadar aykırılığı bulunan yapıların 
ruhsata bağlanarak muhafazasına belediyesince karar verilim 

Ancak bu % 50 oranı, kıyı içermeyen iskân dışı alanlarda inşaat alanı, brüt 100 metrekarelik bir ko
nut ünitesinin korunmasını sağlamıyorsa % 50 ile 100 metrekare arasındaki her metrekare fark için ruhsat 
harcına esas olan m2 birim fiatının 10 misli para cezası olarak alınır. 

b) Hisseli arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan imar planları yapılıncaya kadar, fen ve sağ
lık kurallarına aykırı olmamak şartiyle arsa payına göre, iskân dışı yapılanma şartlarından olan inşaat met
rekaresinin '% 50 sine kadar aykırılığı bulunan yapıların muhafazalarına belediyesince karar verilebilir ve 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince gerekli katılma payları alınmak suretiyle geçici olarak bele
diye hizmetlerinden yararlandırılabilir. Ancak bu % 50 oranı, inşaat alanı brüt 100 metrekarelik bir konut 
ünitesinin korunmasını sağlamıyorsa, % 50 ile 100 metrekare arasındaki her metrekare için, Maliye Bakanlı
ğınca Resmî Gazete'de ilan edilen «Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinden» 3 üncü sınıf 
inşaatlar için tespit edilen maliyet bedelinin % 10'u para cezası olarak alınır. 

c) Kamu veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine inşa edilen yapıların imar planları yapılıncaya ka
dar, fen ve sağlık kurallarına aykırı olmamak şartiyle muhafazasına karar verilenlerinden, tüm inşaat met
rekaresi için Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete'de ilan edilen «Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet 
Bedellerinden» 3 üncü sınıf inşaatlar için tespit edilen maliyet bedelinin % 10'u para cezası olarak alınır. 

Gerçek kişi ve özel tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılan yapıların ceza alınmak suretiyle 
muhafazası için işgal edilen arazi ve arsa sahiplerinin 3 üncü maddede tespit için belirtilen süre içinde mu
teber muvafakatinin alınmış olması şarttır. 

II - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve İmar Kanununun Ek 7 ve 8 inci maddeleri kapsa
mında kalan alanlarda : 

A) Mevzii imar planı bulunan alanlarda mevzuata aykırı yapılan yapı ve tesisler hakkında İl İdare 
Kurulunca bu maddenin I inci bendinin A/a, b fıkraları, 
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B) Mevzii imar planı bulunmayan ve iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda yapılan yapı ve tesis
ler hakkında İl İdare Kurulunca bu maddenin I inci bendinin B/a, b, c fıkraları, 

hükümleri uygulanır. 
III - Belediye ve Mücavir alanlar içinde ve dışında imar planı olmayıpta ilgili yönetmeliklere göre uygu

lama yapılan yerlerde : 
A) Kendi arsa ve arazisi üzerinde inşa edilen yapılardan, fen ve sağlık kurallarına uygun olmak şar

tiyle; 
ilgili yönetmelikte belirtilen yan bahçe mesafelerine; çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çıkmasız bina

larda binanın zemine oturduğu noktadan bir metreden fazla yaklaşmayan, 
Yönetmelikte belirtilen bina derinliğine en fazla beş metre ilave edilmiş olan ancak arka komşu sınıra bal

kon ve çıkma ucundan bir metreden fazla yaklaşmayan yapılarda yönetmelikle getirilen yapılanma şartlarına 
göre iskân edilen; bodrum, asma kat, çekme kat, çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil bütün katların açık çık
malar ve ışıklıklar çıktıktan sonra elde edilen tüm inşaat alanı miktarının en fazla % 20'si kadar aykırıhğı 
bulunanlara İmar Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsat verilir. Ancak, bu % 20 oranı bölgenin 
kat nizamına göre fazla yapılmış bir katı karşılamıyorsa, en çok bir katı geçmemek üzere % 2Ö'nin üstünde ka
lan her metrekare için Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete'de ilan edilen «Binaların Metrekare Normal inşaat 
Bedellerinden» 3 üncü sınıf inşaatlar için tespit edilen maliyet bedelinin % 20'si ayrıca para cezası olarak alın
mak şartıyla ruhsat verilir. 

B) Kendisine aıit olmayan veya kendi parseli içinde olup, başkasının mülküne tecavüz suretiyle inşa edil
miş olan yapı ve tesislerden; fen ve sağlık kurallarına göre kalmasında sakınca görülmeyen bina ve tesisle
rin mal sahiplerinin, yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getirecek şekilde mülküne tecavüz edilen veya 
işgal edilen parsel sahipleri ile anlaşmaları şartiyle, muhafazalarına karar verilebilir ve tapu ile ilgili iş
lemleri tamamlananlar bu maddenin 1 inci bendinin A/a fıkrasında öngörülen para cezası da alınmak şar
tiyle İmar Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsata bağlanır. 

Mevzuata Uygun Olmadan Verilen Ruhsatlar : 

MADDE 5. — ilgili mercilerden aldığı ruhsata uygun biçimde inşaatı tamamlanarak kullanılan veya kul
lanılmaya hazır hale getirilmiş yapılardan; ruhsatlarının imar plan ve mevzuata aykırı olarak verildiği tes
pit edilmiş olanlara, 4 üncü maddede belirlenmiş olan şartlara uygun olmak kaydıyla kullanma izni verilir. 

Harç ve Cezalar : 

MADDE 6 . — Bu Kanunun uygulama esaslarına göre muhafazasına karar verilen veya kullanma iznine 
bağlanan yapı ve tesislere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 6785/1605 sayılı imar Kanununun ruhsata 
ilişkin harç ve cezaî hükümleri ile bu Kanunun getirdiği cezalar uygulanır. Ancak başvuru için tanınan bir 
aylık süre içinde başvurmayan ve belediye veya valilikçe 3 üncü maddede tespit için kabul edilen süre içinde 
tespit edilen bu tür yapı sahiplerinden bu Kanunda öngörülen para cezaları bir misli fazla olarak alınır. 

Resmî binalarda, bu Kanunun getirdiği cezalar uygulanmaz. Bina veya tesisler yapılıp satılmış ise, bu 
Kanun gereğince tahsil edilmiş cezalar için, cezayı ödeyenler tarafından bina ve tesisleri inşa ettirerek satan
lara genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu edilir. Binanın vıkılması halinde bina ve tesisleri inşa 
edenlere karşı tazminat hakkı doğar. Para cezasının bir defada alınmasının mümkün olamaması halinde pa
ra cezası ipotek vb. teminatlar alınmak şartiyle bir yıl içinde dört taksitle tahsil edilebilir. 

Belediye ve mücavir alanlar dışındaki bu kabil yapı ve tesislerden yukarıdaki fıkra hükmüne göre alına
cak harçlar ve cezalar ile normal ruhsat ve iskân harçları II idare Kurullarınca tespit edilerek özel idare büt
çesine konacak bir fasılda toplanır. Toplanan bu paralar valilik oluru ile imar Kanununun ek 7 nci ve 8 (inci 
maddelerine ilişkin uygulama çalışmalarına sarf edilir. 
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Tebligat ve Müddetler : 

MADDE 7. — Değerlendirme çalışmaları sonuçları ilgilisine en çok 3 ay içinde bildirilir. 
Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar yerilen yapı ve tesislerin sahipleri, Belediye Encümenle

ri veya 11 idare Kurulunca kendilerine verilen süre içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Yıkımına ka
rar verilen ve süresi içinde gereği yerine getirilmeyen yapı ve tesisler, sahiplerince derhal yıktırılır. Aksi hal
de bu yapılar ayrıca hiç bir tebligata lüzum kalmadan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masrafları % 
10 fazlası ile ilgililerden tahsil edilir. 

Bu Kanunun Yayımından Sonra Yapılacak Yapılar : 
MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsat alınmadan inşa edilecek bütün yapı ve 

tesisler hiç bir karar istihsaline gerek kalmaksızın belediye veya Devlet zabıtası tarafından yıktırılır. Ruhsata 
aykırı olarak yapılan bina ve tesislerde ise 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır, ancak durdurma em
ri ve yıkım kararlarının inşaat mahallerine asılması tebliğ hükmündedir. 

tmar planı ve mevzuatına aykırı kaçak inşaat yapanlar, ruhsat verenler veya verilmesine sebep olanlar, 
bu inşaatları süresi içinde yıktırmayan ilgililer 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 50 000 TL.'den az olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiillerin tekerrürü halinde cezalar bir misline kadar artırılır. 
Bu Kanunla yürürlükteki plan ve mevzuata göre inşaat alanları artan yapı ve tesislerin, tabiî afetler se

bebiyle veya sahibi tarafından yeniden yapmak amacıyla yıkılması halinde ise; bu yapı ve tesis alanları için 
yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun kapsamına giren bina ve tesislerle ilgili olarak başlamış hukukî ve 
idarî işlemler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Daha önce alınmış kararlardan henüz uygulanmamış olanlar hakkında da ilgililerin talebi halinde bu Kanun 
hükümleri uygulanabilir. 

Yürürlük : 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22.9.1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Baik. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Z. Baykara T. özal Prof. Dr. î. Öztrak M. Özgüneş 

'Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Bavunma Bakanı içişleri Balkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas C, Menteş Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğtoiım Bakamı Bayındırlık Bakanı 
/. Öztrak Kaya Erdem H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı V. Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Balkanı 
K. Cantürk Dr. Ş. Tüten R. Baturalp N. Özgür 

Tanım ve Orman Bakanı O ^ m a Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof, Dr. T. Esener §. Kocatopçu & Bingöl 

Turizm ve Tanıtma 'Bakam tmar ve iskân Bakanı Klöy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor 'Bakanı 
t. Evliyaoğlu Dr. S, Tüten M. R, Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
S. Side C, Baban 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

tmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı 
Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 

İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanun ile, ülke çapında halen 
imar mevzuatıyla ilgili kanun, tüzük, plan ve yönet
melik hükümlerine aykırı olarak inşa edilmiş olan 
konut, sanayi tesisi, turistik tesisler, depolama tesisleri, 
tarımsal amaçlı tesisler gibi resmî ve hususî bütün ya
pıların tespMne, tespitle ilgili başvurma usulüne, tes
pit sonunda yapılacak değerlendirmelere, uygulama
ya ve yapılacak işlemlere ve bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra imar planlarına ve mevzuatına aykırı ya
pılara ve bunlara uygulanacak müeyyidelere ait esas
lar getirilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun, belediye ve mücavir 
alan sınırları içfinde ve dışında kendisine veya başka
sına ait arazi ve arsalar üzerinde imar mevzuatına 
aykırı olarak inşa edilenlerden kullanılmakta olan 
veya iskâna hazır durumda bulunan resmî ve hususî 
bütün yapılara uygulanır. 

'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA İMAR VE İSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

tmar Mevzuatmıa Ayları Olan Yapı ve Tesislere 
Uygulanacak işlemlere, Gecekondulara Uygulanacak 
Tedbirlere ve 6785 Sayılı İmar Kanununa Bîr Ek 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Amaç : • ' ^ J j 

MADDE il. — Bu kanun 'ille halen imar mev
zuatıyla ilgili Kanun, Tüzük, Plan ve Yönetaıelilk hü
kümlerine aykırı olarak inşa edilmiş ve 'inşa edilmek
le olan resmî ve özel1 bütün yapı ve teslislerin tespi
tine, tespitle ilgili başvurma usulüne, tespit sonunda 
yapılacak değerlendirmelere, uygulamaya ve yapıla
cak işlemlere ait esaslar getirilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — İBu İkamın, 'belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde ve dışında kendisine veya ken
disin© ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde imar 
mevzuatına aykırı olarak ir>şa ©dilmek suretiyle is
kân edilen veya hangi seviyede olursa olsun inşa 
halindeki resmî ve özeli 'bütün yapı ve tesislere uy
gulanır. Ancak inşa halindeki yapılara yeniden kat 
ilavesine müsaade ediltmez. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu ikanunda sözü edilen : 
Ruhsat harcı : 

'24614 sayılı 'Belediye Gelirleri Kanonıudda Deği-
şilklük yapılması hakkında ;25ı89 sayılı Kanunun Ek 
Madde 3'te Mirıtilmiş olan 'bina inşaat harcıdır. 

Tüm iinşaat alianı!: 

İskân edilen bodrum, aıslmalkat, çekımekat, çatı-
ikataı ve kapalı çıkmalar 'dahil bütün katların açık 
çıfcmalar ve ışuklıklar çıktıktan sonra elde edilen in
şaat alanı, 

Islah imar planı: 

iSağlılksız biçimde oluşmuş mesken toplulukları ve
ya yerleşme alanlarımın dengeli, düzenli ve sağlıklı 
hale 'getirilmesi amacıyla yapılan imar planı, 
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Başvuru, Tespit ve Değerlendirme : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerinden yarar
lanabilmek içlin, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde ve dışında bulunan imar mevzuatına aykırı 
yapı ve tesislerin ilgilileri bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir ay içinde yapısına aıit tapu, çap, 
fotoğraf, varsa ruhsat gibi belgeleri eklemek suretiy
le ilgili makama başvurur. Bir aylık süre içinde ilgili 
makama yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar 
mevzuatına aykırı yapıların tespitinde ilgili belediyenin 
fen ve imar işleri ile görevli dairesi belediye ve mü
cavir alan sınırları dışındaki yapıların tespitinde ise 
Valilik (ti îmar Müdürlüğü) yetkilidir. 

Tespitler, bu kanunum yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde her yapı için tespitle görevli dairenin 
görüşlerini ve asgarî bilgdleri içerecek raporların ha
zırlanması yapı ve tesislerin fiilî durumlarının varsa 
haritalar üzerine işlemesi yoksa bu konuda krokiler 
düzenlemesi suretiyle yapılır. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde tespiti 
yapılmış odan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesis
lerin değerlendirilmesine ait işlemler belediye encü
menlerince belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
ki imar mevzuatına aykırı yapı ve teslislerin değerlen
dirilmesine ait işlemler ise İl idare Kurulunca ivedi 
olarak karar bağlanır* 

i (Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
I Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Her ölçekte imar planı: 
I Herhangi bir ölçekte bölge metropoliten bölge, 
I çevre düzeni, nazım veya uygulama imar planların-
I dan herhangi biri, anlamındadır. 

I Başvuru Tespit ve Değerlendirme : 

I iMiAIDDE 4. — Belediye ve mücavir alan sınır-
I lan içinde ve dışında bulunan limar mevzuatına ay-
I kırı yapı ve tesislerin sahip veya hissedarlarından bini 
I bu Ikanıumun yayımı tarihinden itibaren, 'bir ay liçin-
I de yapısının en son fizikî durumunu gösteriır fotoğ-
I raflarını dilekçesine eklemek suretiyle ilgili makama 
I 'başvurur. Resmî yapı ve tesisler içtin 'başvuruda 1 ay-
I lılk süre ikaydı aranmaz. Postayla yapılacak başvu-
I rularda başvurunun postaya verildiği tarih esas alı-
I nır. Bir aylık süre içinde ilgili makama yapılmayan 
I başvurular dikkate atamaz. Değerlendirmeye esas 
I olacak tapu, satış senedi, çap, röperili kroki ve ruh-
I sat 'gibi belgelerden mevcut olanlarının 'asılları veya 
I onaylı suretleri değerlendirme süresi içinde tespitle 
I ilgili makama verilir. IBelediye ve mücavir alan sınır-
I lan içindeki imar mevzuatına aykırı yapı ve ıtiesisle-
I rin tespitinde ilgili beledi yeterin fen ve 'imar işleri ile 
I görevli dairesi, belediye ve mücavir alan sınırları dı-
I şındaki yapı ve teslislerin tespitimde ise Valilik ((ti imar 
I Müdürlüğü) yetkilidir. 

I Tespiitler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
I bir yıl içinde her yapı ve tesis için tespitle görevli 
I dairenin görüşünü ve asgarî bilgileri içerecek rapor-
I larım hazırlanması, yapı ve teslislerin fiili durumları-
I nın varsa haritalar üzerine işlenmesi, yoksa bu ko-
I nuda krokiler düzenlenmesi suretiyle yapılır. 

I Belediye ve mücavir alan sınırları içinde tespitli 
I yapılmış olan imar Mevzuatına aykın yapı ve tesis-
I terin değerîendMirnesine ait işlemler 'belediye encü-
I menlierince veya (belediye encümenlerinin yetkili kı-
I lacağı teknik merci veya kıırullarca; Belediye ve mü-
I cavir alan sınırlan dışındaki imar mevzuatına aykırı 
} yapı ve tesislerin değerlendirilmesine ait işlemler lise 

İl idare Kurullarınca karara bağlanır. 

ıDeğerlendlirtnelerle ilgili işlem ve kararlar başvuı-
I m sırasında ıgözönüne atoaralk bu Kanunun yürüriü-
I ğe girdiği tarihten itibaren engeç 2 yıl içinde sonuç-
I landıohr. Resmî yapı ve 'teslislerin değerlendirilmesi 
I öncelikle yapılır. 
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Uygulama Esasları : 

MADDE 4. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit 
edilen yapılardan, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1593 sayılı 
Umumî Hıfzısıhha Kanunu, 6831 sayılı Orman Ka-
nu, 1110 Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunu, 6785 
sayılı İmar Kanununun Ek 7 ndi maddesi, 18.1.1975 
tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan «İmar Kanunu
nun Ek 7 nci ve 8 indi maddelerine ilişkin yönetmeli
ğin» 1.06 maddesi ile 1., 2., 3. sınıf kıymetli tarım 
alanları, uygulama yapılmış veya uygulaması başlamış 
sulama alanları, yapı yasağı ve su kaynaklan koruma 
kuşakları hakkında özel hükümler getiren diğer düzen
lemelere aykırılığı olmayanlar hakkında aşağıdaki 
esaslar uygulanır. 

I - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; 
A) İmar planı bulunan alanlarda; 
a) Kendi parseli içinde yapılmış olupta; 
— Kullanılmakta olan veya iskâna hazır hale 

getirilmiş bulunan, 
— Fen ve sağlık kurallarına uygun olan, 

— ön cephe hattına tecavüz etmeyen, 
— İmar planlarında kamu hizmet ve tesisleri (yol, 

yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, sportif teslisler, 
resmî bina, okul, hastahane, kreş, Vb. tesisler) için 
ayrılmış alanlar üzerinde bulunmayan. 

— Her ölçekte onanlt imar planı bölgeleme esasla
rına uygun olarak yapılmış olan, 

— İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bah
çe mesafelerine; çıkmalı binalarda çıkma ucundan, 
çıkmasız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan 
bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel 
sahibi ile bu şartı sağlayacak şekilde anlaşma yapılan, 

— Plan ve yönetmelikte belirtilen bina derinliği
ne en fazla beş metre ilave edilmiş olan ancak arka 
komşu sınıra çıkma ve balkon ucundan bir metre
den fazla yaklaşmayan yapılardan, imar planı veya 
yönetmelikte getirilen yapılanma şartlarına göre; is
kân edilen bodrum, asma kat, çekme kat, çatı katı 
ve kapalı çıkmalar dahil bütün katların açık çıkma
lar ve ışıklıklar çıktıktan sonra elde edilen tüm inşaat 
alanı miktarının en fazla % 20'si kadar aykırılığı 
bulunanlara İmar Kanununun 6 ncı ve 7 nci madde
lerine göre ruhsat verilebilir. Ancak, bu % 20 oram 
bölgenin kat nizamına göre ruhsat verilebilir. Ancak, 
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I Uygulama Esasları : 

I MADDE 5. — İmar mevzuatınla aykırılığı 'tespit 
edilen yapı ve teslislerden : 

I I - Aşağıda belirtilenler bu kanunun kapsamı 
I dışındadır. 
I A) (2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güven-
I İdik Bölgeleri Kanunu kapsamına girenler, 
I B) IMıildî Savunma amaçları ile, Millî Savunma 
I Bakanlığınca ıtahsfeli veya taıhsrâsfe olarak kullanıl-
I makta olan arazi ve arsalar üzerine inşa edilenler, 

C) Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu 
I hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde inşa 
I edilenler,. 

D) Devletin hüküm ve tasarrufu altoda bulunan 
I yerlerde inşa edilenler, 
I E) Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulunca kararlarının alınmasıından sonra birinci sı-
I nıf eski eserlerin Ikoruma alanı içinde yapılmış olanlar, 
I F) Taşkın koruma alanları ile su baskını, heye-
I lan, ikaya düşmesi, çığ tehlikesi vb. fiilî veya muıhte-
I mel afete maruz bölge kabul edilen yerlerde bulu-
I nanlar, 

G) HÎS9B sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Ka
nunu ile 6085 sayılı. Karayolları Trafik Kanununun 

I »kesiin olarak yapı yasağı koyduğu hükümlere aykırı 
I olanlarla KarayaMarı istimlaık sınırına tecavüz eden 
I yapı Ve tesislerin tecavüz eden tamları, 
I H) ı6785 sayılı İmar Kanununun Elk 7 ndi ve 8 
I inci maddelerine ilişkin yönetmeliğin 1.06 maddesine 
I göre tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanıma açık ol

mayan öızel yapı ve tesisler, 

1) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onay
lanmış bulunan «Uluslararası Sivil Havacılık Anlaş-

I ması»nın 14 sayılı teknik ekinde belirtilen mania esas-
I larına uymayanlar, 

II - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı 
ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya ıslahları ile 

I ilgili değerlendirmeler, ancak adıgeçen kuruluşların 
bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri 
olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır. 

A) Sit bölgeleri ile diğer koruma alanları üze
rinde sit kararının ilanından sonra sit kararına ay
kırı olarak yapılan yapı ve tesisler için Gayrimenkul 

I Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun, 

(S. Sayısı : 167) 



— 17 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

karşılamıyorsa, en çok bir katı geçmemek üzere % 20' 
nin üstünde kalan her metrekare için Maliye Bakan
lığınca Resmî Gazetede ilan edilen «Binaların Met
rekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinden» 3 üncü 
sınıf inşaatlar için tespit edilen inşaat maliyet bede
linin % 30'u tutarında ayrıca para cezası alınmak şar
tıyla ruhsat verilir. 

b) Kendisine ait olmayan parsel üzerinde veya 
kendi parseli içinde olup başkasının mülküne tecavüz 
suretiyle inşa edilmiş olan yapı ve tesislerin mülk sa
hiplerinin yukarıda belirtilen tüm şartlan yerine geti
recek şekilde ve 3 üncü maddede belirtilen tespit sü
resi içinde mülküne tecavüz edilen veya işgal edilen 
parsel sahipleri ile anlaşmaları şartıyla muhafazaları
na karar verilebilir ve tapu ile ilgili işlemleri tamam
lananlar bu maddenin 1 inci bendinin A/a fıkrasın
da öngörülen para cezası da alınmak şartıyla İmar 
Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsata 
bağlanır. 

B) İmar planı bulunmayan ve/veya iskan dışı 
şartların uygulandığı alanlar : 

a) Kendi arsa ve arazisi üzerinde inşa edilen ya
pılardan, fen ve sağlık kurallarına uygun olmak şar
tıyla iskan dışı yapılanma şartlarından olan inşaat met
rekaresinin % 50'sine kadar aykırılığı bulunan yapı
ların ruhsata bağlanarak muhafazasına belediyesince 
karar verilir. 

b) Hisseli arsa ve araziler üzerinde inşa edilen 
yapılardan imar planları yapılıncaya kadar, fen ve 
sağlık kurallarına aykırı olmamak şartıyla arsa pa
yına göre iskan dışı yapılanma şartlarından olan in
şaat metrekaresinin % 50'sine kadar aykırılığı bulu
nan yapıların muhafazalarına belediyesince karar ve
rilebilir ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ge
reğince gerekli katılma payları alınmak suretiyle ge
çici olarak belediye hizmetlerinden yararlandırılabi
lir. Ancak bu % 50 oranı, inşaat alanı brüt 100 met
rekarelik bir konut ünitesinin korunmasını sağlamı
yorsa, % 50 ile 100 metrekare arasındaki her metre
kare için, Maliye Bakanlığınca Resmî Gazetede ilan 
edilen «Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet 
Bedellerinden» yetkililerce belirlenecek inşaat sınıfla
rının tespit yılındaki inşaat maliyet bedelinin % 10'u 
para cezası olarak alınır. 

c) Kamu veya başkalarına ait arsa ve araziler 
üzerine inşa edilen yapıların imar planları yapılınca-

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

B) 1744 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Or
man Kanununa göre orman sınırları içinde olup da, 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş, 
toprak ve su rejimine zarar vermeyen, orman bütün
lüğünü bozmayan yerlerde inşa edilen yapı ve tesis
ler için Tarım ve Orman Bakanlığının, 

C) Sulama alanlarındaki yapı ve tesislerle ilgili 
olarak bunların sulama projesini engellemedikleri ko
nusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 

D) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
yapı yasağı ile ilgili maddelerine aykırı bulunan yapı 
ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın, 

E) Su kaynakları ve koruma kuşaklarındaki yapı 
ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
DSİ Genel Müdürlüğünün, 

F) 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Ka
nunu ile 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununda
ki yaklaşma sınırı 5 metre kabul edilerek, 5 metre
deki yaklaşma sınırı içinde kalan yapı ve tesisler 
için Karayolları Genel Müdürlüğünün, 

G) 1605'le değişik 6785 sayılı İmar Kanununun 
ek 7 nci ve 8 inci maddelerine ilişkin yönetmeliğin 
kıyı kenar çizgisinden itibaren 10 metrelik şerite yapı
lan kısmî tecavüzler ile buralarda özel şahıslarca ya
pılan toplumun yararlanmasına açık olmayan yapı ve 
tesisler için İmar ve İskân Bakanlığının, 
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ya kadar fen ve sağlık kurallarına aykırı olmamak 
şartıyla muhafazasına karar verilenlerinden, tüm in
şaat metrekaresi için Maliye Bakanlığınca Resmî Ga
zetede ilan, edilen «Binaların Metrekare Normal in
şaat Maliyet Bedellerinden» 3 üncü sınıf inşaatlar için 
tespit • edilen maliyet bedelinin % 10'u para cezası 
olarak alınır. 

Gerçek kişi ve özel tüzelkişilere ait arazi ve arsa
lar üzerinde yapılan yapıların ceza alınmak suretiyle 
muhafazası için işgal edilen arazi ve arsa sahipleri
nin 3 üncü maddede tespit için belirtilen süre içinde 
muteber muvafakatinin alınmış olması şarttır. 

II - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve 
imar Kanununun ek 7 ve 8 inci maddeleri kapsamın
da kalan alanlarda : 

A) Mevzii imar planı bulunan alanlarda mevzu
ata aykırı yapılan yapı ve tesisler hakkında II idare 
Kurulunca bu maddenin 1 inci bendinin A/a, b fık
raları, 

B) Mevzii imar planı bulunmayan ve iskan dışı 
şartların uygulandığı alanlarda yapılan yapı ve te
sisler hakkında II İdare Kurulunca bu maddenin 1 inci 
bendinin B/a, b, c fıkraları, 

hükümleri uygulanır. 

III. - Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dı
şında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere gö
re uygulama yapılan yerlerde : 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerinde inşa edilen 
yapılardan, fen ve sağlık kurallarına uygun olmak 
şartıyla; 

ilgili yönetmelikte belirtilen yan bahçe mesafele
rine; çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çıkmasız bi
nalarda binanın zemine oturduğu noktadan bir met
reden fazla yaklaşmayan, 

Yönetmelikte belirtilen bina derinliğine en faz
la beş metre ilave edilmiş olan ancak arka komşu 
sınıra balkon ve çıkma ucundan bir metreden fazla 
yaklaşmayan yapılarda yönetmelikle getirilen yapı
lanma şartlarına göre iskân edilen; bodrum, asma kat, 
çekme kat, çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil bütün 
katların açık çıkmaları ve ışıklıklar çıktıktan sonra elde 
edilen tüm inşaat alanı miktarının en fazla % 20'si 
kadar aykırılığı bulunanlara imar Kanununun 6 ncı 
ve 7 nci maddelerine göre ruhsat verilir. Ancak, bu 
% 20 oranı bölgenin kat nizamına göre fazla yapıl
mış bir katı karşılamıyorsa, en çok bir katı geçme-

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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mek üzere % 20'nin üstünde kalan her metrekare için 
Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete'de ilan edilen 
«Binaların Metrekare Normal İnşaat Bedellerinden» 
yetkililerce belirlenecek inşaat sınıflarının tespit yılın
daki inşaat maliyet bedelinin % 20'si ayrıca para ce
zası olarak alınmak şartıyla ruhsat verilir. 

B) Kendisine ait olmayan veya kendi parseli için
de olup, başkasının mülküne tecavüz suretiyle inşa 
edilmiş olan yapı ve tesislerden; fen ve sağlık kural
larına göre kalmasında sakınca görülmeyen bina ve 
tesislerin mal sahiplerinin, yukarıda belirtilen tüm 
şartları yerine getirecek şekilde mülküne tecavüz edi
len veya işgal edilen parsel sahipleri ile anlaşmaları 
şartıyla, muhafazalarına karar verilebilir ve tapu 
ile ilgili işlemleri tamamlananlar bu maddenin 1 inci 
bendinin A/a fıkrasında öngörülen para cezası da 
alınmak şartıyla İmar Kanununun 6 ncı ve 7 nci mad
delerine göre ruhsata bağlanır. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 5 inci maddedeki şartlara göre 
bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecek durumda 
olan yapı ve tesislerin muhafaza edilip edilmeyecek
leri ile ıslahlarına ilişkin esaslar aşağıdadır. 

I - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde : 
A) Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda, 
a) Kendi parseli içinde yapılmış olup da, sağlık 

kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bulunmayan, 
bahçeli nizamda öncephe hattına en çok bir metre
den fazla tecavüz etmeyen, 

İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe 
mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çık-
masız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan 
bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel 
sahibi ile bu şartı sağlayacak şekilde anlaşma yapı
lan, 

Plan ve yönetmelikte belirtilen bina derinliğine en 
fazla 5 metre ilave edilmiş, ancak arka komşu sınıra 
çıkma ve balkon ucundan bir metreden az kalacak 
şekilde yaklaşmayan, 

İmar planı veya yönetmelikle getirilen kat niza
mına aykırı olarak fazla yapılan 

Yapı ve tesislere ruhsat verilir. 
Ancak ruhsat verilirken imar planı veya yönetme

liklerle getirilen yapılanma şartların^ göre elde edil
mesi gereken inşaat alanından en çok % 20'ye kadar 
fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat harcı 
alınır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 



— 20 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
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% 20'nin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve tesis
lerden ise ayrıca % 20'nin üstündeki her metrekare 
için konutlarda 2 000 TL., diğer yapılarda 3 000 TL. 
para cezası alınır. 

Harç ve cezalar kat mülkiyetine tabi olanlarda 
kat maliklerinden hisseleri oranında diğer yapılarda 
maliklerinden tahsil edilir. 

b) İmar planlarında yol, yeşil alan, otopark, ço
cuk bahçesi, sportif tesisler, hastane, kreş, okul, res
mî bina ve buna benzer kamu hizmet ve tesisleri için 
ayrılmış alanlarda inşa edilen yapı ve tesisler (a) alt 
bendindeki şartlan haiz oldukları takdirde sahipleri
nin muvafakati aranmaksızın 6785 sayılı İmar Kanu
nunun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü edilen 
10 yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 5 yıl
lık geçici ruhsata bağlanır. Ancak bu durumdaki ya
pı ve tesislerden ruhsat harcı 5 kat olarak alınır. 

c) Her ölçekte onanlı imar planı bölgeleme esas
larına uygun olmayan ve (a) alt bendindeki şartları 
haiz olan; 

Sanayi ve depolama bölgelerinde, tehlikeli madde 
depolama bölgeleri hariç, inşa edilmiş konut ve ticari 
yapı ve tesisler, 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik 
yapı ve tesisler, 

Ticaret bölgelerinde konut, sanayi, depo, tehlikeli 
madde depoları hariç, turistik yapı ve tesislerden, 

Muhafazasına karar verilenlerinden 5 kat ruhsat 
harcı alınarak ruhsata bağlanır, bu yapı ve tesislerden 
inşaat alanının her metrekaresi için konutlarda 250, 
diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para cezası alınır. 

Turistik ve rekreasyon, bölgelerinde turistik ve 
rekreatif amaçlar dışında inşa edıilen yapı ve tesisler 
5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Ancak 
kesin uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerek
tiği takdirde arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli 
ödenmez. Ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kü
tüğüne işlenir. 

d) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve 
tesislerde; 

1. Mal sahiplerinin yukarıda belirtilen bütün şart
ları yerine getirecek şeklide ve 4 üncü maddede be
lirtilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen 
parsel sahipleri ile anlaştıklarını -belgelemek şartıyla 
muhafazalarına karar verilir. Muhafazasına karar ve
rilen bu yapı ve tesisler tapu işlemlerini tamamlamak 
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kaydıyla; (a) Alt bendinde belirlenen esaslara göre 
ruhsata bağlanır. 

2. Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taş
kın inşaatın sahibi H.U.M.K hükümleri uyarınca de
lillerin tespiti için mahkemeye başvurabilir. Mahke
mece yaptırılacak incelemede; taşkın inşaatın komşu 
mülke tecavüz eden kısmının yıkılarak düzeltilmesinin 
aşırı zaman gerektireceği tespit olunduğu takdirde 
mahkeme, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen mik
tar kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayan, 
varsa diğer bütün zararları tutarım Devlet Banka
larından binisine, tevdi etmesine karar verir. 

Bu durumda taşkın inşaatın muhfazasına karar ve
rilir ve Belediye hizmetlerinden geçici olarak yarar
landırılır. 

Taraflarını birbirine karşı dava hakları saklıdır. 
Ancak tevdi edilen paranın tahsili dava hakkını dü
şürür, 

Tarafların davalaşması halinde, keşlin hüküm uya
rınca işlem yapılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler ta
pu kayıtlarına işlenir ve durumun belgelenmesi ha
linde taşkın inşaat (a) fıkrasında belirtilen esaslara 
göre ruhsata bağlanır. 

B) İmar planı bulunsun veya bulunmasın iskân 
dışı şartların uygulandığı alanlar; 

a) Bu alanlarda kendi arsa ve arazisi üzerinde 
inşa edilmiş olup, sağlık kurallarına uygun olan ve 
iskân dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bulunan ya
pı ve tesisler 5 misli ruhsat harcı alınarak ruhsata 
bağlanır. 

Ayrıca konut olarak kullanılan binalarda, iskân 
dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresinin 
üstündeki her metrekare için 250 TL., diğer yapı ve 
tesisler 400 TL. para cezası alınır. 

İmar planı olupta iskân dışı şartların uygulandığı 
alanlarda ise bu para cezası iki kat olarak alınır. 

b) Hisseli arsa ve araziler üzerinde 'inşa edilen 
yapı ve tesislerin bu alanlara ait ıslah imar planları 
yapılıncaya kadar, sağlık kurallarına uygun olmaları 
ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörü
len katılım paylarım ödemeleri şartıyla belediyelerin
ce muhafazalarına karar verilir ve belediye hizmet
lerinden geçici olarak yararlandırılır. İslah imar planı 
tastik edilen alanlarda, A/a, b, c, d, ve B/a, c alt 
bendllerinden durumuna uygun olanlarına göre işlem 
yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 



22 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Kıyı içermeyen alanlarda; 
1. Hazine, belediye ve İl özel İdarelerine ait 

arsa ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kulla
nılan yapılar haklarında yıkım kararı bulunsa dahi 
üzerinde bulundukları alanlara ait ıslah imar planı 
yapılıncaya ve bu yapılar liçin gerekli önlemleri öngö
ren ayrı bir yasal düzenleme getirilinceye kadar mu
hafazalarına karar verilir ve belediye hizmetlerinden 
geçici olarak yararlandırılır. 

2. Gerçek kişilere, özel tüzelkişilere ve yukar-
daki fıkrada sayılanların dışında kalan kamu tüzel
kişilerine ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilen 
yapılarla yukardaki fıkrada belirtilen yerlerde inşa 
edilen ve konut dışı amaçla kullanılan yapılardan; 
tespit süresi içinde üzerinde bulundukları arsa ve ara
zi sahibiyle anlaştığını belgeleyenlerin, buralara ait 
ıslah imar planları yapılıncaya kadar muhafazalarına 
karar veriMr ve belediye hizmetlerinden yararlandırılır. 

Tespit süresi içinde üzerinde bulundukları arsa 
ve arazi sahibi ile anlaştığım belgelemeyenler için 
6 ncı madde (d) bendi 2 nci fıkra hükmü uyarınca 
işlem yapılır, 

II. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
olan ve 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 7 nci mad
deleri kapsamında bulunan alanlarda; 

A) Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesisler hakkında İl 
İdare Kurulunca bu maddenin 1 inci fıkrasının (A) 
bendinin a, b, c ve d alt bentlerinden yapı ve tesisin 
durumu ve konumu itibariyle lilgili olduğu alt bent. 

B) İskân dışı şartların uygulandığı alanlarda ya
pılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında bu 
maddenin 1 inci fıkrasının (B) bendinin a, b, c alt 
bentlerinden yapı ve tesisin durumu ve konumu iti
bariyle ilgili olduğu alt bent, hükümleri uygulanır. 

III. Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışın
da İmar plam olmayıpta, ilgili yönetmeliklere göre 
uygulama yapılan yerlerde; 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerine inşa edilen 
mevzuata aykırı yapı ve tesisler için 6 ncı maddenin 
I inci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendi hükümleri 
uygulanır. 

B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve 
arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine te
cavüz suretiyle inşa edilen yapı ve tesisler için bu 
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Mevzuata Uygun Olmadan Verilen Ruhsatlar ; 

MADDE 5. — İlgili mercilerden aldığı ruhsata uy
gun biçimde inşaatı tamamlanarak kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale getirilmiş yapılardan; ruhsat
larının imar planı ve mevzuata aykırı olarak verildiği 
tespit edilmiş olanlara, 4 üncü maddenin 1 inci fık
rasında belirlenmiş olan şartlara uygun olmak şar
tıyla kullanma izni verilir. 

Harç ve Cezalar : 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulama esaslarına 
göre muhafazasına karar. verilen veya kullanma izni
ne bağlanan yapı ve tesislere 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu ile 6785 sayılı İmar Kanununun ruh
sata ilişkin harç ve cezaî hükümleri ile bu Kanunun 
getirdiği cezalar uygulanır. Ancak başvuru için ta
nınan bir aylık süre içinde başvurmayan ve belediye 
veya valilikçe 3 üncü maddede tespit için kabul edilen 
süre içinde tespit edilen bu tür yapı sahiplerinden bu 
Kanunda öngörülen para cezaları bir misli fazla olarak 
alınır. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

maddenin I inci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi 
ile (B) bendinin <b), (c) alt ıbendd hükümleri uygu
lanır. 

Mevzuata Uygun Olmadan Verilmiş Ruhsatlı Yapılar: 

MADDE 7. — Ruhsat ve eklerine uygun olarak 
yapıldığı halde yürürlükteki 'imar planı ve mevzuata 
aykırı okluğu gerekçesiyle iskân ruhsatı alamadığı 
tespit edilen, ancak kullanılan veya kullanılmaya ha
zır hale gelmiş Jbülunan yapı ve tesislerden 5 'inci mad
denin I linçi fıkrası kapsamına girmeyen yapı ve te
sislere kullanma izni verilir. 

Bu kabil yapı ve tesislerden inşaatı henüz tamam
lanmamış olanlara 2 nci ve 6 ncı madde hükümleri 
uygulanır. 

• Bu madde hükmünden yararlanan yapılarda, imar 
durumuna göre müsaade edilmesi gereken inşaat 
alanının 1.2 katından fazla olan her metrekare için 
konutlarda 1 000 TL., diğerlerinde 1 500 TL. ceza 
alınır. İskân dışı alanlarda bu cezalar 250 TL. ve 400 
TL. olarak uygulanır. 

Muhafazalarına veya Ruhsata Bağlanmasına Ka
rar Verilen Yapı ve Tesislerde Aranacak Belgeler : 

MADDE 8. — Gecekondular dışında gerek dai
mî ve geçici ruhsata bağlanan gerekse muhafazala
rına karar verilen yapı ve tesislerden iskân edilmiş 
olanları için sadece mimarî proje, tesisat ve elektrik 
tesisatı projelerinin tetkik ve tasdiki ile yetinilir. 

Henüz iskân edilmemiş olan yapı ve tesislerde bu 
kanunda getirilmiş özel hükümler de dikkate alınarak 
İmar Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen bü
tün belgeler aranır. 

Harçlar ve Cezalar : 

MADDE 9. — Bu Kanunun uygulama esaslarına 
göre muhafazasına karar verilen veya kullanma iz
nine bağlanan yapı ve tesislere 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu ile 6785/1605 sayılı İmar Kanunu
nun ruhsata ilişkin harç ve cezaî hükümleri ile bu 
Kanunun getirdiği cezalar uygulanır. Ancak başvuru 
için tanınan bir aylık süre içinde başvurmayan ve 
belediye veya valilikçe 4 üncü maddede kabul edi
len bir yıllık tespit süresi içinde tespit edilen bu tür 
yapıların sahiplerinden bu Kanunda öngörülen para 
cezaları bir kat fazla olarak alınır. 
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Bina veya tesisler yapılıp satılmış ise, bu Kanun 
gereğince tahsil edilmiş cezalar için, cezayı ödeyenler 
tarafından bina ve tesisleri inşa ettirerek satanlara 
genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu edi
lir. Binanın yıkılması halinde bina ve tesisleri inşa 
edenlere karşı tazminat hakkı doğar. Para cezasının 
bir defa da alınmasının mümkün olamaması halinde 
para cezası ipotek vb. teminatlar alınmak şartıyla bir 
yıl içinde dört taksitle tahsil edilebilir. 

Belediye ve mücavir alanlar dışındaki bu kabil 
yapı ve teslislerden yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
alınacak harçlar ve cezalar ile normal ruhsat ve is
kân harçları II tdare Kurullarınca tespit edilerek Özel 
tdare bütçesine konacak bir fasılda toplanır. Toplanan 
bu paralar ti Daimî Encümeni kararı ile tmar Kanu
nunun ek 7 nci ve 8 inci maddelerine ilişkin uygulama 
çalışmalarına sarf edilir. " 

Resmî binalar için, bu Kanunun getirdiği cezalar 
uygulanmaz. 

Tebligat ve Müddetler : 

MADDE 7. — Değerlendirme çalışmaları sonuç
ları ilgilisine en çok 3 ay içinde bildirilir. 

Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar 
verilen yapı ve tesislerin sahipleri; Belediye Encü
menleri veya ti tdare Kurulunca kendilerine verilen 
süre içinde gereği yerine getirmek zorundadırlar. Yıkı
mına karar verilen ve süresi içinde gereği yerine ge
tirilmeyen yapı ve tesisler, sahiplerince derhal yıktırı
lır. Aksi halde bu yapılar ayrıca hiç bir tebligata lü
zum kalmadan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yı
kım masrafları % 10 fazlası ile ilgililerden tahsil edi
lir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Resmî binalarda, bu Kanunun getirdiği cezalar 
uygulanmaz. 

Yapı veya tesisler yapılıp satılmış ise, bu Kanun 
gereğince tahsil edilmiş cezalar için cezayı ödeyen
ler tarafından bina ve tesisleri inşa ettirerek satan
lara genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu 
edilir. 

Binanın yıkılması halinde bina ve tesisleri inşa 
edenlere karşı tazminat hakkı doğar. Harçlar ve pa
ra cezaları ipotek vb. teminatlar alınmak şartıyla 
iki yıl içinde en çok 8 taksitte tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alanı dışında olupta il idare 
kurullarınca muhafazasına veya ruhsata bağlanması
na karar verilen yapı ve tesislerden alınacak harçlar 
için İmar Kanununa eklenen Ek Madde 10 hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 10. — 6785 sayılı İmar Kanununa aşa
ğıda yazılı (ek madde 10) eklenmiştir. 

EK MADDE 10. — Ek madde 8 hükümlerine gö
re İmar Müdürlüklerinden alınacak yapı izinleri için 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve değişiklik
lerinde gösterilen bina inşaat harcının % 50'si alınır. 

Bu harçlar ve bu Kanuna göre alınacak cezalar 
İl tmar Müdürlüklerince tahakkuk ve 11 Özel İdare
lerince tahsil edilerek özel İdare bütçelerine gelir 
olarak kaydedilir. Özel İdare gider bütçesine ek öde
nek olarak alınacak bu paralar yalnız 6785 sayılı 
tmar Kanununun ek 7 nci ve 8 inci maddeleri uygu
lamaları için harcanır. 

Değerlendirme Sonuçları ile ilgili Uygulama : 

MADDE 11. — Değerlendirme çalışmaları sonuç
ları ilgilisine en çok üç ay içinde bildirilir. 

Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar 
verilen yapı ve tesislerin sahipleri belediye encümen
leri veya ti İdare Kurullarınca kendilerine verilen sü
re içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Yı
kımına karar verilen ve süresi içinde gereği yerine 
getirilmeyen yapı ve tesisler, sahiplerince derhal yık
tırılır. Aksi halde bu yapılar ayrıca hiç bir tebligata 
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Bu Kanunun Yayımından Sonra Yapılacak Yapı
lar : 

MADDE 8. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra ruhsat alınmadan inşa edilecek yapılardan, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar bele
diye encümeni kararı ile belediye zabıtası tarafından; 
belediye ve mücavir alan dışındakiler II idare Kurula 
kararı ile devlet zabıtası tarafından mahkeme karan 

, aranmaksızın yıktırılır. Ruhsata aykırı olarak yapılan 
yapı, bina ve tesislerde ise 6785 sayılı imar Kanunu 
hükümleri uygulanır, ancak durdurma emri ve yıkım 
kararlarının inşaat mahallerine asılması tebliğ hük
mündedir. 

İmar planı ve mevzuatına aykırı kaçak inşaat ya
panlar, ruhsat verenler veya verilmesine sebep olanlar, 
bu inşaatları süresi içinde yıktırmayan ilgililer başka 
kanunlarda belirtilen cezalar saklı kalmak kaydıyla 
1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 000 den 150 000 
TL.'na kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiillerin tekerrürü halinde cezalar bir misline 
kadar artırılır. 

Bu Kanunla yürürlükteki plan ve mevzuata göre 
inşaat alanları artan yapı ve tesislerin, tabiî afetler se
bebiyle veya sahibi tarafından yeniden yapmak ama
cıyla yıkılması halinde ise; bu yapı ve tesis alanları 
için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun kapsamına 
giren bina ve tesislerle ilgili olarak başlamış hukukî 
ve idarî işlemler hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Daha önce alınmış kararlardan henüz uygulanma
mış olanlar hakkında da ilgililerin talebi halinde bu 
Kanun hükümleri uygulanabilir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gerek kalmadan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yı
kım masrafları % 10 fazlası ile ilgililerden tahsil 
edilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 12. — Bu Kanunla yürürlükteki Plan 
ve mevzuata göre inşaat alanı artan yapı ve tesislerin 
tabiî afetler nedeniyle veya sahipleri tarafından ye
niden yapmak amacı ile yıkılması halinde bu yapı ve 
tesis alanları için yürürlükteki plan ve mevzuat hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren bina 
ve tesislerle ilgili olarak başlamış hukukî ve idarî 
işlemler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Daha önce alınmış kararlardan kesinleşse dahi 
henüz infaz edilmemiş olanlar hakkında da ilgililerin 
talebi halinde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve îskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Yürürlük : 

MADDE 14. — Tasarının 9 uncu maddesi 14 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Tasarının 10 uncu maddesi 15 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167) 


