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I. — GEÇEN T 

'Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu ön

der Atatürk'ün ebediyete intikalinin 44 üncü yıldönü
mü münasebetiyle saygı duruşunda bulunuldu. 

2. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Anayasanın 
kabulü dolayısıyla Danışma Meclisi Üyelerini tebrik 
ve bundan sonraki çalışmalarında sağlık ve başarı 
dilekleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Ön
der Atatürk'ün ebediyete intikalinin 44 üncü yıldö-

Tasarı 
1. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/544) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.11.1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
•11.11.1982) 

Tezkere 
2. — Harun Kartal, Arslan Tayfun özkök, Ah

met Fazıl Ercüment ve Arslan Şener Yıldırım Hakla
rındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 

BAŞKAN;— Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — T ufkiye île Irak Arasındaki Haberleşme ve 
Ulaştırma Konularında Görüşmelerde Bulunmak Üze
re Irak'a Gidecek Olan Ulaştırma Bakanı Mustafa 
Aysan'a, Bayındırlık Bakam Tahsin Önalp'in Vekillik 
Etmesinin Uygun Görüldüğüne Dair Devlet Başkan
lığı Tezkeresi. (3/472) 

ANAK ÖZETt 

nümü münasebetiyle üyeler günün mana ve önemini 
belirten konuşmalar yaptılar. 

11 Kasım 1982 Perşembe günü saat 10,00'da top
lanılması kabul edilerek Birleşime saat 15.35'te son 
verildi. 

Sadi IRMAK 
'Baişfeaın 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye ıKâtlip Üye 

Başbakanlık Tezkeresi. (3/474) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.11.1982) (Adalet Komisyonuna : 11.11.1982) 

Rapor 
3. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları.. (1/428) (S. 
Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde Devlet Başkan
lığının tezkeresi var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye ile Irak arasındaki haberleşme ve ulaştır

ma konularında görüşmelerde bulunmak ve görüşme
ler sonunda hazırlanacak belgeleri imzalamak üzere 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat A"LPAT 

• • • 

BAŞKAN,— Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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2 6 - 3 1 Ekim 1982 tarihleri arasında Hükümetimizi 
temsilen Irak'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. 
Dr. Mustafa Aysan'ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Ba
kanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr. Tahsin önalp'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bağdat'ta Yapılacak Türkiye - Irak Karma 
Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısına 
Katılmak Üzere Irak'a Gidecek Olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Fahir İlkel'e, Ulaştırma Bakanı 
Mustafa Aysan'ın Vekillik Etmesinin Uygun Görül
düğüne Dair Devlet Başkanlığı Tezkeresi. (3/473) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının bir tezkeresi 
daha var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

28 Kasım - 4 Aralık 1982 tarihleri arasında Bağ
dat'ta yapılacak Türkiye - Irak Karma Ekonomik Ko
misyonu Üçüncü Dönem Toplantısına katılmak üzere 
Irak'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Fahir llkel'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mus
tafa Aysan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Başbakan Bülend Ulusu'nun, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Türk Milletince Kabul Edilme
si Dolayısıyla 1982 Anayasasının Türk Milletinin Ge
leceğinde Yapıcı Rol Oynayacağına Olan Güvenini ve 
Danışma Meclisi Üyelerine En İyi Dileklerini Belir
ten Tezkeresi. (3/474) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Başbakan Bülend 
Ulusu'nun bir tezkeresi var okutuyorum efendim. 

Sayın Sadi Irmak 
Danışma Meclisi Başkam 
Ankara 
Sayın Başkan, 
Danışma Meclisi tarafından hazırlanarak Millî Gü

venlik Konseyince son şekli verilen Anayasanın, Türk 
Milletince, tartışılmaz bir şekilde açık oylarla kabul 
edilmesi, her vatandaşın paylaşacağı ortak bir sevinç
tir. Türk Milleti ülkesi, devleti ve kutsal varlığı ile 
bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu 
açıkça ortaya koymuş ve devletinin kendisine sahip 
çıkmasını istediği kadar kendisinin de devletine sa
hip olduğunu dost ve düşmana göstermiştir. 

Türk Ulusunun bir ferdi ve 21 Eylül 1981'den bu 
yana iş başında olan Hükümetin Başkanı olarak, Ba
kanlar Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, 1982 Ana
yasasının Türk Milletinin mutlu geleceğinde yapıcı 
bir rol oynayacağına olan güvenimi belirtir ve sizin 
şahsınızda Danışma Meclisinin sayın üyelerine en iyi 
dileklerimi sunarım. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. (Al
kışlar.) 

Sayın üyeler; 
önceki Birleşimde 1983 Malî Yılı Bütçe görüşme

leri için Başkanlık Divanınca hazırlanan bir Prog
ram Yüce Kurulunuza arz edilmiş ve tasvibiniz alın
mıştı. 

Bu arada Sayın Kenan Evren'in Cumhurbaşkan
lığına seçilmesi dolayısıyla yarın, yani 12 Kasım Cu
ma günü saat 10.00'da Millet Meclisi tören salonunda 
Cumlhuribaişlkanıını kutlama töreni yapıtocaMır. 

Daha evvel aldığınız karar gereği saat 10.00'da 1983 
Malî Yılı 'Bütçe görüşmeleri başlayacaktı. Törenle bir
likte bütçe görüşmelerinin aynı saate rastlaması dola
yısıyla programımızda bir değişiklik yapılması zaru
reti hâsıl olmuştur. Bu bakımdan, yarın saat 10.00'da 
başlaması gereken Birleşimin, saat 14.00'e bırakılma
sı hususunu yüce oylarınıza sunuyorum efendim i Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür 
ederim. 

Yarın bütçe görüşmeleri saat 14.00'de başlayacak
tır. 
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V. — GÖRÜ? 

1. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Telislere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/12) (S. Sayısı : 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykı

rı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemler Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki görüş
melere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALl — Sayın Başkan, 

ben önerge vermiştim, Malî İşler Komisyonu üyeli
ğinden ayrılıyorum diye, okunmadı?... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, şu anda tezkereniz 
elimize geçti, müsaade ederseniz efendim bunu öğle
den sonraki Oturumda Yüce Genel Kurula arz ede
lim efendim. 

Sayın üyeler; 
Geçen Birleşimde 6 ncı madde okutulmuş ve 5 in

ci maddeyi de Komisyon mevcut önergeleri dikkate 
almak üzere geri çekmiş bulunmaktaydı. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 5 inci maddeyi yeniden dü
zenlenmiş haliyle Başkanlık Divanına sunduğu görül
mektedir. 

5 inci maddeyi yeni düzenlenmiş haliyle okutuyo
rum efendim. 

Uygulama Esasları : 
MADDE 5. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit 

edilen yapı ve tesislerden : 
I : Aşağıda belirtilenler bu kanun kapsamı dışında

dır. 

A) 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kânunu kapsamına gi
renler, 

B) Millî Savunma amaçları ile, Millî Savunma 
Bakanlığınca tahsisli veya tahsissiz olarak kullanıl
makta olan arazi ve arsalar üzerinde inşa edilenler, 

(1) 167'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı Tutanağın 
sonuna eklidir. 

167 S .Sayılı Basmayazı 1.11.1982 tarihli 8 inci Bir
leşim Tutanağına eklidir^ 

LEN İŞLER 

C) Yalpının yapıldığı tarihte (herhangi bir kamu 
hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde inşa 
edilenler, 

D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde inşa edilenler, 

E) Gayrî menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunca kararlarının alınmasından sonra birinci sı
nıf eski eserlerin ve bunların koruma alanları içinde ya
pılmış olanlar, 

F) Taşkın koruma alanları ile su baskını, heyelan, 
kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve benzeri fiilî veya muh
temel afete maruz bölge kabul edilen yerlerde bulu
nanlar, 

G) 11.6.1972 tarih ve 1593 sayılı Erişme Kontrol
lü Karayolu Kanunu ile 11.5.1953 tarih ve 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununun kesin olarak yapı 
yasağı koyduğu hükümlere aykırı olanlarla, karayolları 
istimlak sınırına ve 5 metrelik yaklaşma sınırına te
cavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz eden kısımları, 

H) 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 
9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanununun ek 7 nci 
maddesine göre kıyı kenar çizgisinden itibaren 10 met
relik şeritte ve yine aynı Kanunun ek 7 nci ve 8 inci 
maddesine ilişkin yönetmeliğin 1.06 maddesine göre 
tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanma açık olmayan 
özel yapı ve tesisler, 

1) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylan
mış bulunan «Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşma
sının 14 sayılı teknik ekinde belirtilen mania esasları
na uymayanlar, 

II - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı 
ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya ıslahları ile il
gili değerlendirmeler ancak adıgeçen kuruluşların bu 
kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirilecekleri 
olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır. İlgili kuruluş
lar görüşlerini en geç 3 ay içinde bildirmek zorundadır
lar. 

A) Sit bölgeleri ile diğer koruma alanları üzerin
de sit kararının ilanından sonra sit kararına aykırı ola
rak yapılan yapı ve tesisler için Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun, 

B) 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla değişik 
31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre 
orman sınırları içinde inşa edilen yapı ve tesisler için, 
bilim ve fen bakımından buraların orman niteliğini kay-
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bettiği, toprak ve su rejimine zarar vermediği, orman 
bütünlüğünü bozmayan yerlerde inşa edildiği konusun
da Tarım ve Orman Bakanlığının, 

C) Sulama alanlarındaki yapı ve tesislerle ilgili ola
rak bunların sulama projesini engellemedikleri ko
nusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün veya 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının, 

D) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıh-
ha Kanununun yapı yasağı ile ilgili maddelerine aykın 
bulunan yapı ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının, 

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

F) 1 inci, 2 nci, 3 üncü sınıf kıymetli tarım alan
ları içinde yapılan yapı ve tesisler için Tarım ve Or
man Bakanlığının, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, verilen önergeleri ge
çen Birleşimde Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, kendi metni 
ile birlikte geri almış ve önergeler doğrultusunda dü
zenleme yaparak huzurunuza getirmiş bulunmakta
dır. 5 inci madde üzerindeki görüşmelere geçmeden 
evvel, önerge sahiplerinin bu önergeleri tahtında 
Komisyonun uyup uymadığı hususu için, görüşme
lerle birlikte kendilerine da söz vermek gerekmekte
dir. 

Bu nedenle 5 inci madde üzerindeki müzakerele
re başlıyoruz efendim. 

Sayın Genç buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Sayın Komisyonumuz, daha önce Genel Kurulun 
reyleriyle geri alınan 5 inci maddeyi, çok ufak bir 
değişiklikle karşımıza getirmiş; fakat 6 ncı madde
deki yeni düzenlemeyi neye göre yaptı; ben anlaya
madım; acaba Genel Kuruldan böyle bir karar çıktı 
mı ki, Komisyonumuz 6 ncı maddeyi yeniden düzen
ledi?.. Onu ayrıca 6 ncı maddenin müzakereleri sıra
sında... 

BAŞKAN — Sayın Genç, 6 ncı madde görüşülür
ken o konuyu arz ve tartışalım. 

KAMER GENÇ — Tabiî, Sayın Başkanım, bir 
usul meselesi olduğu için arz ettim. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu müzakere ettiğimiz Kanunun önemini her 

vesile ile daha önce vurgulamıştık. 2 nci maddenin 
müzakeresi sırasında, her nasılsa o zaman yapılan 

görüşmelerde de çok az sayıda üye arkadaşın Genel 
Kurulda olması nedeniyle, şurada «hangi seviyede 
olursa olsun, inşa halindeki yapı deyiminin farkına 
varılmadığı nedeniyle bir kabulümüz vardır; fakat 
ben o zaman bu madde üzerinde söz almadım, 5 in
ci maddede «İstisnalar» fıkrasında biz af kapsamına 
sokacağımız yapıları çok sınırlayabileceği düşüncesi 
ile o terim üzerinde durmadık. 

5 inci maddede birçok konularda verilmiş önerge
lerimiz var, bir tek önergemi Sayın Komisyon kabul 
etmiş; o da «E» fıkrasındaki 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının «e» alt bendi) «Gayri menkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca kararlarının alın
masından sonra birinci sınıf eski eserlerin koruma 
alanı içinde yapılmış olanlar» a orada «eski eserler 
ve bunların koruma alanları içinde» demek suretiyle 
1710 sayılı Eski Eserler Yasasının 5 inci maddesin
deki bir hüküm gereği «eski eserlerin içinde ve koru
ma alanlarında yapı yapılamaz» denmiş, ona uyul
muştur. 

Bunun dışında, maddenin sonuna bir ufak «F» 
alt bendi ilave edilmiştir. Burada, «1 inci, 2 nci, 3 ün
cü sınıf kıymetli tarım alanları içinde yapılan yapı 
ve tesisler için Tarım ve Orman Bakanlığının» iba
resi ilave edilmiştir; bunun anlamı da şudur : 

Yani, tarım alanlarının içinde yapılan yapılardan 
1 inci, 2 nci, 3 üncü sınıf alanlar içinde kısmî bir ya
saklama getirilmiştir. O da şöyle olacaktır; Tarım ve 
Orman Bakanlığı buna karar verecektir; ama Tarım 
ve Orman Bakanlığı bu kararı verirken neye göre 
yapacaktır, üzerinde yapılan yapının sökülüp de ve
yahut yıkılıp da yerine buranın tarım arazisi haline 
getirilmesi mi memleket ekonomisine yararlıdır, yok
sa o fabrikanın o halde faaliyette bulunması mı mem
leket yararınadır, gibi bir kıstası mı Tarım ve Orman 
Bakanlığı göz önünde tutacaktır, yoksa ne gibi bir 
kıstas göz önünde tutulacaktır, onu bilmiyorum ve bu 
fıkranın diğer bir anlamı da 4 üncü, 5 inci sınıf ta
rım arazileri üzerindeki yapıların, hiçbir koşul aran
madan ruhsata bağlanabileceği ilkesi benimsenmiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Daha önceki yaptığımız-konuşmalarda, Komisyo

numuz o kadar geniş bir imar affını getirmiştir ki, 
«Nerede ise leylek yuvalarını da af kapsamına almış
tır.» dedik. 

Şimdi, 5 inci maddede birtakım şeylerin yeniden 
düzenlenmesi lazımdır. Benim burada verdiğim bir 
önerge vardı; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
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birinci katın tabiiye betonu dökülmemiş yapıların, 
bu kapsam dışında tutulmasını istemiştim. 

İkincisi, eski eserlerin korunması için, biliyorsu
nuz sit alanları, 1 inci sınıf sit alanı, 2 nci sınıf sit 
alanı, 3 üncü sınıf sit alanıdır. 1 inci sınıf sit alanı 
çok önemli tarihî ve kültürel değeri olan eserlerin bu
lunduğu alanlardır, buralara (Ve burada Anıtlar Yük
sek Kurulunun kararlan vardır) hiçbir yapı yapıla-» 
maması ilkesi benimsenmiştir. 

Şimdi Komisyonumuz diyor ki, bu aslında getir
diği Tasarının da kendi içinde çelişki vardır. Bir de
fa «E» fıkrasında diyor ki, «Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararının alınma
sından, sonra birinci sınıf eski eserler ve bunların ko
runma alanları içinde yapılmış olan» yapılan af kap
samı dışında tutuyor; ondan sana iki numaralı ben
din «A» fıkrasında s'iıt alanları içinde yapılan yapı
ların Gayri Menkul Es'ki Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu kararları alınmak suretiyle bunlaıra ruhsat 
verilebileceği ilkesini kabul ediyor ki, bu tamamen 
açık bir tenakuzdur. Yani, birinci sınıf siıt alanı için
de yapılan b'ir eserin yahut da yapılan yapının bu 
maddeye göre ruhsata bağlanması prensibi kabul 
edilmiş oluyor ki, bu tamamen çelişkili 'bir durum 
meydana getirmektedir. Yani, eski eserlerin birinci 
sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olması gibi, sit alan
larının da birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf alan
ları vardır ve birinci sınıf sit alanları el değmeyecek 
alanlardır. Çok önemli tarihî ve arkeolojik alanlar
dır. Bir defa bu konuda açık bir çelişki vardır. 

Yine benim verdiğim bir diğer önergede imar 
planı ve yönetmeliğinde belirtilmiş yüksekliklerin 
bir katını aşan yapıların bu kapsam içinde mütalaa 
edilmesi gerektiğini1 vurgulamıştum. Sayın »Komisyo
numuz bu önergemizi de dikkate almamış, sonsuz 
kat getirmiştir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sonsuz 
kat olamaz. 

IKAMER GENÇ — Efendim, yani bu... 
'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efindim. 

Sayın Konuşmacının konuşmasını kesmeyin. 
IKAMER GENÇ — 10 kat da olur, 20 kat da 

olur. Sonsuzdan^onu kasdediyorum. O bakımdan, ya
ni bir kat tahdidi', imar planındaki yükseklik, nor
mal yönetoelİk ve plana göre yükseklik üç veya beş 
veya 10 ıkatsa, burada 50 katlı yapılar bile bu kap
sam içinde mütalaa 'edilmektedir. 

Sonra, Hazine arazileri için de şöyle bir hüküm 
getirmiştir. Sayın Komisyonumuz. «Yapının yapıldığı 
tarihte herhangi bir kamu hizmetine tahsisli bulu
nan Hazineye ait yerlerdie inşa edilenler» diyor. Şim
di, Hazineye ait arsalar üzerinde yapılan çok katlı 
yapılar bu af kapsamlı içine alınıyor. Halbuki ben, 
özellikle Türkiye'deki geçmiş konut politikasının çok 
yanlış uygulanması nedeniyle konut politikasını Tür
kiye'de hükümetler gecekondu politikasıyla halletme
ye çalışmışlardır. Ben burada şöyle bir önerge ver-
m'işdim. <«Hazine arazileri üzerinde yapılıp da gece
kondu niteliğinde olmayan yapıları bu imar affı 
kapsamı dışına bırakalım.» Vatandaş gitmiş Hazine
ye ait arazi üzerinde 10 katlı yapı yapmışsa ve bunu 
satmışsa, yani bunu da herhalde bu vatandaşın bir 
hakkının olduğu veyahutta bunun bir mülkiyet düş
manlığı olduğu şeklinde mütalaa edilmemesi gere
kir; ama vatandaş bir gecekondu yapmışsa, işte 
köyden kente mecburî göçün yarattığı ve bir başını 
sokması gereken bir zarurî durumdan hoşgörüyle 
karşılanabilir; ama devletin arazilerini getiripte böy
le özel kişilere milyonerlik kapısını açacak düzeyde 
bir vesile teşkil edecek şekilde izin verilirse, bunun 
sonucu çok tehlikeli olur. 

Sonra değerli arkadaşlar, bir milletin en önemli 
vasıflarından birisi, bir neslin en önemli görevlerin
den birisi, gelecek nesillere iyi bir vatan bırakmak 
iyi bir yaşam koşulları bırakmak. Şimdi, bizim mem
leketimiz tarihî ve arkeolojik, tabiî güzellikleri olan 
bir memlekettir. Biz bu memleketimizde dedeleri
mizden veya daha ileriki nesiillerden devraldığımız 
bu güzellikleri, bu servetleri bir anda yok etmememiz 
lazımdır. Malumunuz, şu anda hatırlamıyorum; es
kiden bir yabancı geliyor Osmanlı Padişahından bir 
heykel ve bir de belirli yerlerdeki yapıları istiyor. O za
manki padişah efendim, diyor, «Verin kâfire taşları, 
benim memleketimde taş mı yoktur» Yani, o zihni
yetin, artık tamamen bu sıralarda yok olması la
zımdı. Şimdi memleketimizde mesela bir İstanbul 
Boğazı vardır. Buna benzer Alanya, Bodrum ve Saf
ranbolu gibi daha birçok böyle çok önemli tarihî 
anıtların bulunduğu yerler vardır. 

Şimdi, bu gibi yerleri korumamız lazımdır. Eğer 
biz bunları, birkaç" kişiye birtakım menfaatler temin 
etmek suretiyle beton yığını haline getirmeye müsa
ade edersek, o zaman memleketimizin en önemli ta
biî güzellikleri elden gitmiş ölür. 

Bu itibarla, ben verdiğim bir önergede İstanbul 
Boğazı sit alanı içinde kalan kaçak yapılaşmaların 
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da bu af kapsamı dışında kalması lazımdır. Malumu
nuz, gazetelerde işte görüyorsunuz ilanı var, istanbul 
Boğazı içinde yapılan bir bina 165 milyon liraya müş
teri buluyor. Peki biz bunu affetmekle, burada ya
pılan bu kaçak yapıları affetmekle kime hizmet edi
yoruz. Yani, 165 milyon liralık imara aykırı yapı
lan bir binayı niye affedelim yani. Bunun sosyal 
amacı nedir? Bunu bir vurgulamak lazımdır. 

Yine, İstanbul Boğazı içinde 10 tane kaçak ya
pılmış bir yapıyı affettiğimiz zaman bu yapı sahibi
ne açıktan, aşağı yukarı bir milyar lira para kazandı
rıyoruz. Burada 'hem memleketimizin tabiî ve tarihî 
bir zenginliği elden gidiyor, öte taraftan da birtakım 
kanunlarla birtakım kişilere bazı avantajlar temin 
ediyoruz, 

Yine, şehirlerin kullanma ve içme suyunu temin 
eden yerler vardır. Bunların koruma alanları içinde 
yapılan yapılar vardır. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanu
nunun 247 veya 238 inci maddelerinde bunların ko
ruma alanları içinde yapılaşma yasağı getirmiştir. 
Bir de Dünya Sağlık Teşkilatının kullanma ve içme 
sularının memba ve kaynaklarını tehlikeli madde sı
zıntılarından korumak için. tespit edilmiş belli stan
dartları vardır. Mesela, benim hatırımda kaldığına 
göre, bu 300 metredir. Şimdi, öyle yapılar vardır 
ki, bu mesela, özellikle Ankara'nın kullanma ve iç
me suyunu temin eden Kurtboğazı'nın çevresinde ya
pılan kaçak yapılar vardır ve bunların kullanma ve 
içme suyuna tehlike tevlit ettiği kararı alınmış, An
kara İl İdare Kurulu bunların yıkılmasına karar 
vermiş ve bunları yıkma kararları Danıştayca da tas
dik edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Komisyonumuz bir madde getirmiş 
diyor ki, «Böyle içme ve kullanma su kaynaklarına 
tehlike tevlit edip etmeyeceği konusunda daha önce 
yıkma kararı olunmuş olan yapıların, tehlike tevlit 
edip etmeyeceğini Sağlık Bakanlığının görüşü alına
rak karara bağlanır». Sayın arkadaşlar, bu bir hu
kuk düşüncesiyle de bağdaşmaz. Malum, hukuk hi-
yararşisi içinde yargının kesin kararlarının idare ta
rafından yorumlanması mümkün değildir. Burada 
muhkem kaziye almış birtakım yüksek mahkeme ka
rarları varken artık bu kararları ben bir tarafa bı
rakıyorum; yok ben Sağlık Bakanlığına gidip de Sağ
lık Bakanlığının mütalaasını almak suretiyle bunların 
muhafaza edilip edilmeyeceğine karar veriyorum de
mek, bence hukuk anlayışını veyahut da mevcut hu
kuk ilkelerini bir tarafa bırakmak demektir. 
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Yine diğer bir konu sayın arkadaşlar, biliyorsu
nuz memleketimizin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve 
bu denizlerle çevrili olan memleketimizin bugün ar
tık turistik sahalara açık bırakacak çok az bir kıyısı 
kalmıştır. Bu, 1972 yılında 1605 sayılı İmar Yasası 
çıkarılmış buna göre, 6785 sayılı Yasaya 1605 sayılı 
Yasanın ek 7 nci maddesiyle eklenen bir maddeye 
göre deniliyor ki, «'Deniz kıyısında 10 metreden aşa
ğı olmamak üzere, yapı yapılamaz ve bundan son
ra hangi mesafe içinde yapı yapılacağı da İmar İs
kân Bakanlığı ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikle saptanır» diyor. 1972 yılında çıkan 1605 
sayılı Kanunun emrettiği yönetmelik 1975 yılında 
çıkmıştır. 1975 yılına kadar kıyılarımız yağma edil
miştir. Şimdi elimizde çok sınırlı bir kıyı kalmış
tır. İşte, Kemer, Side, Güney Akdeniz bölgesinde bi
raz da Ege Bölgesinde çok sınırlı kıyılar kalmıştır. 
Biz şimdi bu kıyılarımızı artık korumak zorundayız. 
Koruyamazsak, yarın memleketimizin turistik vasfı 
da ortadan kalkar. Biliyorsunuz, Kişiler gidiyor, 
denizin üzerine yapısını kuruyor, ondan sonra etrafı
na da bir tel örgü çekiyor ve Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olan bu yeri tamamen kendi kullanım 
sahasına alıyor. 

Bu itibarla verdiğim diğer bir önergede diyorum 
ki, kıyılarda 100 metrelik alan, yani 6785 sayılı Ya
sanın ek 7 ve 8 inci maddelerine göre çıkartılan yö
netmelik vardır. Bu yönetmelikte 100 metrelik alan 
içinde, 3Q metrelik alan içinde ve 10 metrelik alan 
içinde; yani eğer imar planı şehir içinde yapılmışsa 
10 metrelik alan. içinde, imar planı yapılmamış ve 
şehir dışında veya köy yerleşik alanı içindeyse 30 
metrelılk alan içinde, böyle yerleşim alanı dışındaki 
yerler için de 100 metrelik alan içinde yapı yapma 
yasağı getirmiştir. Buna rağmen, birtakım kişiler 
gitmişlerdir ve buralara ruhsatsız, kaçak yapı yap
mışlardır. Getirilen bu Yasa tasarısıyla bunların bu 
gayri meşru olan yapıları meşrulaştırılmaktadır. 

Biz diyoruz ki, kıyılarımızın korunması için 100 
metrelik bir alan içinde yapılan yapıları bu af kap
samı dışında tutmak suretiyle memleketimizin gele
ceğini ve turistik vasfını da korumaya bu şekildeki 
bir hüküm vesile teşkil edecektir; ama getirilen bu 
hükümle 10 metrelik bir şerit öngörülmektedir. O 
da, 10 metrelik şeritin hangi sahadaki şerit olduğu 
da belli değildir; nereden başlayacaktır, kenar çiz
gisinden itibaren 10 metre midir veya değil midir?.. 
Bu itibarla, bunlar da af kapsamı dışına çıkarılmış
tır. 
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Yine maddenin (D) fıkrasında, «Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa edilenler,» 
diyor ve bunları kapsam dışında tutuyor. 6 ncı mad
denin (e) fıkrasında, «Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerde inşa edilen, konut olarak 
kullanılan yapılar hakkında,..» diyor ve yine af kap
samına sokuyor. Bu ikisi birbirine tamamen ters hü
kümler. Bir yerde Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan yapıların af kapsamı dışında olduğu
nu vurguluyor. Arkasından 6 ncı maddede bir hü-
iküm getiriyor, bunun üzerinde yapılan konutlar mu
hafaza •edilir diyor. Bu yönüyle de çok çelişkili bir 
durum yaratılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Daha önce de bu Kanun tasarısının müzakeresin

de vurguladığımız gibi, çok önemli bir Yasa tasarı
sını görüşüyoruz; çok kimselere haksız kazançlar 
temin edecek bir Yasa tasarısını getiriyoruz. Benim 
kanaatim odur ki, bu Yasayla" af kapsamına girecek 
yapıları çok sınırlandırmamız lazımdır; memleketi
mizi böyle yağmacıların eline peşkeş çekilecek birta
kım servetleri bunların eline vermememiz lazımdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. Bu 
vesileyle 7 tane önergeniz var, zannederim onları da 
açıklama imkânı bulmuş oldunuz. 

Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısının adı, 
«îmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı 
Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemler Hakkında Kanun Tasarısı» dır. Biz bu 5 inci 
madde ile neleri düzenlemeye çalışıyoruz?.. 

1. Sit bölgeleri ve Skoruma alanlarını, 
2. Orman içindeki yapıları, 
3. Sulama alanlarındaki1 yapı ve tesisleri, 
4. Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında düzenlenen 

yapılan, 
5. Su kaynakları ve koruma kuşaklarındaki ya

pı ve tesisleri, 
6. Tarım alanlarındaki yapı ve tesisleri. 

îmar Mevzuatı ve Gecekondu Kanunu ile bu ko
nuların ilişkisi nedir diye araştırdık. îmar Mevzuatı, 
belediye hudutlarını, mücavir alanları, mücavir alan
lar içindeki yapılaşmayı düzenlemekte; ayrıca bele
diye hudutlarındakiı tarihî ve mimarî değeri bulunan 

eserler için hüküm getirmekte; bunun dışında kıyılar, 
nehir kenarlarıyla bölge planlaması veya sınaî ve tu
ristik ehemmiyeti olan, ulaşım emniyeti ve civarına 
yerleşme nizamı bakımından önem arz eden yerler 
olduğuna Bakanlar Kurulunca karar verilen yerlerde 
uygulanacak hükümleri taşımaktadır. 

Bizim bu maddeye koymak istediğimiz hüküm
leri Harp Okulu Kanununa yazmak, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa veya Nüfus Kanu
nuna yazmak ne kadar mümkünse, konu o yasalarla 
ne kadar ilgiliyse, görüştüğümüz Tasarıyla da o ka
dar ilgilidir. 

Önce madde kendi içinde çelişkili-düzenlenmiştir. 
Maddenin (Romen rakamıyla gösterilen) I inci fık
rasının (C) ve ı(D) bentlerinin birbirinden farkı ne
dir anlayamadık. Biri, kamu hizmetine tahsisli Ha
zineye ait yerlerden; diğeri, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan yerlerden bahsediyor; sanki 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
lere kamu hizmetine tahsisli Hazineye ait yerler da
hil değilmiş gibi. 

I inci fıkranın (E) bendinde, birinci sınıf eski 
eserler ve bunların koruma alanlarını kapsam dışı 
bırakıyoruz. II ncı fıkranın (A) bendinde, sit bölge
leri ve koruma alanları içinde yapılan tesisler için 
hüküm getiriyoruz. Bunlar kendi içindeki çelişkiler
dir. 

Madde diğer kanunlarla yapılan düzenlemeleri 
de altüst etmektedir. Maddenin II nci fıkrasına ba
kıyoruz : (A) bendinde, «Sit bölgeleri ile diğer ko
ruma alanları üzerinde sit kararının ilanından sonra 
sit kararma aykırı olarak yapılan yapı ve tesisler için 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulunun,» görüşü alındıktan sonra karar verilecek. 
Kim karar verecek?.. Belediye encümeni veya il ida
re kurulu. 

Eski Eserler Kanununun aynı konudaki 5 inci 
maddesi nedir, bakıyoruz : «Gayri Menkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalaasına da
yanmak kaydıyla...» (O zaman Millî Eğitim Bakan
lığı diyordu, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı ola
cak sanıyorum) «...Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
madan içlerinde veya emniyet sınırları dahilinde in
şaat yapmak yasaktır.» diyor. 

Şimdi, sit bölgesi kararı alınmış, ilan edilmiş, va
tandaş müsaade almadan inşaat yapmış. Biz ne ya
pacağız?.. Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalaasıyla 
belediye encümeninden karar alıp binayı muhafaza 
edeceğiz. Eski Eserler Kanunu Millî Eğitim Bakan-
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lığının izninden bahsediyor; o ne olacak?.. Belediye 
encümeni varken Bakanlığı hiçe saymak herhalde do
ğal karşılandı Komisyon için, çizdik Bakanlığın üs
tünü. 

Ayrıca Eski Eserler Kanununun 3 üncü madde
sinde anıt, külliye, sit, tarihi sit, arkeolojik sit, ören 
yeri, tabiî sit tarifleri yapılmış ve bunların tümüyle 
korunması esası getirilmiştir; bu maddeyi de hiçe sa
yıyoruz. 

Bu maddeye hem böyle yazıyoruz, hem de aynı 
maddenin I inci fıkrasında, «Yasa kapsamı dışında
dır.» diyoruz. 

Maddenin II nci fıkrasının (B) bendini " aynen 
okuyorum : «20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla 
değişik 31.8.1966 tarih ve 6831 sayılı Kanuna göre 
orman sınırları içinde inşa edilen yapı ve tesisler için, 
bilim ve fen bakımından buraların orman niteliğini 
kaybettiği, orman ve su rejimine zarar vermediği, 
orman bütünlüğünü bozmayan yerlerde inşa edildiği 
konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının» mütalaa
sı alındıktan sonra muhafaza veya ıslahına karar ve
rilebilecek. Bu kararı yine il idare kurulu veya bele
diye encümeni verecek. 

Orman Kanununun 17 nci maddesi bakınız ne 
diyor : «Devlet ormanları içinde bu ormanların ko
runması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapıla
cak her nevi bina veya tesisler müstesna olmak üze
re, her çeşit bina, ağıl inşası ve hayvanların barın
masına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, iş
lenmesi ve orman içine yerleşilmesi yasaktır.» Bu 
Orman Kanununun hükmüdür. Bir yere orman ka
dastrosu girmiş, orman olarak tespit edilmiş, tapuya 
tescil edilmiş; biz şimdi buranın orman niteliği var 
mı, su rejimine zarar veriyor mu, orman bütünlüğü
nü bozuyor mu diye araştırma yapacağız, bunun içi
ne yapılan binanın kalmasına karar vereceğiz. Bu ka
rarı da yine belediye encümeni veya il idare kurulu 
verecek. Karar Orman Kanununa değil, imar mev
zuatına göre verilecek. Hangi orman mühendisi ve
rebilir bu raporu? Orman teşkilatıyla vatandaşı karşı 
karşıya getirmeye hakkımız var mıdır? Bunu İmar 
Kanununa göre nasıl yapacağız? Ormana yapılan bi
na imar mevzuatına mı aykırı yapılmıştır, orman 
mevzuatına mı aykırı yapılmıştır? Bu sorunun ceva
bını dahi hiçe sayarak konuyu imar mevzuatı içinde 
nasıl düzenliyoruz? 

Aynı şeyleri diğer bentler için de söyleyebiliriz. 
Yapı birinci sınıf gayri sıhhî müessesedir, konut için
de yapılamaz. Vatandaş kurmuş müesseseyi, Umumî 

I Hıfzıssıhha Kanununun 269 uncu maddesine rağ
men, yapmış, Sağlık Bakanlığı buna olumlu görüş 
versin diyoruz. Bu görüşü hangi doktor verebilir? Bu 
olumlu görüş ve binayı muhafaza, civarda oturanla
rın idam fermanı olmayacak mıdır? Buna biz imar 
mevzuatıyla nasıl müsaade edeceğiz?.. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Biz bu maddeyle pek çok kanunun korumaya ça

lıştığı değerleri bir kalemde çizmekteyiz. Uygula
mayı yetkisiz kuruluşların takdirine bırakıyoruz. Bu 
uygulamaya objektif kıstaslar getirmiyoruz. Aslî ka
nunlarında ilgili kuruluşların yetkisi olmadığı halde, 
biz buna burada yetki veriyoruz. Bu kadar yasayı 
bir kalemde altüst etmeye hakkımız yoktur. Anılan 
yerlerde yapılan yapılar için değişik hükümler geti
rilmek isteniyorsa, bu değişikliklerin ilgili yasaların
da yapılması gerekir. 5 inci maddenin uygulamada 
büyük suiistimallere yol açacağı kanısında olduğu
muz II numaralı fıkrasının bentleriyle birlikte tasa
rıdan çıkması gerekmektedir. Tasarıda sayılan alan
larda, yani orman, eski eser, sağlık ve benzeri alan
larda kendi kanunlarının uygulanması gerekir. Ta
sarı, sadece imar Kanunu, ve Gecekondu Kanunu
nun düzenleme alanlarını kapsamına almalıdır. Tak
dir Yüce Kurulundur. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. Za-

tıâliniz de ikinci bendin çıkarılmasına ilişkin önerge
nizi de açıklama imkânı bulmuş oldunuz. 

Sayın Özdoğan, buyurun efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı, hepinizin de 
malumu olduğu üzere, Pazartesi günü Kanun Tasa
rısının 5 inci maddesi (Uygulama Esasları) görüşül
müş, arkadaşlardan birinin verdiği önerge üzerine bu 
madde yeniden tanzim edilerek Meclise gelinmesi 
için Komisyonumuzca geri alınmıştır. Komisyonumuz 
ise, «Uygulama Esasları, madde 5» i yeniden tanzim 
ederek huzurunuza getirmiş bulunuyor. Madde 5 in 
2-F bendi altındaki fıkrayla l'inci, 2'nci, 3'üncü sınıf 
kıymetli tarım alanları içinde yapılan yapı ve tesis
ler için Tarım ve Orman Bakanlığını görevlendirmiş 
bulunuyor. 

Pazartesi günkü görüşmemizde yaptığım konuş
mada burada bu işin salahiyetli kuruluşunun Tarım 
ve Orman Bakanlığından ziyade, Köy İşleri Bakan
lığına bağlı Toprak-Su Genel Müdürlüğü olduğunu 
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söylemiştim. Toprak-Su Genel Müdürlüğü, Türkiye' 
nin tarım arazilerinin toprak etütlerini 1956 yılından 
itibaren yapıyor ve. buna ait de büyük bir kuruluşu 
vardır, daire başkanlığı şeklinde. Şimdi biz bunu 
bir tarafa itiyoruz, bu işin sorumluluğunu ilk na
zarda Tarım ve Orman Bakanlığına bırakıyoruz. 

Bence bu (F) bendinin bu şekilde geçmesi ka
nımca doğru değil, b nedenle ben bir önerge vere
ceğim Sayın Başkanlığa. 

Yukarıda, gene bu madde 5'in 2-C bendinde, su
lama alanlarındaki yapı ve tesislerle ilgili olarak bun
ların sulama projesini engellemedikleri konusunda 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yanına Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı da ilave edilmiş bulun
maktadır. İlk metinde sadece Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü vardı, yeni hazırlanıp gelen Kanun Ta
sarısında bu maddeye Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı da ilave edilmiştir. O nedenle, baş tarafta 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü var. Bir kere tan
zim bakımından da Bakanlık gene geriye doğru itil
miş. 

Eğer bu maddenin de değiştirilmesi gerekirse, bu 
tanzimde de «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü» diye 
nasıl olsa bir genel müdürlüğü buraya alıyoruz. Bu 
işin de gene salahiyetlisi Toprak-Su Genel Müdür
lüğüdür. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yerine 
Toprak-Su Genel Müdürlüğünü de koyma durumu 
olabilir. 

Takdir Yüce Meclisindir; arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 

Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
Türkiye'nin son 10 yllık dönemde geçirmiş olduğu 

ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımları neticesinde 
hemen hemen her alanda olduğu gibi, kuşkusuz in
şaat alanında da yasaları zorlayıcı, yasaların dışına 
çıkıcı, gerçekler düşünülmeden çıkarılan yasalara uy
manın güçlüğü, hızlı şehirleşme, hızlı sanayileşme ve 
ekonomik büyüme dolayısıyla şu anda Meclisimizde 
tartışılan Yasanın gerekçeleri, bir çeşit af yasası olan 
bu Yasanın gerekçeleri kendiliğinden doğmuştur. Do
layısıyla eğer bu Yasa Hükümet tarafından teklif edil
miş ve Komisyon tarafından uzun incelemelerden 
sonra huzurumuza getirilmiş ve genelde kabul edi
lip maddelerine geçilmiş ise, bu bir gerçeği yansıt
maktadır. Dolayısıyla bu Kanunun bir an önce ger
çekleşmesinde her şeyden önce toplumun yararları
nı, zorlayıcı nedenlerle yasa dışına çıkan nedenlerin 

i doğurduğu olumsuz neticeleri ortadan kaldırmak du
rumu vardır. Bu ise, iki yol ile yapılırdı. 

Birincisi, mevcut yasaların en uygun şekilde uy-
} gulanması ve bu uygulama neticesinde hukukî yol-
| larla meselenin çözümlenmesi. Bunun yapılamayacağı 

buradaki tartışmalardan anlaşılmıştır. O halde, mese
leye genelde yaklaşmak lâzımdır. Bu genelde yaklaş-

i ma neticesinde de Komisyonun uzun çalışmalarıyla 
huzurumuza gelen bir 5 inci madde söz konusudur. 
Bu madde incelendiğinde, biraz önce de burada belir
tildiği gibi, maddenin homojen olmadığını, birbirin-

| den çok farklı hükümleri bir araya getirdiğini kabul 
i etmek gereği vardır. 

I Sağlıkla yakından ilgili sit sahalarına yapılan ka
nunsuz yapılar dışında, birinci, ikinci, üçüncü dere
ce tarımsal alanlara yapılan yapı ve tesislerin yeni
den gözden geçirilerek gereğinde bunların yıkılması
na müsaade edilmesi bu maddeyle en çok çelişkiye 
düşen husustur. Zira, bugün Türkiye'de birinci, ikin
ci, üçüncü sınıf tarım alanlarına yapılmış olan te
sislerin ve fabrikaların toplam alanları bu cins top
rakların 1/1000'ini dahi temsil etmektedir. Dolayısıy
la yabancı ülkeleri gezen arkadaşlarımız da çok iyi 
görmüşlerdir ki, sanayileşmenin, hızlı sanayileşme
nin belirli toprakları fabrika ve ekonomik yapılara 
tahsis etme zorunluğunu doğurmaktadır. Burada bir 
tercih söz konusudur ve bu tercih de Türkiye'de ya
pılmış. Ayrıca organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. 
Yani, sınaî yapıların, ticarî yapıların dışında orga
nize sanayi bölgeler i, kurulmuştur. Bu bölgelerin hep
sinin, bu yapıların hepsinin yeniden ve bir bakan
lığın yetkisiyle gözden geçirilmesi ve dolayısıyla bun
ların kalıp kalmamasına karar verilmesi maddeten 
mümkün değildir ve böyle bir politikanın uygulan
ması bugünkü problemlerden çok daah ciddî prob
lemler doğuracaktır. 

(Bu nedenle, bu kiomudıaıfci önengamlizıe de uygun 
olarak 5 (inci ımiaddenlim (F) fuknasMiın Tasarıdan çı-
iklaırııllmasın'i ıtelklf etaıeikteıyiz. Bu tamuyu sayın Meç
isin de benimseyeceğini ümit ederek saygıılaırımı su
narım., 

BAŞKAN — Teşdclkür ©dedim Sayım Aşjkim. 
Sayım Komlisyon, bir açıM'aıma yapacak mısınız 

efenıdlilmı?.,?? 

ZEKÎ YILDIRIM — Sayım Başkan, bana söz 
vermıeyecelk misimiz efemıdiım?... 

İBAŞKAN — Kayıdetttü'rmliş mliydliıniiz Sayın Yıl-
I dairimi?... 
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2JBKÎ YILDIRIM — Evet »efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(Sayımı üyeler, şu ana kadar söz alan üyelerimiz 

'aynı zamanda önerge sahibidirler ve (kürsüden sizle
re bitap ettiklerinde önergelerimi de birlikte açukla-
ımışlardır. Ittılaınıza arz ederim efendıim.: 

ZEKÎ YILDIRIM — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

«Uygulama Esasta» başlığını ıtaşıyan 5 'inci mad
de" hakkımda ikli önergem bulunmaktadır. Komisyon 
bu önergelerini dikkate almadığı için, bu önergele
rimi halklkunda Yüce Heyetlinize bilgi vermek maksa
dıyla huzurunuzda bulünmaltotayiım. 

(Değeri arkadaşlarım; 

önergemin folk tames'i kıyılanda yapılan yapıların 
ıdurumu lüle ilgilidir. Bu tasarıda kıyılarla (ilgili Hü
kümetin teklifi fite Komisyonun teklifi çolk farklı du
rumlar arz etmektedir. Hükümet tasarısında kıyılar
la Slgjil! 'sadece Ek 7 - 8 yönetmeliğiinin 1.0(6 kapsa
mına gürem ve devletlin (hüküm ve tasarrufu atında 
bulunan kıyılar için önlem getirilmiş, bunun dışında 
herhaimgi ıbir önleme Hükümet; yanıi îrnıar ve İskân 
Bakanlığı gerek duymiaımış idi,.- Kana'aJtümce doğrusu 
da ıbu idi. Ancak, Komisyon çalışmaları sırasında 
Türkiye'mim, ülkemizin (kıyılarda sorunları olan va
tandaşlarımızın durumları çok iyli 'bilinmediğinden 
oîacalk k'i, Hülkümet Tasarısını çdk genişleterek yeni 
'bir şekli getirmiştir. Hükümet Tasarısında kıyılarda 
sorunu olan vatandaşjlarımızıın \% 10'u kapsam içine 
alkımiış, alken, Komiyonı, kıyılarda sorumu olan va-
itanıdaşliaırımi'zın '% 90'ını Tasarı Ikapsamı içine ala
rak, bu vatandaşlarımızın yapıları ile ilgili olarak il 
umar müdürlüklerine, belediyelere ve Bakanlığa baş
vurma zıoımMuğunu getirmiştir. 

(Sayın Başkanımı, değeri arfcadaşlarıım; 
©u (feytfcalâde sakıncalı bir durumdur. Hükümet 

'böyle 'bir gerek duymadığı halde Komisyon bu yolu 
neden seçmiştir, gerekçesii nedir?... Bir defa buna 
oevap İsterimi. 

Arkadaşlarımı; 
Komisyonun dediği gÜ'bi, bir uygulama 'bu 

Tasları l e 'geçirilirse, taylarda ruhsatlı yapılmış yüz-
ıbMerce yapı sahibi vatandaşımızın ruhsatıma uygun 
olarak yaptığı yapılarımı da ıbu Tasan (kapsamında 
problemi duruma getirmiş olacağız. Komisyon bü-
ıtüm açılmamalarıma rağmen bu inceliği zannediyorum 
Ikiı kavrayamadı, yolksa (kavramış olsa böyle 'bir yola 
ıgider mi, mümkün mü?.._r Efendim (bu hususu önce
likle arz edeceğimi. 

'Şkndli, kıyıl'arda'kli yapılarla ilgili vatandaşlar 
(belediyelere ve il imar müdürlülklerinfe gidip başvur
dular. (Belediye ve il imar müdürlükleri bu vatamdiaş-
ılarıma ruhsat verdi, Şimdi Ek 7 - 8 Yönetmeliğine 
hu ruhsatların '% 90'ı aykırı. Ne yapıyor şimdi bizini 
bu Tasarımlın 7 ndi maddesi?... Maddemin birinci 
paragrafının son satırında diyor kii, «...1 inci fılkrası 
(kapsamına girmeyen yapı...» Bu mevzuata uygun ol
madan verilirmiş ruhsatlı yapılar için bir hüküm geti
riyor, 

Arkadaşlar; 
Kıyılarda ruhsatlı ıbütün yapılar, sizli ıtemin ede

rim İki, Ek 7 - 8t Yönetmeliğine aykırıdır. «Kıyılar
da» deyinde ©fendim 1.06'ya göre devletin hüküm 
ve ıtasiarrufu 'altında 'bulunan İkiyi değil; deniz, kum 
ve 'kumdan sonra 'bir şerit: vardır, «Kenar»' derler, 
kenar tespitli yapılllmııştı, o kenardan sonra ilgili (ku
ruluşlar vatandaşların mülklerine ruhsat verirken, 
bunlara «Toplum yanarına açık yapı» adı altında 
ruhsat vermeleri gerekirken, 'bu gereğe ne belediye-
lerimliz, ne de il imar müdürlüklerimiz uymaımışlar-
dır. Vatandaşa böyle ıbir şart aramadan direkt ruh
sat vermişlerdir^ 

Şimdi, Sayın Koımlisyoto, arz ettiğim gibi1 bu İn
celiğimi anlaması lazımdı. Çünkü Bakanlık 'bu ince
liği 'bildiği için telklfinde hu konuyu problem! yapı
lar içine ısokimamıştır. Şimdi, burada'kü bütün ruh
satlı yapıları büz Komisyonum düzenlediği şekilde 
ıkaibul edersek ve 7 ndi ımaddeye de baktığımızda, 
'«Bu yapıları ben çözmem» diyor; yani «Bu tip ya
pılar birindi kapsamda^kli yapılarsa 'bunlar çözülme
yecek» diyor.| 

Arkadaşlar;! 
Biz burada sorumlu vatandaşların yapılarıma çö

züm mü getiriyoruz, yoksa sorun mu yaratıyoruz, 
iş mi çıkarıyoruz?... Ben bunu anlayamıyorum. Bu, 
Komisyonda 'tartışıldı. (Ben bunu (kesinlikle kabul ede
miyorum. Yüce Heyetinizden de istirhamı ediyorum, 
bu yanlışlığı göre göre, bile bi'le ruhsatlı vatandaş
ları böyle problemli durumlara sokmayalım; bu 
kürsüden slize haykırıyorum. Biz problemi çözmek 
içlin 'burada çaba harcarken, problem yaratmayalım!. 
Kesimlikle bu madde böyle geçtiği am Sayın Komis
yon da bilmeli, Sayın Bakanlıik da bilmeli ve Sayın 
üyeler de 'bilimeli İki; vatandaş ruhsat a'limışitır. Kim 
ruhsat vermiştir?... Belediye, Kim vermiştir?... İl imar 
müdürlüğü. Kim 'almıştır?..; Vatandaş. Vatandaş res
mî dairedir, gitmiştir ruhsatımı almıştır; vatandaş 
halkludır. Haklı vatandaşı böyle yanlış bir m'adde dü
zenleyerek haksız ve de zor duruma düşürmeyelim. 
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Değerîli arkada^arıım; 
Tümü hakkında arz ettiğim görüşmelerde Türkiye' 

de 60 ilde gezdiğimi, teftiş, inceleme, soruşturma yap
tığımı, bu konularda uygulama yaptığımı söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, şunu arz edeyim; benim uz
manlık konumdaki husus net olarak bilinsin diye bu
nu söylüyorum. îmar uygulamalarıyla ilgili tmar ve 
İskân Bakanlığı, belediyeler, Anıtlar Yüksek Kurulu 
gibi kuruluşlarla sorunu olan vatandaşlarımız (Ben 
yaşadım bunu, gerçek bir beyanda bulunuyorum) bu 
kuruluşlarda iş takibine gitmeden önce doktora gidi
yor arkadaşlarım. Evvela sağlık durumunu kontrol 
ettiriyor. Çünkü bu dairelerin koridorlarında, kapıla
rının önünde ben çok sayıda baygınlık geçiren ve bir
kaç da ölüm vakası ile karşılaşmışımdır. Bu kolay iş 
değildir. Bugün bürokrasi bu duruma gelmiştir. Bu kür
süden bürokrasi için çok sayın üye çok şey söyledi, 
basın da çok şey yazdı. Ben bugüne kadar 12 ay sus
tum, dinledim; ama artık benim de bir şeyleri size arz 
etmem gerekiyor, buna inandım. Çünkü, bu olay için
de yaşayan bir üyenizim. Bildiğim her şeyi söyleyebil
diğim kadarıyla (Ki, bu % 10'udur, % 90'ı saklıdır, 
% 10'unu arz ediyorum.) ifade etmek istiyorum; va
tandaş bürokrasiden hakkını dahi kolay kolay alamı
yor. 

Dikkatinizi çekerim; 5 inci madde her şeyi kuru
luşlara gönderiyor ve de deniyor ki, bu kuruluşlar 3 
ayda karar verecekler... Buna gülmek lazım sayın üye
ler; 3 ayda karar verecekmiş... Yüzbinlerce yapı sahi
binin problemleri hakkında hangi kuruluş 3 ayda ka
rar veriyormuş?.. Belediyeden bir vatandaş ruhsatını 
'birbuçük seneden önce alamıyor. Sadece îmar ve İs
kân Bakanlığı Belediye Teknik Hizmetler Genel Mü
dürlüğünde şu anda el sürülmemiş 300 bin dosya var. 
Nasıl çözüyormuş üç ayda?.. Üç senedir, beş senediı 
çözemiyor, el süremiyor... Burada birbirimizi aldatma
yalım, gerçekçi olalım, açıkça bu konuyu tartışalım. 

Bu Tasarının sonucundan 20 milyon vatandaşımız 
çare bekliyor. Bu Tasarı ile 20 milyon vatandaşımıza 
çare değil, problem götürülüyor bu şekliyle çıkarsa. 
Bunu, bu konuda uzman kişi olarak, iddialı olarak 
ortaya koyuyor ve konuşuyorum. Fikir olarak tartış
mak isteyen kişi olursa ben her zaman Yüce Heyetin 
huzurunda bunu tartışmaya hazırım ama fikir olarak, 
gerçekçi olalım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kıyılarla ilgili maruzatımı arz ettim. Çok yanlış

tır ilgili madde. Lütfen ilgilenin; bizim vatandaşları-
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I mız, bizim yurttaşlarımız bunlar. Biz bunlara sorun 
yaratamayız. Sorun yaratıyor bu. Açın telefonlarınız
la illerinizden sorunuz; «Bir üye böyle diyor, bu ne 
derece doğrudur?..» diye lütfen sorun, yanlışlık olma
sın. Biz böyle bir sorumluluk altına girmeyelim. 

İkinci hususa değineceğim şimdi. Bu da yine kı
yılar kadar önemli bir sorundur ve benim için şanslı 
bir gündür; An tlar Yüksek Kurulunun Başkanı da şu 
anda Meclisimizdedir ve uzun yıllar bu kurulun baş
kanlığını yapmıştır. îmar uygulamalarında Bakanlık, 
belediyeler, belediyelerden sonra da Anıtlar Yüksek 
Kurulu... Bu üç müessese; % 90 etkili olan müessese
lerdir. 

Daha evvelki konuşmalarımda da arz ettiğim gibi, 
Anıtlar Yüksek Kurulu Türkiye'mizi çepeçevre sit ala
nı içine almıştır. 67 ilin, ilçe ve kasabalarının durum
larını tek tek, Anıtlar Yüksek Kurulundan aldiğım 
gerçek bilgilere göre Yüce Heyetinize sunmuştum. Bu 
Tasarının uygulama esasları ile ilgili 5 inci madde
sinin ikinci paragrafı (A) bendinde, sit bölgeleri ile 
diğer koruma alanları üzerinde sit kararının ilanın
dan sonra sit kararına aykırı olarak yapılan yapı ve 
tesisler için Anıtlar Yüksek Kurulundan görüş alına-
cakmış... Size arz edeceğim bütün hususlar, Komis
yon çalışmalarımız sırasında Anıtlar Yüksek Kurulu 
Sayın Başkanının da bulunduğu toplantılarda açık 
açık konuşuldu. Ben Komisyon üyeleri arkadaşlarıma-
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanına çok ayrıntılı 
olarak konu hakkında bilgi verdim. 

Anıtlar Yüksek Kurulu senede kaç defa toplanır, 
nasıl karar alır?.. Bunlar bilinen gerçeklerdir. Biz, Ga-
ziantep'in Nizip ilçesinde, Anıtlar Yüksek Kurulu «Sit 
bölgesidir» demiş diye (Ki, öyle. Listeler elimde. 8 say
fa liste var. Türkiye bu liste içinde çepeçevre sit ala
nına al-nmış. Niye alınmış, amaç nedir bilemem. O 
Anıtlar Yüksek Kurulunun bileceği bir iştir.) vatan
daş, babadan kalma tarlasında, boş alanda yapı yapa
cak ve gelecek Anıtlar Yüksek Kurulundan o yapısı 
ile ilgili karar alıp, sonra da gidip Nizip Belediyesin
den yapısına ruhsat alacak... Bu mümkün değil değer
li üyeler; mümkün değil. Asgarisini söylüyorum, abart
madan söylüyorum; en az 5 milyon vatandaşımız bu 
Tasarı ile (Bunu çok daha yükseltebiliriz değerli ar
kadaşlarım; en az 5 milyon vatandaşımız) Anıtlar 
Yüksek Kuruluna gidip karar alacak. Komisyon Ta
sarısında deniliyor ki, «Bu kararlar 3 ay içinde veri
lecek.» Olmaz böyle şey, mümkün değil. 

Onun için, birinci önergem Ek 7 - 8 alanlarla 
ilgilidir. Bu önergemde istediğim husus, Hükümet Ta-
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sarışındaki maddenin aynen kabulü, Komisyon mad
desinin reddi yönündedir. 

Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak da öner
gem yine Sayın Başkanlığa verilmiştir. Ben Yüce He
yetinize, Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilgili nasıl bir 
düzenleme getirilmesinin vatandaş yönünden daha ha
yırlı olacağına inandığım hususu şimdi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Birinci sınıf eski eserler ve bunların koruma ala
nındaki yapılar kesinlikle af kapsamına alınmamalı
dır. Hükümet Tasarısında bu hususa yer verilmiştir. 

İkincisi; üzerinde yapı bulunmayan (Birinci sınıf 
eski eserler ve bunların koruma alanlarındaki yapıları 
affın dışında tuttuk) boş alanlar için herhangi bir 
soru sormak doğru değildir. Neleri soralım peki, hiç 
mi sormayalım?.. Hayır. Soralım değerli arkadaşlar; 
ikinci sınıf ve üçüncü sınıf eski eser yapıları da Anıt
lar Yüksek Kuruluna soralım. Bunları ,dahi Anıtlar 
Yüksek Kurulu üç ile beş yıldan önce çözemez. Eğer 
Komisyon Tasarısındaki şekliyle çıkarsa, Anıtlar Yük
sek Kurulunun Sayın Başkanı da burada, yirmi yılda 
çözemezler bunu; hiç çözemezler. Bu, çözüm getirmez. 

O halde yapılacak işlemler ne olmalıdır?.. Biraz 
önce arz ettiğim gibi, birinci s:nıf eski eser yapı ve 
koruma alanlarını aftan yararlandırmayalım. İkinci 
ve üçüncü sınıf eski eserleri Anıtlar Yüksek Kuru
luna soralım. Bütün Türkiye'de sit alanı içinde ka
lan ve çok geniş bir alanı kapsayan bölgelerde yapı
lan ve yukarıda açıklanan (Demin arz ettim) bir 
ve ikinci madde kapsamı dışında kalan ve yaklaşık 
yüzbinleri aşan yapıların Anıtlar Yüksek Kuruluna 
sorulmadan bu Tasarı kapsamına alınmamasının; yani 
sorulmasının sakıncalı olduğunu arz ettim. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım bu sit 
bölgeleriyle ilgili enteresan beyanlarda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; 

Açık ve seçik olarak konuşuyorum, hiçbir yoru
ma mahal bırakmıyorum. İstanbul Boğazında ve bu
na benzer yerlerde 150 milyon liraya satılan bütün 
yapılar Antlar Yüksek Kurulu ve imar ve iskân 
Bakanlığının müştereken hazırladığı imar planlarına 
göre yapılmış, ruhsat almış yapılardır. Eğer Yüce He
yetinize Sayın Kamer Genç, «150 milyon liraya yapı
lar yapılıyor» diyor. 150 milyona daire satan yapı 
sahipleri, Tasarın n tümü hakkında da arz etmiştim, 
bunlar ekonomik gücü olan vatandaşlardır. Bir de, yi
ne Tasarının tümü hakkında Yüce Heyetinize bilgi 
verirken demiştim ki, «Bu Tasarıdan ekonomik ve si

yasî gücü olan vatandaşlar bir şey beklememektedir.» 
O, 150 milyon liraya satılan dairenin sahipleri bu 
Tasarıdan bir şey beklemiyor. Bunu Yüce Heyetini
zin bilmesini arzu ediyorum. Onlar işlerini zamanında 
çözmüşlerdir. Bu Tasarıdan, ekonomik ve siyasî gücü 
olmayan veya gücü olupta kullanmasını bilmeyen ve
ya beceremeyen vatandaşlar çözüm bekliyor. 

Söyleyeceğim çok şey var; ama bu kadar konuş
mak istiyorum. Yine Boğaz ile ilgili Komisyonda söy
lediğim, her yerde söylediğim ve inandığım bir hususu 
açıklayacağım : Boğaz'da yeraltı örgütünün ele ge
çirdiği sahaların planları da yine ilgili kuruluşlarca 
yapılmıştır; onların da sorunu yoktur. 

Fazla konuşmayacağım. 
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, saygılar 

sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Aydar, soru mu efendim, yoksa... 
MEHMET AYDAR — Bir hususu çok kısa ola

rak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; sayın arka

daşım benim ismimden bahsederek benim söylediğimi 
yorumladı. Müsaade ederseniz arkadaşımdan sonra 
bunu açıklayayım... 

BAŞKAN — Bir sataşma değil efendim, bir yo
rumdur. Her üyenin bir başka konuşmayı yorumla
ması Sayın Genç, mümkündür. 

KAMER GENÇ — Beyanım yanlış tefsir edildi. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan, katiyen bir 

sataşma sözkonusu değildir. 
BAŞKAN — Sataşma sözkonusu değildir efen

dim, dikkatle dinledik. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Hatip arkadaşımızın sit alanları konusundaki endi

şesinin belli bir bölümünde, Türkiye'deki uygulamaya 
ilişkin olan görüşümü kısaca arz etmekte yarar mü
talaa ettiğim için huzurlarınızı işgal ediyorum, bağış
lamanızı dilerim. 

Kanun Tasarısı Komisyonumuzda görüşülürken, 
arkadaşlarınız hatırlarlar, o günlerde Anıtlar Yük
sek Kurulunun sit alanlarına mütedair olan karar
ları Resmî Gazetenin sayfalarını alabildiğine kabar
tıyordu, şişiriyordu. 

Sit alanlarının tespitinde Türkiye'deki yaklaşım 
nedir? Asıl sorun, temelde olan sorun budur. Bir sit 
alanı kararı verilirken hangi kriterler dikkate ahnma-
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lıdır, geçmiş kuşaklarla yaşayan kuşakların gelecek 
kuşaklara bırakacakları miraslar arasında bir irtibat 
nasıl sağlanacaktır? Bu husus felsefik olarak maalesef 
düşünülmemektedir ve Türkiye'nin en büyük noksan
larından biri de budur. 

Bir Çankırı vilayetini gerektiğinde birinci derece
de sit alanı olarak kabul eden bir anlayış, o şehir ala
nında yeni yapılaşmaları çağın mimarî varlığını yan
sıtacak ve gelecek kuşaklara intikal ettirecek olan o 
anlayışı maalesef reddetmektedir. 

Şehir alanlarında bu olduğu gibi kıyı alanlarında 
da bu elbette böyledir. Hiç kimse kendi tarihî ve kül
türel değerlerini içeren anıtların, arkeolojik değerlerin 
yok olmasına göz yumamaz. Elbetteki korunacaktır 
bunlar; ama korunurken şehir mekânlarını daralt
mak suretiyle insanları âdeta kafese koymak gibi bir 
anlayışla hareket edilirse, Türkiye'de mimarî de kal
maz. 

Bu itibarla sit alanları teşekkül ettirilirken, bu ka
rarlar verilirken örnek sit alanları yönüne kaymasın
da politika itibariyle büyük bir yarar vardır. Bu ya
pıldığı takdirde sayın hatibin endişesi de ortadan kal
kacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, bu madde üzerindeki konuşma

lara cevap vermek üzere buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKIL1 HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bundan evvelki toplantımızda alınmış olan karar 
gereğince verilen önergeleri maddemizle beraber ye
niden tezekkür eden Komisyonumuz, tedvin etmiş bu
lunduğu yeni 5 inci maddeyi huzuru âlinize getirmiş 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım önergeleriyle alakalı kabul edilen kı
sımların veya kabul edilmeyen kısımların işaretlerini 
yaparak değerli mütalaalarda bulundular. Bunlara ce
vap arz etmeden önce bir vicdanî vazifemi yerine ge
tirmek mecburiyetindeyim. 

Sayın Zeki Yıldırım, daha önceki Komisyonumu
zun değerli uzman bir üyesi bulunmaktaydı. Kendile
rinin değerli fikirlerinden daima istifade ettiğimizi her 
anımızı belirttiğimizde tekrarlamaktayız; ama burada 
Yüce Meclisimizce seçilmiş bulunan bir ihtisas ko
misyonunun, kendi uzmanlıkları yanında konulara va
kıf olmadığı şeklindeki ithamlarını Yüce Genel Kuru-
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lun önünde duymamayı tercih ederdim, demek sure
tiyle altını çizerek, nazikâne cevaplamayı tercih edi
yorum. 

ZEKİ YILDIRIM — Duyuldu bile... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Matlup da oydu 
efendim. 

ZEKİ YILDIRIM — Kayıtlara geçti onlar... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Konuşma 
tarzınız... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, Sayın Yıldırım; mü
saade buyurun efendim, karşılıklı konuşma olmasın. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Muhterem 
arkadaşımın önergelerinin kabul edilmediğinden bah
setmiş oldukları kıyılarla alâkalı mütalaalarını tek
rar dikkatle takip ettik. Yalnız, Hükümet Temsilcisi 
ve Komisyon üyeleri arkadaşlarımızla da tekrar tek
rar karşılaştırdığımızda, müttefikan gördüğümüz bir 
hususu belirtmekte fayda mütalaa ediyorum. Muhte
rem arkadaşımın söylediği gibi, kıyılara ait getiril
miş olan madde, Hükümet Teklifinden daha dar de
ğil, açıklayıcı ve hatta kelimeyi affınıza sığınarak 
söyleyeceğim; bu Kanunun amacına çok dönük ta-
vizkâr bir madde olarak tedvin ettiğimiz şeklindeki 
bir kanaata vardık; yani Hükümet Teklifine göre 
ters bir teklifle değil, daha açık ve daha geniş bir 
teklifle gelmiş bulunmaktayız. 

Görüşmelerinin bir tarafında, «Komisyonun bu 
suretle getirmiş bulunduğu bu fıkradan istifade ede
cek olan vatandaşlarımızın adetlerinde maalesef azalt
ma yaptığından ve bu suretle bunun amacını saptı
rarak, faydalanacak vatandaşların adedinin çok azal
dığından» bahsetmektedirler. Ama ben çok iyi ha
tırlıyorum ki, Sayın Yıldırım, «Hükümet Teklifi an
cak yüzde 10 -12 civarında, bu nispette bir hal tarzı 
getirirken, Komisyon belki yüzde 50'ye varan bir 
nispete çıkartmak suretiyle bir çalışma yapmışlardır.» 
diye Tasarının ilk takdimindeki konuşmalarında bu
nu takdir ile belirtmişlerdi ve o zaman da ben ver
diğim cevapda; «Bu nispetlerin hepsinin, maalesef 
Türkiye'de tahminden ileri gitmeyen rakamlardan 
doğduğunu, ama vicdan huzuruyla Hükümetin getir
miş olduğu Tasarının çok dar olduğu» şeklindeki an-
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layışımızı genişletmek suretiyle ifade etmek duru
munda kaldığımı hatırlamaktayım. 

«Sahillerin tamamının her halükârda açılması» 
şeklindeki bir anlayışa Komisyonumuz sureti katiye-
de katılmamaktadır. Biz bu Tasarının Komisyondaki 
tartışmasında bazı ana ilkelerden hareket ettiğimizi 
belirlemiştik. «Mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi, 
Devletin arazisinin yağma edilmemesi, Devletin ara
zisi üzerinde muhafazasına karar verilme» şeklinde
ki bir anlayış, tapuya dönüşürken, mutlaka yasalarla 
halledilmesi ve bunun yanında, kıyıların yağma edil
memesi şeklindeki bir anlayıştan hareket etmiştik ve 
o sebeple de, kıyılarla alakalı ölçümüzü, «mevcut 
mevzuatın müsaade edebildiği en müsamahalı 10 met
relik şerite kadar olan kısım» diye bağlamak zorun
luluğunu duyduk. Bu 10 metreyi tecavüz ettirmek su
retiyle kıyıların içine, hatta denizin içine girmiş olan 
yapılara teşmil etmemize imkân göremedim. 

Tamamının en az 20 milyon vatandaşı ilgilendir
diğinden bahsediliyor. Tabiî bu rakamları çok rahat 
söyleniliyor, ama nereden hareket ediliyor. Biz Hü
kümetten alamıyoruz, Komisyonumuz müteaddit dai
relerle temasa geçtiği halde bu rakamları rahatlıkla 
bulmuş durumda değil, ama hürmet ediyoruz, tak
ribi rakamlardır ve bizim Tasarıya verdiğimiz öne
mi destekleyeceği anlamına da aldığımız için teşek
kürle karşılıyoruz. «20 milyon vatandaşı ilgilendiren 
ve 5 milyon vatandaşın Anıtlar Yüksek Kurulunun 
kapısına dayanacağı» şeklindeki ölçüyle bir Yüksek 
Kurulun buna 5 senede; yanlış ifadelerini tespit et-
ınediysem, 20 senede cevap veremeyecekleri şeklin
deki bir anlayışı, bizim bu Tasarının amacı doğrul
tusundaki bir anlayışla bağdaştırmamıza imkân yok
tur. Anıtlar Yüksek Kurulu muhterem bir Kuruldur, 
görevini müdriktir. Bu Kurulun Sayın Başkanıyla Ko
misyonumuz sürekli toplantılar yapmıştır, muhterem 
arkadaşım da bu toplantılar da bulunmuştur. Kendi
lerinin getirmiş bulundukları ölçülerin Komisyonu
muz bir kısmına katılabilmiş, bir kısmına da, Kanu
nun amacı doğrultusunda 3 aylık dönem zarfında ce
vap vermeleri şeklindeki bir görüşe getirmek mec
buriyetinde kalmıştır. Mademki, «gerçekçi olalım» 
deniliyor, gerçekler her şeyden önce yasadır. Yüce 
Meclisten çıkacak olan yasanın, «3 ayda cevap veri
lir» şeklindeki hükmüne, biz inanıyoruz ki, sureti ka-
tiyede evvela Anıtlar Yüksek Kurulu riayet ede
cektir. 

«150 milyon liraya alım satımı yapılan binaların 
İstanbul'da ruhsatlı oldukları ve Anıtlar Yüksek Ku

rulunun görüşü bulunduğu» şeklindeki, başka anla
ma gelecek olan ifadeleri beni çok memnun etti. 
Ben, o Yüksek Anıtlar Kurulunun çok daha müte-
vazi ücretlerle alımı satımı yapılan ve içerde hakikî 
ihtiyaç sahiplerinin oturduğu yerlerle ilgili olan hu
suslarda, çok da memleketsever cevaplarını çabuk ve
recekleri kanaatini edindim. 

«Ekonomik ve siyasî gücü olanlar ve olmayanlar» 
gibi bir tefrikin, ben bu kürsüde, bu dönemde yapıl
mış olduğuna şahit olmaktan üzüntü duyduğumu be
lirtmekle yetineceğim Yüce Mecliste bu ölçünün, su
reti katiyede, açıldığı günden bu yana hiç bir üye 
arkadaşımın aklından geçmediği inancım samimidir. 

Bu sebeplerle, Sayın Yıldırım'ın önergelerine 
katılamayıp, kendi metnimizde İsrarlı olduğumuzu 
izninizle belirtmek istiyorum. 

Sayın Genç arkadaşım, zannediyor ki, imar 
mevzuatına aykırı yapılarla alakalı olarak Hükümet
çe getirilmiş olup, Komisyonumuzdan Yüce Genel 
Kurula arz edilmiş olan Tasarının genel anlamını bı
rakmak suretiyle, Türkiye'nin genelinde bir imar 
mevzuatının, karışıklığından ve imar mevzuatının tec
rübelerinden esinlenerek bazı aksak taraflarından 
bahsetmek istiyorlar. İyi niyetle böyle anlamak isti
yorum. Bizim getirdiğimiz Tasarı methi, bugün 12 
milyon, 15 milyon, 20 milyon denilen bir kitleyi il
gilendiren ve 2 seneden bu yana da ıstırap içinde kıv
ranan bir toplumun yaşamına meşruiyet verebilmek, 
bunları yasallaştırabilmek ve bu yasallaştırmada 
mutlak suretle biraz evvel arz ettiğim gibi, ana ilkele
ri gözden uzak tutmamak kaydıyla olması şeklindeki bir 
çalışmadır. 2 nci maddenin kapsamıyla alakalı olan 
2 nci fıkranın burada tekrar bahsedilmiş olmasını ve 
tekrar müzakere mevzuu yapılmış olmasını zaten pro
sedür itibarıyla mümkün görmemekteyiz. 

Sit ve eski eserlerde sınıflandırmalardan bahsedi
lirken bir karışıklığa meydan vermemek gerekir. Es
ki eserlerde sınıflandırma vardır da, sit bölgelerinde 
sınıflandırma diye 'bir husus 'bulunmamakta; ama 
«sit bölgesi koruma alanları, eski eserler» tabirleri 
Yüksek Anıtlar Kurulunun vazifesi dahilinde olan 
tabirler içinde sayılmaktadır. O sebeple bizim 1 inci 
sınıf eski eserler ve bunların içinde, bunların koruma 
alanları içinde olan gayri menkullerin yıkılacağına 
ait olan hüküm okunduğu takdirde görülecektir ki, 
bu hususta alınmış olan kararlardan sonra yapılmış 
olan binalara, yapı ve tesislere aittir. Pek tabiidir ki, 
daha evvelki tarihlerde yapılmış olanlar için bir hü-
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küm zaten getirmemekteyiz. Bunu tedvin eden mev
zuat zaten meridir. 

Bunun dışında, 2 nci fıkrada bahsi geçen; sit alan
larının ve koruma alanlarının ki, orada diğer koruma 
alanları olarak sarahaten 'bahsedilmekte) içindeki yer
ler için Anıtlar Yüksek Kurulundan müsaade alınma
sı şeklindeki anlayışımızı, biraz evvel Sayın Yıldırım 
arkadaşıma vermiş olduğum cevap sırasında belirt
miştim. 

Muhterem arkadaşım görüşmelerinin bir yerinde 
«İyi bir vatan, iyi bir yaşam koşulu bırakalım», de
diler. Çok samimi, içten olan bu dileklerine ben şah
sen aynı heyecanla katılmaktayım. Komisyonumuz da 
bu Kanunu değiştirerek de olsa tedvin ederken, bu 
anlayıştan hareket etmiş olduğu için, maddelerin hiç
birisinde «Gecekondu» veyahutta «150 milyon lira
lık daire tefriki» şeklindeki ifadeleri kullanmamıştır 
ve kullanmamaya da özen göstermiştir. Biz, mevcut 
binaların, ilkelere uymak suretiyle muhafazaları im
kânını aramak şeklindeki bir noktadan hareket ettik. 
O sebeple, kendilerinin tarif ettikleri gibi, adres vere
rek istanbul Boğazındaki yapılardan bahsetmedik, o 
sebeple, onların tarif ettikleri gibi, falanca sulama 
alanı civarındaki binaları kastetmedik. Türkiye'nin 
neresinde var ise, mutlak surette bu Kanunda aynı 
'ölçüler içinde riayet edilmek kaydıyla maddeler ve 
fıkralar tedvin ettiğimiz kanaatindeyiz. 

Bir yerde kıyı yağması mevzuunu 100 metrelik bir 
alanla ilgilendiren arkadaşım, diğer yerde Hazinenin 
arazisinin üstüne yapılmış olan, tabiî gecekondu tef
rikini yapmadığımız için söylüyorum; kendileri de 
çok iyi bilirler ki bu memleket gecekondu tüccarların
dan çok çekmiştir. Bu memleket gecekonduyu, belki 
onların bilmedikleri gecekondu tüccarlarından öğren
miştir. Ben zavallı bir vatandaşın gelip de kendi eme
ğiyle, ailesinin sırtında taşıdığı tuğla ile yaptığı bir 
tek göz odayı gecekondu diye kabul ederken, yaşa
dığım devreler olarak biliyorum, yüzlerce gecekon
duyu yapıp Anadolunun kapılarına, Ankara'ya, İstan
bul'a giriş kapılarına girip vatandaşlara satan kimsele
ri tespit eden Bakanlık buradadır. Hazinenin arazisi 
üzerine yapılan o binaların her halükârda meşrulaş
ması şeklindeki, altını çizerek söyledikleri hususu, bi
raz evvelki söylediğim anlayışla, tefrik yaparak ge
tirmemize imkân göremedik ve bu sebeple de kıyı 
yağması mevzuunu da, kendilerinin taassubi olarak 
«100 metreden içeriye yapılanların hepsi yıkılsın» şek
lindeki bir anlayışa giremedik, onu da 10 metreye ka
dar ancak getirebildik. 

I Tarım Bakanlığı ile ilgilendirmiş bulunduğumuz 
ve bundan evvelki metinde bulunmayan 1, 2, 3 üncü 
sınıflarla, kıymetli araziler ve tarım alanları üzerine 
yapılmış olan yapı ve tesislerle ilgili hususlarda Ko
misyonumuz Tarım Bakanlığının görüşünün isten
mesi şeklindeki bir anlayışı ara görüş olarak getirmiş
tir. Açık olarak ifade edeyim ki, geçen toplantıda da 
hatırlanacağı üzere, Hükümet, bunu Hükümet Tekli
findeki gibi tamamıyla yıkılacak binalar şeklinde di
ye mütalaa etmiştir. 

'•Sayın Aydemir Aşkın arkadaşım isabetli olarak 
I bazı mahzurlarından bahsettiler. Zannediyorum bu 

konuyla alakalı olarak önergeler de varmış. O önerge
ler de geldiği zaman, Komisyonumuz olarak onda 
da net görüşümüzü bildirebileceğiz. 

Sayın Özdoğan arkadaşım, biraz evvel bahsetmiş 
bulunduğum bu tarım alanları üzerindeki Tarım ve 
Orman Bakanlığı mütalaasının yanına, Köy İşleri 
Bakanlığı Toprak - Su Genel Müdürlüğünün katıl
ması şeklindeki bir anlayışlarını ifade etmişlerdir. 
Biz bu konuyu, iki Bakanlık arasında git-gel şeklinde 
olmaması ve vatandaşın işinin daha çabuklaştırılması 
için bir bakanlığa indirmek zorunluluğunu duyduğu
muz için koyduk ve bunu koyduğumuz zaman da, yi
ne hatırlanacağı üzere, bundan evvelki toplantıda Hü
kümetin «Tarım Bakanlığının mutlak surette burada 
yer alması gerektir,» şeklindeki mütalaalarını naza
rı itibara aldık. Yüce Meclis bu maddenin bu fıkra
sını eğer kabul eder de, Köy İşleri Bakanlığını da da
hil eder ise, Komisyon olarak katılmamak diye bir 
şey pek tabiidir ki mümkün değildir. 

Aynı maddenin (C) fıkrasında «Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı yerine Toprak-Su Genel 
Müdürlüğü tabirinin kullanılması» şeklindeki anla
yışı, mazur görsünler, kabul edememekteyiz. Filhaki
ka Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü koymuş ol
mamızı misal getirdiler; ama onların da takdirleri
ne arz ederim ki, Devlet Su İşleri 'nülhak bütçeli bir 
idaredir, Toprak-Su İşleri Genel Müdürlüğü bir Ba
kanlığın içindeki genel müdürlük durumundadır. O 
sebeple, biz «Bakanlık» denildiği zaman, Bakanlığın 
ilgili dairesine gidileceği şeklindeki bir anlayıştan ha-

I reket ettik. 
Sayın Banaz arkadaşım, «5 inci maddemizin ikin

ci fıkrasının tamamıyla çıkarılması» şeklindeki bir 
I görüş ileri sürdüler. Komisyon olarak buna prensi

binde katılamamaktayız. Çünkü, birinci fıkrasında 
mutlak surette uygulama esaslarını düşünürken, bu 

I Kanunun kapsamı dışında kalacak olanları tarif et-
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mekteyiz. Bir ikinci fıkrayla da, şartlı olarak bu Ka
nunun kapsamı içine girebileceklerden bahsedilmesi 
zaruretini görmekteyiz. 

Bir iki hususta çelişki olduğundan bahsettiler; 
ama ben geniş müsamahalarına sığınarak ifade etmek 
isterim ki, biz, o çelişkili diye mütalaa ettikleri husu
su çelişki olarak göremedik, hatta açıklık olarak ifa
de etmek durumunda kaldık. «II-C ve D» dediler. 
«Sulama alanlarında Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun yapı yasa
ğı ile ilgili maddelerine aykırı bulunan yapı ve tesis
ler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının..» 
Evet, sadece bu iki bendi okuduğunuz zaman haklı 
gibi görülebilirsiniz; yani vakti zamanında buralara 
ruhsat için müracaat edilmiş olsa/di (Tabiî bunlar 
edilmeyenler içindir) «Sağlıksız» denilebilecek olan 
bu yerler için, şimdi bu yerlere müracaat edildiğin
de «Sağlıklı mı?..» denilecektir?.. Böyle bir mütalaa
yı verecek olan daire bulunur mu?.. Tabiî biraz üs
tünde de, «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün» di
yor. Ama Kanunun tabiî amacını gözden uzak tut
mamak esas olmaktadır. Buralarda maalesef bir va
kıa vardır ki, bina yapılmıştır. Biz bu binaların ruhsat 
alınmadan yapıldığı hatta biraz daha ileri gidirek, in
şaat ruhsatı alınıp iskân ruhsatı alınamadığı için halen 
mevcut olduğu veya her ikisi de olmadığı halde, kaçak 
yapıldığı için, bu binaların tümüne ve bunlarla be
raber, tabiî diğer maddelerde de bahsedilmiş olan 
bütün binalara bir hal çaresi bulabilmek bakımından 
getirmiş bulunmaktayız. Bunu tabiî, tmar ve İskân 
Bakanlığına veyahutta belediyeye yalnız başına bağ
lamaktan ziyade, mesela Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğüne bağlamamızın net sebebi, eğer onun pro
jesini bozuyor ise, «Benim projemi bozuyor» şeklin
deki bir mütalaası kâfi olacaktır. 

Burada diğer bir misal olarak da; zannediyorum 
sit bölgeleriyle, eski eserlerle alakalı olan konuda 
Sayın Banaz, belediye kararlarıyla Millî Eğitim Ba
kanlığı kararlarının öncelik ve sonralık noktasına; 
Millî Eğitim Bakanlığının, şimdiki haliyle ait olduğu 
Kültür Bakanlığının atlandığı şeklindeki hususa do
kundunuz. Bu, tabiî bir görüşten ibarettir. Bunun ka
rarını elbette ki ilgili olan belediye encümeni veyahut
ta ilgili dairesi, il imar müdürlüğü verecektir; yani 
bunun «Millî Eğitim Bakanlığından tekrar dolaşma
sı» şeklindeki bir anlayışı, biz yeni yapılan bir bina 
ile aynı tutar vaziyette düşünememekteyiz; çünkü 
«Yapılmış olan bir binadır» diyoruz. Görüşünü bil
dirdiği zaman, konu zaten halledilecektir. «Yapılsın 

mı yapılmasın mı?..» şeklindeki bir noktadan hare
ket etmiyoruz. Bu Kanun, tamamiyla geçici olan bir 
kanundur; yüzbinlerce yapılmış bina vardır, milyon
larca insan gecesinden sabahına huzursuz yatmakta
dır. Bunlara bir huzur getirebilmek için birçok ba
kanlıkları vazifelendirmek ve Komisyon olarak ıs
rarla söylüyoruz ki, çok süratli olarak da görüş bil
dirmek koşulunu, şartını getirmek azere konuya hal 
çaresi bulabileceğimiz kanısındayız. 

«Yetkisiz kuruluşlara yetki veriyoruz.» şeklindeki 
bir anlayışa, özür diliyorum, tam olarak katılamıyo
ruz; çünkü 'bu yetkiyi verirken, hangi doğrultuda ha
reket edeceğini Kanunun amacında ve bu maddenin 
başında zaten belirtmişiz. Bir Kanun getirilmiştir, bu 
Kanun mevcut binaları muhafazaya yöneliktir ve 
bunların muhafazaları dikkate alınırken, «İlgili daire
nizin yetkisi hususunda olan sağlıkla alakalı mütalaa
yı veriniz, ilgili dairenizin yetkisi hususunda olan plan 
ve projenizi bozup bozmamayla alakalı mütalaanızı 
veriniz.» diyoruz. 

Bu sebeple, fıkranın Tasarıdan tamamıyla çıkarıl
ması şeklindeki teklife katılamamiktayız ve Kanu
nun da «Uygulama esasları» başlığını taşıyan 5 inci 
maddesinin bu Kanunun sıkletini teşkil ettiğini çok 
açık olarak ifade etmek isterim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
KAMER GENÇ — Bir soru sorabilir miyim efen

dim? 
BAŞKAN — Müsaade 'buyurun efendim. Evvela 

Hükümetten de soralım, ondan sonra ne soru sora
cağınızı öğrenelim. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, Komisyon Sözcüsü 5 
inci madde üzerinde, hem gerekli açıklamaları yap
mış, hem de sorulara da cevap vermiş bulunmakta
dır büyük ölçüde. Buna ilave edeceğiniz bir husus 
var mı efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLBME20ĞLU — Sayın Başkanım, izin 
verirseniz Hükümet Teklifi ve Komisyonda oluştu
rulan son şekil huzurlarınızda; ancak verilen öner
gelerin ve yapılan açıklamaların Yüce Meclisçe daha 
açık biçimde, değerlendirilmesini sağlamak üzere ba
zı teknik bilgiler vermek ve açıklamalar yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Çok kısa kaydıyla, buyurun efen
dim. 

İMAR VE İSKAN BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMElZDĞLU — Üzerinde en çok du-
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rulan hususlardan biri; Hükümet Tasarısındaki ki- I 
yıyla ilgili düzenleme ile Komisyonun son hazırlamış 
olduğu Tasarıdaki düzenleme arasında bir farklılık 
olup olmadığı, ya da hangisinin ne getirdiği konusun
da. 

Sayın Başkanım; 
Hükümet Tasarısında bu konu, 4 üncü maddede 

yer almaktadır. 4 üncü maddede, hem 6785 sayılı 
Kanunun ek 7 nci maddesinin, hem de ek 7 ve 8 in
ci maddeye göre çıkartılmış Yönetmelikte yer alan 
1.06 hükmünün kapsam dışı olduğu belirtilmiştir. 
Kanunun ek 7 nci maddesi, kıyılarda 10 metreden az 
olmamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca bir dü
zenleme getirileceğini ve bunun içinde özel yapı ve 
tesis yapılamayacağını amirdir. Komisyonun getirmiş 
olduğu düzenleme de buna paralel bir hüküm şeklin
dedir. 

Hükümetin Tasarısındaki 1.06 maddesi tümüyle 
kapsam dışıyken, (Komisyonun getirmiş, olduğu Ta
sarıda; ki bu 1.06 kıyıyla ilgili hükümler getirmekte
dir ve 11.05 maddesinde esas itibariyle kıyıda hiçbir 
yapı yapılamayacağını, ancak kıyının korunması ama
cıyla kamu yararlı yapılar yapılabileceğini ve sadece 
bir planlama getirildiği takdirde herkesin kullanma
sına açık yapı yapılabileceğini amirken, Komisyonun 
Tasarısı, bu 1.06'ya giren yerlerde de, ancak özel 
amaçlı yapıların kapsam dışında tutulduğunu, yani 
toplumun yararlanmasına açık olanların kapsama 
alındığını söyleyerek, aslında Hükümet Tasarısına na
zaran daha geniş bir düzenleme getirmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Başkanım, eğer izin verirseniz, gene Yü
ce Mecliste üzerinde en çok durulan konu, Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilgili konulardır; i 
eski eserler, koruma alanları ve sit alanlarıyla ilgili 
konulardır, bu konuda çeşitli görüşler ve değerlen
dirmeler olmuştur, Sayın Başkana Hükümet adına 
açıklama yapma imkânını vermek istiyoruz, Sayın 
Alsaç bu konuda bazı bilgiler arz edecekler. 

BAŞKAN — Teknik bilgiler mi olacak Sayın Hü
kümet Sözcüsü? 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSt 
ÜLKÜ ISÖYLEMEZOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konunun daha iyi an
laşılabilmesi bakımından bazı teknik bilgilerin veril
mesi arzu edilmektedir. Bu nedenle de. yine Hükü
met sözcülüğü içinde ve Hükümet Temsilciliği bün
yesinde Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı açıklama ya- | 

— 318 

pacaklar. Müsaade ederseniz, teknik bilgiyi de alma
da yarar görmekteyiz bu nedenle kendilerine söz ve
riyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
GAYRİ MENKUL ESKİ ESERLER VE ANIT

LAR YÜKSEK KURULU BAŞKANI ORHAN 
ALSAÇ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Ben, müsaade buyurulduğu şekilde, önce Anıtlar 
Yüksek Kurulunun nasıl çalıştığı hakkında kısa bil
gi vermek istiyorum. 

Anıtlar Yüksek Kurulu, 1951 yılında kurulmuş 
ve 32 seneden beri vazife yapmış bir Kuruldur. Ben, 
o Kurulun o zamandan beri üyesi ve 15 seneden beri 
de Başkanlığını yapmaktayım. 

Burada Anıtlar Yüksek Kurulu için söylenen söz
lerin büyük bir kısmının yanlış intikal etmiş olduğu 
kanaatiyle, şunu arz ediyorum: Anıtlar Yüksek Ku
rulu, bir bilim kuruludur. Anıtlar Yüksek Kurulu, 
kendisine getirilen konular hakkında bilimsel müta
laasını bildirir. Bu mütalaanın bildirilmesinin aylar
ca sürmesi söz konusu olamaz. Bu yanlışlık şuradan 
intikal etmektedir: Anıtlar Yüksek Kuruluna gelen 
konudarın incelenip karar safhasına gelinceye kadar 
olan kısmı uzun -sürmektedir. Bunun nedeni, gelen 
belgelerin yeterli olmamasından ileri gelmektedir. 
Dolayısıyla, bu belgelerin tamamlanıp Kurula geti
rilinceye kadar olan geçen zaman uzun sürüyor. An
cak bu uzunluk, hiçbir zaman 6 ayı geçmiyor. Bu 
hususta bize yapılan tenkitler dolayısıyla yaptığımız 
incelemelerde, bunun 6 aydan fazla sürmediğini tes
pit ettik ve bunu biz beyan ettik; Komisyon çalışma
larında da ben Sayın Üyeye arz ettim. Ancak, böyle 
bir fikri sabit devamlı olarak söylenmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Başkan, bir savunma 
içinde değil, lütfen yalnız teknik bilginin üyelerimize 
aktarılması nedeniyle zatı âlinize söz verdim. Bu ba
kımdan, lütfen teknik bilgiyi sununuz üyelerimize. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım,- müsaade buyurun 

efendim. 
Buyurun. 
GAYRİ MENKUL ESKİ ESERLER VE ANIT

LAR YÜKSEK KURULU BAŞKANI ORHAN 
ALSAÇ — Efendim, teknik bilgi olarak şunu arz 
edeyim: «Sit bölgelerinde kesin olarak inşaat yaptı
rılmıyor.» İfadesi de doğru değil. Çünkü biz orada 
inşaat yaptırılmasına müsaade ediyoruz. Anıtlar Yük
sek Kurulu hiçbir yerde inşaat yapma yasağr hakkın-



Danışma Meclisi B : 12 11 . 11 . 1982 O : 1 

da karar almıyor; t>u, bir eski eseri doğrudan doğru
ya etkilemiyorsa. Ancak, sit bölgelerinde şehrin, ya
ni şehirlerin korunması gerekli olan parçaların da, o 
şehrin korunmasını sağlayacak ölçülerde inşaat yapıl
masına müsaade ediyoruz. 

Bu, imar planlarında da böyleiir. tmar planla
rında, bir şehrin 'her tarafında aynı büyüklükte, ay
nı yükseklikte yapı yapılmaz. Bu, :mar planları uy
gulaması sırasında kabul ediliyor da, sit bölgesinde 
böyle şartlar getirilmesi neden kabul edilmiyor?.. Bu 
hususta teknik olarak arz ediyorum ki, arada hiçbir 
fark yoktur. Anıtlar Yüksek Kurulunun 'bu hususta
ki kararları, bundan mutazarrır olan veyahut bu şe
kilde millî kültür varlıklarımızın korunmasına önem 
vermeyen kimselerin Kurul hakkında çıkarttığı yan
lış şayialardır. 

Şu hususu tekrar etmekle sözlerime nihayet ver
mek istiyorum: Eğer Anıtlar Yüksek Kurulundan şi
kâyet ediliyorsa, bu, Anıtlar Yüksek Kurulunun es
ki eserlerimizi korumak hususundaki titizliğinden ile
ri gelmektedir. Eğer biz eski eserlerimizi korumasak 
ve eski eserlerimizin civarında yapılacak yapıların 
onların hüviyetlerini ve görünüşlerini bozacak şekil
de olmalarına müsamaha etsek, o zaman Anıtlar 
Yüksek Kurulundan hiç kimse şikâyet etmez. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
Sayın Genç, soru dediniz, zatıâlinizin bir hayli 

önergesi var... 
KAMER GENÇ — Yalnız efendim bir tarih me

selesi var, onu nasıl tespit ederler?... Müsaade eder
seniz 1-2 sorum var. 

BAŞKAN — Yalnız soru efendim, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
5 inci maddenin 1 numaralı bendinin (C) alt ben

dinde: «Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu 
hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde..» di
yor. Acaba bu yapının yapıldığı tarihi nasıl tespit ede
cekler? 

Altta da tarih var. Diyor ki, «Gayri menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek (Kurulunca kararların alın
masından sonra birinci sınıf eski eserlerin ve bunla
rın koruma alanı içinde yapılmış olanlar.» yine, «Bu 
kararın alınmasından sonra» diyor. Bu yapıyı nasıl 
tespit ediyor Sayın Komisyonumuz? 

BAŞKAN — Tarihi mi, yapıyı mı diyorsunuz 
efendim? 

KAMER GENÇ — Tarihi efendim. 
BAŞKAN — Yapıyı dediniz de. 

KAMER GENÇ — «(Kararı alındıktan sonra» 
diyor. «Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu 
hizmetine tahsisli bulunan Hazine/e ait yerlerde...» 
diyor. Yani, adam «Ben bu yapıyı kamu hizmetine 
tahsisli olmadan önce yaptım burada.» derse ne ile 
kanıtlayacak? İkincisi, Anıtlar Yüksek Kurulu bu ko
nuda «Karar almadan önce ben buraya yapı yaptım» 
derse, bunun itirazını nasıl karşılayacaklar? 

İkinci bir soru Sayın Başkan: 
Sayın Komisyonumuz bu tmar Affını getirmek

te güttüğü sosyal amacı saptarken, 150 milyon lira
lık bir villa ile 10 metrekarelik bir gecekonduyu ay
nı sosyal amaç içinde mi mütalaa etmektedir, onu 
öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın Genç, zannederim bu ikinci 
sorunuza zaten müteaddit defalar Sayın Komisyon 
cevap vermiş durumdadırlar; o nedenle sadece birin
ci sorunuzu cevaplamak üzere Sayın Komisyona söz 
veriyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-
KÂN, TURltZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILl HAYRİ SEÇKİN — Sayın Genç' 
in cevaplandırılmasına izin verdiğiniz sadece birinci 
sorusuna cevap veriyorum. 

Çıkarılmış olan yasa pek tabiîdir ki, menfaatdar 
olan kimsenin konuyu ispatlamasıyla alakalı olan bir 
hüküm anlamına gelmektedir. Bir kimse, «Ben * bu 
yapımı Hazinece tahsis edilmeden evvel yaptım» şek
lindeki bir iddiasını ispat edebiliyor ise mesele yok
tur. Keza, eski eserler kararının alınmasından önce 
yaptım diye ispat ediyorsa mesele yoktur. Herhalde 
tarihlerin tespitiyle alakalı olarak hukuk nosyonu için
de başka türlü bir tarif kullanmaya imkân yok idi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
AKİF E-RGINAY — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Erginay soru mu efendim? 

Yalnız soru sorabilirsiniz. 
AKİF ERGİNAY — Tamamen soru, yalnız ve

rilen cevapta ispat mükellefiyetinin Devlete ait oldu
ğunu belirteyim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, lütfen size verilen 
bir cevap değil, sayın Genc'e verilmiştir. 

AKtF ERGİNAY — Ben aynı 5 inci .maddenin 
en son fıkrası, (F) fıkrasındaki birinci, ikinci, üçüncü 
sınıf kıymetli tarım alanları içinde yapılan yapı ve 
tesisler için Tarım ve Orman Bakanlığının müspet 
mütalaası alındığı takdirde bu Kanun hükümlerine 
göre işlem göreceği belirtiliyor. 
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Şimdi Romen rakamıyla (II) yazan kısmın başın
da ise şöyle yazıyor: 

«Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı ve 
tesisler...» 

Bilindiği üzere bu gibi arazilerde, yani diyelim 
Adana'da vaktiyle belediye hudutları dışında yapıl
mış olan fabrikalar, zamanın koşullarına göre zaten 
kanuna uygun olarak yapılmış, bunların kanunla ilgi
si yok; çünkü İmar Kanunu statüsünde değil, o za
man köy statüsündeydi. Bu itibarla zannediyorum bu 
son fıkra bu anlamda hiç bir ifadeyi gerektirmemek
tedir; yani hiç bir şekilde tatbik edilemez. Acaba 
böyle midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, zannederim Sayın Baturalp ve 

Sayın Yıldırım da soru sormayı arzu ediyorlar. 
Sayın Baturalp biraz evvel -jşafet buyurdunuz efen

dim, soru mu? 
RECAt BATURALP — Soru efendim. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, hep birlikte 

cevap verelim de bu konuyu diğer önergelere geç
mek için tamamlayalım. 

Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, 5 inci 

maddenin (\D) fıkrası... Paragraf başı Romen raka
mıyla yazılmış maddeden başlıyorum. 

«I. Aşağıda belirtilenler bu kanunun kapsamı dı
şındadır.» 

Şimdi (D) fıkrasını okuyorum: «Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa edilenler 
bu Kanunun kapsamının dışındadır.» 

Eğer bu böyle ise, (Bu manada alıyorum) kişi sa
halarına, alanlarına yapılmış müstakil binalar ne ola
cak? Bunu anlamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Yıldırım, soru. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan, soru sorma

yacağım; Hükümet görüşünü bildirdi, son söz üyenin
dir.... 

BAŞKAN — Yalnız soru Sayın Yıldırım. Son 
söz önergelerden sonra; maddenin oylamasından ev
vel ôlacak Sayın Yıldırım. Son söz istemiştiniz, bili
yorum; aldım efendim tezkerenizi, müsaade buyu
run, soru yoksa, sorular cevaplansın, önergelere ge
çeceğiz. 

Sayın Komisyon, Sayın Baturalp'in ve Sayın Er* 
ginay'ın sorularına cevap. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURllZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRI SEÇKİN — Efendim, 
Sayın Erginay'ın sorduğu soru «İmar mevzuatına ay
kırı yapı ve tesislerin» diye başlayan cümleyle ilgili 
olduğu için, eğer bahsettikleri tesisler iskân ruhsatla
rını almışlarsa, kullanma izinlerini almışlarsa zaten 
mevzuata uygun olarak yapılmış demektir. Bunlarla 
alakalı olarak bir hüküm getirilmiş durumda değil
dir. ~ 

Biz, ya inşaat ruhsatı almamış veya inşaat ruhsa
tı almış, bilahara usulsüzlüğü sebebiyle iskân ruh
satı alamamış veya ikisi de alınamamış olan binalar
la alakalı olarak bir hal çaresi getirdiğimizi belirtiyo
ruz. 

Sayın Baturalp'in sorularını 6 ncı maddenin son 
bendinde sırası geldiğinde bir düzeltme yaptığımız 
zaman net olarak açıklamış olacağımı zannediyorum. 
İzin verirlerse, o maddenin, o bendine geldiğimizde 
cevaplamak hakkını bana bağışlasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın üyeler.. 
CAHİT TUTUM — .Soru Sayın Başkan. 
RAŞlKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 5'in, 2 nu

maralı fıkranın (C) bendinde hukuk tekniği açısın
dan çok karışık olduğu için söyleyemiyorum. Sayın 
Başkan; bir defa ikinci bent, «nın» diye bitiyor; «nın» 
diye biten bir maddeyi ilk defa görüyorurn; ama be
nim sorum o değil. >(C) bendinde «veya» sözcüğü 
var; «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına «ne demektir Sa
yın Başkanım? Yani, paşa gönlü istediğinde Devlet 
Su İşlerine, istemediğinde öbür tarafa mı başvura
cak? Ne anlama geliyor bu, böyle bir fıkra hukukî 
midir, bunu sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. Bu 
konuda bir de önerge var, biraz sonra zaten arz edi
lecek. 

'Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Tu-
tum'un «veya» olarak ifadelendirmiş bulunduğumuz 
kısım için vereceğim cevap şudur ki; hangi daireyi il
gilendiriyorsa oraya ait olması bakımından; çünkü 
bazı bölgeler Devlet Su işlerini »'lgilendiriyor, bazı 
bölgeler Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiriyor. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
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Sayın üyeler, bu madde ile ilgili elimizde 20'ye 
yaklaşan önerge bulunmaktadır. Bu bakımdan duha 
evvel Önerge sahipleri bu maddenin tümü üzerindeki 
görüşmelerde önergelerini de açıklama imkânını bul
muşlardır, bu imkân Başkanlık Divanınca kendileri
ne verilmiştir. Önergeleri tek tek okutuyorum. Sayın 
Erginay ve Sayın Bilge'nin bir önergesi bulunmakta
dır; zannederim Sayın Erginay, bu önergenize za
ten Komisyon uymak suretiyle jerakli düzeltmeyi 
yapmış. 

Okutmaya gerek var mı Sayın Erginay, alıyor mu
sunuz geriye efendim önergenizi? 

AKtF ERGtNAY — Uyulmuş efendim, mesele 
yok. 

BAŞKAN — Evet, yeniden bir şey yapmaya ge
rek bulunmamaktadır. 

Sayın Genc'in önergesini okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tmar Affı Yasa Tasarısının 
5 incî maddesinin (1) (C) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Hazine arazisi üzerinde yapılan ve gecekondu 

niteliğinde bulunmayan yapılar.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genç bu mad
de üzerindeki açıklamalarında ve görüşlerini bildir
mede önergelerinde ayrıca verdiğini ve gerekli fikir
lerini de Yüce Kurula sunmuş bulunmaktadır. Bu 
bakımdan ayrıca yeniden kendilerine açıklama için 
söz vermeye gerek görmüyoruz. 

KAMER GENÇ — Bu önergeyle ilgili gerek yok. 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, gerekli açıklamayı yaptınız. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE tS-

KÂN, TURltZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRÎ SEÇKİN — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi? 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genc'in bu öner
gesine (Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Dikkate ılınmasını kabul 
edenler.. Etmeyenler., önergenin dikkate alınması 
reddolunmuştur efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in ikinci önergesini oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 5V 

inci maddesinin <1 /E) bendinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«E) 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu kapsamına 

giren eski eserlerin içlerinde ve koruma alanlarında 
yapılmış olanlar.» 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu konuda da gerekli 
açıklamayı zannederim konuşmanızda yaptınız. İlave 
edeceğiniz bir husus var mı efendim? 

KAMER GENÇ — «Birinci sınıf eski eser» de
mişlerdir, ben getirilen bu haliyle katılıyorum, bu 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genç, birinci 
fıkranın (E) bendiyle ilgili olan önergesini geri almış
lardır efendim; arz ederim. 

Sayın üyeler; Sayın Azgur'un 5 inci maddeyle il
gili bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Azgur?.. 
Sayın Üyeler; Sayın Azgur salonda bulunmadığı-

ğından önergesi işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Genc'in bir önergesi var; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Tasarısının 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (1) nolu bendinin (H) ' 
bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Kamer GENÇ 
«İmar ve İskân Bakanlığınca tasdikli kıyı kenar 

çizgisi bulunmayan yerlerde 70 00 kodu eş yükselti 
eğrisinden kara yönüne doğru 100 metrelik kuşak 
içinde yapılan yapı ve tesislerin,» 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

KAMER GENÇ — Müsaade ederseniz bir açık
lama yapayım. 

BAŞKAN — Çok kısa bir açıklama. Lütfen yeri
nizden Sayın Genç. 

KAMBR GENÇ — Ama Sayın Başkanım, ora
dan izah edeyim, önemli bir şey. Bütün kıyıları ilgi
lendiren bir şey. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Şimdi, benim verdiğim önergenin daha önce il

gilendirdiği mevzuat şu: 
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6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen 
ek 7 ve 8 inci maddeye göre 1972 yılında deniz kıyı
larında on metrelik kuşak şeridinden aşağı olmamak 
üzere hangi kuşakta yapı yapılamayacağı, yapı ya-
.sağı getireceğini yönetmeliğe bırakmış. Bu yönetme
lik 1975 yılında yürürlüğe girmiş. Bu yönetmeliğin 
1.07 ve 1.08 inci maddeleri de birtakım mesafeler ge
tirmiştir. Bu mesafeler şöyledir: 

Eğsr şehirde, şehirın içinde, imar planı kapsamı 
içindeyse bu imar planıyla getirilen alanda yapılan 
yapılar meşrudur ve ona herhangi bir müdahale
miz yoktur. 

İmar planı dışında ve toplu yerleşme alanlarında 
bu mesafe 30 metredir Köyde, kasabada, imar planı 
yapılmamışsa, kenardan itibaren 30 metrelik kuşak 
içinde yapılan yapılar mevzuatımıza göre yasaya ay
kırıdır ve mevcut mevzuatımıza göre de yapılmaması 
lazımdır. 

Şehir ve toplu yerleşme alanları dışında kalan yer
lerde ise 100 metrelik şeritte yapı yasağı getirilmiştir. 
tşte, hepinizin de bildiği gibi, deniz kenarına gittiği
niz zaman birtakım yapılar kaçak yapılmaktadır ve 
bunlar yerleşim alanlarının dışındadır. 

Benim önergem şu: 
Diyorum ki; bu köy, toplu yerleşim alanları dı

şında ve şehirdeki yerleşim alanları dışında kalan 
alanlarda 100 metrelik kuşak içinde yapılan kaçak 
yapıları bu imar affı kapsamına sokmayalım. 

Şimdi, hepiniz de biliyorsunuz. Kemer, Side, işte 
Akdeniz kıyıları bizim tek elimizde kalan yerlerdir. 
Dünya Bankası, biliyorsunuz, 5-6 senedir 26 milyon 
dolar bir kredi vermiştir; Güney Antalya-Kemer Pro- ı 
jesinin uygulanması için. Bu proje uygulanamıyor; 
çünkü Side ve civarında uygulanacaktır. Burada bir
takım ruhsatsız yapılar vardır. Devlet bunları temiz-
leyemiyor. 

Şimdi, bunlara da imar affını getirdiğimiz zaman, 
o zaman kıyılarımızda turizm özelliği olan hiç bir 
alan kalmamaktadır. Kaldı ki; daha önce 2 nci mad
dede, kabul ettiğimiz bir maddede diyoruz ki, «Bu 
Kanun kabul edildiği (yani neşredildiği) tarihte her 
safhadaki yapılar» ibaresini de kullandığımız için o 
zaman daha bu .Kanun çıkar çıkmaz, şimdi vatandaş 
gidecek orada iki kazma vuracak, bütün kıyılar yağ
ma ^edilecek, tşte kazmak suretiyle ufak bir temel 
açacak ve bütün kıyılar böylece elden gidecek. 

Benim amacım; diyorum ki, bu 100 metrelik alan 
içinde yapılan yapılara olmasın; ama 100 metreyi 50 

metreye indirebiliriz. Yani ben bunda musir değilim; 
ama Komisyonun getirdiği bu on metrelik şerit hiç 
bir şey ifade etmiyor. 

Şimdi, daha önce Anayasa müzakereleri sırasın
da Sayın IMuammer Yazar arkadaşımız bir şema ya
pıp getirmişti. Bu şema aslında tmar ve İskân Ba
kanlığının yayınladığı ek 7 ve 8 inci maddeye ilişkin 
Yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre bir kumluk 
saha vardır, ondan sonra işte sıfır kotlu eş yükselti 
eğrisi, tesviye münhanisi.. İşte bu tarifi vardır yönet
melikte, İmar ve İskân Bakanlığınca bunun teknik 
tarifleri yapılmıştır. Benim amacım; şu deniz kena
rından, toplu yerleşme dışında kalan yerlerde, 100 
metrelik alanlarda yapılan ruhsatsız yapılara bir ya
sak getirmek suretiyle meşruluk sınırı dışında bıraka
lım; çünkü yarına Devlet buralarda turistik tesisler 
yaptığı zaman büyük kamulaştırma parası vermek 
zorunda kalacaktır. Yalnız Komisyon burada bir hü
küm getirmiştir. Diyor ki; «Turistik alanlarda yapı
lan yapılar sonradan kamulaştırılırsa bunlar bedel
siz olarak alınır, yalnız arsa parası verilir.» Onu o 
maddede ayrıca, gelince belirtiriz. Benim önergem 
bu. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesine katılı

yor musunuz efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLt HAYRI SEÇKİN — Katılmıyo
ruz. 

•BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsıilclisa, fcaitıiiı-
yor musuinıuz?..., 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Bir açılklaıma yapmak 
lisıttfyoram efendim. 

IBAŞKAN — Katılıyor unusunuz efenjd!iim?.v YaMi, 
bu açıklamayı ona göre yaptıracağım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Yüce Meclise bırakı
yorum. 

Hükümet Tasarısıyla Danışma Meclisi Komisyo
nunun getürdıiğü teklif arasında farklılık var. 

'BAŞKAN — Buyuran o zaman açıklamada bu
lunum öf endûımk 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Efendim; 

Hükümet Tasarısında ek 7 noi madde hükümle
rine aykırı olan yapı ve tesisler kapsam dışında bıra-

— 322 — 



Danışma Meclisi B : 12 11 . 11 . 1982 O : 1 

'kılmıştır; çünkü Kanunun 7 nci maddesi; «Kıyı ke
nar çizgisi 'belirtilmiş eten yerlerden iıtiibaren İmar 
Bakanlığınca belirlenecek on metreden- az olmamak 
üzere» der. Oysa İki; Komisyonun getirmiş olduğu 
teklifte 'bu hiç 'gözetilmeden, kıyı (kenar çizgisi be
lirtilimle konusu, on metrelilk bir hüküm getiırilm'iş-
ıtir; kapsam genişlettitaııekıtedir. 

Takdir Yüce Meclsiindir. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet 

Temsilcisi. 
Sayın üyelier; Sayım Genc'in bu konudaki öner

gesine Komisyon katilmamakta. Bir farklı düzenle
me olduğu gerekçesiyle de Hükümet Temsilcisi Yü
ce Genel Kuruluın (takdirine bırakmaktadır. 

Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum ©fendim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması 'kabul edilmiştir efendini. 
(Alkışlar) 

Sayın üyeler; 'Sayın Genc'in bir önergesi daha 
var; oikutuyorumi: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Kanun Tasarısının 

5/1 maddesinin sonuna aşağıdaki bendin • eklenmesi
ni arz ederim. 

Kamer GENÇ 
•«'•İmar planı veya imar yönetmeliği ile tespit edi

len yapı yüksekliklerinin bir tam kattan fazla olan 
kısımları.» 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, çok kısa. 
'Müsaade ediniz yerimden yapayım. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizdeh efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanını; 

, Şimdi, Komisyonumuzun getirdiği Teklifle Hü
kümet Tasarısı arasında çok büyük farklar vardır. 
Hükümetin getirdiği Tasarıda 'bir katı imıar affı 
kapsamına almaktadır. Komisyonumuz bunu, demin 
'ben «Sonsuz kat» dedim, arkadaşımız müdahale et
ti, Tiesela planda üç katlı yapı yapılması gereken 
yere 15 katlı yapılmışsa, jbu 15 katı da 'bu imar affı 
kapsamına almaktadır. 

Arkadaşlar; 
Şimdi burada şöyle- ibik- durum vardır: Bütün şe

hirde kanalizasyon, su, altyapılar, - bu imar planında 
getirilen yüksekliklere göre yapılıyor. Şimdi iımar 
planıyla üç kat müsaadesi öngörüldüğü zarnıan ora
ya döşenecek su tesisatı, kanalizasyon tesisatı oma 
göre yapılıyor. Şimdi, ıbazı kimseler geliyor bunu hiç 

hesaba katmadan üç katlık veya beş katlık yere 15 
kat yapıyor; yapınca bu defa önceden yapılmış olan 
büz tesisatının, kanalizasyon tesisatının değişmesi, 
yolun genişletilmesi lazımıdır. Böyle olunca şehirde 
yaşam çekilemez hale geliyor.-

1978 yıllında İmar ve İskân Bakanlığının çıkar
dığı 'bir yönetmelik var; o yönetmelikte 'diyor k!i, 
«Ankara İli dışındaki illerde çatı katları tam kata 
çevrilir.» Şimdi bir kat da bundan veriyoruz; iki 
kat 'imara aykırı katlar bence yerindedir. Aksi tak
dirde, şimdi 'bir caddenin üzerinde adam ruhsatsız 
olarak 15 katlı bir yapı yapmış; fakat plana göre 
orasının 'beş kat olması lazım, ne olacaktır?... O ada
ma siz 15 kat üzerinden ruhsat vereceksiniz, öteki 
bina ancak beş kat olarak kalacaktır... Bu şehirdeki 
estetik düzensizliği açıkça ortaya koyacağız ki, de
min de 'bahsettiğim gibi bu durum, şehirdeki yaşa
mı çekilemez hale getirme durumunu da açıkça vur
gular. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesine katı

lıyor musunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Baş
kan bir defa konu geçmiş olan 2 noi maddeyle, kap
sam maddesiyle ilgilidir. 

İkindisi, 'bu maddenin içinde tezekkürü mevzuba
his olduğu takdirde kürsüde de arz ettiğim cevaplar 
mıeyanında 'bu konuya dokunduk; üç katlı bir yerde 
15 katlı bir bina yapıldığı şeklinde trajik bir hava 
verme yerine, bir katı kalsın ondan sonra yakılsın 
şeklindeki İfadeyi kullanmak daha realiteye uygun. 
Üç katlık ıbir yerde 15 katlık, 20 katlık bir bina ya-. 
pi'lması yerline ibiz genelde üç katlık yerde dört kat
lı, 'beş katlı bina yapılması dolayısıyla o katları Hü
kümetin getirdiği nispet karşısında yükseltmiş bulun
maktayız, kapsamı da geçmiş bulunmaktayız; bu se
beple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Saym Hükümet Temsilcisi?,.. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOGLU — Sayın Başkanım, 
1 inci ve 2 nci maddeler kabul edilmiş olduğu ve 
Yüce Meclis 'bu konudaki takdirini belirttiği için 'bu
rada bu düzenlemeyi yapmak mümkün değil; katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim^ 
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Sayın üyeler, Sayın Genc'in 'bu konudaki önerge-
sime Komisyon ve Bakanlık Temsilcisi katılmamak
tadırlar. Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınızla sunuyorum, önerge-
nlin dikkate alınmasını 'kabul edenler.,. Kabul etme
yenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Genc'in bir önergesi daha 
var, dkuıtuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 

5 indi maddesinin bininci ıbendinıin altıma aşağıdaki 
!ailt bendin dklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«İstanbul Boğazı StT alanı içinde kalan yapı ve 

tesisler» 
BAŞKAN — Sayın Genç önergeniz çok açık; 

«İstanbul Boğazı stiıt alanı içinde kalan yapı ve te
sisler» demişsiniz. 

KAMER GENÇ — Efendim bir cümle söyle
meme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir tek cümle, lütfen. 
KAMER GENÇ — Biraz evvel Komisyon Söz

cüsü yanlış açıklarna yaptı... 
BAŞKAN — «Biraz evvel»li bırakın Sayın Genç, 

bu önergenizle ilgili efendim, lütfen. 
KAMER GENÇ — Bu önergeyle ilgilidir... «Bi

rinci, ikinci, üçüncü sınıf diye bir sİıt alianı yoktur» 
dedi. Birinci, ikindi, üçüncü sınıf slîıt alanlları var
dır, İstanbul Boğazı da birinci sınıf alanı içindedir. 
Sayın Komisyon Sözcüsü bir defa herhalde konuyu 
bilmiyor... 

BAŞKAN — Lütfen bu şekilde, «... bilmiyor» 
şeklinde hitap 'buyurmayın. 

KAMER GENÇ — Hayır, kendisi «Yoktur» de
yince, ben kendisine cevap verdim. Çünkü 'ben bi
rinci, ikinci, üçüncü sınıf şilt alanları içinde; birinci 
sınıf sit alanı içindeki yapılarla ddkunulmıaması ge
rektiğini vurguladım. O balkımdan bu önergem de bu
nunla ilgilL; 

Şimdi İstanbul Boğazının bir özeliği var, aslın
da Sayın Komisyon veya Hükümet kabul ederse «İs
tanbul Boğazı» lafını şu şekilde de yoru'mlayabli-
riz: Birinci derecedeki sit alanları içindeki yapılar 
ve tesisleri af kapsamının dışında bırakırsak daha 
iyi olur ve İstanbul Boğazının da bir özelliği var; 
bizim için çok büyük tarihî değeri olan bir yerdir, 
bunu korumak zorundayız. 

Demin arkadaşlarımız dediler İdi, «İstanbul Boğa
zında yapılan yüzlerce milyon liralık yapılar ruhsat

lı yapılıyor.» Kesimlikte böyle değildir 7 nci mad
de gelince ayrıca izah edeceğim bana göre bu öner
geye Komisyon ve Hükümet katılırsa, birinci derece 
sit alanıları içindeki yapı ve tesislerin; ona katılmı-
yorl'arsa hassaten «İstanbul Boğazı» nı oylarsak iyi 
olur..s Bu bölgeyi korumıalk zorundayız. 

Takdir Yüce Kurulundur, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in bu önergesine 

katıiıyor musunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim 
müsaadenizle iki kellime söylemek işitiyorum. 

Efendim, Tasarının tümü hakkındaki konuşmada 
açıkladık ki, hiçbir zaman Sayın Kamer Genc'in 
görüşü istikametinde hareket etmemize imkân yok
tur. Çünkü, biz konuya daha başka açıdan yaklaşı
yoruz, onlar başka açıdan yaklaşıyorlar. 

Biz Tasarıda hiçbir zaman İstanbul Boğazı; yok 
Kurtboğazı diye bir isim veremeyiz, adres vereme
yiz: Biz bu görüşte değiliz. Onun için katiyetle «İs
tanbul Boğazı» tabirine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Efendim, takdir Yü
ce Meclîsindir,] 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim* 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, 

bir sual sormialk istiyorum. 
BAŞKAN — Artık soru sormia zamanı geçti, öner

genin oylama zamanı geldi efendim, 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Oyumu sağlıklı 

kullanmak için önergeyle ilgili bir sual efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bay er. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Komisyon veya 
Hükümetten soruyorum efendim. 

5 inci maddenin I inci bölümünün (E) fıkrası bu 
kapsamı içine alıyor mu? Okuyorum : «Gayri Men
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca ka
rarların alınmasından sonra birinci sınıf eski eserle
rin ve bunların koruma alanı içinde yapılmış olanlar» 
diyor; yani İstanbul'u, Boğaziçi'ni kapsıyor anlamı
na geliyor benim kanaatıma göre. Doğru mudur, 
yanlış mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bayer. 
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Sayın Komisyon, oylamadan evvel üyelerimizden ı 
bazıları oylarını sağlıklı biçimde izhar edebilmeleri 
için bir soru sorma gereğini duydular, lütfen Sayın 
Bayer'in sorusuna cevap verir misiniz? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Al-
saç'tan aldığımız teknik bilgiye göre, kapsamı içine 
alıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ — O zaman niye katılmıyorlar, 

Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Sayın Genç müsaade buyurun efen

dim, siz izah buyurdunuz, müsaade buyurun. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in bu önergesine Sayın 
Komisyon katılmıyor, Hükümet Temsilcisi de biraz 
evvel arz ettiğim üzere takdire bırakıyor, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in bir önergesi daha var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan İmar Yasa Tasarısının 5 inci I 

maddesinin birinci bendine aşağıdaki alt bendin ek- I 
lenmesini arz ederim. I 

Kamer GENÇ 
«Halen inşa halinde olupta birinci katın tabiiye 

betonu dökülmüş olan yapı ve tesisler» I 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir kısa açık

lama yapmama müsaade eder misiniz? I 
BAŞKAN — Madem kısadır, lütfedip yerinizden I 

efendim... I 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım zabıtlara 

sağlıklı geçmesi bakımından kürsüden konuşmak is- I 
tiyorum. I 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Şimdi, yine bu önergeme de Sayın Komisyon I 

Sözcümüz çıkıp diyecek ki, biz 2 nci maddeyle zaten I 
bunu kabul ettik; yani «...her safhadaki inşaat» iba- I 
resini kullandık, zaten bu önerge o sebeple de kabul i 
edilmemesi lazım. I 

Gerçekten bu 2 nci maddenin müzakeresinde; I 
hassasiyetle durulmadı. Burada «...hangi seviyede I 
olursa olsun inşa halindeki , resmî ve özel yapılar» I 
ibaresi var. Yalnız bu 5 inci madde bir nevi 2 inci | 
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maddenin istisnasıdır. Şimdi biz bu Kanun Tasarısı
nı bu haliyle kabul ettiğimiz takdirde, bugün yanına 
kazmayı, küreği alan herkes çıkacak Kızılay Meyda
nında, Beyoğlu Meydanında başlayacak gecekondu 
yapmaya, denizin üzerinde yapı yapmaya; yani arka
daşlar bakın birtakım kanunlar çıkarıyoruz, ama ida
remizin gücü ne, idaremizin gücü?.. İdare hangi güç
le gidecek de bu kanunun neşri tarihinde yapıya 
mani olacak?.. Bu Kanunun neşrinden sonra da adam 
gidecek Kızılay Meydanında yapı yapacak diyecek 
ki, «Ben bu kanunun neşrinden önce yaptım; çünkü 
o zaman temelini attım» Bir fotoğraf çektirir, gider 
bir de noter getirir oraya, tasdik ettirir. 

Bu itibarla, aslında İçtüzüğümüzde de hüküm var, 
80 inci maddede diyor ki «Tasarının tümünün oylan
masından önce maddî hatalar varsa düzeltilebilir» 
Biz buraya «Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
birinci katın tabiiye betonu dökülmüş olan yapılan 
imar affı kapsamı dışında bırakırsak, o zaman 2 nci 
maddenin bir istisnası olur. Gerekirse, tümü üzerin
de tam oylama yapmadan önce 2 nci maddedeki o 
ibarenin ona göre düzeltilmesi de mümkündür; ama 
aksi takdirde her ne safhada olursa olsun lafı çok 
tehlikelidir inanınız o zaman bir sabah kalkarsınız, 
bakarsanız her tarafı yapı kaplamış veyahutta te
meller kazılmış. Bu kadar sınırsız bir af dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir hukuk mantığında yoktur. Eğer, 
o zaman hiç bir yerde ne imar planını uygulayalım, 
ne yönetmeliğini uygulayalım, herkes istediği yerde 
gitsin yapıyı yapsın; yani bunun sonucu odur. Bu
nun başka şekilde yorumlanması mümkün değildir. 
Bana göre, bu kanuna biraz uygulanabilirlik niteli
ğini verebilecek bir önergedir, takdir Yüce Kurulu-
nuzundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesine ka

tılacak mısınız efendim?.. 

BAYINDIRLIK - ULAŞTIRMA - İMAR VE 
İSKÂN - TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kanlığınızın müsamahasına sığınacağım. Çünkü Sa
yın Genç, bundan evvelki maddenin müzakeresinde 
de kendileri biraz evvel belirttikleri gibi, aynı konu
ya dokunmuşlardı. Kendilerine fırsat bahsettiniz, lüt
fettiniz, bizi tekrar aydınlatmak imkânını buldular. 
İzin verirseniz kendilerinin dokunduğu noktaya ben 
de bir iki satırla dokunmak suretiyle katılmayacağı
mızı bildireceğim. Çünkü, dokundukları nokta, «bu 
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Kanun çıkar çıkmaz hangi güç buna engel olur, 
bir gecede binaların tabiiye betonları dökülür» gibi, 
tabirler kullandılar. 

KAMER GENÇ — Yok, tabiiye demedim. 

BAYINDIRLIK - ULAŞTIRMA - İMAR VE 
İSKÂN - TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRİ SEÇKİN — İki seneden 
bu yana Türkiyede kaçak inşaat Devlet gücüyle dur
durulmuştur. Bu Kanun bu yeni gelmiş olan Dev
let gücünün durdurmuş olduğu ve iki seneden evvel 
yapılmış olan kaçak inşaatlara meşruiyet kazandır
mak ve onları yasallaştırmak için getirilmiştir. Biz 
inanıyoruz ki, bu güç korktukları şeyi önleyecektir. 
O sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Genc'in öner

gesine katılıyor musunuz efendim?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 

2 nci madde hatırlanırsa, şöyle bir ifade ile so
nuçlanıyor: «Hangi seviyede olursa olsun inşa ha
lindeki resmî ve özel bütün yapıları kapsam içinde
dir» deniyor. «Ancak inşa halindeki yapılara imar 
mevzuatına uygun hale getirilmeden yeniden kat ila
ve edilmesine müsaade edilmez» diye, inşa halinde
ki yapılarla ilgili hükümler getirdikten sonra, 5 inci 
maddede böyle bir hüküm uygulama yönünden bizi 
fevkalade karışık ve zor durumda bırakır. Keşke bu 
hadise daha evvelki düzenlemede olsa idi, 5 inci 
madde ile ilgili göremediğimiz, için .katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in önergesine Komisyon ve Hükümet 

Temsilcisi katılmamaktadır. Sayın Genc'in önerge
sinin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarını
za sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmiştir.efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
yalnız orada bir hata oldu sanıyorum. Yani dökül
müş olanlarla, dökülmemiş olanlar maddenin çok 
anlamını değiştirecek. 

BAŞKAN — Dökülmüş olan olarak zapta geç
tik efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Dökülmüş olarak 
kapsam dışında bırakınca manası başkadır, dökül
memiş olarak kapsam dışında bırakınca manası baş-
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kadir. O hususu önerge sahibi açıklarlarsa... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz zaten 

önergeler dikkate alınmak üzere oylanmıştır. Yüce 
Genel Kurul dikkate alınmasını kabul buyurmuşlar
dır. Komisyona bu önergeler gelecektir, İçtüzük ge
reğince Komisyon gereğini takdir edecektir efen
dim. 

Sayın üyeler; 

Sayın Bilge'nin bir önergesi var. Sayın Bilge?.. 
Yoklar efendim. İşlemden kaldırıyorum. 

AKİF ERGtNAY — Sayın Başkanım benimde 
bu konuda... 

BAŞKAN — Hayır Sayın Erginay, bu konuda 
sadece Sayın Bilgenin var efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan usulle ilgili 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önerge sa
hipleri burada değillerse işleme koymuyorsunuz. İç
tüzüğe göre, hatırladığım kadarıyla bir prensip ka
rarı almıştık Anayasa müzakereleri sırasında. Acaba 
bir yanlışlık yapmayalım?.. O prensip kararı mı de
vam ediyor, yoksa İçtüzüğün özel bir maddesiyle mi 
önergeler işleme konuyor efendim?.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tutum, önerge sahip
leri Genel Kurul salonu içinde olmadıkları takdirde -
önergeler işleme tabi tutulmayacaktır. Ancak, bir 
başka üyemiz tekabbül ederlerse, tekabbül buyurur
larsa, o takdirde işlem devam edecektir. Olmayan 
kişinin vermiş olduğu önerge üzerinde görüşme açıl
ması mümkün değil, mümkün görülmemektedir. Arz 
ederim efendim. 

CAHİT TUTUM — İçtüzüğün maddesini lütfe
der misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Gerektiği şekilde işlem yapılmak
tadır. 

Sayın Banaz'ın bir önergesi var, okutuyorum 
efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

II numaralı fıkrasının bentleriyle birlikte Tasandan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Remzi BANAZ 
BAŞKAN — Sayın Banaz, bu konuda konuş

manızda gerekli açıklamayı yapmıştınız. 
Sayın Komisyon, Sayın Banaz'ın önergesine ka

tılıyor musunuz?. 
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BAYINDIRLIK - ULAŞTIRMA - İMAR VE 
İSKÂN - TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEK1L1 HAYRt SEÇKİN — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Takdirinize bırakı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Banaz, 5 inci m addenin II numaralı fık

rasının tamamen Tasarıdan çıkartılmasını arzu eden 
bir önerge vermişlerdir, daha evvel de açıklamada 
bulundular, önergenin dikkate alınıp, alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması reddolunmuştur efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Uzunoğlu ve Sayın Uyguner'in bir önerge

si var, okutuyorum efendim. Sayın Uyguner bura
dalar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte o lan Kanun Tasarının 5 inci mad

desinin II kısmındaki «Ancak» kelimesinden sonra 
iki nokta üst üste konularak büyük (F) bendinden 
sonra hepsine şamil olmak üzere aşağıda yazılı fık
ranın ilave edilmesini ve yukarıda belirtilen «Ancak» 
kelimesinden sonraki «adı geçen kuruluşların bu Ka
nunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri 
olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır. İlgili ku
ruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde bildirmek 
zorundadır» ibarelerinin metinden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bahtiyar UZUNOĞLU M. Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Sona bir fıkra; fakat yukarıda bir 

redaksiyonla ilgili bir husustur. Sayın Uyguner bir 
açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum izin verirseniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Biz önergemizi 5 inci madde münasebetiyle ver

miş bulunuyoruz. Ancak, önergemizde ifade edilmek 
istenilen husus diğer maddelere de saridir, o bakım
dan açıklama yapmak lüzumunu hissettim. 

Bir defa Tasarının uzun maddelerini teşkil eden 
5 ve 6 ncı maddeleri oldukça uzun olmakla beraber, 
çok karışık ve karmaşık bir sistematiğe bağlanmıştır. 

ı Başbakanlığın bu konuda bir incelemesi olmuştur 
ve bu incelemeye dayanılarak Danışma Meclisi Baş
kanlığına bir önerisi gelmiştir. Bu öneri, hatırlaya
caksınız komisyonlara dağıtılmıştır. Tasarıların ko
misyonlarda oluşturulması sırasında dikkate almak 
üzere dağıtılan bu genelgede, hazırlanacak tasarıla
rın önce maddelere ayrılması, maddelerin fıkralara 
ayrılması ve fıkraların da bentlere ayrılması şeklin
de bir öneri gelmiştir. 

I Şimdi, müzakeresini yapmakta olduğumuz Tasa-
I rıda bu ilkelere uyulmamıştır. Bu ilkelere uyulmamış 

olunduğu için de ifade güçlüğü çekilmektedir. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarımıza dikkat ettim; 

I aynı ifade, güçlüğünü çektiler. Bazıları şifreromenle 
I ifade edilmiş olan kısımlara «Kısım» dediler, bazı-
I lan «Bölüm» dediler, bazıları «Fıkra» dediler. Hal

buki fıkralar ne şifreromenle ne harfle ne de başka 
bir işaretle ifade edilmezler. Fıkralar, maddelerin 
bağımsız bölümlerini teşkil ederler ve bu fıkralar 
bentlere ayrılırlar, bu bentler a, b, c„. şeklinde ay
rılırlar veya 1, 2, 3, 4... şeklinde rakamlandırılarak 

I ifade edilirler. Yine bu bentlerde a, b, c... veya 
I 1, 2, 3, 4... harfleri veya rakamlarının ifade için 
I kullanılmaları mümkündür. 

I Bu bakımdan Tasarımızın sistematiği yanlıştır ve 
I ifade edilmesi son derece güçtür. Bu, uygulamacı 
I tarafından zor ifade edilecektir. Mesela bir yazış

mada altıncı maddenin şifreromenle ifade edilen kıs
mının bir ve (A) kısmının (a) bölümünü ifade etmek 

I yahut bendini ifade etmek, ne sözle ne de yazıyla 
I mümkün olmayacaktır bu sistematiğe göre. 

I O bakımdan ben, önce 5 inci maddeden başlaya-
I rak (ki, önerimiz beşinci maddeyle ilgilidir) şifrero

menle başlayan kısımların kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

I Ayrıca şifreromen iki rakamıyla ifade edilmiş 
I olan bölümün bir bağlantı hatasını tespit ettik de

ğerli arkadaşım Sayın Uzunoğlu ile birlikte. 
Burada, «Aşağıda sayılan imar mevzuatına ay

kırı yapı ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya is-
I lahları ile ilgili değerlendirmeler ancak adıgeçen ku-
I ruluşların bu Kanunun genel amacı doğrultusunda 

geliştirecekleri olumlu görüşleri alındıktan sonra ya
pılır. 

İlgili kuruluşlar görevlerini en geç üç ay içinde 
bildirmek zorundadırlar diyor ve burada müstakil 
bir fıkra yapıyor sanki. Yani bu fıkranın aşağıda 

I a, b, c, d, e, f, bentlerinde belirtilen kurum ve ku-
| ruluşlarla ilgisi tesis edilmemiş, ilgisi kurulamamış. 
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Biz hem bu ilginin kurulması, hem de maddenin 
daha iyi ifade edilmesi bakımından şu şekilde bir 
öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki, «Aşağıda sayılan 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin muhafaza 
edilmeleri veya ıslahlarıyla ilgili değerlendirmeler an
cak:» dedikten sonra, ondan sonraki kısmı bu fık
radan çıkarıyoruz ve (f) bendinden sonra «Bu Ka
nunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri 
olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır» diyoruz. 
Yani kim yapar bunu?.. Yukarıda a, b, c, d, e, f, 
bentlerinde yazılı kurum ve kuruluşların yapacağını 
ifade etmek istiyoruz ve bu şekilde maddeyle bu ku
ruluşların ilgisini biz kurmuş oluyoruz. 

Önergemiz bu istikamettedir, yüksek takdirlerini
ze arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Uyguner ve Sayın Uzunoğlu'nun vermiş 

oldukları önerge, ikinci fıkranın, doğrudan doğruya 
redaksiyonu ve düzenlemesiyle ilgilidir. Bu nedenle, 
biraz evvel okutmamış olduğum, eklenmesi önerilen 
fıkra denilen şey, yukarıdaki bazı cümlelerin aşağı
ya alınması suretiyle yeni bir düzenlemeyi gerektir
mektedir; yeniden okutuyorum.' 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 5 inci mad

desinin ikinci kısmındaki ancak kelimesinden sonra 
(: ) konularak (f) bendinden sonra hepsine şamil 
olmak üzere, aşağıda yazılı fıkranın ilave edilmesini 
ve yukarıda belirtilen «ancak kelimesinden sonraki» 
Adı geçen kuruluşların bu Kanunun genel amacı 
doğrultusunda geliştirecekleri ollmlu "görüşleri alın
dıktan sonra yapılır. 

ilgili kuruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde 
bildirmek zorundadırlar ibarelerinin metinden çıka
rılmasını saygılarımızla dileriz. 
Bahtiyar UZUNOĞLU M. Fevzi UYGUNER 

Eklenmesi önerilen fıkra : 

«Bu Kanunun genel amacı doğrultusunda olum
lu görüşleri alındıktan sonra yapılır. 

İlgili kuruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde 
bildirmek zorundadırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRI SEÇKİN — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Hükümet ka
tılıyor mu?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Erginay buyurunuz. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, redaksiyon 

anlamında bir hususu belirtmek istiyorum. 
Değerlendirmelerden sonra herhalde bir virgül 

konulması gerekir. Böyle ancak kelimesiyle kolay 
kolay birleşmez. «Değerlendirmeler,» nefes aldırır, 
ancak sonra iki nokta üst üste diye olur. 

BAŞKAN — «Değerlendirmeler» kelimesinden 
sonra bir virgül, «Ancak» kelimesinden sonra iki 
nokta üst üste oluyor ve burada «Adı geçen kuru
luşlar» ibaresi çıkartılıyor, geri kalan cümle aşağı
ya ekleniyor. Bu şekilde bir düzenleme öneriliyor. 

Sayın üyeler; 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, Sayın Uy
guner ve Sayın Uzunoğlu'nun redaksiyonla ilgili bu 
düzenlemelerine katılmaktadırlar. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... İlgili düzenleme 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

ikinci fıkrası (a) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 

«Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunca haklarında daha önce alınmış tescil ka
rarı bulunan ikinci ve üçüncü sınıf eski eser yapı
ları için, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun...» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, önergenizle ilgili 
bir kısa açıklama yapacak mısınız efendim?.. Buyu
runuz. 

Bu suretle biraz evvel Sayın Tutum'un sormuş 
oldukları sualin cevabını da bu suretle vermiş olur
sunuz. Sayın Tutum «içtüzükte böyle bir madde olup 
olmadığını» sormuşlardı, içtüzüğümüze göre, «öner
ge sahiplerine bir açıklama yapma hakkı verilir, an
cak bu açıklamadan sonra...» diye başlayan bir iba
re bulunmaktadır. Salonda olmayan bir kişinin açık
lama yapma hakkı olmadığından işleme tabi tutmu
yoruz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — «isterse açıklama yapabi
lir» diyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — «İsterse» deyince kime soracaksı- f 
nız?.. Sayın Tutum, salonda olmayan kişiye ister mi
siniz, benimsiyor musunuz, açıklama yapacak mısı
nız diye sorma imkânı olmadığına göre mutlaka sa
londa olması lazım geldiği anlaşılmaktadır. 

CAHİT TUTUM — Usulle ilgili soru sormamın 
nedeni şu: Tekabbül edilmesi suretiyle sıra alması I 
mümkünse Sayın Başkan, siz o önergeyi okutup ıttı
laınıza sunarsanız, belki birimiz tekabbül eder diyo- I 
rum, yoksa böyle bir usul müzakeresi açmamız müm- I 
kün değildir tabiatıyla. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, evet bu konuda hak
lısınız. Bundan sonra önerge sahibi salonda olsun 
olmasın, evvela önergeleri okutalım, daha sonra sa
yın üyenin salonda olup olmadığına bakalım; çünkü 
İçtüzüğümüze göre açıklama hakkı önerge sahibinin
dir, gerek görürse açıklamaz; doğrudur, biraz evvel 
bazı üyelere aynı işlemi yapmıştık. 

Teşekkür ederim efendim. I 
Buyurunuz Sayın Yıldırım. I 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Tasarının 5 inci maddesinin ikinci paragrafı (g) 

bendinde, «Türkiye'de SIT kararı alınmış alanlarda
ki bütün yapı sahiplerinin, bu Tasarıdan yararlana
bilmeleri için önce Anıtlar Yüksek Kurulunun gö- I 
rüşünün alınması» öngörülmektedir. 

Birkaç kez Yüce Heyetinize bu konuyu arz et
meye çalıştım. Bendeniz önergemde, yüzbinleri aşan 
yapı sahiplerini Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderme
yelim görüşünü savunuyorum. 

Gerekçe olarak da arz ediyorum ki; Anıtlar Yük
sek Kurulu bu işin içinden çıkacak yapıya sahip de- I 
ğil. Yok efendim, senelerdir İmar İskân Bakanlığı, 
belediye, Anıtlar Yüksek Kurulu bu imar uygula
malarını birlikte yönlendiriyoruz, içinde yaşadık, 
neyse gerçekleri ortaya koyalım mümkün değil. 

Sayın Aksaç Kurulun Başkanı Komisyonumuza I 
geldiği zaman da rica ettim, dedim ki, Sayın Hocam I 
bu iş olmaz, siz de biliyorsunuz ki, sizin senelerdir 
Başkanlığını yaptığınız bu Kurulun çatısı yıkılıyor 
başınıza, bunu Komisyonda arz ettim. Bugün 12 Ey
lül sonrası yönetim bunun farkında, bu konuya el 
bastı, bu Kurulu hepten kaldıralım mı, yoksa yeni
leyelim mi konusu Millî Güvenlik Konseyinde tar- I 
tışma konusu olmuştur. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu boyutlara ulaşan bir yara, kamuoyu

nun büyük ölçüde güvenini kaybetmiş bir kuruluşa | 

biz böyle bir Tasarı ile tekrar kamuoyunu teslim edi
yoruz. Yok. Benim görüşüm odur ki, görüşüm ola
rak sadece beni bağlar, buna hakkımız yok. Bu Ku
rula, tekrar altını çizerek söylüyorum, kamuoyunun 
büyük ölçüde güvenini kaybeden bu Kuruluşa 100 
binlerce yapı sahibi vatandaşı teslim etmeye benim 
gönlüm razı olmaz, ben bu vicdanî görevi burada 
yapmak durumundayım. İçinden geldim, bunu fikir 
olarak tartışalım, yoksa ben burada gerçeği söylerim, 
bu konuyu başka türlü savunan da sadece laf olarak 
söylerse, bu olmaz arkadaşlarım. O zaman boş olur. 

Şimdi, Anıtlar Yüksek Kurulundaki hastalık ne
dir, ben vatandaşımı niçin teslim etmiyorum : 

Değerli arkadaşlarım; 
Anıtlar Yüksek Kurulu uygulamaya başlayınca, 

kuruluş amacı Türkiye'de eski eserleri korumak 
amacıyla kuruldu. Kuruluş tarihini Sayın Başkan 
geldi burada Yüce Heyetinize arz etti. 

Değerli arkadaşlarım;... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen önergenizle 

ilgili konuşun, şu anda biraz evvel teknik açıdan 
açıklama yapan Başkanın cevap verme hakkı olma
dığı için efendim, müsaade buyurun yalnız önerge
nizle ilgili. 

ZEKİ YILDIRIM — Önergemle ilgüi. 

Niçin vatandaşları göndermeyelim? Bu kuruluş 
kurulduğu tarihten sonra, Türkiye'de mevcut eski 
eser yapılar giderek büyük ölçüde kaybolmaya baş
ladı. Bir defa eski eserlerin korunmasına yönelik 
amacı olan bu kuruluş, maalesef kurulduktan son
ra... Boğaz bu kuruluşun kurulduğu tarihten sonra 
tahrip olmuştur. İstanbul ve birçok tarihî eserlerin 
var olduğu şehirler bu Kuruluşun kurulduğu tarih
ten sonra, bunları söylüyorum, iddia ediyorum, Şiş-
li'deki birçok apartmanlar Anıtlar Yüksek Kurulun
da görev alan mimar profesörlerin projeleriyle ya
pılmıştır. Ben yaşadım söylüyorum, o tarihte o pro
jenin değeri normal bir mimar 50 bin liraya yapar
ken, (tabiî kararını çıkaramadığı için) o profesör 
250 bin liraya yapmıştır, bunun takipçisi de Ermeni 
ve Rum vatandaşlardır, ağızları sıkı olduğu için. 

MUHSİN ZEKAI BAYER — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Bu duruma gelmiş bir Ku

ruluşa Türkiye'de vatandaşı teslim edemezsiniz. 
(Alkışlar) 

Ne söz istiyoruz, sözü söylüyoruz, yaşadığımızı 
söylüyoruz. Edemeyiz arkadaşlar, edemeyiz. Gerek-
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çem budur, bu kuruluşa 100 binlerce yapı sahibini 
teslim edemeyiz. İstediğim husus budur, yaşadığım 
için söylüyorum. 

Arkadaşlarım; 
Bu Kuruluşun Yasası değişiyor bizim Komis

yonda, bunu görüşüyoruz, bunu ıslah edeceğiz, böl
gelerde teşkilatlarını kuracağız, öyle ölünceye kadar 
üye de olamayacaklar bundan sonra, bunu da kal
dıracağız, Türk Milletine hizmet edecek duruma ge
tireceğiz bu Kuruluşu. 

Nasıl Anayasaya el attık 12 Eylül sonrası yöne
timi olarak. Nasıl Danıştay'a el attıysak, Türkiye'de 
aksayan, Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren zihniyetin sa
vunucusu olan kuruluşları ıslah edeceğiz. Bugün 
12 Eylül yönetiminin birinci görevi budur. Ben bu 
bilinçte, bu heyecanda Yüce Heyetinize bu konuyu 
arz ediyorum. 

Bunu yapacağız; ama şimdi önümüzde bir olay 
var, 100 binlerce yapı sahibinin konusunu Hükümet 
ve Komisyon Anıtlar Yüksek Kuruluna soracak. Ha
yır, karşıyım. Peki çözüm? Çözüm, birinci sınıf eski 
eserler bu Kurula sorulsun, çünkü yakında bu Kuru
lun teşkilatı, kadrosu, şeması değişecek, bunları çöze
bilir. Bu Tasarıdan birinci sınıf eski eser yapı ve koru
ma alanları katiyen faydalanamaz, bunları affetmeye 
hiçbirimizin hakkı yok. Bunlar bizim tarihî eserle-
rimizdir, bunların kalması lazım, bugüne kadar bo
zulan bozulmuştur, diğeri bozulmasın; ama ikinci 
ve üçüncü sınıf... Soralım?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Neyi sormak istemiyorum; boş alan, babadan 

kalma tarla, Anıtlar Yüksek Kurulu üç tane görevli 

göndermiş Samsun'a, (akşam acı bir olay dinledim) 
yer göstermişler, ikramda bulunmuşlar, sonunda uy
gunsuz bir durum, çirkin bir durumunu gördüler di
ye o üyeler; bunu söyleyen Samsun Belediye Baş
kan Teknik Yardımcısı, orada çalışan Samsun Be
lediyesi Hukuk İşleri Müdürü, arz ediyor, geldiler, 
her şeyi yaptık; fakat gecebekçisinin birisi misafir 
ettiği yerde münasebetsiz bir durumda yakalanmış. 
Efendim, dönünce hissi hareket ettikleri için Samsun 
yarısından çoğunu S1T alanına almışlar. 

Şimdi, Samsun'da, 180 bin nüfuslu Samsun'un 
112 bin kişisinin problemi var, 112 bin kişinin 50 
bininde Anıtların sahasında problemi var. Bunları 
soramayız, sorarsak biz iyilik yapmış olmayız bunu 
arz etmek istiyorum. Bu konuda Yüce heyetinize 
bilgi vermek için başka ne arz edebilirim, her şey 
açık seçik ortada. Bunun için, bu gerekçelerden do
layı bu Kurula soramazsınız. Affedersiniz benim ka
naatim budur, sormamız doğru değildir. 

Çok şey var söylenecek yins arz ediyorum; ama; 
bu kadarla yetiniyorum. Saygılar sunarım, teşekkür 
ederim, önergem doğrultusunda oy verilmesini arz 
ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Sayın üyeler; 

Sabahki çalışma süremiz bir dakika sonra so
na ermek üzeredir, bu nedenle saat 14,00 de top
lanmak üzere .Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.00 

..<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 12 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Süleyman Sırrı Kırcalı'nın, Malî İşler Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/42) 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Malî İşler Komisyonundan 

ayrıldığımı bildiririm. 
Saygılarımla. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

5. — Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim Kanununun 
hazırlanması görevinin Anayasa Komisyonuna veril
mesine dair Başkanlık Divanı kararı hakkında Baş
kanlık tezkeresi. (3/488) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisi 
Başkanı Sayın Sadi. Irmak'ın bir tezkeresi var, oku
tuyorum. 

v Genel Kurula 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 27 Ekim 

1982 tarihli toplantısında alınan kararın bir sureti ek
te sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Sadi, IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

/ 
Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 54 
Karar tarihi : 27.10.1982 

1. 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanu
nun 2 nci maddesinde, yeni Anayasa ve Anayasanın 
Halkoyuna Sunuluş Kanunu, Anayasanın ilkelerine 
uygun Siyasî Partiler Kanunu ile Anayasa ve Siyasî 
Partiler Kanunun hükümlerini göz önünde tutarak 
Seçim Kanununu hazırlamak Kurucu Meclisin gö
revleri olarak sayılmıştır. 

Bu kanunlardan Anayasanın hazırlanması görevi 
anılan kanunun 26 nci maddesi ile Anayasa Komis
yonuna verilmiştir. 

Keza, içtüzüğümüzün (Anayasa Komisyonu) «Ana
yasa Komisyonunun çalışma ilkeleri» kenar başlığını 
taşıyan 47 nci maddesinde de «Danışma Meclisi ilk 
toplantısından itibaren en geç bir ay içinde yeni Ana
yasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu 
hazırlamak ve bu içtüzükle verilen görevleri yerine 
getirmek üzere onbeş üyeden oluşan bir Anayasa Ko
misyonunu seçer» hükmünü getirmiştir. 

2485 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan 
kanunlardan, yeni Anayasa ile Anayasanın Halkoyu
na Sunuluş Kanunu, İçtüzüğün zikredilen hükmü ge
reğince Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanmış, 
görüşme prosedürü içinde Kurucu Meclisin iki kana
dında müzakereleri tamamlanmış ve yayınlanmıştır. 

2. Başkanlık Divanı, yeni yasama yılının ilk top
lantısından itibaren Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim 
Kanununu hazırlama yöntemini tespit etmek ve za
man kaybını önlemek bakımından görüşmelere baş
lamıştır. Bu görüşmeler sonucunda anılan iki kanu
nun hazırlanmasında : 

a) Görev alanına görebileceği düşünülen ihtisas 
komisyonlarından birinin görevlendirilmesi, 

b) Bir geçici komisyon kurulması, t 

c) Bir karma komisyon kurulması gibi alterna
tifler bulunmasına ve gerek 2485 sayılı Kanun ve 
gerekse İçtüzüğümüzde bu kanunları hazırlama gö
revinin Anayasa Komisyonuna verileceğine dair 
açık bir hüküm bulunmamasına rağmen; 

(1) Diğer komisyonların üye sayısının Genel Ku
rul kararı ile değişebileceği halde, 2485 sayılı Ka
nun ile içtüzüğümüzün amir hükümleri muvacehe
sinde Anayasa Komisyonunun 15 üyeden oluşacağı, 
İçtüzüğünün 19 uncu maddesinde ise de Komisyon 
üyelerinin, başka bir komisyonda görev alamaya
cağı, 
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(2) Siyasî Partiler Kanunun yeni Anayasa ilke
lerine, Seçim Kanununun ise hem Anayasa hem de 
Siyasî. Partiler Kanununun tespit ettiği ilkeler doğ
rultusunda hazırlanması yasal bir zorunluluk olması 
ve esasen Anayasayı hazırlayan Komisyonun bu 
alanda edindiği tecrübe, bilgi ve elindeki belgeler 
bakımından sadece Anayasaya aykırılık açısından 
mütalaa veren bir kurul olarak değerlendirilmesinin 
düşünülemeyeceği, 

(3) Kaldı ki, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunla
rı, konuları itibarıyla Anayasa Hukukunun bir de
vamı olduğu, 

(4) Geçici veya karma komisyon teşkilinin bir 
çözüm tarzı olarak gösterilebilmesi mümkün ise de, 
sözü edilen geçici ve karma komisyon çalışmaları
nın uygulamada ağır işlediğinin görüldüğü anlaşıldı
ğından, 

3. Bu nedenlerle Siyasî Partiler Kanunu ile Se
çim Kanununun hazırlanması görevinin de Anayasa 
Komisyonuna verilmesi hususunun, Genel Kurulun 
tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisi Baş
kanlık Divanının almış olduğu 54 numaralı karar bi
raz evvel Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz edilmiştir. 

Önümüzdeki dönem içinde gerek Siyasî Partiler 
Kanununun, gerek Seçim Kanununun Türk Milleti
ne yaraşır bir biçimde Genel Kurulda oluşturulaca
ğından şüphe yoktur. Ancak her geçen süre bu seçim 
ve Siyasî Partiler Kanununun hazırlanma dönemin
den gitmektedir. Bu nedenle, öncelikle komisyonun 
kendisine tevdi edilecek göreve başlayabilmesi için 
Yüce Genel Kurulun bir karar alması gerekmekte
dir. 

Yapılan inceleme sonucu Başkanlık Divanı kara
rı hukukî görüşünü Genel Kurulun ıttılaına arz etmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, bir müzakere açılması 
zarureti vardır. Başkanlık Divanına göre yukarıda 
sayılan ve okunan nedenlerle Siyasî Partiler Kanu
nuyla birlikte Seçim Kanununun da doğrudan Ana
yasa Komisyonu tarafından hazırlanması görüşü ağır
lık kazanmıştır. Bu görüşün lehinde ve aleyhinde ko
nuşmacılara söz vereceğim ve bunun sonunda da oy
lama yapacağım efendim. 

Arz ederim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde söz isti
yorum. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usulle ilgili bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, İçtüzüğümü

zün 48 inci maddesi gündemi belirtiyor. Orada «Baş
kanlığın Genel Kurula sunuşları, 

Seçim, 
Oylaması yapılacak işler, 

Kanun tasarı ve teklifleri...» şeklinde bir sıralama 
var. Şimdi biz gündemin kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesi safhasındayız. Bunu acaba hangi usule 
istinaden... 

BAŞKAN — Sayın Genç, çok haklısınız. Yalnız 
bugünkü Birleşim, biliyorsunuz sabahleyin Genel Ku
rulun dün aldığı bir kararla saat 10.00'da başlamıştı. 
Başkanlık Divanımn almış olduğu kararda gündem
de bu sunuş yer almaktadır. Çünkü Anayasanın ka
bulünden sonra onun ilkeleri ışığında bu Komisyon 
çalışmaları başlanacak, denilmiştir; gerek 2485'de, 
gerek içtüzüğümüzde. Bu bakımdan, öğleden sonra
ki asıl birleşim; yani saat 14.00'te yapılacak birleşim 
için bu husus karar altına alınmıştı; fakat biraz ev
velki... 

KAMER GENÇ — Nedir efendim bu karar?.. 

BAŞKAN — Biraz evvelki İmar Mevzuatının Ye
niden Düzenlenmesine İlişkin Tasarıyla ilgili görüş
meler sabahleyin başladığı için Başkanlık Divanınız 
bu sunuşu sabahleyin yapmamıştır, şimdi yapmak
tadır. 

Arz ederim efendim. Usulî bir hata yoktur. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bana göre 
çok açık bir usul hatası vardır. Çünkü, sabahleyin 
gündemimize başlamışızdır. Bu sabahki gündemimi
zin devamıdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık Divanının 
takdiridir bu. Müsaade ederseniz lehinde ve aleyhin
de konuşmalara yer vereceğim. 

Lehinde buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Hakikaten Divanımızın getirmiş olduğu hal çaresi 
en mâkul olanıdır. Bir an önce geri sayma işlemi baş
lamıştır. 2485 sayılı Kanunun bize verdiği yetkileri 
kullanmak zorundayız. Bunlardan bir tanesini Alla-
ha şükür yüzümüzün akıyla yerine getirdik, Danış
ma Meclisi olarak bundan hepimiz kıvançlıyız; Ana
yasamızı çıkardık, güvenoyundan geçirttirdik, mem
leketimize, milletimize hayırlı uğurlu olacak inşallah. 
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İkinci aşamamız Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim 
Kanunu. Biliyorsunuz bunun için de zaman kaybet
meden bir an önce hazırlıklara geçmek zorundayız. 
Bunun için seçtik Anayasa Komisyonunu. Anayasa 
Komisyonumuzun anagörevlerinden bir tanesi bu iki 
kanun tasarısını biran önce Genel Kurula getirme 
yönündedir. 

Anayasa Komisyonumuzun karma bir komisyon
la teşriki mesai etmesi bazı üyelerimiz arasında da 
hakikaten konuşma mevzuu olmuştur. Ben şahsen 
bu görüşe katılmıyorum. Daha önceki birtakım uy
gulamalarımızda karma komisyonların verimlerinin 
ne olduğu bütün arkadaşlarımın malumudur. Çabuk
laştırmak yerine burada bazen, üzülerek ifade etmek 
gerekir ki, görüşmeler, müzakereler sürüncemede 
kalmıştır. Bunun yeri Anayasa Komisyonumuzdur. 

Efendim, ben bir adım daha ileri gitmek istiyo
rum. Şimdi, biliyorsunuz Anayasamızda pekçok mad
de vardır ki, «Bu husus kanunla düzenlenir, bu hu
sus kanunla yerine getirilir» şeklinde. Bunların sa
yısı, Danışma Meclisindeki görüşmeler sırasında 71 
filan civarındaydı. Sanırım 80'e yakın böyle hüküm 
Anayasamızda yer almıştır. 

Hükümet büyük bir gayret içerisindedir; bu Ana
yasanın tam manasıyla rayına oturup işler hale gele
bilmesi için bu öngörülen değişiklikleri mutlaka Da
nışma Meclisimize getirmek zorundadır. Biz, zaman 
kazanıp Seçim Kanunu ve Siyasî Partiler Kanununu 
geçirdikten sonra, Hükümetten gelecek tasarıları da 
mutlak surette Anayasa Komisyonumuzun süzgecin
den geçirmek zorundayız ki, hangisi gelen tasarıların 
Anayasaya uygun, hangisi Anayasaya uygun değil, bi
zim için son filtreasyon yeri Anayasa Komisyonu 
olacaktır. 

Bu nedenle Divanın getirmiş olduğu bu teklifin 
lehinde oy kullanmakta zaman yönünden çok büyük 
faydalar olacağı kanısındayım. 

Sözlerimi bitirir, Yüce Meclise saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Lehinde buyurun Sayın Yeğenağa. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan Sayın Senvar Doğu'nun 
konuşmalarına aynen iştirak ediyorum efendim. Se
çim Kanunu ve Partiler Kanununun hazırlanması 
için görevi aslî Anayasa Komisyonunundur. Karma 

komisyona ihtiyaç görülmemiştir; bence Divan hak
lıdır. Bu komisyon faaliyetlerini mükemmelen yürü
tebilir; görevi aslîsidir çünkü. Ayrıca diğer komis
yonlardan görüş de alabilir. Yakınen ilişkili Adalet 
Komisyonu vardır. Bu Komisyondan da görüş al
mak suretiyle mükemmelen bu görevi yerine getire
bilir. 

Bunun dışında, Anayasanın hazırlandığı dönem
lerdeki gibi eğer sayın üyelerimiz ilgilerini esirgemez
lerse bu Komisyondan ve bu Komisyon çalışmaları 
esnasında yardımcı olmaya, görüşlerini 'bildirmeye gi
derlerse çok faydalı olur kanısındayım. Bunlardan 
bir gönüllü de benim. Bu Komisyonun taplantıları-
na şahsen iştirak etmek, görüşümü bildirmek niye
tindeyim. Arkadaşlarımız Komisyon faaliyeti esna
sında ilgilenmedikleri takdirde ondan sonra umumî 
heyete gelip olur olmaz önerilerde bulunuyorlar, çok 
geç oluyor. En iyi delil, faydalı olmak istiyorsak, 
katkıda bulunmak istiyorsak Komisyonun faaliyette 
bulunduğu sırada görüşlerimizi belirtmektir. 

Saygılarımla efendim, teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 

Lehinde buyurun Sayın Devrimsel. («Aleyhinde 
yoksa oylayın»' sesleri). 

Müsaade buyurun efendim, Sayın Devrimsel'e 
söz verdik. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sayın 
üyeler; 

Siyasî Partiler ve Seçim Kanununun yapımıyla 
ilgili hakikaten İçtüzüğümüzde bir boşluk var. An
cak bir de ortada muhterem Genel Kurulun çok açık 
iradesi var. Bizler komisyonları seçerken ve aday 
olurken, Anayasadan sonraki önemli görevlerimizden 
Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarını yapma görev
lerimizin yerine getirilmesinde komisyon görevini 
Anayasa Komisyonunun yapacağını düşünerek üye 
arkadaşlarımız o şekilde aday olmuşlardır ve bizler 
de bu Komisyona aday olanlara bu düşüncelerle oy 
kullanmışızdır. 

Bu nedenle, Genel Kurulun bu açık iradesi kar
şısında başka bir komisyonun esas komisyon göre
vini yapmasını veyahutta bir karma komisyon oluş
turarak bu kanunları hazırlatmayı düşünmek bana 
göre uygun olmaz kanısındayım. Onun için ve za
ten elde bir tasarı olmadığı için, zannediyorum ki, 
karma komisyon kurmak doğru değil. 
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Esas komisyon olarak Adalet Komisyonunu gö
revli kılmak da Genel Kurulun iradesine ters düşer. 
Bu nedenle Anayasa. Komisyonunun bu iki kanu
nun da hazırlayıcısı olması kanımca uygundur. 

Ancak, bu nedenle bir temennimi açıklamak is
tiyorum. Anayasa Komisyonumuz Genel Kurulun 
yüksek oylarıyla 'bu yasaları hazırlamakla görevlen
dirilirse, Anayasada olduğu gibi tasarılar komisyon
da uzun süre kalıp, yukarıdan gelen takvime göre 
son birkaç gün içine sıkıştırılıp, tümü üzerinde, mad
deler üzerinde dahi konuşma fırsatı verilmeden sırf 
önergeler üzerinde bizi sıkıştırıp bırakmasınlar. Bu 
arada ben bu dileğimi de arz etme lüzumunu duy
dum. 

V. — GÖRÜŞÜI 

7. — İmar 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, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (1/12) (S. Sayısı : 167 ve 167'ye 1 inci 
Ek). (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; kanun tasarı ve tek
lifleri bölümündeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Yıldırım'ın sabahleyin açıklamış bulunduk
ları önerge üzerindeki görüşmeler malumları olduğu 
üzere yarım kalmıştı. Sayın Komisyona söz veriyo-
rumj 

Sayın Komisyon; Sayın Yıldırım'ın önergesine ka
tılıyor musunuz efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRİ SEÇKİN — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 

Anıtlar ve Eski Eserler Yüksek Kurulunun ka
nunla kuruluşu 1951 yılında ve 1710 sayılı Kanunun 
çıkışı da 1973 yılındadır. Bu Kanunlarla Türkiye'nin 
tarihî, arkeolojik, tabiî ve kentsel değerlerinin korun
ması amaçlanmıştır ve bunların sit alanları olarak 
belirlenmesi düşünülmüştür. 

(1) 167'ye 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. 

167 S. Sayılı basmayazı 1.11.1982 tarihli 8 inci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Genel Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın üyeler; Başkanlık Divanının 54 sayılı kara

rı gereği, Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu 
hazırlanması görevinin Anayasa Komisyonuna veril
mesi hususunu yüce oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Siyasî Partiler Kanunuyla Seçim Kanunu Anaya
sa Komisyonu tarafından hazırlanacak ve değerli 
üyelerin de çok değerli olan görüşlerine mutlaka baş
vurulacaktır. 

Arz ederim. 

Kurulmuş olan Kurul, 5 devlet temsilcisinden ve 
onların seçeceği 10 üniversite temsilcisinden ve yine 
seçimle gelen 6 temsilciden olmak üzere 21 üyeden 
kurulmuştur ve bu Kurul, bilimsel bir 'kurul olarak 
bu Kanunun verdiği ölçüler içerisinde ve onun ver
diği emirler içerisinde görev yapmaktadır. 

Bu nedenle Komisyonun getirmiş olduğu Tasarı
da, «Sit alanlarında yapılanma koşullarının ne olaca
ğını bu Kurul ve ona dayanarak da imar planları be
lirler»! dediği için; bu alanlar kesin yasak alanlar ol
madığı için ve de şehirlerin tümü değil, bu alanlar 
şehirler içerisinde belli alanlar, sayılmış olan özelliği 
taşıyan alanlar sit alanları olarak belirlendiği için; 
bir şehirde sit alanı belirlenmiştir demek, o şehrin 
tümü şiftir demek olmadığı için; Komisyonun ha
zırlamış olduğu «Birinci sınıf eski eserler dışındaki 
alanlarda Kurulun görüşü alınır»! görüşü, fikri, dü
zenlemesi kanunlara uygundur. O sebeple, verilen 
önergeye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Oy
larınıza sunuyorum efendim. Sayın Yıldırım'ın öner
gesinin dikkate alınıp, alınmaması hususunu kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... («Anlaşılmadı, dik
kate alınması mı?» sesleri). 

Dikkate alınmasını tabiî efendim, evvela «kabul 
buyuranlar» diyorum.. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan; önergeyi bir de
fa daha okutursanız çok iyi olacak; çünkü sabahki 
görüşmelerde yoktuk. 

BAŞKAN — Sayın Vardal; haklısınız. Yalnız, 
sabahleyin bu önerge iki kez okutuldu efendim; ama 
madem Yüce Genel Kurul arzuludur, bir kere daha 

EN İŞLER (Devanı) 
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okutuyorum. Ancak ne var ki, oylamaya geçildiği 
zaman lütfen bir kere daha bu şekildeki bir işlem 
tekerrür etmesin; çünkü iki defa okunmuştur. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan; bu ko
nuda çok önerge var; o itibarla birbiriyle karışma 
ihtimali vardır. Bir kere daha okunmasında yarar 
var efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 
II nci fıkrası (A) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRÎM 

«Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunca haklarında daha önce alınmış tescil ka
rarı bulunan ikinci ve üçüncü sınıf eski eser yapılar 
için Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun,» 

HALİT ZARBUN — Gerekçesi de var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Zafbun; gerekçesini Sayın 

Yıldırım oldukça uzun bir biçimde kürsüden ifade 
ettiler efendim. Bu nedenle yeniden okunmasında bir 
yarar görülmemektedir. Sayın Yıldırım iki kez kür
süde açıkladılar. 

Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın Önergesini bir ke
re daha dinlediniz. Önergenin dikkate alınması hu
susunu kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmeyenler... Sayın Yıldırım'ın Önergesinin dik
kate alınması hususu kabul edilmiştir efendim. (Al
kışlar) 

Sayın üyeler; Sayın Gürtan ve Sayın Bayer'in bir 
önergeleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Mevzuatına ilişkin Ya

sanın 5 inci maddesinin II nci bölümünde aşağıdaki 
değişikliklerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muhsin Zekâi BAYER Hayati GÜRTAN 

«1) II - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı 
yapı ve tesislerin muhafaza edilmeleri, ıslahları veya 
yıktırılmaları ile ilgili değerlendirmeler... 

2) B) 1744 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı 
Orman Kanunufıa göre orman sınırları içinde olup 
da, bilim ve fen bakımından orman niteliğini tama
men kaybetmiş,...» 

BAŞKAN — Sayın Bayer; açıklama yapacak mı
sınız?.. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Gürtan ya
pacak. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa
yın Gürtan? 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan; izin ve
rirseniz, çok kısa. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde
ğer üyeler; 

Önergemizde iki hususu arz etmek çabasında ol
duk, çok kısa bir eklenti. Birisi; 5 inci maddenin.II 
nci bölümünde şöyle diyor: «Aşağıda sayılan İmar 
Mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin muhafaza edil
meleri veya ıslahları ile...»: diye devam ediyor cüm
le; «ilgili değerlendirmeler...» Eğer ıslah kabul et
mezse, muhafaza edilmeleri öngörülmezse ne olur?.. 
Herhalde bunların kaldırılması gerekir. Esasen 11 
inci maddede de bu husus var, yıktırılmaları husu
su var. Onun için orayla bir bağlantı kurmanın ge
rektiği kanısına vardık ve buraya, «yıktırılmaları» 
veya «menedilmeleri»: hangisi uygun bulunursa böy
le bir ilave yapılırsa 11 inci maddeyle olan bağlantı 
sağlanmış oluyor. Birinci arz etmek istediğimiz hu
sus bu. 

İkincisi; yeni tasvip ve kabul buyurulan Anaya
samıza paralel olarak, yine 5 inci maddenin şifro-
men ikinci bölümünün (B) bendinde, «1744 sayılı Ka
nunla değişik 6831 sayılı Orman Kanununa göre» 
diye başlayan ve devam eden cümle, «orman niteli
ğini kaybetmiş» diyor. Buraya «Tamamen»! veya 
«Tam olarak kaybetmiş» denilirse, Anayasamızla da 
bir paralellik kurulmuş oluyor. 

Bu hususu tasviplerinize, değerlendirmelerinize 
sunarız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürtan ve Sayın Bayer' 

in önergesine ne buyuruyorsunuz efendim?.. 

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

Arkadaşlarımızın önergelerinde yıktırılmayla ala
kalı olan husus, biraz evvel Sayın Gürtan'ın da be
lirttikleri gibi, Tasarının 11 inci maddesinde değer
lendirme sonuçlarıyla ilgili bir uygulama olduğu için, 
müstakil bir maddede zaten ele alınmıştır. Mevzu
bahis madde, uygulama maddesidir, yıktırılmayla 
alakalı olan husus, değerlendirme sonuçlarında belli 
olacaktır. 
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Diğer husus için, «orman niteliğini tamamen kay
bettiği» şeklindeki fıkranın «Tamamen», kelimesi ek
lenmek suretiyle devam etmesini istemekteler. Biz 
bunda fazla ısrarlı bulunmamaktayız. Yeni metin 
zaten bir redaksiyon geçirmiştir.. Orman Kanununa 
göre, orman sınırlan içinde inşa edilen yapı ve te
sisler için bilim ve fen bakımından buraların orman 
niteliğini kaybettiği, toprak ve su rejimine zarar ver
mediği, orman bütünlüğünü bozmayan yerlerde in
şa edildiği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının 
görüşünü istemektedir. «Tamamen»! kelimesinin ko
nulması veyahut da konulmaması takdirlerinize kal
mıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 

Daha önce geçmiş olan maddede hatırlanacağı 
üzere, bir başvuru, bir tespit, bir de değerlendirme 
söz konusudur. Bu maddede yazıldığı şekliyle, aşağı
daki kuruluşların olumlu görüşü alınmadan değer
lendirmeye geçilmeyecektir. Eğer gelen görüş olum
lu değilse, zaten değerlendirme bile yapılmayacak ve 
yıkılma yoluna gidilecektir. O sebeple, burada «yı
kılmaları hakkında»: diye bir ifade konmasına gerek 
yok; ancak «tamamen», kelimesinin konuşunda her
hangi bir itirazımız yok; nasıl takdir buyurulursa 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Komisyon «yıktırılmaları»' 

deyimiyle «tamamen» kelimesinin ilavesine katılma
dıklarını, ileride zaten bunun bir açık hüküm olarak 
geleceğini beyan ettiler. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, «yıktırılmaları» keli
mesine katılmıyor, «tamamen»i de takdirlerinize bı
rakıyor. Aslında, yapılan değişiklikte de bu hususun 
yansıtıldığını beyan etmektedirler; (B) bendinde. «Or
man niteliğini kaybettiği» şeklindeki ifadenin yeterli 
olacağı ve «tamamen»i karşılayacağını ileri sürmek
tedirler. 

Bilmiyorum, Sayın Gürtan ve Sayın Bayer bu ko
nuda tatmin oldularsa; önergeleri için ne diyorlar 
efendim? 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Geri alıyoruz efen
dim, teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim 
Sayın Bayer, Sayın Gürtan. 

Sayın üyeler; önerge geri alınmıştır; bu nedenle 
işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; Sayın İnal'ın bir önergesi var, oku
tuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Mevzuatıyla İlgili Ka

nun Tasarısının 5 inci maddesinin şifrromen II fıkra
sının (C) .bendinin sonuna, «Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının» da ilave edilmesi gereklidir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Salih İNAL 

BAŞKAN — Sayın İnal. 
SALİH İNAL — Gereği yap lmıştır efendim, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki, çok teşekkür ederim efen

dim. 
Sayın İnal, önergelerini gereği yapılmış olduğun

dan geri alıyorlar arz ederim efendim. 
Sayın Daçe, Sayın Aşkın ve Sayın Bilgiç'in bir 

önergeleri var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
5 inci maddenin 2 nci fıkrasının (F) bendinin me

tinden çıkarılmasını saygılarım zla arz ve teklif ede
riz. 

Bekir Sami DAÇE Aydemir AŞKIN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

BAŞKAN — Sayın Daçe, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; ön
ceki birleşimde Sayın Aydemir Aşkın tarafından açık
lama yapılmışt r. Bu itibarla, yeni bir açıklamaya ge
rek görmüyoruz. 

BAŞKAN — Yeni bir açıklamaya gerek görmü
yorsunuz. 

Sayın Komisyon, Sayın Daçe, Sayın Aşkın ve Sa
yın Bilgiç'in önergsi konusunda lütfen katılıp katılma
dığınızı söyler misiniz?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ HAYRI SEÇKİN — Takdiri Ge
nel Kurula bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Takdir Genel Kuru
lundur efendim. 

BAŞKAN — Say n üyeler; Sayın Daçe, Sayın Aş
kın ve Sayın Bilgiç'in 5 inci maddenin 2 nci fıkrası
nın (F) bendinin metinden çıkarılmasına ilişkin öner
geleri hususunda, gerek Komisyon, gerek Hükümet 
Genel Kurulun takdirlerine bırakmaktadırlar. 
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Bu nedenle kesin oylarınıza sunuyorum efendim : > 
(F) bendinin metinden çıkarılması hususundaki öner
geyi kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul ı 
etmeyenler... 5 inci maddenin 2 nci fıkrasının (F) ben
dinin maddeden çıkart İması hususu kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Zeki Yıldırım'ın bir önergesi var, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

II nci paragraf (G) bendinin Tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çok özür dilerim, 
ikinci paragraf n (G) bendinde bir dolmakalem dü
zeltmesi var. Oysa, Tasarıda şu anda bir (G) bendi 
bulunmamaktadır, ikinci fıkrada. Komisyon daha ev
velki metinden çıkarmış görünüyor. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, 17 nci say
fanın son kısmında, kıyılarla ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, yüksek malumları ol- I 
duğu üzere, dün 5 inci maddeyi Komisyon önergelerle I 
birlikte geri almış ve yeniden düzenlemiş bulunmak- I 
tadır. Şu anda elimizde üzerinde görüşme yaptğımız I 
metinde, 5 inci maddede bir (G) bendi bulunmamak- I 
tadır. O bakımdan, önergenizin işlerlik kazanıp ka- I 
zanmaması hususunu zatıâlinize soruyorum. I 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, izin ve- I 
firseniz açıklama yapayım. I 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yıldırım, bugün elimi- I 
ze gelen Tasarıda, yeni düzenlemede böyle bir bent I 
var mı?.. I 

ZEKÎ YILDIRIM — Sayın Başkanım, önergemi I 
verdiğim zaman yeni metin yok idi. Eski Komisyon I 
Tasarısnda olan (G) bendinin çıkarılmasını teklif I 
etmiştim. I 

BAŞKAN — Çıkarılmış bulunmaktadır. I 
ZEKİ YILDIRIM — Efendim, çıkarılmış; fakat I 

aynı metin başka bir maddeye paragraf olarak ilave I 
edilmiştir. I 

BAŞKAN — Nereye ilave edilmiş efendim, mü- I 
saade eder misiniz?.. Tin (H) bendinde mi bulunu- I 
yor?.. I 

ZEKİ YILDIRIM — Bu maddeyle ilgili, kıyılar
la ilgili maddesi var yeni düzenlemede. I 

BAŞKAN — Şu, «... ilişkin yönetmeliğin 1.06 mad- I 
desine göre tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanıma I 
açık olmayan özel yapı ve tesisler» bölümü değil mi I 
efendim bu söylemek istediğiniz?.. Değil' mi efendim, I 
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odur. Onunla ilgili zaten dikkate alnmak üzere bu 
tipte bir önerge daha var. Yalnız bu tamamen çıka
rılmasına ilişkin. Yani bir değişiklik olduğu için mü
saade ederseniz... 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, önergemde 
ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz, fıkranın çıkmasına yö
nelik Sayın Yıldırım. Anlayabildiğim kadarıyla 1 inci 
maddenin (Lütfen işaret buyurun) (H) bendinin mi 
çıkmasını istiyorsunuz; «Değişmeye göre» diyorsu
nuz?.. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayn Başkanım, eski Ta
sarının (G) bendi, kıyılarla ilgili olan yeni Tasarıda-
düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — (H) bendi olarak görünüyor. Yani, 
5 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki (H) bendi olarak 
görünüyor. Bunun mu çıkarılmasını, tamamen mi çı
kartılmasını istiyorsunuz efendim?.. 

ZEKİ YILDIRIM — Hayır efendim, kısmen çka-
rılmasını. 

BAŞKAN — Kısmen... 
ZEKÎ YILDIRIM — Yani önergem istikametinde. 
BAŞKAN — Çok kısa bir açıklama yapar mısı

nız Sayın Yıldırım lütfen; önergenizin daha iyi anla
şılabilmesi bakımından. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan m, değerli ar
kadaşlarım; 

Kıyılarla ilgili Ek 7 - 8 Yönetmeliğinin 1.06 mad
desinde kıyının tanımı yapılmıştır. Kıyının tanımı yapı
lırken, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu da 
belirlenmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bugün kıyıda, denizle, denizden sonra kumluk de

nilen yer, plaj denilen yerdir, kıyı orasıdır işte. Ku
mun bittiği yer, tabiî örtünün başladığı yer, kenar tes
pitidir. Deniz, kum, tabiî örtü. Bu, denizle tabiî örtü 
arasındaki kumluk, bataklık ve benzeri şeyler kıyıdır. 
Burada, kıyıda yapılan yapıların çözümüne ben de 
karşıy m; devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, top
lumun yararına açık yapıdır. 

Şimdi, Ek 7 - 8 Yönetmeliği 1972 senesinde İmar 
Kanununa eklenen 1605 sayılı Yasa ile gelmiş. 1605 
sayılı Yasanın ek 7 nci maddesinde kıyıya sahip çıkıl
mış. 7 nci maddeye göre, İmar ve İskân Bakanlığına 
Ek 7 - 8 Yönetmeliğinin çıkarılması yasa ile emredil* 
miş olmasına rağmen, Bakanlık 1972 yılından 1976 yı
lına kadar hiçbir şey yapmamış. Bu arada vatandaş
lardan isteyen istediği kadar bu alanlarda yapılarını 
yapmışlar. 1976'dan sonra da, gene vatandaşların be-
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tediyelerden ve il imar müdürlüklerinden aldıkları ruh
satlarla bu kumun bittiği yerden sonraki kısımda ya
pılar nı yaptıklarını görmekteyiz. 

Şimdi, eğer madde Komisyon Tasarısındaki gibi 
çıkarsa, (Ben devamlı sayın üyelere arz etmek istiyo
rum) burada ruhsatlı yapılar da mağdur oluyor; çün
kü Tasarının hemen 7 nci maddesinde, usulsüz veri
len ruhsatlar, var ve yine aynı maddede diyor ki, 
«Usulsüz verilen ruhsatları ben affederim; ama 1 inci 
fıkrada belirtildiği gibi, kıyı ile ilgili olmayacak, bi
rinci sınıf eski eserle ilgili olmayacak...» 

Şimdi, biz bir taraftan affediyoruz, bir taraftan da 
getirip bir çıkmaz yere sokuyoruz. Bunu arz etmek 
istiyorum. Hatta bendeniz Komisyondan sordum, ce
vap verilmedi. «Bu maddeye koyduğunuz kenar çiz
gisinden sonraki 10 metre alan içerisinde çok sayıda 
ruhsatlı yapılar var, bunları biz problemli duruma 
getiriyoruz.» dedim, buna cevap verilmedi. 

Yine Sayın Genel Kurula arz etmek istiyorum; 
Komisyon ve Bakanlık yaptığı açıklamada bana göre 
biraz inandırıcı bir bilgi vermediler. 1972 yılında çı
kan 1605 sayılı Yasanın 7 nci maddesinden bahsedi
yorlar. 

Arkadaşlar; 
1605 sayılı Yasanın 7 nci maddesi, 1605 sayılı Ya

sanın çıktığı tarihten itibaren, buna göre çıkarılacak 
yönetmeliğin çıkış tarihine kadar uygulama esasını 
getirmiştir. Artık 1605 sayılı Yasanın 7 nci madde
sine göre Ek 7 - 8 Yönetmeliği çıkmıştır, uygulama 
Ek 7 - 8 Yönetmeliğine göre yapılmıştır. Zaten 1605 
sayılı Yasada, kenar çizgisi nedir, kıyı nedir, toplum 
yararına aç k yapı yapılacak saha nedir; belirlenme
mişti ki böyle bir iddiada bulunalım. Bütün bu hu
suslar 1976 senesinden itibaren belirlenmiştir. 

Onun için, bu Tasarıda sadece Ek 7 - 8 Yönetmeli
ğinin 1.06 maddesinde tanımı yapılan kıyılardaki yapı
lar için kısıtlama getirebiliriz. Bunun dışında yapılan 
yapılara kısıtlama getirirsek, biz, belediyelerden, il 
imar müdürlüklerinden ruhsat almış vatandaşlarımızı 
da zor duruma düşürürüz. Onun için, sadece, nasıl ki 
sitle ilgili olarak birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapı
ları arz ettim ve Yüksek Heyetiniz kabul etti, burada 
da vatandaşı eğer mağdur etmek istemiyorsak; ki, 
hele ruhsatlı yapı yapan vatandaşların da mağduriyeti 
sözkonusudur burada, hiçbir günahı yoktur, ruhsatı 
belediye vermiştir, ruhsatı il imar müdürlüğü vermiş
tir; bunları da mağdur ediyoruz. Sayın Komisyon 
bu hususa lütfen bir defa gene göz atsınlar, bir yan

lışlık yapmayalm. Ruhsatlı yapılar da bu suretle ce
zalandırılmış oluyor. Kaldı ki, bana göre ruhsatsız
ların da bir günahı yok. 

isteyen ruhsat alabildi, alamayan ne yaptı?.. O da 
durmadı, ruhsat alan nasıl yaptıysa, gitti, onun ya
nında yaptı. 

Bugün çok fazla sizleri üzüyorum; ama ruhsatsız 
yapı nasıl yapılır anlatayım. Belediyenin gözü önün
de, ilgili kuruluşların gözü önünde ruhsatsız yapı ya
pılıyor; olmaz arkadaşlar. Ruhsatsız yapı yapan va
tandaş da elini kolunu sallayarak bu yapısını yapmı
yor. Belediye başkanları (örnek verebilirim) «Git kar
deşim yap» diyor. Vatandaş Bakanlığa geliyor, Sa
yın Bakanlık, belediye, il imar müdürlüğü ruhsat ver
miyor» diyor. «Herkes nasıl yapıyorsa, siz de gidin öy
le yapın.» deniliyor. İşte, 12 Eylül öncesi yönetimin du
rumu bu idi. 

Ne yapacağız şimdi ruhsatsız yaptıysa vatandaş 
burada? Ruhsat alan ruhsatlı yaptı, ruhsat almayan 
da, gitti belirli kuruluşlarla anlaşma yaptı, ondan son
ra yaptı. Yoksa, kendiliğinden taş üzerine taş koyama
dı; bunlar bilinen şeyler. 

Onun için, bu hususa dikkat edelim, tekrar göz
den geçirilsin. Hele, özellikle ruhsatlı yapıların duru
munu da probleme sokuyoruz. Yarın bu Tasarı çık
tıktan sonra, bu yasallaştıktan sonra belediyeler, il 
imar müdürlükleri gidecekler ruhsat almış vatandaşa 
da, «Senin yap n ruhsatlı; ama bu Kanuna göre, mev
zuata aykırı verilen ruhsatlar da artık yararlanmıyor, 
senin yapına da benden evvelki uygulayıcı mevzuata 
aykırı ruhsat vermiştir. Dolayısıyla senin yapın da 
problemlidir, mühürlüyorum, elektriğini kesiyorum, 
suyunu kesiyorum ve gereğini yapacağım» diyebilir 
bu Kanuna göre. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Say n Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI HAYRI SEÇKİN -^ Sayın Baş
kan, kısa bir açıklama yapmama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI HAYRI SEÇKİN — Yüce Genel 
Kurulda «ruhsatlı yapı» tabiri kullanılırken, mevzuata 
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uygun olarak yapılmış bina anlamı akla geleceği mü
lahazası ile ruhsatlı yapıyı; bir inşaat ruhsatı, bir is
kân ruhsatı olmak üzere, mevzuatta iki türlü ruhsa
tın olduğunun gözden uzak tutulmaması açıklaması 
ile söze başlamak isterim. 

Eğer, inşaat ruhsatı ve iskân ruhsatı varsa, zaten 
bu kanunun kapsamı içinde halledilecek bir konusu 
yoktur. Arkadaşımın bahsetmiş bulunduğu müteakip 
maddelerde, 7 nci maddede mevzuata uygun olarak 
verilmemiş olan ruhsatlardan da maksat, ruhsat ve ek
lerine göre inşaata başlanılmış olmasına rağmen, plan
lara aykırı olduğu için iskân ruhsatına bağlanama
yan inşaattan bahsetmektedir ve bunlara da ruhsat 
verme imkânını getirmektedir 7 nci madde. 

Bizim 5 inci maddemizde mevzubahis olan kıyı
larla alakalı ve kaldırdığ mızı belirttiğimiz fıkra, ile
rideki fıkraya katılmak suretiyle 10 metrelik şerite 
kadar (Ki, bu şerit, asgarisi olan bir metre idi, 30 
ve 100 metre şeklinde mütalaa ediliyor yönetmelik
lerde) olan kısma biz, kapsama girecek tarzda bir im
kân tanımak istemiştik; fakat sabahki oturumda bir 
sayın arkadaşımızın önergesi dikkate alınmak üzere 
Komisyonumuza verilmesinden esinlenerek ifade edi
yorum, Komisyonumuz henüz bu konuda bir karara 
varmamıştır tabiî olarak; bu 10 metreyi 100 metreye 
çekmek suretiyle, bütün sahillerde 100 metre dahilin
deki binaların yıkımını amaçlayan bir madde ile de 
karşı karşıyayız. O sebeple, bizim Tasarımızdaki 10 
metrelik sınır, müsamahalı sınırlandırma olduğu ka
naati ile katılamamaktayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor mu

sunuz?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, izin 
verirseniz kısa bir teknik açıklama yaptıktan sonra, 
görüşümüzü söylemek istiyorum. 

Efendim, Ek 7 ve Ek 8 inci maddeler, gerçekten 
1972 yılında 1605 say lı Kanunla yürürlüğe girmiş ve 
Bakanlığımızca da buna ilişkin yönetmelik Ocak 1975 
tarihinde yürürlüğe sokulmuştur; yani buna bir an
lamda 1974'ün sonu da dememiz mümkündür. Bu 
süre içerisinde bir çalışma yapılmış, 1972'nin ortasın
da yürürlüğe giren bir kanunun yönetmeliği 1975 yı
lının başında yürürlüğe sokularak uygulanması sağ
lanmıştır. 

Burada önemli olan, Kanunun Ek 7 nci maddesin
de çok önemli bir ölçü getirilmiştir. Denmiştir ki, 
«Kıyı kenar çizgisinden itibaren...» Bu kıyı kenar çiz

gisi, sayın üyenin de açıkladığı gibi, denizin, gölün, 
nehrin, suyun değdiği noktadan itibaren, kumluk, ko
valık ve doğal devamı olan kısmına «kıyı» denmiş
tir, ona bir kenar çizgisi geçirilmiştir ve bu kısım 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, mülkiyet dı-
şıdr. Ondan sonra Ek 7 diyor ki, «10 metreden az 
olmayan bir kısma (Ki, bu, planlarla imar ve İskân 
Bakanlığınca daha da genişletilebilir.) toplumun ya
rarlanmasına açık olmayan yapı yapılamaz.» Yönet
melik ne zaman çıkarsa çıksın, Kanunun bu amir hük
müdür, yönetmelik ona uymak zorundadır, imar ve 
iskân Bakanlığının uygulaması ona uymak zorunda
dır. 

Komisyonun düzenlemesiyle Kanunun bu amir 
hükmüne uyulmaktadır ve bu 10 metrelik şerit içeri
sinde, toplumun yararlanmasına rrtani yap' yapılma
ması istenmektedir ki, bu Türkiyefde 
son noktadır artık Sayın Başkanım 
geye katılamıyoruz efendim. \ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 

korunabilecek 
Bu nedenle öner-

efendim. 

önergesine Komis-

, bir soru sor-

Sayın üyeler, Sayın Yıldırım'ın 
yon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Balkan, 
mak istiyorum izninizle. 

BAŞKAN — Yalnız soru Sayin Y.ldırım. Buyu
run efendim. 

ZEKİ YILDIRIM — Komisyondan öğrenmek is
tediğim husus şu : Açıklamalarında belirtilen, kenar 
çizgisinden sonra 10 metrelik saha içerisinde (Ki, Tür
kiye'de vatandaşlarımızın en yoğun kesiminin yapı 
yaptığı ve yaklaşık çepeçevre kıyılarımızda da yapı
lan yapıların çoğunlukta bulunduğu sahadır bu sa
ha) bu sahada ruhsatlı yapılan yapılar da çoğunlukta
dır. Hele 1976'dan bu yana yapılan yapılar ruhsatlı 
olarak çoğunluktadır. Arkadaşlarımız, yakınlarımız 
içimizde de vardır, ruhsat da almış yapı yapmış. Ko
misyon metninde bu ruhsatlı yapılar da problemli ya
pılar durumuna sokuluyor. Buna hiçbir zaman cevap 
verilmedi. Sokuluyor mu, sokulmuyor mu?.. Ben izah 
ediyorum ve diyorum ki, bu Tasarı, Komisyonun dü
zenlediği şekilde çıkarsa, tüm k yılarımızdaki ruhsatlı 
yapılar da problemli hale gelecektir ve uygulayıcılar 
gelip o vatandaşın yakasına bu Tasarıya dayanarak 
yapışacaktır, diyecektir ki, «Bu Tasarı, usulsüz verilen 
ruhsatlı yapıları kapsamına almıyor. Sana bu usulsüz 
verilmiş ruhsattır. Senin bu ruhsatını iptal ediyoruz.» 

Ben bu görüşteyim. Bu görüşüme karşı görüşleri 
var mıdır, benim bu görüşüm doğru mudur, değil 
midir? Lütfen aç klasınlar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Komisyon, daha önceden belirttiğiniz görü

şünüzü bir kere daha rica edeyim, teyit bakımından. 
efendim. 

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

Sanırım ki, biraz evvelki görüşmede net olarak 
ifade ettim; inşaat ruhsatı alınmış olması mevzuu, bir 
mülke sahip olmaya yeterli bulunmamakta, iskân ruh
satını da almak gerekmektedir. Usulsüz verilmiş olan 

j-uhsata istinaden iskân ruhsatı alınam yor ise, imar 
planlarına aykırı olmamak kaydı ile bunu ruhsata bağ
lamak imkânını veren bir maddemiz vardır. 

Arkadaşımın açık olarak sorduğu soruya şu açık
lıkla cevap vereceğim : Kıyıların 10 metresinin için
deki yağmacılık şeklinde devam eden ve usulsüz de 
alndığı sabit olan ruhsatlar için hir imkân getiremi
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın üyeler, Sayın Yıldırımın önergesi üzerinde 

gerekli görüşme yapılmış bulunmaktadır. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alnması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Recai Dinçer'in bir önergesi 
var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığ,na 
Görüşülmekte olan İmar Yasası ile ilgili Tasarı

da yer alan 5 inci maddenin (C) fıkrasının görevli 
müesseseler olarak, «Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının» şek
linde iki müessesenin birden devreye alınmasında gö
rev statüleri bakımından yarar ve elzem olacağını say
gı ile arz ederek, bu şekilde düzenlenmesini dilemek
teyim. 

Recai DİNÇER 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, önergeniz açık. Ay
rıca bir açıklama yapmak istiyor musunuz efendim?.. 

RECAİ DİNÇER — Lüzum yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «veya» kelimesi yerine siz, «her 

ikisinden de ayrı ayn görüş alınsın» diyorsunuz. 
Sayın Komisyon, Sayın Dinçer, «veya» kelimesi 

kaldırılarak, hem Devlet Su İşleri Geni Müdürlü
ğünden, hem de Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığından ayrı ayrı, yani birlikte görüş alınmasını isti
yorlar. Bu konuda görüşünüzü rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Biz, vatan
daşı iki mercie göndermek yerine, ilgili olan mercie 
göndermeyi tercih ettiğimiz için, «veya» kelimesinde 
ısrarlıyız, katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SöYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, değer
li üyelerin malumları olduğu üzere, sulama konusun
da Devlette görevli iki merci vardır; Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Toprak - Su Genel Müdürlüğü. 
Her biri kendi görev alanlarına giren konularda, alan
ların büyüklüğüne ve sulamanın özelliğine göre hizmet 
verirler. O nedenle, hangi kuruluşla ilgili ise bu pro
je ve sulama konusu, oradan sorulması daha yararlı
dır. Gereksiz yere, ilgisi olmayan bir diğer kuruluşa 
sormaya gerek yoktur. Malumaten arz ederim. Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi katılmı
yorlar. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, zaten aynı 
gerekçe ile önerge vermiştim. Açıklama da o şekil
de yapıldı. Hangi müesseseyi ilgilendiriyorsa ondan 
sorulması... Katılıyorum kendilerine efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, aslında «ve» derseniz, 
her ikisi birlikte içine girer, «veya» derseniz, ilgili 
olan mekanizma işlemeye başlar, önergenizi çekiyor 
musunuz?.. 

RECAİ DİNÇER — «veya» kelimesinin gerekçesi 
böyle ise, katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böyledir efendim, önergenizi çeki
yor musunuz?.. 

RECAİ DİNÇER — Çekiyorum Say n Başkan. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Redaksiyonla ilgili bir 
hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergenin geri 
çekildiğini zapta geçelim de ondan sonra. 

Sayın üyeler; Sayın Dinçer bu konudaki önerge
sini geri çekmişlerdir, konu anlaşılm ştır. 

Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim; tereddüdümü 

mucip bir husus var, tereddütleri gidermek, bakımın
dan sormak istiyorum : 

(C) bendinde, «Sulama alanlarındaki yapı ve te
sislerle ilgili olarak bunların sulama projesini engelle
medikleri konusunda ilgisine göre Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün veya Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının» dersek katılırlar mı acaba?.. 
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BAŞKAN — Denilebilir mi efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLt HAYRI SEÇKİN — Denilebilir 
efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili bir husustur. Ko
misyon ve Hükümet katılıyor; o şekilde gerekli dü
zeltme yapılacaktır. 

Sayn üyeler; Sayın Dinçer'in, Sayın özdoğan'.ın, 
«Beşinci maddenin ikinci fıkrasının (F) bendinin de
ğiştirilmesine» ilişkin önergeleri var. Yalnız ne var ki, 
Yijce Genel Kurulunuz biraz evvel bu fıkranın (F) 
bendinin tamamen çıkartılması kararını vermiş bulun
maktadır. Bu nedenle, Sayın Dinçer ve Sayın özdo-
ğan'ın bu önergelerini işleme koymak imkânı hâsıl 
olmamıştır. 

Arz ederim efendim. 
Say n üyeler; Sayın Genc'in, «bir fıkra eklenme

sine» ilişkin... 
Herhalde, «bent» olacak değil mi Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Bent eklenmesine» ilişkin önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 

5 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Fıkra : 
Yukarıda (II - A) ve (II - E) numaralı bentlerde 

yazılı yapılardan, hakkında yıktır İması hususunda 
yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar 
bulunanlar bu madde kapsamına girmez. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Komisyonumuz bu maddeyi geri almış ve 

yeniden düzenlemiş bulunduğu için, biz, eski haliyle 
yani değiştirilmeden önceki şekli için vermiştik, ama 
önergemin amacı şu : 

Bu madde ile imar affı kapsamına aldığımız bazı 
yapı ve tesisler var. Bunların bir kısmı su kaynakları
na tehlikeli madde akıttığı için, zamanında, idare bun
ları su kaynağı için tehlikeli bulmuş, yıkma kararı 
vermiş ve bu yıkma kararları birtakım yargı mercile-
rinden geçmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Yine birtakım sit alanları içinde yapılan ve eski 
eserlere zafarları dokunduğu için yıkılmasına karar 
verilen ve bu yıkma kararlarına karşı sahiplerinin 
ilgili yargı mercii nezdinde dava açtığı yapılar vardır 
ve bu davalar da reddedilmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Şimdi biz bu Kanunun felsefesine, yani bu ka
nunu getirmekteki amaca göre yine şunları af kapsa
mı dış nda bırakıyoruz : 

1. Eski eserin içinde, koruma alanı içinde ve eski 
esere zararı olan yapılar; 

2. içme veya kullanma suyu kaynaklarına zararı 
dokunan yapılar. 

Şimdi böyle olunca ve bu şekildeki yapıların da 
bu zararlı nitelikte oldukları bir yargı mercii kara
rıyla kesinleştiği için biz buraya bu hükmü ilave et
mek zorundayız. Aksi takdirde yargı mercii kararını 
idareye yorumlatmış oluyoruz. Malumunuz, Anayasa
mıza göre her türlü kuruluş, yargı kararını değiştiremez 
ve bunları uygulamak zorundadırlar, ama burada belki 
şöyle bir şey düşünülebilir : Efendim biz yeni bir sis
tem getiriyoruz, fakat bu yeni getirilen sistem eski sis
temden dönüş yapmıyor. Mesela, bir gecekondu hak
kında yıkım kararı verilmiştir, bu Kanunla biz onun 
ıslahını düşünüyoruz. O gecekondu hakkında verilen 
yıkım kararı yargı mercii karar yla kesinleşse bile fert 
lehine olduğu için kanunla onu bertaraf edebiliriz, 
fakat burada değişik sistem. Her ikisinde de getir
mek istediğiniz amaç belli. 

Sayın arkadaşlarımıza misal verdiğimiz zaman di
yorlar ki, «Adres veriyorsunuz.» Adres vermek mese
lesi değil de, belirli birtakım olayları müşahhas bir 
şekilde izah etmek için bazı misaller vermek zorun
da kalıyoruz. Mesela, (Birkaç defa söylendi) Kurtbo-
ğazı'ndaki yapılar. Bunların Kurtboğazı Barajına teh
likeli madde akıttıkları idare taraf ndan karar veril
miş, Ankara 11 idare Kurulu, Valiliği karar vermiş 
yıkmak için, bunlar da Danıştayda dava açmışlar, 
Danıştay ise, bunlara, Dünya Sağlık Teşkilatının içme 
ve kullanma sularının korunma alanlarıyla ilgili ve
rilmiş beynelmilel kurallara dayanan hükümler uygu
lamıştır. Mesela bir içmesuyu kaynağının 300 metre 
civarında yapılan yap 1ar o içmesuyu kaynağı için 
tehlikelidir. Onun için 300 metrelik saha içinde ka
nalizasyonun olmaması lazımdır. Bu itibarla bunların 
artık buraya tehlikeli madde akıttıkları hususu ke
sinleşmiştir. 

Şimdi bu fıkrayı koymadığımız takdirde o zaman 
ne olacaktır? Yeniden, üst kaza mercilerinde binlerce 
eski eser hakkında verilmiş karar vardır, sadece bun-
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lar değil, o zaman bu kararlar tekrar idare tarafın
dan yoruma tabi tutulmaktad r, mahkemenin verdiği 
karar idare tarafından değiştirilmektedir, yalnız, bu 
yeni düzenlemeye göre önergem şayet dikkate alınır
sa Sayın Başkan, orada bir düzeltme yapılabilir. 

Benim belirtmek istediğim, yargı kararlarının, böy
le, idare tarafından değiştirilmesi sonucunu tevlit ede
cek bir hususun ortadan kaldırılmasını amaçlamak
tadır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKAN VEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Say n Başka
nım; eğer izin verirseniz, arzı cevap için bununla il
gili olan 13 üncü maddede bu vazifeyi yerine getire
lim. Çünkü hukukî düzenlemeyi 13 üncü maddede yap
mış bulunmaktayız. Bu maddede katılamıyoruz 

BAŞKAN — Yani bu maddede böyle bir önerge
ye katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Bu maddede katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Genc'in öner
gesine, dalha ilerideki maddelerde yer olduğundan ba
hisle, hem Komisyon, hem Hükümet katılmamaktadır. 
Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kalbul etmeyenler... Dikkate alın
ması reddolunmuştur efendim. 

Sayın üyeler; 5 inci madde üzerindekli görüşme
ler bitmiştir. Yalnız dikkate alınması kabul edilen 
önergeler vardır... 

Bir soru mu Sayın Cebeci?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Redaksiyon bakımın
dan bir şey. 

BAŞKAN — Komisyona tevdi edeceğim efendlirn 
zaten 5 inci maddeyi dikkate alınan önergelerle, eğer 
bu konuda bir şey söyleyecekseniz buyurun Sayın Ce
beci. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Redaksiyon üzerinde. 
BAŞKAN — Söyleyelim efendim, dikkate alına

caktır zannederim. Buyurun. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Romen rakamı île gös
terilen Il'nci fıkranın (A) bendinli okuyorum: «Sit 
bölgeleri ile diğer koruma alanları üzerinde sit kara

rının ilanından sonra •süt kararına aykırı olarak.» Bir 
cümlede üç defa arka arkaya «sit» geçiyor. 

Halbuki cümle şu şekilde olursa gayet düzgün 
olur: «Sit bölgeleriyle diğer koruma alanları üzerin
de sit kararının ilanından sonra bu karara aykırı 
olarak.» Bir. 

Başka bir şey daha var: Aynı maddenin (C) bendiy
le (E) bendinde «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü» 
geçiyor. Sonradan getirdikleri metni görmedim. Biz
deki metinde birisi «Devlet Su İşleri» olarak yazıl
mış, diğeri kısaltılmış olarak yazılmış. Yanlışlığa ma
hal verir, ikisi de aynı şekilde olsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın üyeler; Sayın Cebeci'nin redaksiyonla ilgili 

olan ikazlarına zannediyorum Komisyon, metni ye
niden ele aldığında katılacaktır. Gerçekten bilinde 
«Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü» olarak yazıl
mıştır, birinde de sadece «DSİ Genel Müdürlüğü» 
şeklinde sadece baş harfleri yazılmak suretiyle bir 
düzenleme yapılmıştır. 5 inci maddeyi önergeler çer
çevesinde Komisyona tevdi ediyoruz efendim. 

Madde 6'yı okutuyorum efendim. 

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

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

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

İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bançe 
mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çıkma-
sız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan bir 
metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel salhibi 
ile bu şartı sağlayacak şekilde anlaşma yapılan, 

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 yönetmelikte getirilen kat nizamına 
aykırı olarak fazla yapılan, 

Yapı ve tesislere ruhsat verir. 

Ancak ruhsat verilirken imar planı veya yönetme
liklerle getirilen yapılanma şartlarına göre elde edilme
si gereken inşaat alanından en çok % 20'ye kadar 
fazlalığı olan yapı ve teslislerden 5 kat ruhsat harcı alı
nır. 
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% 20'riin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve te
sislerden ise ayrıca % 20'nin üstündeki her met
rekare 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. 

t>) îmar planlarında yol, yeşil alan, otopark, 
çocuk bahçesi, sportif tesisler, hastane, kreş, dispan
ser, okul, resmî bina ve buna benzer kamu hizmet ve 
tesisleri için ayrılmış alanlarda 4 yıllık imar programı 
'dışında bulunan yerlerde inşa edilen yapı ve tesisler 
A - (a) alt bendindeki şartları haiz oldukları takdirde 
sahiplerinin muvafakati aranmaksızın 6785 sayılı imar 
Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü 
edilen 10 yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 
5 yıllık geçici ruhsata bağlanır. Ancak, bu durumdaki 
yapı 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 ihariç, inşa edilmiş konut ve ti
carî yapı ve tesisler, 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistlik 
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 tesisler
den inşaat alanının her metrekaresi için konutlarda 
250, diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para cezası alı
nır. 

Turistik ve rekreasyon bölgelerinde turistik ve rek-
rea'ktif amaçlar dışında inşa edilen yapı ve tesisler 5 
kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Ancak ke
sin uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerektiği 
takdirde arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli öden
mez. Ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kütüğüne 
işlenir. 

d) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve te
sislerde; 

1. — Mal sahiplerinin yukarıda belirtilen bütün 
şartları yerine getirecek şekilde ve 4 üncü maddede 
belirtilen 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 

kaydıyla (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirlenen esasla
ra göre ruhsata bağlanır. 

2. Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taş-
Ikjm inşaata sahibi H.U.M.K; hükümleri uyanınca 
delilerin tespiti için mahkemeye başvurabilir. Mah
kemece yaptırtacak incelemede, taşkın inşaata kom
şu mülke tecavüz 'eden kısmımın yıkılarak düzeM-
mesinıin aşın zararı gerektireceği tespit olunduğu 
takdirde mahkeme, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz 
edilen miktar kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze 
uğrayanın varsa diğer bütün zararları tutarını Dev
let Bankalarından birisine, tevdi etmesine karar ve
rir. 

Bu durumda taşkın inşaatın muhafazasına karar 
verilir ve Belediye hizmetlerinden geçici olarak ya-
rariiandırılır, 

Tarafların birbirine karşı dava halkları saklıdır. An
cak, tevdi edilen paranın tahsili dava hakkınıi düşrür. 

Tarafların davalaşması halinde, kesin hüküm uya
rınca işlem yapılır. Mülkiyete - ilişkin değişiklikler 
tapu fcaynHaona işlenir ve durumun bdıgelenımesi ha
inde taşkın inşaat (a), (b), (c) alt bentlerinde belir
tilen 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 kurallarınla uygun olan ve 
iskân dışı yapılanımla şartlarına aykırılığı bulunan ya
pı ve tesisler 5 misi ruhsat harcı ahnarak ruhsata bağ-
Üıanıır. 

Ayrıca konut alarak kullanılan binalarda, iskân 
dışı yapılanıma şartlarından olan inşaat metrekaresi
nin üstündeki her metreikare için 250 TL. diğer yapı 
ve tesisler 400 TL. para cezası alınır. 

îmar planı olup da iskân dışı şartların uygulan
dığı alanlarda ise bu para cezası iki kat olarak alı
nır. 

b) Hisseli 'arsa ve araziler üzerinde inşa edilen 
yapı ve tesislerin bu alanlara aiit ıslah imar planları 
yapılıncaya kadar, sağlık kuralarına uygun olmala
rı ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngö
rülen katılım paylarını ödemeleri şartlıyla belediye-
lerince muhafazalarına karar verilir ve belediye hiz
metlerinden geçici olarak yararlandırılır. 

İslah İmar planı tasdik edilen' alanlarda, bu alan
ları islıaih imar planlarına uygun hale getirebilmek 
'amacıyla belediyeler maliklerin muvafakatini ara-
muaksızra 'bu 'arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalık
ları, kamu kurum ve (tüzelkişileri ile diğer gerçek ve 
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ıtüzeHküsilere alt yerlerle bMieştirmeye, bunları yenli
den parsellere ayırmaya, hisseli veya müstalkil ola
rak veya yeni doğan liımıar parseli içimde kalan yapı 
ve tesis sahiplerine vermeye yetkilidir, Bu düzenle
meye tabi tatulan anazü ve arsaların yani saMplerine 
verilmesinde belediyelerce yüzde yirmibeşe kadar 
düzenleme ortaklık payı alnnır. 

Düzenleme sonunda 'hissesine karşılık yeteri ka
dar yeri 'kalmıayanların hisselerinin bedelini arsa
nın kendisine verildiği yapı ve tesis sahibi hissedar
ların 6830 sayılı İstimlak Kanundaki usul ve esas
lara göre tespit edilen nayiç bedeli üzerinden ödeme
leri zorunludur, 

İslah imar plana düzenlenmesi sonucu binası yı
kılması gerekenlere, binası korunanlar ve kendilerine 
'arsa verilenler yuıkardalki paragrafta öngörülen usul
lerle ödemede bulunurlar. 

Bu bedelleri ödemeyenlerin binaları yıktırılır. Bu 
düzenlemeler için gerektiğinde kamulaştırma yoluna 
gidilir. 

Bütün bu düzenlemelerden sanıra, bu alanlarda bu 
. maddenin A/a,'b,c,d ve B/a,ç, alt bentlerinde bina ve 
teslisin durumuna uygun olanlarına göre işlem yapi-
Iir,. 

c) Kıyı İçermeyen alanlarda; 

li* (Hazine, ibelediye ve ili özel idarelerine ait ar
sa ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kuia-
nian yapılar haklarında yılkım kararı bulunsa dahi 
muhafazalarıma Ikarar veniiır ve haklarında 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi dışındaki 
hükümler uygulanır. Bu yapılar muhafaza edildikleri 
sürece sahipleri Maliye Bakanlığınca takdir edilecek 
bir kullanma bedelli öderler, 

775 sayılı Kanun gereğince 'kendilerine tapu ve
rildiği takdirde arsa bedelini rayiç bedel üzerinden 
öderler. 

'2. Gerçek kişilere, özel, (tüzelkişilere ve yukar-
dalki fıkrada sayılanların dışında kalan kamu tüzelki
şilerine 'ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilen ya
pılarla 'yukarıdaki fıkrada 'belirtilen yerlerde inşa edi
len ve konut dışı amaçla kullanılan yapılardan; tes
pit süresi içinde üzerinde ıbuluodulkları aırsa ve arazi 
sahibiyle anlaştığını belgeleyenlerin, 'bunlara ait İs
lah imar planları yapılıncaya kadar muhafazalarına 
Ikarar verliır, ve 'belediye hizmetlerinden yararîandı-
mılır. 

Tespit süresi içinde üzerinde bulundukları aırsa 
ve 'arazi sahibi ile anlaştığını belgelemeyenler içki' bu 

maddenin I -A-d /2 'alt bendi ve I-B-fe alt bendi 
hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

II. - Belediye ve mücavir allan sımadan dışında 
olan ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bk 7 nci ve 
8 inci maddeleri kapsamında bulunan alanlarda; 

A) Her ölçekte iımıar planı bulunan alanlarda 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesisler hakkında il 
İdare Kurulunca bu maddenin 1 inci fıkrasının (A) 
'bendinin (a), (b), (c), ve (d) alt 'bentlerinde yapı ve 
tesisin durumu ve konumu iıtibariiyie ilgili olduğu 
alt 'bent, 

IB) iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda ya
pılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında 'bu 
maddenin 1 inci fıkrasının (B) bendimin (a), (b), (c) 
alt bentlerinden yapı ve tesisin durumu ve konumu 
itibariyle ilgili olduğu alt bent hükümleri uygulanır. 

III. - Belediye ve ımüaaviır alanlar içinde ve dı
şında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere gö
re uygulama yapılan yerlerdö; 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerine inşa edilen mev
zuata aykırı yapı ve tesisler için bu (maddenin 1 inci 
fıkrasının (A) bendinin (a), (b), <c) alt bentleri hüküm
leri 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 
maddenin 1 inci fıkrasının (A) bendinin <d) alt bendi 
ile (B) bendinin (b), (c) alt bendi hükümleri uygula
nıp 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 6 ncı maddenin gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye
ler lütfen adlarını kaydettirsinler efendim... 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
ZEKt YILDIRIM — Sayın Başkanını, değerli 

arkadaşlarım; 
6 ncı madde ile ilgili olarak dört tane önergem 

bulunmaktadır, izninizle bu önergelerim ve bu mad
deyle ilgili eksiklikler hakkında Yüce Heyetinize bil
gi vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (A - a) bendi 

bu şekliyle çıktığı takdirde halen İstanbul dahil tüm 
belediyelerdeki uygulamaları durdurmuş olacaktır. 
Bu hususu arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyon Tasarısında; 
«A) Her ölçekte imar plam bulunan alanlarda» 
a) Kendi parseli içinde yapılmış olup da, sağlık 

kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bulunmayan, 
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bahçeli nizamda ön cephe hattına en çok bir met
reden fazla tecavüz etmeyen» hükmü getirilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca 28 Eylül 1978 tari
hinde çıkartılan ve Resmî Gazetede 16418 sayı ile ya
yınlanan Yönetmelikte sadece imar istikametine ve 
yola tecavüz etmeyen yapılardan söz edilmektedir. 
Bu tecviz yönetmeliği halen ve Türkiyenin her bele
diyesinde çıktığı bu şekliyle uygulanmaktadır; yani 
vatandaşın yapısında bir kusur vardır; o takdirde tek 
şart aranıyor : Bu yapı imar istikametine ve yola 
tecavüz etmiyorsa (Bunun dışında herhangi bir şart 
aramadan) bu yapıya ruhsat bu Yönetmeliğe göre 
verilebiliyor. Bugün dahi herhangi bir belediyeye bu 
tip kusuru olan bir vatandaşımız gittiği zaman, yola 
(Yol açılmamıştır; ama planda imar istikameti var
dır) ve imar istikametine tecavüzü yok ise yapının, 
bu yapıya bugün dahi bütün belediyeler ruhsat ve
rebiliyor. Bu kadar açık konu. 

Komisyon metninde ikinci bir kısıtlama getiri
yor : «ön cephe hattına...» 

Bir imar adası düşünün ki, o imar adasında 50 
tane sorunlu yapı varsa ve bugüne kadar 30 tanesi 
müracaat etmişse belediye de o 30'unun işini bitirmiş
tir ve 30'unda da sadece yola ve imar istikametine 
tecavüz etme şartını aramıştır; şimdi bu Tasarı ke
sinleştiği zaman belediye geride kalan 20 vatandaşa 
diyecek ki, kusura bakmayın, artık yeni bir Kattun 
çıktı, bu daha evvelki uygulanan Yönetmelikteki 
şartları kaldırmıştır, yeni şartlar gelmiştir. Sizin bi
nalarınız bu şartlara uymamaktadır, dolayısıyla ruh
sat veremeyeceğiz. 

Bilhassa geçen hafta bir ara verişimizde Istan-
bula gittiğimde, İstanbul İmar Müdürü ve 16 şubede
ki Belediye Teknik Müdür Muavinleri ısrarla rica 
ettiler; aman efendim, bir yanlışlık yapılıyor. Bizim 
elimizde çok sayıda bu Yönetmeliğe göre değerlendi
rilecek yapılar var. Eğer bu Tasarı bu haliyle çıkar 
ise, biz kesinlikle bu başvuruları değerlendiremeyiz 
ve bundan sonra da bu tip problemleri çözemeyiz. 
Bizim uygulamamız bu yoldadır. 

Bunun için, Komisyon Tasarısındaki, daha evvel 
Bakanlığın çıkardığı Yönetmelikteki hükme ters dü
şen Komisyon Tasarısının Yönetmelik doğrultusunda 
düzeltilmesi için önerge vermiş bulunuyorum, öner
gem doğrultusunda düzeltilmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

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

KAMER GENÇ— Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Komisyonumuzca çok uzun olarak getirilen bu 
maddede, bir defa bu ruhsata veya imara aykırı ola
rak yapılan yapılarda ıslah imkânları araştırılırken 
yalnız sağlık koşullarına bakılmış, fen koşullarına ba
kılmamış. Yani herhalde hiçbir imarcı fen şartlarına 
uygun olmayan bir yapının ruhsata bağlanabileceği 
ilkesini kabul etmez. Bu itibarla, burada hep sağlık 
kuralları geçen yerlerde kanaatimizce fen kuralları 
olması lazım. Zaten Hükümet Teklifinde de öyle. 

Şimdi düşünün, yani çürük yapılmış bir bina; 
ondan sonra siz bunun fen şartlarına uygun olarak 
yapılıp yapılmadığına bakmaksızın af kapsamı içine 
sokuyorsunuz. Bu bence bir eksikliktir. Gerçi bir 
önerge de hazırladım, vereceğim; burada fen şartla
rının aranması gerektiğine inanıyorum. 

İkincisi : Şimdiye kadar getirilen imar affı uy- ~ 
gulamalarında kesinlikle ön cephe hattına tecavüz 
affedilmemiştir, ön bahçe ileride yol olacaktır; yola 
tecavüz etme anlamına geliyor. 

Hükümet teklifinde bu yok, daha önce çıkarılan 
yönetmeliklerde de yok. ön bahçe mesafesine te
cavüz edince, ön bahçe zamanla ne olacaktır?.. Yol 
olacaktır. Ana yola tecavüzü bu Komisyonumuz af 
kapsamı içine almaktadır ki, bu da çok tehlikeli so
nuçlar meydana getirir. Düşünün, çok ileride ana bir 
yol açılacak; bir bina 1 metre öne çıkmış, onu af
fediyorsunuz; o bina yüzünden bir caddeyi açamı
yorsunuz. Ondan sonra da o cadedeyi açmak- için 
ruhsata aykırı, zamanın da yapılan binayı meşrulaş-
tırıyorsunuz ve af kapsamı içine alıyorsunuz. 

Yine plan ve yönetmelikte belirtilen bina derin
liğine en fazla 5 metre ilave edilmiş, ancak arka kom
şu çıkma ve balkon ucundan 1 metreden az kala
cak şekilde yaklaşmak... 

Sayın arkadaşlar; 

Mevcut sistemimize göre iki tane yapı yapıldığı 
zaman, birinci yapı 3 metre komşu payını bırakacak, 
ikinci yapı da 3 metre komşu payını bırakacak, yö
netmeliğe göre, her iki yapı arasında 6 metre olacak. 
Şimdi Komisyonumuz her iki yapı arasındaki rae-
safey 1 metreye indiriyor. Ben öyle anladım, bilmi
yorum, herhalde yanlış anlamadım gibi geliyor. 

Yani şimdi öyle bir sistem getiriliyor ki, 10 katlı 
bir binada oturan iki komşu artık apartmanın kapı
sından değil penceresinden birbirine gidip gelecektir. 
Yani 1 metre ne ki?.. Şu kadar bir mesafe. O uzanıp 
oradan oraya geçecek. Bir hırsızlık olursa polis ev-
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vela bakacak, karşısındaki komşunun penceresinden 
mi girmiştir buraya. Yani, ben böyle anlıyorum. Her
halde Sayın Komisyonumuz da, eğer yanlış anlıyor
sam kusura bakmasınlar. 

Şimdi, İmar Planı ve Yönetmelikle getirilen kat 
nizamına ben bir önerge verdim. Dedim ki, katta da 
bir sınırlama getirelim. 5 inci maddede kabul edil
medi. Bunun üzerinde fazla durmuyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir de burada yine ruhsata bağlarken diyor ki, 

% 20'ye kadar inşaat alanı elde eden kişiden bir 
ruhsat alınmaz diyor. 

Şimdi buraya bir 5 katlı ruhsat koymuşsunuz. 
6785 sayılı imar Kanununun 6 ncı maddesinde de 
zaten ruhsata aykırı olarak yapılan yapılardan 6 kat 
ruhsat alınıyor. Siz de burada diyorsunuz ki, 6 kat 
ruhsat harcı alınır. Hangisi doğru?.. Yani ek bir ruh
sat mı alacak?.. Zaten eğer cezalı ruhsatsa 6785 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde var, açıp okuyalım. Yani, 
buraya bunu sokmanın anlamını pek anlayamadım. 

6785 sayılı imar Yasasının 6 ncı maddesinin (A) 
bendinin ikinci fıkrası : Ayrıca bu yapı sahiplerine 
belediye encümenince 5 bin liraya kadar para cezası 
ve yukarda da harcı 5 kat alınıyor. Şimdi bu 5 bin 
lira para cezasını kaldırmayı mı amaçladınız? Yani 
onu mu af kapsamına soktunuz? 

Şimdi normal düzende yapı yapan adama... Ger
çi bir kanun çıktı, 5 bin lira 5 katına mı, 3 katına mı 
çıktı; bu 5 bin liralık veya 15 bin liralık para ce
zasını da kaldırmanın anlamını pek anlayamadım. 

Bir de burada para cezası alınırken bir kıstas 
getiriliyor. Fazla kazanılan yapı alanı diyor, konut
larda 2 bin, diğer yapılarda da 3 bin. 

Şimdi düşünün, Kızılay'da bir vatandaş komşu 
mesafesine tecavüz etmiş, ön bahçe mesafesine te
cavüz etmiş ve bugün Kızılay'da bir arsanın metre
karesi herhalde 100 bin liradan aşağı değildir yani 
belirli bir yerde; öte tarafta Dikmen veyahut gece
kondu semtindeki bir vatandaş da bir arsaya teca
vüz etmiş; ondan da 2 bin lira alıyorsunuz, Kızı" 
lay'daki vatandaşdan da 2 bin lira alıyorsunuz. Bence 
bu Kanun sosyal amacından ziyade, daha ziyade zen
gine dokunmayan bir kanun niteliğini taşımaktadır. 
O itibarla ben bu yönüyle de tutarsız gördüm bunu. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Eşitlik ilkesi. 

KAMER GENÇ — Eşitlik ilkesi... Efendim, bu
rada eşitlik ilkesini öyle anlamamak lazım. Eşitlik il
kesini kazanılan menfaata paralel olarak düşünmek 
lazım. Birisi 1 milyon lira menfaat temin ederken 3 

bin lira alırsanız, biris de 500 lira menfaat temin 
ettiğinde 3 bin lira alırsanız o zaman eşitlik ilkesi 
olmaz. 

Yine (B) fıkrasında diyor ki, «sahiplerinin muva
fakati alınmak suretiyle». Burada hangi sahibin mu
vafakati alınacak? Yani inşaat sahibinin mi, arsa sa
hibinin mi? Bunlar ileride uygulamalarda birtakım kar
gaşalıklara meydan verecek. 

Yine 4 yıllık imar Programı dışında bulunan yer
lerde inşa edilen yapı ve tesisleri şey ediyorsunuz; 
ama 4 yıllık programın içindeyse ne olacak bunun du
rumu? Onu belirtmemişsiniz. 

Şimdi burada bir af müessesesi getirirken birtakım 
özel imar mevzuatları vardır. Afet bölgesinde yapı
lan yapılar vardır. Bu afet bölgesinde yapılacak ya
pılar hakkında özel bir yapılama koşulları getiril
miştir. Bu maddede bunlar af kapsamına alınırken, 
bu özellikleri düşünülmemiştir. Sadece bölgeleme 
esasları denilmiş, bölgeleme esaslarında da yalnız teh
likeli madde Depolar herhalde af kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

Şimdi düşünün, tehlikelti gaz üretimi dışında 
konut sahalarında sağlık için büyük tehlikeler tevlid 
edebilecek, bölgeleme esaslarına aykırı yapılar var
dır. Mesela vatandaş getirmiştir mahalle arasına ruh
satsız bir fabrika yapmıştır. Bu fabrika o mahal
lenin bütün hayatını tehlikeye sokacak şekilde du
man imal 'etmektedir. Hiç olmazsa bu bölgeleme 
esasına göre yapılan yapıları af kapsamına alırken, 
bu gibi çevre sağlığı için 'tehlike teşkil edecek ya
pıları da yine bu (madde kapsamı dışında alıp, bun
lara ruhsat vermemek gerekirdi. 

Bir de sayın arkadaşlar, hisseli arazi üzerinde ya
pılan yapılar da af kapsamına alınmış (Başkasının ar
sasına tecavüz suretiyle). Kısmen tecavüzleri af kap
samına almış; herhalde tamamen tecavüzleri af kap
samına almamışlar benim anladığım kadarıyla. Şim
di adam bir arsaya yüzde 1 tecavüz etmez, yüzde 
99 tecavüz eder; onu af kapsamında mütalaa ediyor
sunuz, öte tarafta yüzde l'lik bir farkla ötekisini af 
kapsamı dışında tutuyorsunuz. Burada da büyük bir 
çelişki var, onun da izahı gerekir. 

Medenî Kanunumuz, başkasının mülküne teca
vüz suretiyle yapılan yapılarda mülkiyet sorununun 
çözümlenmesi için bir ilke getirmiş. Ben bu konuyu 
daha iyi tetkik etmedim; ama öteden beri aklımda 
kaldığına göre. Eğer başkasının arsası üzerine te
cavüz suretiyle birtakım yapı ve tesisler yapılmışsa, -
arsa ve binanın kıymetine bakılır, (Herhalde özel 
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hukukla uğraşan arkadaşlarımız daha iyi bilirler) 
hangisinin kıymeti daha büyükse; eğer arsanın de
ğeri büyükse arsa sahibi o yapıya sahip olur, bina
nın değeri büyükse, bina sahibi o arsaya sahip olur. 

Şimdi Sayın Komisyonumuz getirdiği bir sistem
de diyor 'ki, «İnşaat sahibinin mıuvafakatına başvu
rulur, inşaat sahibi müracaat eder, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa göre gider- arsa sahibinin 
muvafakatini alır; anlaşamazlarsa ar&a becleli kadar 
parayı bankaya teminat olarak yatırır ve ondan sonra 
da gerekli işlem tesis etmiş olur.» 

Kanaatimizce olaya bu tip bir yaklaşım, mevcut 
hukuk sistemimizi tamamen altüst eder bir durum
dur. Bu itibarla bu sistemden dönüp de, Medenî Ka
nunun bu hususa ilişkin hükümlerini uygulamak ka
naatimce daha iyi olur zannındayım. 

Ayrıca bir düzenleme meselesi getirilmiştir. Ar
kadaşlar, bu hususta İmar Kanunun 42 nci. maddesi 
vardır, yanı bu kadar uzun bir madde getirileceğine, 
bu maddeye atıfta bulunmak suretiyle «6785 sayılı 
tmar Kanunun 42 nci maddesindeki ilkeler uygula
nır» denilse idi, burada birtakım kargaşalıklara sebe
biyet verilmeyebilirdi. 

Sonra denilmektedir ki, «Bu hisseli arazilerin ıs
lah planları yapıldığı zaman yüzde 25 ortaklık payı 
alınır.» Bunların parselasyonları yapılmıyor; ama 
özel bir parselasyonlar yapılıyor; özel parselasyon
larda bir kısımlarından daha önceden bir parselasyon 
hissesi alınıyor. O zaman böyle kamu hizmet ve te
sis veyahut da ortaklık düzenleme payı adı altında 
bu gibi kişilerden bir kısmından daha önce pay alın
mışsa, yeniden bu Yasa ile bir pay alınacak mıdır? 
imar Kanununun 42 nci maddesindeki ilkelerden 
ayrılarak, daha böyle özel bir ilke getirilmesinin an
lamını da ben anlayamadım yani. 

Şimdi 5 inci maddenin birinci fıkrasında diyoruz 
ki, «Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde yapılan yapılar bu Kanunun kapsamı dışın
dadır.» Şimdi, sonradan elimize verilen Tasarının 
dördüncü sayfasında (c) dediğimiz «Kıyı içermeyen 
alanlarda» başlıklı 1 inci bölümde, «... Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa edi
len ve konut olarak kullanılan yapılar haklarında yı
kım kararı bulunsa dahi muhafazalarına karar veri
lir...» diyorsunuz. Halbuki, daha önce kabul ettiği
miz 5 inci maddenin 1 numaralı bendinin (D) alt 
bendinde; «Devletin küküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde inşa edilen yapılar bu Kanunun 
kapsamı dışındadır» diyorsunuz. Burada bir çelişki 
yok mudur? 

Sayın Başkan, ayrıca bu konuda bir iki tane öner
gem var, önergelerim vesilesiyle ayrıca izahatta bu
lunacağım. 

Saygıiarımıla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Bendeniz iki hususta maruzatta bulunacağım. Ta

sarının 6 nci maddesinin I-A/a alt bendi gereğince 
yüzde 20'ye kadar fazlalığı bulunan yapı ve tesisler
den beş misli ruhsat harcı alınmak suretiyle ruhsat 
verilecektir. Arz etmek istediğim husus : Yüzde 20'riin 
üzerindeki yapılardan alınacak ceza konusudur. Yüz
de 20 nin üzerinde her metrekare için Komisyonu
muzun hazırladığı Tasarıda 2 000 lira meskenlerden, 
mesken dışı yapılardan da 3 000 lira alınması öngö
rülüyor 

Bilindiği üzere, inşaatlar başka başka değerdeki 
araziler üzerinde yapılmıştır. Ne kadar kesif mes
ken sahasına yaklaşırsa, o arsa üzerine yapılmış olan 
inşaatlar o derece değer kazanmaktadır. Bu itibarla 
şehirlerin yerleşim bölgelerinin merkezinden civara 
doğru arazi ve arsa kıymetleri de azalmaktadır. En 
kıymetli arazide yapılan bir bina için de biz 2000 J'i-
ra meskenlerde ceza alacağız; 20 kilometre ileride bir 
arsaya inşa edilen bir bina için de 2 000 lira ceza 
alacağız. Bu hakkaniyet esaslarına aykırıdır. 

İki ay evvel Maliye 'Bakanlığınca arsa ve arazile
rin takdiri kıymetleri yapılmıştır. Bu takdir edilen 
kıymetlerin her metrekarenin onda biri nispetinde 
her metrekare için bir ceza tertip edecek olursak, 
adalete daha çok yaklaşmış olmamız gerekir; ama bu 
miktar, yüzde 20 nin üzerindeki inşaat için mesken
lerde 10 bin liradan, mesken dışı inşaatlarda da 15 
bin liradan yukarı olmasın; fakat 2 000 liranın al
tında meskenlerde Komisyonun beyan ettiği gibi ve 
mesken dışı yapılarda da 3 000 liranın altında olma
sın diye bir teklifte bulundum. Eğer, bu teklifim 
kabul edilecek olursa, kaçak bir inşaat sebebiyle ka
zanılmış olan iki üç daire bugün 20 milyon, 30 mil
yon, 50 milyon liralık bir değer kazanacaktır. Bina
enaleyh, bunun karşılığı verilmelidir. 

Bu bakımdan, adalete nispeten uyacak bir teklifte 
bulundum, sayın arkadaşlarımın teklifim lehinde oy 
kullanma'larını arz edeceğim. 

'İkinci konum, başkasının arazisine taşan inşaat
lar konusudur. Başkasının arazisine taşan inşaatlar 
konusu aynı maddenin I-A/d alt bendinde izah edil-

— 347 — 



Danışma Meclisi B : 12 11 . 11 . 1982 O : 2 

miş ve prensip getirilerek «Yıkılarak düzeltilmesi 
aşırı zararı gerektireceği tespit olunduğu takdirde» 
diye bir ifade konulmuştur. Yıkılarak düzeltilmesi 
mümkün olmayan yapılar da olabilir. Binaenaleyh, 
«Yıkılarak "düzeTtilmesi mümkün olmayan» ibaresi
nin konulması, aynı zamanda aşırı masraf ve zararı; 
bir de masraf ilave etmek suretiyle aşırı masraf ve 
zararı gerektirdiği tespit olunan yapılarda ruhsat ve
rilmesi cihetine gidilmelidir. 

Bu hususun da sağlanması için bir önerge verdim. 
Önergemin kabulünü arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — 'Sayın Başkan, çok muhterem 

arkadaşlarım; 

Malum olduğu üzere, kanunlar kişilerin veya top
lumun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılır. 
Bunun için de düzenlenen kanunların halk tarafından 
kolayca anlaşılabilmesi gerekmektedir. Gerek doğru-: 
dan 'doğruya ihtiyaç sahibi olan halk tarafından, ge
rekse yöneticiler tarafından bunun kolayca anlaşıl
ması gerekir. Halbuki elimizde bulunan ve görüş
mekte olduğumuz Kanun Tasarısı bu bakımdan ih
tiyaca cevap verecek durumda değildir zannederim; 
çünkü Kanunun bilhassa bu maddesi, daha evvelki 
maddelerde de arz etmiştim, çok uzun ve çok teknik 
ifadeleri İhtiva etmektedir. Bu itibarla okuyanın an
laması çok zorlaşmaktadır. Gerçi denebilir ki, bu
nu uygulayacaklar teknik elemanlardır, onların da 
uygulaması pek zor olmasa gerektir denilebilir. Yal
nız, sadece teknik elemanların okuyup anlaması kâ
fi değildir, aynı zamanda bizzat o ihtiyacı duyan, o 
durum içerisinde bulunan halkın, vatandaşın da bu
nu anlaması gerekir. Zannederim ki, bu bakımdan 
pek başarılı bir ifade kullanılmış değildir. Biraz ön
ce bu madde bugün ikinci defa okundu. Geçen okun
duğunda saydım, tam 15 dakika sürmüştü bir madde
nin okunması. Bugün de baktım, dikkate ettim 12 ve
ya 13 dakika sürdü. Demekki, bir maddenin okun
ması bile oldukça uzun sürmektedir. Böyle bir du
rumda da başıyla sonu arasındaki irtibatı kavramak 
ve muhafaza etmek oldukça zordur. 

Bu zorluk yahut da bu uzunluk maddenin içeri
ğinden, ihtiva ettiği hususlardan doğmaktadır. Bir 
kere madde en azından iki konuyu birden içermek
tedir. Bir kere kendi arsası üzerine inşaat yapıp da 

başkasının arsasına tecavüz etme durumu söz konu
su olmaktadır. İkincisi de; madde, doğrudan doğru
ya başka birisinin arsası üzerine yapılmış olan inşaat 
durumunu düzenlemeye çalışmaktadır. Bunun neti
cesi olmak üzere de, Kanunun konuları birbiriyle 
karma karışık bir hale gelmiş bulunmaktadır. O iti
barla maddenin her konuyu ayrı ayrı düzenlemesi, 
ayrı ayrı maddeler halinde ifade etmesi doğru olur
du. Maalesef bu yapılmamıştır ve bu Genel Kurul
da da bunun yapılması imkânı olduğunu zannetmi
yorum. Onun için bu zorluğu kendi aramızda hal
letmeye çalışacağız. 

Diğer taraftan maddenin içerisinde ayrıca kıyı . 
bölgeleriyle ilgili olan kısımlar vardır veya diğer, 
onun dışında olan bölgelerle ilgili olan kısımlar var
dır. Bunların da ayrı ayrı düzenlenmesi icap ederdi; 
fakat yapılmamıştır. Yapılmadığı için de birbiriyle 
karışmış bir durumdadır ve bundan ayrı olarak mad
denin alt tarafındaki bazı hükümlerde yukarıki kısım
lara atıfta bulunulmaktadır; ve ama madde çok uzun 
olduğu için o atfın, maddenin hangi bendinin veya 
hangi fıkrasının hangi alt bölümüne ait olduğunu ta
yin etmek çok zorlaşmaktadır. Nitekim, burada ar
kadaşlar da söylerken ifadelerde daima değişiklik 
göstermektedirler. Ben de aynı durum içeri'sindeyim. 

Bunun dışında, maddede ayrıca ifade düşüklük
leri de bulunmaktadır, örneğin; tam yerini belirte-
meyeceğim, Romen rakamıyla bir ifadeye dönece
ğim, (B) kısmının bir (a) kısmında şöyle bir şey var
dır; 

«Ayrıca konut olarak kullanılan binalarda, iskân 
dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresi
nin üstündeki her metrekare için 250 TL. diğer yapı 
ve tesisler 400 TL. para cezası» öder. 

Bu ya orada bir «İçin» olacaktır veyahut da, «Te
sisler de» demek icap edecektir. 

Bunun gibi diğer bazı yerlerde de buna benzer 
şeyler vardır. 

Mesela, ayrıca yukarıda (c), yani (A)'nın (c) ben
di dördüncü satırında; 

«Ticaret bölgelerinde konut, sanayi, depo, tehli
keli madde depoları hariç, turistik yapı ve tesisler
den», 

Şimdi, tam kelime olarak ele alacak olursak, laf-
zî manada yorumlayacak olursak, «Ticaret bölgele
rinde... Sanayiden.» Bunun ne anlamı vardır? Veya 
«Sanayi... Yapı ve tesislerden» Bundan ne anlam çı-
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kabilmektedir. O bakımdan bazı düşüklükler vardır. 
Yani, ticaret bölgelerinde turistik yapı ve tesisler 
varsa, onlar şöyle böyle olacaktır. Konut bölgesinde 
ticarî ve turistik yapılar varsa şöyle böyle olacaktır 
gibi bir ifade vardır; ama burada şu «Sanayi» kelime
sinin neyi ifade etmek istediği pek anlaşılamamak
tadır. 

Bunun dışında daima söylediğimiz bir şey vardır. 
Efendim, güzel Türkçemizi yabancı kelimelerin isti
lasına uğratmayalım. Bu, Atatürk'ün bir emridir, bir 
direktifidir. Yabancı boyunduruğundan, yani siyasî, 
iktisadî bakımdan kurtulmak lazım geldiği gibi, ke
lime bakımından da kurtulmak icap eder; ama ya
bancı bir kelime bulunabilir; fakat biz yabancı dilin 
kendi kuralını Türk kuralı içerisine getirmemek, 
Türk dili içerisine getirmemek zorundayız. Maalesef 
bunu da yapıyoruz. 

Bakınız; üçüncü sayfanın daha birinci satırında; 
«Sportif tesisler...» Buna «Spor tesisleri» demek pe
kâlâ mümkün iken, «Sportif tesisler» diyerek Fran
sızca bir sıfat haline getirmenin bir anlamı yoktur. 
Çünkü «Spor tesisleri» demek mümkündür. Diyelim 
ki, «Spor» beynelmilel bir kelimedir ve Türkçemize 
de girmiştir, yerleşmiştir, onu atamayız, ama «Spor
tif» demenin anlamı yoktur. Onun gibi yine' aynı sav-
fada (c) bendinin içerisinde «Turistik ve rekreasvon 
bölgelerinde, turistik ve rekreatif amaçlar dışında...» 
«Amaç» la, «Rekratif» in birbirine uyabildiğini kabul 
ediyor musunuz? Gayet güzel bir Türkçe kelime, 
«Amaç» vardır; fakat onun yanında Fransızcadan 
gelme «Rekreasyon» un sıfatlaştırılmışı olan «Rekre
atif» tabiri geçmektedir. Bu «Rekreasyon veya» «Rek
reatif» i dinlenme ile ifade edebiliriz. Bu itibarla, 
«Turistik ve rekreasyon bölgelerinde» yerine, bir ke
re «Turistik bölgelerinde» denilemez. Olsa olsa «Tu
ristik bölgeler» demek lazım gelir. «Turistik böke
lerde» Halbuki «Bölgelerinde» denildiğine göre, «Tu
ristik» kelimesini de ona uydurmak gerekir, ona da 
«Turizm» demek icap eder. «Rekreasyon» un tam 
Türkçe karşılığı «Dinlenme» dir Zaten turistik böl
gelerde ve ona benzer yerlerde yapılan şey de din
lenmedir, eğlenmedir. Bu itibarla «Rekreasvon» un 
karşılığı olmak üzere «Dinlenme» tabirini pekâlâ ko
yabiliriz diye düşünürüm. 

Onun için bu cümlenin baş tarafındaki «Turistik 
ve rekreasyon bölgelerinde, turistik ve rekreatif amaç
lar dışında» tabiri yerine «Turizm ve dinlenme böl
gelerinde turizm ve dinlenme amaçları dışında» der-
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sek, Türkçemize de daha uygun olur. Yani, Türkçe 
kaşıkla yabancı bir çorba içmemiş oluruz. 

Buna benzer bazı şeyler vardır. Daha fazla vakti
nizi almak istemiyorum. Ayrıca bir de esas bakımın
dan şu nokta vardır. Biraz önce dedim ki, kanunlar 
mümkün mertebe atıflı olmamalı; çünkü atıflar ka
nunların anlaşılmasını zorlaştırır. Burada da ikinci, 
2 numaralı kısmın yahut da 1 numaralı kısmın (B> 
bendinin (c) kıyı içermeyen alanlarla ilgili olan kıs
mın bir cümlesi içerisinde «Tespit süresi içinde üze
rinde bulundukları arsa ve arazi sahibi ile anlaştığını 
belgelemeyenler için bu maddenin l-A-d/2 art bendi 
ve I-B-b alt bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.» 

Bu tireleri veyahut da bölümleri, özellikle oku-
vorum. Çünkü, Kanunun bu maddesinin bazı yerle
rinde, (A) ıdan sonra parantez konmuştur, bazıların
da ıtire konmuştur, bazılarında bolü işareti konmuş
tur. Bunların da birleştirilmesi dazım gelmektedir. 
Yani, bir yerde tire, bir yerde bolü, bir yerde pa
rantez olmaz. Hepsi aynı şekilde olması icap eder. 
Sayın Komisyonun bunları düzelteceğini umarım. 

Ayrıca, yine üçüncü sayfada 2 numaralı kısımda 
«H.U.M.K.» kısaltması geçmektedir. Bu, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununu ifade etmektedir. Bun
dan evvelki birleşimde maddeyi okuyan kâtibimiz bu
nu anlamadığı için, ne şekilde okuyacağını şaşırdı 
ve etraftan yardım dilendi. Halbuki bugünkü okuyan 
arkadaşımız hukukçu olduğu ve avukat bulunduğu 
için bunu gayet kolayca kısa bir şekilde okuyabildi; 
ama herkes bunu okuyup anlayamaz. Bu itibarla ka
nunun aynen yazılması icap eder; Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu. 

Gerçi «Usulü muhakeme» Frasça hir terkiptir, 
usülî muhakemedir. Nitekim bazı arkadaşlarımız Ro
men rakamı deme yerine «Şifrîromen» demektedirler, 
âdeta Farsça bir terkip yapmaktadırlar; yani Fran
sızca için Farçsa terkip... Ne derece doğrudur, bunu 
da siz takdir buyurun?. Burada artık o Farsça terkip 
rnidlir, Türkçe'nin kendisi midir?.. Pek anlaşılmıyor, 
kaybolup gidebiliyor. Onun için Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunu veya daha doğru, Türkçe gramerine 
uygun olarak Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 
diyebiliriz; fakat kanunun adı Hukuk Usulî Muhake
meleri Kanunu olduğu için bunu değiştirmek elimiz
de değil. Belki söylerken Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu diyebiliriz. Nitekim Kanunu Medenide de 
böyle demekteyiz; Türk Medenî Kanunu. Halbuki 
o Kanunun adı «Türk Kanunu Medenîsi» dir; fakat 
halk arasında konuşurken, hukukçular arasında sözle 
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ifade ederken Türk Medenî Kanunu diyoruz. Bu Ka
nunun adı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunudur. 

Şimdi gelelim esas nokta bakımından üzerinde 
durmak; istediğim hususa. 4 üncü sayfada, Tespit sü
resi içinde üzeninde bulundukları arsa ve arazi sahi
biyle anlaştığını belgeleyemeyenler için... neler ta'tbik 
edilecek?.. «I — A — d/2 alt bendi ve I — B — b alt 
bendi hükümleri.» Bunların neler olduğu, yukarıdaki 
işaretlerde birbirini tutmadığı için kolay anlaşılama
maktadır. Bu itibarla, bu cümlenin kastetmek istediği 
şey daha düzgün olarak şudur kanımca ve öyle ol
ması da lazımdır: Medenî Kanun hükümleri; yani 
Medenî Kanunun 648, 649, 650, 651 inci madde ve 
belki bir unutma olabilir veyahut başka bir kanunda 
da bu hususa atıfta bulunulabilir. Bu itibarla sadece 
Medenî Kanunla sınırlı kalmayalım; «İlgili diğer ka
nunlar hükümleri uygulanır» dersek o zaman daha ko
layca anlaşılabilir diye düşünürüm. 

Bunun bir sebebi de şudur: Başkasının arsasına 
tecavüz suretiyle yapılan inşaattır. Kendi arsasına ya
pıyor; ama taşkın inşaat yapmıştır, tecavüzde juLırı-
muştur. Orada, yukarıdaki hükümlerde gördüğümüz 
üzere hüsnüniyet meselesi dikkate alınmamaktadır, 
onun üzerinde durulmamıştır. Burada da aynı fıkra
lara veya bentlere atıfta bulunacak olursak, doğrudan 
doğruya başka bürisinin arsası üzerine inşaat yapıl
dığı takdirde hüsnüniyet nazarı itibara alınmayacak
tır manası çıkar. Halbuki Medenî Kanunumuz bunu 
çok önemli bir unsur olarak kabul etmiştir ve bunu ı 
dikkate alınması lazım geldiğini ifade etmiştir. 

Bu itibarla anlaşma dışında iş yargı merciine in
tikal ettiği takdirde yargı mercii, hüsnüniyet var mı
dır, yok mudur, bunu dikkate alacaktır Medenî Ka
nun hükümlerine göre. İşte burada da bunun nazarı 
itibara alınması uygun olur kanısındayım. 

Anlaşmada hüsnüniyet aranmaya lüzum yoktur. 
Çünkü taraflar gelmişler kendi aralarında vaktiyle 
durum ne olursa olsun ondan vazgeçerek anlaşmaya 
gidiyorlar. Burada taraflardan birisinin diğerine, «Sen 
hüsnüniyetli miydin, değil miydin?» diye sormasına 
lüzum yoktur. Madem anlaşma olacaktır, anlaşma her 
zemin üzerinde; yani suiniyetli de olsa yapılabilir, 
hüsnüniyetli de olsa yapılabilir; ama mahkemeye in
tikal eden meselelerde Medenî Kanunumuz hüsnüni
yeti aramaktadır. Burada da aranması mantıkî olur, 
makul olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla bu hususun değiştirilmesi bakımından 
bir önerge vermiş bulunuyoruz arkadaşlarla birlikte; 
bunun kabulünü yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Seçkin, başka söz alan olmadığına göre Ko

misyonun görüşünü rica edebilir miyim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM, VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kanım, izin verirseniz Sayın Haznedar konuşacak efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Aslında fevkalade zor bir kanunu müzakere edi
yoruz. İki günlük müzakereler safhasında sanırım 
bütün arkadaşlarım bu fikirde birleşeceklerdir. Biz 
bunu Komisyonda müzakere ederken de benzer çe
şitli fikirler ortaya dökülmüş idi ve ben orada arka
daşlarıma aynen şunu söylemiştim: 

Burada 15 kişi ittifakla bir maddeyi kabul etsek 
dahi aşağıda 160 kişinin 160 tane yeni fikri olmaya
cağını iddia edemezsiniz. O nedenle mutlaka ittifak 
hadisesi üzerinde durmamız fazla olur, gereksiz olur; 
nasıl olsa Danışma Meclisinde çeşitli yeni görüşler 
ortaya çıkacaktır, demiştim. Nitekim bu teşhisimde^ 
yanılmadığımı yapılan müzakerelerden edindiğim in-
tibaa göre anlamış bulunuyorum. 

Şimdi, o kadar çeşitli görüşler var ki, bazı ar
kadaşlarımız kapsamın çok genişletilmesini istiyor
lar, buradaki konuşmalardan bu çıkıyor; özellikle Sa
yın Yıldırım Arkadaşımız. Bazı arkadaşlarımız ve 
sabahki oturumda alınan bir kararla kapsamın çok da
raltılmasını mucip olacak şekilde birtakım tasarruf
lara gidilmesini düşünmekte ve istemektedir. Bazıları
nın aklında çeşitli, belirli problemler vardır, o konu
ya acaba bu kanunda bir çözüm geliyor mu diye dü
şünmektedirler çok haklı olarak. Bazıları bunun dı
şında yapılmış olan şeylerin mevcut mülkiyet hakkı 
ile ilişkili olarak hatta mevcut Anayasamızla ilişkile
rini kurma çabası içinde bulunmaktadırlar. Bunların 
hepsi yerden göğe kadar haklıdır; bütün arkadaşları
mın her dediği ayrı ayrı müzakere edilebilir ve bir kıs
mının üzerinde 'hatta ittifak dahi edilebilir. Onun için 
hepsini muhterem görüşler olarak telakki ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şu anda 6 ncı maddeyi görüşmekteyiz. 6 ncı mad

de kanun hükümlerinin uygulanmasını gösteren mad
dedir; nasıl uygulanacaktır?.. Genelinde bu Kanunun 
kapsamı içine almış olduğu hadiseleri size bir anlatmam 
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lazım ve burada geçen bazı teknik tabirlerin neye dela
let ettiği hususunda da hilgi vermem gerekir diye dü
şünüyorum. 

Evvela Kanunun isminden de anlaşılacağı veçhile 
«imar Mevzuatına Aykırı» ve bir de Gecekondu Ka
nunu ile ilişki kurulmak suretiyle 'bu nitelikteki ya
pılar düşünülmektedir. 6 ncı madde bu yapıları bu
lundukları yerler ve bulundukları şekiller itibariyle 
tasnif eftmiştir. Nasıl tasnif etmiş?.. Birincisi; evvela 
Türkiye haritasını göz önüne getirin lütfen, Türkiye 
haritası üzerinde birtakım şehirlerimiz vardır, bura
daki yerleşim alanlarını belediye olarak almıştır. Bu 
belediye sınırlarını ve bir de mücavir alan sınırlarını 
ayrı bir grup olarak 6 ncı maddede düzenlemişiz. Be
lediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında kalan 
kısımları yeni biır grup olarak keza burada düzenlemi
şiz. 

Ayrıca, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları 
içinde olanları da değişik şekilde düzenlemelere tabi 
tutmuşuz. Bunların bir bölümüne «tmar planı bulunan 
alanlar» demişiz. Bu imar planında da «Her ölçekte 
imar planı» sözcüğünü kullanmışız; yani çevre düzen
lemesi, nazım plan ve uygulama planlarını kapsar 
tarzda bir tabir kullanmışız; «... her ölçekte imar 
planı bulunan alanlar...» Belediye mücavir alanlar 
içinde buralar. Gayet tabiî bunun dışında kalan alan
lar da var Belediye ve mücavir alan sınırları içinde. 
O nasıl oluyor?.. Belediyelerin bir yerleşik alanı var
dır. Yerleşik alanı belediye meclisleri tayin eder. 
Bu yerleşik alan sınırları tespit edildikten sonra onun
la belediye sınırları» veya mücavir alan sınırları ara
sında kalan alanlar da vardır. Buralarda imar planı 
mevcut olmayabilir. Bu grup da ayrı bir şekilde tas
nif edilmiş vaziyette. Onlara da «tskân dışı şartların 
uygulandığı alanlar» diyoruz. Buralarda iskân dışı 
şartlar uygulanmakta. 

Bir başka tasnif de, ' yönetmeliğin uygulandığı 
alanları ayrı olarak nazarı itibara almışız ve 6 ncı 
maddenin içine dercetmişiz. Bütün bunların tümünü 
birden müzakere etmekteyiz şu anda. 

6 ncı madde ile ilgili olarak söz alan değerli ar
kadaşlarımızdan önce Sayın Yıldırım; birinci fıkranın 

Romen rakamıyla I/a'daki, «Bahçeli nizamda ön cep
he hattına en çok bir metreden fazla tecavüz etmeyen» 
hükmü üzerinde durdular ve mevcut uygulamalar da 
nazarı itibare alınırsa bunun birtakım sorunlar yara 
tabileceği hususunu burada dile getirdiler. Bu arada 
1978 senesinde çıkmış olan yönetmelikten bahsedildi 
Bilebildiğim kadarıyla 1978 senesince çıkarılmış olan 
yönetmelik bir mevcut durumu yine bu çıkarmakta 
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olduğumuz Kanuna benzer tarzda çözebilmek amacı
na dönüktür; yani mevcut bir durumun ne şekilde 
muameleye ıtabi tutulacağını düzenlemektedir. On 
dan sonra yapılmış olan hadiseler; eğer o düzenlemiş 
ise bunu, zaten bu konunun şümulü içine girmemek
tedir, iskân ruhsatını almıştır, o iş bitmiştir. Bu iskân 
ruhsatı alamamış olan ve halihazırda münazaralı bir şe
kilde bulunan yapı ve tesisleri kapsamına almaktadır. 

Ayrıca dediler ki, «Sadece istikameti eğer yeterli 
ise, binanın bulunmuş olduğu yer önemli değildir ve 
belediyeler bunu böyle yapmaktadırlar». Eğer böyle 
yapıyorlarsa fevkalade büyük hata ediyorlar. Düşü
nün «Bahçeli nizam» denmiş; bahçeli nizamda genel
likle yönetmeliklerde yoldan itibaren 5 metre geriye 
çekilmesi gerekir binanın. Bu plan kararlarıyla. 5'in 
de üzerine çıkabilir, 10 metre de olabilir, 15 metre 
dahi olabilir. Şimdi tutmuş binayı yapan o 5 met
redeki sınırı sıfıra kadar getirmiş; ama istikamet ola
rak tutuyormuş... Bu evvela yanda oturan, yandaki 
bina sahibinin hakkına tecavüz anlamına gelir. Biz 
onları düşündük. Normal nizamda, bahçeli nizamda 
binalar arasında sınırlardan itibaren 3'er metre 
mesafe olması lazım, yan mesafeleri, yani iki 
bina arasında asgarî 6 meitre mesafe olma
sı gerekir. 6 metre olunca, bu husus tespit 
edilirken; bir metre tecavüz meselesi tespit edilirken 
göz önünde tutulan minval şu oldu : 

Bir şahıs yandaki bina kusursuz, nizamî olarak 
yapılmış bir binada oturan bir vatandaş penceresinde 
otururken o binanın kendi görüş zaviyesini engellemesi 
hadisesi düşünüldü. Bunun bir metreden fazla olduğu 
ıtakdirde bu engellemenin fazla olacağı ve tecviz edile
meyeceği gibi bir düşünceyle azamî bir metreye kadar 
binanın bahçeli nizamda taşma olabileceği hususu üze
rinde duruldu ve Komisyon bunu uygun görerek mad
de bu şekilde tedvin edildi. Bu 1.50 cm'de olabilir, 
2 metre de olabilir; ama bu bir görüştür, bir kabuldür, 
bir müsamaha sınırıdır, bir tecvit sınırını gösterir; bu 
herkesin şahsına göre değişir. Komisyonun tespiti bu 
mucip sebeplerle böyle olmuştur. O nedenle bir met
reden fazla tecavüz ettiği takdirde bu, bu maddenin 
kapsamı içinde mütalaa edilemeyecektir. 

Sayın Genç arkadaşımız çeşitli konuları burada 
dile gelirdiler. Evvela dediler ki, yine aynı maddede; 
«Sadece sağlık kuralları nazarı itibara alınmış, fen ku
ralılarından hiç bahsedilmemiştir...» 

Değerlî  arkadaşlarım'; 
Evvela tfeö kuralları imedir?... Onun üzerimde bir 

durmamız lazıma Biır bina nasıl yapılır?... Belediyeye 
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nlasi müracaat edilir?... tımar Kamumu bunu göster-
miş. Belediyeye müracaat ederken, fen kuralları ba
kımlından mutlak surette statik projderinim de veril-
mnesıi lazım; yanlı binanın staiblitesiyle ilişkili olan, 
taşıyıcı sistemli ihtiva eden statik projeler de 'bele
diyeye verilmelidir. Sonra ne olacak?.., Belediyedeki 
ig i i makam bu statik projeleri ıtetk'ik edecek. Evve
la hesap bakımımdan doğru olduğunu kabul edecek, 
tespit edecek, kendisine inşaat için müsaade vere
cek, inşaat ruhsatı verilecek. Sonra? Sonra bunun bir 
fen elemanı olacaik mutlak surette, Kanun onu gös
teriyor; ıbu fen elemanının nezaretinde, (Ki, bu fen 
elemanı genellikle bir mühendis oluyor, yönetmelik
te bir başka şey gösterilımediyse) bu mühendisin ne
zaretinde bu bina inşa edilecek. Eğer fen elemanı 
'kendi görüşüne uygun olarak mıal sahibiın'in birta
kım tasarruflarda bulunduğunu tespit ederse o tak
dirde bunu derhal ihbarda mükellef; yani binamın 
inşaat safhasındaki kontrolünü o fen elemanı yapı
yor, Kanun onla yüklemiş. Belediyedeki elemanın 
ondan haberi yok, Şöyle arz edeyim: 

Taşıyıcı siistem fevkalade öinemli; binanın yılkıl-
ımıası, stabiltesiyle ilgili. Beton dökülürken belediye
den bir eleman gidip de «Tamıam, siz demirleri ye
rine tam manasıyla koymuşsunuz, miktarı da tamam, 
yerleri de uygun...» Çünkü, yalnız mıiktar yeterdi 
.değildir statik sistemde, mutlaka uygun yerlerine, me
safelerinle konmuş olması iktiza eder. Onu 'görüp, 
betonun da evsafını muayene edip, ondan sonra, 
«Timini hu betonu dökebilirsiniz» dive bir mü
saade vermiyor. O fen elemanı yükleniyor bütün bu 
mesuliyeti. Sonra bina bitiyor. Bina bittikten sonra, 
sanırımı İmar Kanununun 16 ncı maddesine göre bir 
muayene heyeti teşekkül ediyor. «Bu muayene heyeti 
'belediyemin fen ve sağlık elemanlarından oluşur» de
miyor. Fen ve sağlık elemanları gidiyorlar 'bu bina
yı kontrol! ediyorlar, diyorlar ki, «Tamam planıma 
uygun olarak yapılmıştır, sağlık bakımından da ge
rekli olan şartlar burada sağlanmıştır.» Zaten pro
jeye göre sağlanması gerekirdi. 'Bir ide projesine uy-
'gun olup olmadığı hususuna bakıyorliar; 'ama bima
nın sta'bilitesiyle ilgilli bir tetkik yapılıyor deniyorsa 
kesinlikle yapılmıyor, bunu yapmak da mümkün de
ğil; yanii kolonları tutacaksınız, yaracaksınız, için
den numune alacaksınız, ıbetonun bahis konusu olan 
nitelikte bir beton olduğunu tespit edeceksiniz, içine 
konan demirleri sayacaksınız, mesafelerini... Böyle 
biır şey yapılmıyor kesinlikle. Bu rapor üzerine kul
lanma izni veriliyor binalara, Simidi bir binanın nor-
ınal olarak yapimâsı ıbu. 

Karşımızdaki olay nedir?.,-. Karşımızdaki olay, 
birtakımı binalar yapılmış vaziyette Türkiye'de. Bun
lar yılardan beri yapılmış ve içinde oturanlar telaş 
içinde, akıbetlerinim ne olacağını bilmiyorlar ve he
yecan içinde bekliyorlar. Bazan suları, elektrikleri 
kesiliyor ve altyapı tesislerimden istifade edemiyorlar, 
bir yara olarak duruyor. Beri tarafta idare bakıyor 
ki, bu rakam korkunç rakamlara ullaşmış, bunlarım 
yıkılması falan filan imkânı ve ihtimali mevcut de
ğil, o da hiçbir şey yapamıyor; yanli bir anarşik tab
lo karşımızda duruyor. Bence tam muanasıyla anar
şik bir tablodur ve 'bunun bu şekilde kalması sureti 
ıkatiyede tecviz edilemez. Mutlaka bir çare bulun
malıdır; ya yıkılmalıdır, ya onlar hukukî eleştirit-
meldiir. Alksi takdirde 'böyle olduğu sürece kana
yan bir yara olaralk devam edip gidecektir. 

'Bu Kanunu ıbu şekilde tedvin ederken, bizim dü
şündüğümüz husus, bu vakıayı nfazarı 'itibara aldık. 
Yüzbinilerce 'bina var. Bu yüzbinlerce 'binamın bir 
bölümü inşa halinde, bir bölümü ıbitmıiş, iskân edil
miş, içinde insanlar oturuyor, yıllardan beri oturu
yorlar. Ne yapalım şimdi?... Fen kurallarını nasıl 
'arayacaksınız?... Orada oturanları şuna ımecbur ede-
oekslini'z; «IBu binanın 'bir statik projesini bana ge
tirin.» Statik projeyi yapacak olan kim?... İçimizde 
mühendis olan arkadaşlarımız var. Ben de mühen
disim. Eğer statik mühendisi olsaydım, bu şekilde ya
pılmış hiçbir binanın projesinle İmza atmazdım. Çün-
1rü, kolonun ebaHına baksanız dışardan, kolonun, eba
dı yeterli diye düşüncenliz ıstaitik sistemde, acaba içim
deki denilirler tam yenine kondu mu veya miktarı 
yeterli midir?... Bunu tespit etmek kabil 'değil. Dö
şeme ve kirişler için durum aynı. Her yerde açıp bu
nu baştan sona kadar muayene etme imkânı mevcut 
olmadığına göre, o yapılacak statik projenin bilim
sel 'değeri nedir?... Mutlaka uydurma; eğer birisi var
sa, ıbu şekilde 'birisi çıkacaksa mutlakla uydurma ola
caik. Sureti Ikattiyede gerçeklerle 'bağdaşmayan bir 
proje olacaktır; 'ama bir taraftan da bu İşli meslek 
edinip, bunu bir ticaret mevzuu haline getiren ve her 
türlü mesuliyeti göze lalan, gözünü kapamış birtakımı 
insanlar da bulunabilecektir. Bu mevcut olan, orada 
yaşayan vatandaşlarımıza büyük malî külfetler yük
lemekten başka pratik'hiçbir faydası olmayan bir hu
sus olacaik idi1. 

Ayrıca karşımızda Ankara'da yüz 'bin kişinin' otur
muş olduğu bir misal ide durmakta. Yıllardan 'beri 
buraya, imar durumu halledildiği halde, imar mese
lesi halledildiği halde, Belediye ruhsat verememekte-
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dir. Ruhsat verememesinin iki nedeni var. Bir tanesi, I 
arsalarla ilgili hukukî durum; o bölgeyle ilişkili imar I 
planının gerektirdiği şartların yerine getirilmesi haki
minden halledilmesi gereken bir hukukî durum. İkin
ci husus ise, bu bahsettiğimiz husustur. Oraların hiç- I 
birinden statik proje temin etmek kabil değildir; 
edilse de hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü neye delalet I 
etmektedir?.. Bina o şekilde yapılmış mıdır, yapılma- I 
mış mıdır? Bunu tespit etmek mümkün değildir. I 

Bu gerçekleri nazarı itibara aldığımız için, çıkan I 
Kanun sadece kâğıt üzerinde kalmasın, uygulanabilir I 
bir kanun olsun diye, fen koşullarım özellikle nazarı 1 
itibara almadık. I 

Burada zabıtlara geçmesi bakımından da ifade I 
ediyorum : Arkadaşlarımızın bu konuda çeşitli endi- I 
şeleri oluyor. Bu husus çeşitli kaynaklardan kulağı- I 
miza geliyor. Belediye elemanları diyorlar ki, «O za- I 
man buna nasıl ruhsat vereceğiz?» Çünkü «6785 sa- I 
yılı Kanuna göre, ruhsat verilirken bu koşulların I 
aranması lazımdır. Eğer yarın öbür gün bu binalar J 
yıkılırsa, herhangi bir hadise vukubulursa, bununla I 
ilgili cezaî sorumluluktan biz kurtulamayız diyorlar.» I 
diyorlar; ama bu kanundur diye düşündük biz. Ka- I 
nunda «Bunun aranmayacağı» kesin olarak belirtildi- I 
ğine göre, o ruhsatı veren arkadaşlarımıza da bu 1 
yüzden bir cezaî sorumluluk gelmemesi lazım gelir 1 
diye düşündük. İçimizdeki hukukçu arkadaşlar da I 
«Bunun böyle olabileceğim» ifade ettikleri için sistem I 
bu şekilde yapıldı. I 

O nedenle Sayın Genç arkadaşıma söyleyeyim ki, I 
burada «Fen koşullarına uygunluk şartı» demek, bu I 
Kanunun uygulanabilir olmaktan çıkarılması anla- I 
mına gelir. Sureti katiyede hiçbir bilimsel değeri de I 
olmayan; sadece vatandaşları zora sokan, imkânsız- I 
lığa götüren bir düzenleme olurdu. Onun için bunu I 
buraya koymadık. I 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 
kısımla ilgili bir soru sorabilir miyim?., önergemiz I 
var da onun için efendim. I 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, şu I 
anda Komisyon Sözcüsü konuşmaktadırlar. Konuş- I 
malarım bitirsinler, bittikten sonra sorarsınız. Biliyo- I 
rum, zatıâlinizin bir önergesi var efendim. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA İMAR VE IS- I 
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU I 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın I 
Genç, Sayın Yıldırım'ın ön cephe hattıyla ilişkili gö- I 
rüşüne tam karşıt olarak, yankş zaptetmedimse dedi- I 
ler ki, «ön cephe hattına tecavüz hiçbir zaman af- | 

I fedilmemiştir,» Oysa Sayın Yıldırım, «Bu beş met-
I reye kadar dahi olsa, istikameti tutuyorsa onun da 
I affedilmesi» gibi bir görüş belirtmişti. Görüyorsunuz 
I fikirler ne kadar değişiyor. 
I Komisyon, Tasarıdaki şekliyle bir düzenleme ge-
I tirilmesinin doğru olacağı görüşündedir. 

I Yine «Yan mesafelerin bir metreye kadar indiril-
I diğini» ifade ettiler. Bir metre olmuyor da iki metre 
I oluyor. Çünkü iki binanın her biri sınıra birer metre. 
I O nedenle iki metreye kadar hakikaten inebiliyor. 
I iki bina da gayrinizamî olarak yapılmışsa asgarî me-
] saf e çıkmalardan itibaren, balkon ucundan balkon 
I ucun iki metre oluyor. Oradan da bir kişi öbür tara-
I fa geçebilecekse tabiî bilemiyorum, biraz cambazlığı 
I gerektirir gibi geliyor bana. 

I Yine yanlış tespit etmedimse dediler ki, «6785 sa-
I yılı Kanuna göre, ruhsatsız olarak başlanılmış olan 
I yapılardan zaten beş kat harç alınmaktadır. Bu Ka-
I nun da beş kat harç alıyor; o zaman çift harç alınıyor 
j gibi bir vaziyet ortaya çıkıyor.» öyle olmuyor; çün-
I kü o yapı artık bu Kanuna tabidir. Çünkü bu Ka-
I nun (İsmi biraz değişti; ama ben buradakini okuyo-
I rum maalesef) imar Mevzuatına ve Gecekondu Ka-
I nununa Aykırı Olarak Yapılmış Yapıları kapsıyor. 
I Böyle bir yapı yakalandığı takdirde bu Kanun hük-
1 müne tabi olacaktır. 
i Zaten ileride gelecek bir maddede de «Cezalar 
I bakımından bu kanun hükümlerinin uygulanacağı, 
I bunun dışında Belediye Gelirleri Kanunu ile ilişkili, 
I diğer harçlarla ilişkili hususların ayrıca uygulanacağı» 
I derpiş edilmiş vaziyettedir. Ondan endişe etmesinler. 

I «Cezaların her yerde aym olduğunu «ifade ettiler; 
I doğrudur. Cezalar, ister Kızılayda yapılmış bir bina 
I olsun, ister daha niteliksiz bir arsa üzerinde yapılmış 
I bir bina olsun, aynı olarak düşünülmüştür. Çünkü 
I bunu tefrik etmek, bunda birtakım sınırlamalar ve 
I şartlar getirmek fevkalade güç olur kanısına vardı 
I Komisyon. O nedenle yapılmış olan binadan alın-
I makta olan bir cezadır. Binanın metrekaresi esas 
I alınmak suretiyle ve 1982 yılı için Maliye Bakanlı-
I gınca ilan edilmiş olan fiyatlar gözönünde tutularak, 
I bunların bir kategoriye ait olan muayyen bir nispeti 
I bu 2 bin ve 3 bin liranın tespitinde esas alınmış vazi-
I yettedir. 
I «Ruhsatın yıllar sonra, iki yıl sonra dahi verilebi-
I leceği» hususu Komisyonda da ifade edilmiştir. An-
I cak, 1982 yılında çıkarılan bir Kanun olduğu için 
I biz artık, 1983'te şu kadar olsun, 1984'te şu kadar 
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olsun gibi yeni bir düzenlemeye gitmedik; çünkü o 
gecikme biraz da idarenin kusurundan olmaktadır. 
Vatandaş pekâlâ diyebilir ki, benimkini 1983'te hal-
letseydiniz ben bu cezayı verecektim, siz ertelediniz, 
arkaya attınız, 1984'te tahakkuk ettirdiniz, şimdi da
ha fazla ceza veriyorum, gibi itirazda bulunabilir. 
Böyle bir itirazla karşılaşmamak için tek bir ceza 
buraya yazılmıştır. 

Sayın Genç «Affedilen binalar dört yıllık imar 
programı içindeyse ne olacak?» diyorlar. Dört yıllık 
imar programı içindeyse, buradaki duruma göre ona 
müsaade edilmemektedir. O binanın yıkılması gereke-
cekse hiçbir bedel ödemeden o bina yıkılacaktır. 

İmar Kanununa göre, imar planları yapıldıktan 
sonra belediyeler dörder yıllık programlar yapma du
rumundadırlar. Bu dört yıl içinde, uygulama bakımın
dan imar planı içinde neleri yapacaklarını tespit eder
ler; bunu tasdik ettirirler. 

Diyelim ki, bu şekilde tasdik edilmiş, bir yeşil saha 
açılması öngörülmüş ve vatandaşın biri de gelmiş o ye
şil sahada.konut yapmış. O, buradaki af kapsamına 
girmiyor. Bina yıkılabilecek; yıkıldığı zaman da hiç
bir bedel ödenmeyecek sahibine. Oysa dört yıllık imar 
planlarına dahil olmayanlar için değişik hüküm getiril
miştir burada. Kendisine beş yıllık bir süre verilmek
tedir. Beş yılın sonunda ancak yıkılması öngörülmekte
dir. 

«Konut bölgesinde fabrika» dediler. Yalnız bizim 
düzenlememizde konut bölgesinde fabrikaya sureti ka-
tiyede müsaade edilmemiştir. Müsaade edilen yapılar, 
konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik yapı 
ve tesislerdir. Onun için fabrika bunlar arasında yok
tur. Ankara'da da oturduğumuz semtlere bakarsak, 
konut bölgesi olduğu halde dükkân gibi birtakım tica
rî yapılar zaten oralarda mevcuttur. Eğer böyle bir-
talkum 'şeyler yaıpılmuşsıa odlara, böllgeleıme esasına aykı
rıdır demiyoruz; ruhsat verme imkânı getiriyoruz. 

Bir de zannedersem, «Arsalara kısmî tecavüz altın
cı maddede düzenlendiği halde, tüm tecavüzler, top-
yekûn tecavüzler burada düzenlenmemiş.» dediler. Oy
sa var biliyorsunuz. Altıncı maddede I inci B'sinin c/2'si 
onu düzenlemektedir. Binaenaleyh, tam tecavüzler die 
burada mevcuttur. 

Sayın Bilge Hocamız, «Medenî Kanunun uygulan
masından» bahsettiler; Sayın Genç de aynı şeyi ifa
de ettiler. Tabiî bu bir görüş, hiçbir şey söylemiyorum. 
Yalnız, evvela buna mani bir hüküm pek yok gibi ge
liyor bize. Çünkü eğer bir kısmî tecavüz olmuşsa (Mad
dedeki duruma göre İfade etmek fettiyiorum.) O zaman 

yapılacak şey şu : Evvela kısmî tecavüzü yapan binanın 
sahibi, tecavüz ettiği arsa sahibiyle anlaşma imkânını 
arayacak. Anlaşma olduysa zaten sorun kendiliğinden 
çözülmüş oluyor. Anlaşma olamazsa... Anlaşma olama
masını da biz şöyle düşündüğümüz için böyle bir dü
zenlemeye gittik, onu arz edeyim; ama takdir gayet 
tabiî Yüce Meclisin olacaktır. 

Diyelim ki, 50 milyon liralık bir yapıdır. Bina ya
pılmış, on kat çıkmış. Tam bu sırada işte bu hadise ge
liyor. Diyoruz ki, sen yandaki arsa sahibiyle anlaşmaz
san senin binan yıkılacaktır, af kapsamına girmiyor. O 
zaman yandaki arsa sahibinin bu hadiseyi istismar ede
bileceği düşüncesi bizi buna götürdü. Yani aslında bir 
milyon liralık bir zararı bahis konusu olan bir arsa sa
hibi, binanın yıkılması tehlikesi olduğu için, öbür kişi 
50 milyonluk bir masraf yaptığı için, bana 15 milyon 
lira vermezsen ben muvafakatimi bildirmiyorum diye
bilir mi acaba diye düşündük. Bu ihtimal arkadaşları
mıza biraz güçlü geldiği için, bunu biz düzenleyelim 
ve bu şekle sokalım dedik. 

Bunun dışında yapılacak muamele şöyle oluyor, bu 
görüşle bu şekilde düzenlenmiştir; buna göre şöyle 
oluyor; binayı yapan şahıs Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununa göre bir tespit için mahkemeye müracaat 
edecektir. Bu tespitte tecavüz edilen arsanın miktarı na
zarı itibara alınacak, bunun değeri belirtilecek; ayrıca o 
tecavüz nedeniyle o arsa sahibinin uğrayacağı diğer 
zararlar. Nedir o zararlar?... Mesela, binanın arsasının 
cephesinin 20 metre olduğunu kabul edelim, 2 metre 
bir tecavüz vakî olmuşsa, komşu mesafeler nedeniyle 
o arsa sahibi yeni yapacağı binada, binasını bir miktar 
çekme zaruretinde kalacaktır. Çektiği zaman binanın 
kıymeti düşecektir, kendisinin oradan sağlayacağı ge
lir azalacaktır. Bu faktörler nazarı itibara alınmak 
üzere, uğrayacağı tüm zararları da kapsayan bir değer 
tespiti yapılacaktır, bu tespitte ortaya çıkan ralkamu mal 
sahibi, yani binayı yaptıran, tecavüz eden, bir millî 
bankaya yatıracaktır. Ondan sonra binası yıkılmaya
cak, o halde duruyor, ama ihtilaf halledilmedi... Yine 
maddede diyor ki, «Tarafların mahkemeye müracaat 
hakları saklıdır.» Mahkemeye müracaat edildiği zaman 
mahkeme neyi nazarı itibara alacaktır?. O zaman aca
ba Medenî Kanunun o bahis konusu hüsnüniyet kaidesi 
vesaireyi de nazarı itibara alarak mahkeme bir karar 
vermez mi?... Bizim düşündüğümüz buydu; ama bu
nun çok açık bir şekilde mutlaka buraya girmesi hu
kuken gerekliyse, ben hukukçu olmadığım için ifade 
ediyorum, tabiî takdir Yüce Meclisin olacaktır, nasıl 
olursa bjz ona uyarız. 
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Yine Sayın Genç arkadaşımız, «6785 sayılı Kanunda 
42 nci madde dururken, neden burada tekrar 42 nci 
maddeye benzer bir düzenleme yapılmıştır?...» dediler. 

Bir ufacık mahiyet farkı var; 42 nci maddenin 
düzenlenmesinde, bir bina bir arsanın içinde kalmış
sa, o arsa sahibi binanın bedelini ödemek suretiyle 
ancak binanın yıkılması veyahutta ona tasarruf et
me imkânı doğuyor. Burada ise tersine, bina sahibi
nin arsa bedelini ödemesi hadisesi getirilmektedir. O 
nedenle,' ufacık bir nüans farkı vaırdır, benzer dü
zenlemedir; ama arkadaşımızın tespiti doğrudur, ben
zer düzenlemedir, bu yüzden buraya konmuştur. 

Yine, «ı% 25 neden alınıyor?» diyorlar. Bu zaten 
6785 sayılı Kanunda da var, bir yerde bir düzenle
me yapılırken arsa sahiplerinden, o bölgede arsası 
bulunan arsa sahiplerinden % 25 ine kadar belediye
ye terk edilir. Ne için? Yol için, yeşil saha için, 
otopark için; bunlar bedelsiz olarak yapılan terkler
dir, tıpkı ona benzer tarzda düzenlenmemiş bir alan
da yine bir ıslah imar planı götürüyorsunuz, o ıslah 
imar planının bu şekilde o bölgenin ihtiyacı olan 
genel hizmetlerle ilgili alanların da çok tabiî olarak. 
belediyeye terk edilmesi iktiza eder. O nedenle, ay
nen 6785 sayılı Kanunda olduğu gibi, '% 25 ine ka
dar arazi ve arsa sahiplerinin arsalarını belediyeye, 
kamuya terk edecekleri Kanunda ifade edilmiştir, 
eski düzenlemelere paralel bir düzenlemedir. 

Sayın Aksoy, biraz evvel ceza ile ilgili hususun 
nasıl düzenlendiğini sordular, ifade ettim. Görüşleri 
doğrudur. Kıymetli arsada yapılmış olan binalardan 
da aynı ceza alınıyor, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
daha değişik yörelerde yapılmış olanlardan da aynı 
alınmaktadır. Bunu Maliye Bakanlığı, son yapmış 
olduğu arsa tespitlerinde tespit etmiş olduğu bedele 
göre, onun 1/10 una kadar ve muayyen sınırları aş
mayacak tarzda düzenlenmesinin daha adalete uy
gun olacağını ifade ettiler. Doğru bir görüştür, bu
nun tersine bir şey söylemek kabil değil. 

Yalnız, bu tefriki yapmak bize o tarihte güç gel
mişti; hangisi daha kıymetlidir, hangisi daha az kıy
metlidir. Sonra, «Bina için alıyoruz biz bunu» de
dik, o nedenle biraz evvel arz ettiğim gibi, 1982 yı
lına ilişkin rayiç bedeller nazarı itibara alınmak su
retiyle, onun bir kesri ile iktifa edilmiştir ve biraz 
da Kanunun uygulanması bakımından arkadaşımızın 
biri burada ifade etti, aslında malî gücü pek de ye
terli olmayan bu tip vatandaşlarımızı çok büyük 
zorluklara sokmamak düşüncesiyle sabit bir değer 
alınması yoluna gidilmiştir; ama bu önerge geldiği 
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zaman gayet tabiî müzakere edilecektir, Meclisin te
mayülü hangi istikamette olacaksa o şekilde bir ka
rar da verilebilir. 

Bir de redaiksiyonla ilgili bir teklifte bulundular; 
bu, «yıkılması mümkün olmayan» kaydının konul
ması hadisesi. Zaten, «yıkılması» derken, burada bu
nu düzenlerken, «yıkılmasında büyük zarar olacak» 
şeklinde ifade ederken, o anlamda 'kullanmıştık; ya
ni artık yıkılmasının düşünülmemesi iktiza eden bir 
yapı anlamına bunu söylemiştik. Eğer bu izahat ye
terli değilse; bu da olabilir, buna da bir şey demiyo
rum, o müzakere safhasında nazarı itibara alınır. 

'Sayın Billge Hocamız, Kanunun zor anlaşıldığı
nı, 6 ncı maddenin fevkalade dağınık olduğunu, baş 
tarafını okuduğunuz zaman son tarafı ile baş tarafı 
arasında irtibat kurmakta, hatta bu konuyu bilenlerin 
dahi müşkülat çektiğini ifade ettiler. Onun için, «Bu 
6 ncı maddeyi ayrı ayrı maddeler halinde yapmak 
kabildir,» dediler. 

îşte, ayrı ayrı yaptığınız zaman ne olacaksa, sa
dece madde 6 diye tek bir rakam ifade edilmiştir. Oy
sa, içindeki fıkralar teker teker bir nevi maddedir on
lar; ama konu heyeti umumiyesi itibariyle tek mana
da olduğu için, bunu tek bir madde başlığı altında, 
fakat her hadiseyi ayrı ayrı yorumlamışızdır. Bir va
tandaşın maddenin tamamını okumasına gerek yok; 
kendi durumuna uyan kısmı hangisiyse, sadece onu 
okuyacak ve onunla iktifa edecektir ve o zaman da 
anlaşılması sanırım o kadar zor olmayacaktır. 

Bahsettikleri redaiksiyonla ilgili hususlarda fevka
lade hakları var, bunları düzeltme yoluna gideceğiz 
gayet tabiî. 

Medenî Kanunla ilişkili olan hususa biraz evvel 
zaten değinmiştim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar; 

yalnız Sayın Yarkın'ın zannederim 'biraz evvel bir so
rusu olacaktı, yerinize oturmadan Sayın Yarkın, so
runuzu buyurun efendim. 

ŞERAPETTİN YARKIN — Sayın Başkan, fen 
kurallarına uygunluğu şartına ait bir önergem var; 
açıklamada bulundular. Şimdi, evvela Hükümetin 
Tasarısında fen kurallarına uygunluk şartı mevcut
ken, Komisyon Tasarısından çıkarılmış bulunuyor. 
Komisyon bununla ilgili gerekçesinde; yeni ve özel
likle bitmiş iskân edilmiş binalarda fen kurallarına 
uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespitinin fev
kalade zor olduğunu ifade etmektedir, burada da 
Sayın Sözcü aynı şeyi ifade ettiler. Bitmiş binadan 
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bahsediliyor zannediyorum. Oysa Tasarı, bitmiş bi
naları değil, inşa halindeki binaları da kapsıyor. İnşa 
halindeki binalarda da fen kurallarına uygunluk şar
tının aranmayacağı, eğer tespite göre yasa çıkarsa, 
aranmayacağı anlaşılıyor. 6 ncı madde şöyle; «5 inci 
maddedeki şartlara göre bu Kanun hükümlerinden 
yararlanabilecek durumda olan yapı- ve tesislerin mu
hafaza edilip edilemeyecekleri ile ıslahlarına ilişkin 
esaslar aşağıdadır.» deniliyor. Aşağıdaki esaslar ara
sında, sadece sağlık kuralına uygunluk şartı aranıyor. 
Böyle yasalaşırsa, inşa halindeki binalarda da fen 
kuralları arammayacakmış şeklinde bir mana çıkar; 
hem değişiklik gerekçesine aykırı olur, hem de bü
yük bir yanlışlık ve sakınca doğar. Buna katılmıyor
lar mı veya en azından önergeye katılarak buna gö
re bir düzeltme yapmayı düşünmüyorlar mı? Bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bfen o kısmı ifade etmeyi hakikaten altlamışım. 
Evvela, iskân edilmemiş binalarda her türlü şart ara
nacaktır ve bu Kanunun bir maddesinde bu husus 
mevcuttur, 

Bir «oktayı daha söyleyeyim; değerli arkadaşla
rımın zihninde bir tereddüt kalmaması için. Pek ta
biî olaraik şu düşünülebilir : Biz fen kurallarına uy
gunluğunu aramıyoruz, binanın stabilİtesiyle ilgili hiç 
bir şeye bakmadık; o takdirde, ileride bir hafif zel
zele olsa da o binaların yıkılması halinde, en azından 
hepimiz vicdanen bu hadiseden muzdarip oluruz di
ye düşünülebilir. 

Evvela şunu söyleyeyim, bu yapılan binaların ço
ğu içinde oturulmakta olanlardır. Yapılmakta olan
lar için, 'biraz evvel de arz ettim, bütün şeyler arana
caktır; o kesin. 

İçinde oturulmakta olanlar, çoğu yıllarca evvel 
bitmiş olanlardır, bunlar çok tecrübe geçirmişlerdir 
ve şu anda da zaten yıkılamamaktadıdar, içinde de 
vatandaş oturmaktadır. 

İkinci bir husus; eğer o binanın proje tetkiki şek
liyle değil, ama bir fen elemanının sadece binayı 
gözle muayene etmesi halinde, bazı hallerde o bina
nın stabilitesiriin yeterli olmadığına kesin olarak ka
rar verebilir. 

O takdirde, imar Kanununun 50 nci maddesi 
var. Bakın 50 nci madde aynen; «Bir kısmı veya ta

mamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye 
fen heyeti, yoksa fen adamı tarafından raporla tes
pit edilen» 'binalardan bahsediyor, yani siz ruhsat 
verseniz ide, bilahara o binanın yıkılacak derecede 
tehlikeli olduğu yolunda bir kanınız hâsıl olmuş ise, 
o bina yıktırılır zaten, mevcut kanun zaten onun yı
kılmasına müsait; fevkalade tehlikeli hale gelmiş bi
nalar böyledir. Zannedersem, daha önceki oturum
ların birinde bir arkadaşımız dediler iki, dört kat bi
na yapılmış; betonarme, karkas veya değil, sonra 
üzerine tekrar dört kat daha devam edilmiş, yığma 
olarak veya tersine, alt taraf yığma olarak yapılmış 
dört Ikat, bir dört kat da üzerine betonarme diye bir-
şey uydurmuşlar, o şekilde yapılmış... Bu bina maili 
inhidamdır. 

Özellikle zelzele bölgelerinde, Zelzele Talimatna
mesine göre, 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü derece 
zelzele bölgelerinde binaların yığma olaraik kaç kata 
kadar yapılabileceği hususunda kesin hükümler var
dır. 'Birinci derece zelzele bölgesinde İki kattan fazla 
bina yığma olarak yapılamaz, 2 nci derece bölge
lerde bu üçtür, nihayet dört'e kadar çıkar; eğer bir 
bina bunun üzerine çıkmışsa ve bu da gözle görülü
yorsa, ona belediye ruhsat vermek değil, derhal yı
kılmasını tebliğ eder, binanealeyh, o tehlike o şekil
de savuşturulmuş olur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, 2464 sa

yılı Belediye Gelirler Kanunu 26 Mayıs 1981 tari
hinde çıkmıştır. Onun 95 inci maddesinde belediye
leri beş sınıfa ayırır. 96 ncı maddesinde «'Bakanlar 
Kurulu, bu Kanun ile en az ve en çok miktarları 
gösterilen, aşağıda yazılı vergi ve harçların tarifele
rini, belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.» 
der. Bu duruma göre, bu harçları belediye grupları
na göre tayin ediyor. 

Demin, Sayın Sözcü Kızılay'daki bir bina ile bir 
başka yerdeki binanın arasındaki harçların, cezaların 
aynı nispette olacağını ifade buyurdular. Hükümet 
teklifinde, harçlar esas alınmak ve ceza misilleme 
suretiyle getiriliyordu; acaba bu ilkeden niçin ayrıl
mışlardır?.. iBu konuyu ben bir türlü anlayamadım, 
ona cevap verirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Haznedar, Sayın Bayazıt'ın sorusuna lütfen 

cevap verir imisiniz? 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir yanlış anlama olmasın; bu Kanun iki şey 
getiriyor. Birincisi', harçlarla ilgili cezalar; ikincisi 
metrekare fazlalıkları için alınan cezalar. 

Kanunda diyor ki, «Bir yerdeki imar nizamına 
göre yapılması iktiza eden metrekare toplam inşaat 
alanı '% 20 fazlasına kadar yapılmış ise, sadece harç 
beş kat ceza alınmak suretiyle yapılır.» Beş kat harç 
alınır; o da hangi belediyeye ait ise bahsettiğimiz 
2464 say ıh Kanunda, gayet tabiî ki o uygulanacak
tır, 

Öte yandan, % 20'nin üzerinde yapılmışsa; diye
lim ki bir yerdeki bir arsa üzerinde, oradaki imar du
rumuna göre 1 000 metrekarelik inşaat yapılması ka
bildir, (Tüm katların toplamı, onun hesabının ne şe
kilde yapılacağı belli) o da dört kata tekabül ediyor, 
altı kat yapmış, 1 500 metrekare olmuş; 1 500 metre 
kare olunca, 1 000 metrekarenin % 20'si 1 200 ediyor. 
300 metrekare fazla inşaat var. 0,300 metrekareye 
uygulanacak olan cezalardır bunlar. Bu, ister İstan
bul olsun, ister Samsun olsun, ister Maraş olsun, 
her yerde aynı ceza uygulanacaktır anlamınadır ko
nuştuğum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Yıldırım buyurun efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, bu madde 

ile ilgili dört önergemden sadece bir tanesi üzerinde 
görüşme yapıldı. Bu önergemde, Yüce Kurula arz 
ettim, Komisyon daha önce imar ve iskân Bakanlı
ğınca çıkartılan bir Yönetmelikte, vatandaşa tanınan 
hakkı geri almış olacak. «Bu Yönetmelik yürürlük
tedir, bu Yönetmeliğe göre Türkiye'de bütün bele
diyeler uygulama yapıyor,» şeklinde Yüce Kurulu
nuza açıklamalarda bulundum. 

Sunuş konuşmamda da arz etmiştim, uygulamanın 
içinden gelen bir uzman kişi olarak objektif konu
şuyorum, bunda da objektif konuşuyorum. 15 gün ev
vel İstanbul Belediyesinde 40 bin yapı sahibi bu Yö
netmelik için başvurmuştur, sadece 4 500 ünün prob
lemleri çözülmüş, diğerleri sırada beklemektedir. De
mek ki, bu Yönetmelik halen yürürlükten kalkma

mıştır, bu Yönetmelikle ilgili bugün sadece istan
bul'da 30 küsur bin yapı sahibi sıra beklemektedir. 

Bendeniz devamlı olarak Yüce Heyete objektif 
bilgiler sunuyorum; ama maalesef Komisyon sübjek
tif şeylerle benim bu açıklamalarımı çürütmeye çalı
şıyor. 

Acaba, Komisyonun Sayın Sözcüsü, bendeniz gi
bi, uygulayıcıların ayağına, vatandaşın içine gidip 
bunları öğrendi geldi mi, yoksa masa başında bu işe 
mi karar verdiler?.. Buna cevap versinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Haznedar, bir sorudur, biliyorsunuz Ko

misyon her soruyu cevaplandırma gayreti içindedir; 
bu nedenle cevap verilirse iyi olur; ama her soruya 
da mutlaka İçtüzüğümüzde, «cevap verilecektir» diye 
de bir husus bulunmamaktadır efendim; ama bir so
rudur, takdir Komisyonundur efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkan, arkadaşımızın soru edası biraz değişikti; ama 
ben aynı eda ile kendilerine cevap vermeyeceğim. 

Şimdi, kendisi bir noktada haklı, itiraf edeyim. 
Eğer 1978 senesinde çıkmış, olan, Ankara dışındaki 
belediyeler için, aradan dört sene geçmiş olan bir 
süre içinde o Yönetmeliğe göre hâlâ ancak 40 bin 
müracaattan 4 bini halledildi ise, o belediye çalışmı
yor demektir. Doğrusu, biz bu düzenlemeyi yapar
ken, hâlâ 1978 yönetmeliğinden bugüne intikal eden 
yapı sayısının, bu ölçülerde fazla olduğu hususunda 
mahallinde bir araştırma yapmadık, onu itiraf ede
yim. Arkadaşımız gitti geldi, birtakım şeyler söyledi; 
onu düşünmedik. Bu madde uygulanırsa, 1978 Yönet
meliği nazarı itibare alınmazsa, bu Tasarı uygulanır
sa, onların hakikaten evvelce verilmiş olan o hak
ları bahis konusu olmuyor demektir. Dediği tarzda; 
yani ön cephe hattına tecavüz hadisesi nedeniyle. 
Eğer, Yüce Meclis uygun gördüğü takdirde, bunu 
tadil edici bir husus buraya getirmek kabildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın üyeler, Sayın Hükümete söz vermeden ev

vel, Birleşime 20 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati: 16.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati ; 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 12 nci Birleşimin 
üçüncü oturumunu açıyorum. 

Görüşülmekte olan kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz. Söz sırası Sayın Hükümette efendim. Biraz 
evvel yapılan madde üzerindeki konuşmalara cevap 
verecekler. 

Buyurun Sayın Hükümet. 

de içerisinde düzenleyip birbirine atıflar yaparak 
benzer durumları benzer şekillerde çözme esas alın
mıştır ve uygulama yönünden de bunun daha kolay 
olacağı düşünülmüştür. Birinci arz etmek istediğim 
husus budur. 

İkincisi : Gerek kanun, gerek yönetmelik, gerek 
tüzük; mevzuata ilişkin yapılan tüm çalışmalarda en 
önemli olan husus getirilen hükümlerin çok açık, çok 
net ve uygulayıcılar yönünden hiçbir tereddüte ma
hal bırakmayacak şekilde düzenlenmesi; buna karşı
lık da uygulayıcıların, icracıların uyguladıkları mev
zuatı, kanunu, yönetmeliği tümüyle inceleyip, tüm 
hükümlerini, esaslarını iyice tespit edip ona göre uy
gulamaya geçmesidir. 

Biraz önce sayın üyeler tarafından ifade edilmiş 
olan 1978 yılında İmar ve İskân Bakanlığınca çıkar
tılmış olan bir yönetmelik vardır. Bu yönetmelik bir 
yandan ek madde getirmiştir, çekme katlar ve çatı 
katlarla ilgili. Bir de geçici maddeler getirmiştir. 
Bunlar geçici maddelerdir ve o tarihte belli seviyeye, 
su basman seviyesine kadar gelmiş olan inşaatlarla 
ilgili hükümler getirmiştir ve bu hükümler için belli 
bir süre verilmiştir daha sonra ve o uygulama, o ge
çici madde uygulamaları yapılmış olan müracaatla
rın dışındakiler için bitmiştir Sayın Başkanım. 

Ayrıca bu yönetmelik, «İmar, Âfetler, Gecekon
du, Deprem ve diğer yasalara aykırı olmayan» tabi
rini kullanmıştır. Bunlara aykırı olmayanlarla ilgili 
de kabul ettiği bazı tecvizi hatalar için de ruhsat ve
rilmesini öngörmüştür. 

İmar Kanununun 25 inci maddesi, imar şartla
rıyla ilgili konularda yönetmelik ve tüzük çıkarıla
cağını, eğer plan getirilmişse plan hükmünün, plan 
yoksa yönetmelik hükmünün esas olacağını söyle
miştir; ama eğer Kanunda sarih bir hüküm varsa Ka
nun esastır. Nitekim Kanunun 32 nci maddesi, hiçbir 
yapının cephe hattına tecavüzlü olarak yapılamaya
cağını hükme bağlamıştır ve yönetmelik de, «İmar 
Kanununa aykırı olmayan yapılar» tabiriyle (32 nci 
maddede «Cephe hattından önde bina yapılamaz» 
diye amir hüküm olduğu için) kesin olarak cephe 
hattına müdahaleyi kabul etmemiştir. Bunun ileri 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, Komis
yona ufak bir soru sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, söz vermiş bulunuyo
rum. Müsaade ederseniz bitsin ondan sonra sorabi
lirsiniz. 

Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkan, izin 
verirseniz Hükümet adına mevcut tasarının en önem
li ve uygulamaya dönük, aslında uzun ve gerçekten 
de bir hayli kompleks bir maddesi konusunda bazı 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Hükümet Tasarısıyla Komisyonda düzenlenmiş, 
son şeklini almış olan Tasarı aslında tasnif yönünden 
aynı prensipler üzerinden hareket etmiştir. Bu tasnif
te esas alınan üç nokta vardır. Birincisi; belediye ve 
mücavir alanlar içinde olma. İkincisi; belediye ve 
mücavir alanlar dışında İmar Kanununun ek 7 ve 
8 inci maddelerinin uygulandığı yerde olma. Üçün
cüsü de; ister mücavir alanlar içinde, belediye sınır
ları içinde, ister dışında olsun yönetmelik uygulama
sının yapıldığı alanlarda olma. Baştaki ilk ana üç 
tasnif bu Sayın Başkanım. Ayrıca her tasnifin için
de bazı iç düzenlemelere gidilmiştir. Bunlar da belli-
başlı şudur : 

İmar planı bulunan yerde olma. İmar planı olma
yan veya imar planında iskân dışı şartların uygu
landığı yerde olma. İster imar planı bulunsun, ister 
iskân dışı şartlar uygulansın orada da bir tasnif var
dır. Kendi parseli içinde olma veya başkasının mül
küne kısmen ya da tamamen tecavüz etme. 

Anatasnif budur ve bu tasnif içerisinde getirilmiş 
olan düzenlemeler sonunda birbirine benzer özellik 
taşıdığı için birbirine atıflar yapılmıştır. Bunları ayrı 
ayrı maddeler içerisinde düzenleme yerine aynı mad-
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sürülen bazı görüşler nedeniyle açıklanmasında yarar 
gördüğüm için arz ediyorum Sayın Başkanım. 

Üçüncü husus : Hükümet Tasarısı, yapıların fen 
ve sağlık kurallarına uygunluğunun incelendikten 
sonra ruhsat verilmesini esas almıştır. Aslında fen ve 
sağlık kurallarına uygunluk iki aşamada incelenmek
tedir. 

Birincisi; normal ruhsat alarak başlanmış olan 
binalarda bilindiği üzere mimarî, statik ve tesisat proje
leri ve ruhsatın diğer ekleri getirilir, bunlar incelenir, 
fenne ve ilme uygunluğu, imar şartlarına uygunluğu 
tespit edilir, onanır, ruhsat buna göre verilir ve bu bi
nanın bu ruhsata ve eklerine uygun yapılması esas
tır ve İmar Kanununun 16 ncı maddesinde, ruhsat ve
rileceği zaman ruhsat verecek fen elemanlarının ve 
İmar elemanlarının, bu binanın hem rufa'sat ve eklerine 
uygunluğu, hem de fen ve sağlık kurallarına uygunluğu 
yönünden incelendikten sonra iskân ruhsatı verilmesi 
esasını getirmiştir. 

Endişemiz, uygulama sırasında fen kurallarına uy
gunluğun aranmaması halinde bu iskân ruhsatını ve
recek olan kamu görevlisinin (Ki, bu ya belediyenin 
görevlisidir, ya İmar ve İskân Bakanlığı il İmar Mü
dürlüğünün görevlisidir) göz göre göre ve bile bile fen 
kurallarına uygunluk aranmaması nedeniyle içinde 
oturulamayacak bir binaya da ruhsat verme durumun
da kalması ve Devletin görevinin sadece birtakım bel
geler üzerinde yazılanlara bakmak değil, vatandaşının 
ve insanının sağlığım korumak, emniyetini korumak, 
girdikten sonra yıkılacağını bile bile içine girerken ruh
sat vermemek olduğu endişesidir. Bu sebeple, fen ku
rullarına uygunluğun aranmaması konusu Hükümeti en
dişeye düşürmektedir. 

Saygıyla ar zederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aşkın; buyurun efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan; bir soru sora

bilir miyim?... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, soru sı

rası Sayın Aşkın'ın. 
AYDEMJİR AŞKIN — Sayın Başkan; 6 ncı mad

denin (d) bendinde, başkasının mülküne kısmen taşarı 
yapı ve tesislerde uzlaşma ve dava hakkı getiriliyor. 
Acaba bu hak sadece özel mülkiyete mi aittir, yoksa 
Devlete, belediyelere, özel idarelere, köy hükmî şah
siyetlerine ait arsalarda da aynı uzlaşma sistemi uygu
lanabilecek mi?. Bunun cevaplaindırıimasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Sayın Haznedar; Komisyon adına siz mi cevaplan
dıracaksınız efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU ADI
NA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Sa
yın Aşkın'ın belirttiği gibi «başkasının arsa ve arazisi
ne» sözcüğüyle özel mülkiyetin dışında, kamuya ait, 
Hazineye ait, belediyelere, il özel idarelerine, köy hük
mî şahsiyetlerine ait ve hatta Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan toprakların tümü birden kas
tedilmiştir ve bu madde bunlarla da anlaşmayı öngör
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Yıldırım; sizin sorunuz Hükümete mi efen

dim?... 
ZEKİ YILDIRIM — Hükümete. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım; Sayın Hü

kümet Temsilcisi, bu yönetmeliğin hiçbir surette imar 
Kanununun getirdiği şartları ihlal edemeyeceğini; dola
yısıyla bu yönetmelikte belirli şartlar gelse de, eğer 
bu şartlar Kanuna aykırı ise, Kanundaki şartları ih
lal ediyorsa, hiçbir zaman geçerli olamayacağı yolun
da Yüce Heyete bilgi verdiler. 

Bu gerçekten doğrudur. Ancak, imar mevzuatında 
önce planlar geçerlidir, sonra yasa, sonra tüzük, sonra 
yönetmelik geçerlidir; fakat Hükümet Temsilcisi Yüce 
Heyete bu bilgiyi sunarken 'bir no'kltaıyı göz önünde bu-
lundurmamıştır. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra belediye meclislerince «planla olur» şekline 
dönüştürülmüş, kararlar alınmış ve Bakanlığın onayı 
alınmıştır. Yani, bu yönetmelik aynı zamanda plan 
seviyesine ulaştırılmıştır; dolayısıyla Yasayı aşmıştır. 
Genel Kurula sunulan bu bilgi acaba Genel Kurulu 
yanıltır nitelikte ollmalsın endişesiyle bu soruyu soru
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSILCISI 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; Yüce 
Meclise hukukla ilgili ve onun üstünlüğüyle ilgili bir 
şey söyleme durumunda değilim. Değerli üyelerin esas 
olanın kanun olduğunu ve kanun hâkimiyetinin esas 
olduğunu benden çok daha iyi bildiklerine ve takdir et
tiklerine yürekten inanarak arz ediyorum. 

imar Kanununun 25 inci maddesi, kat adedi, yük
sekliği, derinliği, komşu mesafeleri, parsel cepheleri ve 
benzeri konularda yönetmelik ve tüzük çıkarma yetki
sini vermiştir, bu konularda düzenleme getirme yetkisi
ni tüzük ve yönetmeliklere vermiştir ve son fıkra-
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sında da, imar planları yapılmışsa önce imar planları
nın geleceğini, sonra yönetmeliklerin ve tüzüklerin 
geleceğini söylemiştir; ama hiçbir zaman kanunda sa
rih olarak yer alan bir hükmün yönetmelikle, tüzük
le, planla değiştirilmesinin söz konusu olacağını ben 
devlet hizmetim sırasında ne düşündüm, ne gördüm. 

32 nci madde de gayet sarih olarak, «İmar ve yol 
istikamet planlarında gösterilen cephe hattından ön
de bina yapılamaz.» demştir ve biz bu yönetmeliği 
hep böyle uygulamış, böyle düşünmüşüzdür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer ve 4 arkadaşı tarafından 

imzalanmış bir önerge var, süre uzatılmasına ilişkindir, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı Kanunun yürür

lüğe kısa zamanda konulmasında büyük fayda oldu
ğundan, 12 Kasım 1982 tarihinde de Bütçe görüşme
lerine başlanacağı göz önünde tutularak; 

Müzakerelere gerekirse yemek arası verilmek sure
tiyle, Tasarının tümü sonuçlanıncaya kadar devam edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muhsin Zekâi BAYER LüMıah TOSYALI 

Hayri SEÇKİN Mustafa ALPDÜNDAR 

Abdülkadir ERENBR 

BAŞKAN — Sayın üyeler; İçtüzüğümüzün 52 nci 
maddesine göre verilmiş bir önergedir. Yüksek malum
ları olduğu üzere yarın Bütçe görüşmeleri başlayacak
tır. Bu nedenle 5 imzayla birlikte 5 üyemiz, görüşme
lerin uzatılması talebinde bulunmuşlardır. Müzakere 
açarak bir lehinde, bir aleyhinde söz vereceğim efen
dim. Söz almak isteyen üyemiz varsa buyursunlar... 

ABBAS GÖKÇE — Aleyhte efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Söz sıramı Sayın Aşkın'a ve

riyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN —Sayın Başkan, değerli Mec

lis üyeleri; 
Şüphesiz bu derece Önemli bir kanunun bir an önce 

çıkmasını hepimiz arzu ederiz. Yalnız, yarın Bütçe 
çalışmaları başlayacak ve Bütçenin geneli üzerinde söz 

almış birçok arkadaşlarımız var. O arada ben de söz 
aldım; ama elimize Bütçenin dokümanlarının geçişinden 
itibaren hazırlıklarımızı yapmak için bir tek gecemiz 
var. Bu gece de saat 11.00*e, 12.00'ye kadar çalıştıktan 
sonra bu hazırlığı yapmak mümkün değil. Ayrıca da 
iade edilmiş bir madde var. Bu madde ne zaman hazır
lanıp huzurlarımıza getirilecektir... Dolayısıyla bu öner
genin zaman bakımından yerinde olmadığı kanısında
yım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
önergenin lehinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Efendim, önerge sahibi bir açıklama yapacak mı, 

Sayın Bayer?... Açık zaten, evet. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir soru 
sorabilir miyim?... 

BAŞKAN — Bu önergeyle mi ilişkili?... Kimden 
efendim, bendenizden mi, Komisyondan mı?... 

MAHMUT AKKILIÇ — önergeyle ilgili. Başkan
lıktan efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, gerçek
ten bu Kanun çok riski olan ve gerek Hükümeti, gerek 
Meclisimizi çok yakından ilgilendiren bir kanundur. 
Geciktiği müddetçe de ihtilatları doğuracak bir kanun 
teklifidir. Bugün bitirmediğimiz takdirde, ilk gün 1 in
ci ve 2 nci maddeler üzerinde verdiğim önergeler isti
kametinde arz ediyorum, bu kabil inşaatların daha da 
çoğalacağı bir gerçektir. Bunu bütün Meclis üyelerimiz 
kabul edeceklerdir. Bu bugün bitmeyecek de ne zaman 
bitecektir, ne zaman görüşmeye başlanacaktır?... En 
azından Bütçe görüşmeleri bittikten sonra olacaktır ki, 
bu en azından iki ay sonra olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, siz bu vesileyle öner
genin lehine konuşmuş oldunuz. Ortada bir soru da yok. 

Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Bu nedenle bugün Birleşimin uzatılması ve bir süre
den sonra devam edilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim, önergedeki sürenin uzatılmasını kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim, süre uzatılmayacaktır. 

Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
6 nci madde üzerindeki görüşmeler önerge safha

sına gelmiş bulunmaktadır. 6 nci maddede verilen öner
geleri okutmaya başlıyorum efendim. 
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Sayın Yarkın'ın önergesini okutuyorum. 
Sayın Yarkın, bu hususta karşılıklı soru ve cevâp 

olmuştu. Halen önergenizin oylanmasında ısrarlı mısı
nız efendim?... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Zaten aynı nitelikte 
birkaç önerge daha var sanıyorum, önergeler birleş
tirilerek oylatılırsa iyi olur herhalde. 

BAŞKAN — Var efendim, var. Hayır, sizinki ta
biî işleme konursa diğerlerini sizinkine birleştireceğim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 
Şimdi bu bitmiş binalar için de öğrendiğimize gö

re, bu afet bölgelerindeki binalarla ilgili olarak bir yö
netmelik olduğundan bahsedildi. Bu yönetmelikte bir 
duvar kalınlığından bahsediliyormuş. O yönetmelik 
esasları dahilinde fen kurallarına uygunluğunun da 
aranması imkânı var. Eğer Komisyon önergeye katılır 
da buna göre bir düzeltme yapılırsa iyi olur. Onun 
için önergemi almıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. Siz 
Komisyonun vakî açıklamasından tatmin olmadığınız
dan okunmasını arzu ediyorsunuz. 

Peki, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının uygulama esaslarına 

ilişkin 6 ncı maddesinin çeşitli alt bentlerinde geçen 
«sağlık kurallarına uygun olma» deyiminin Hükümet 
Tasarısında kabul edildiği gibi, «fen ve sağlık kuralla
rına uygun olma» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Açıklamada bulundunuz. 
Sayın Komisyon?... Katılmıyorsunuz efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMStLCtSt 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Bu arada Sayın Tutum'un da buna ilişkin aynı gö

rüşü ihtiva eden bir önergeleri var. Ayrıca, Sayın 
Genc'in de bir - iki ilaveyle «Sağlık» kelimesinden ev
vel «Fen» kelimesinin ilavesini arzu eden bir önergesi 
var; ama altta bir başka metin de var. 

Sayın Genç, o nedenle önergenizin bu kısmını 
birlikte mütalaa ediyoruz. 

Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un, Sayın Yarkın'ın ve Sayın Genc'in 

önergesinin bir bölümüne Komisyon katılmıyor, Hü
kümet katıldıklarını beyan ediyorlar. 

Bu nedenle önergelerin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad

desinin 1 inci fıkrası (A) - (a) bendinin (D) paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zeki YILDIRIM 
«Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda; 
a) Kendi parseli içinde yapılmış olup da sağlık 

kurallarına uygun olan, yola ve imar istikametine teca-
vüzlü bulunmayan,» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, daha evvelki konuş
manızda gerekçenizi açıkladınız efendim ve sadece bu 
önerge için bir açıklamada bulundunuz, değil mi efen
dim?... Ayrıca yeniden bir açıklama gereği duyuyor 
musunuz efendim?... Çünkü zannederim kâfi miktar
da açıklama yapıldı. 

ZEKt YILDIRIM — Evet Sayın Başkanım. Esa
sında bulunmayacaktım; fakat son Hükümetin açık
lamasından sonra küçük bir noktayı Genel Kurulun 
bilgilerine sunmayı faydalı buluyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden efendim; madem kısa bir 
açıklamadır, lütfen efendim. 

ZEKt YILDIRIM — Sayın Başkanım; 
Hükümetin teklifi ve Komisyonun düzenlediği şe

kilde bu Tasarı Genel Kuruldan çıktığı takdirde, yine 
de tekrarlıyorum, daha önce Bakanlığın çıkarmış ol
duğu ve plan notu şekline dönüştürdüğü bu yönetme
lik (Bir plandır artık bu yönetmelik) bununla vatan
daşlara tanıdığımız hakkı geri alırız ve ileride şartlı 
uygulamalara sebep oluruz. Onun için önergemin k̂ . 
bulu yönünde oy kullanılmasını rica ediyorum. 

İkinci husus : Bu önergemle ilgilidir. Sayın Hü
kümet Temsilcisine; bu yönetmelik artık plan notu
dur, yasaya aykırı olamaz, tüzüğe aykırı olamaz, 
Genel Kurula bu konuda yanlış bir şekilde bilgi ver
meyelim. Düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen o şekilde ifade buyurmayalım 
da Sayın Yıldırım, olabilir, noksan bilgi olabilir de 
«Yanlış bilgi» demeyelim efendim. 

7FKÎ YILDIRIM — Mümkündür; ancak ama
cım buydu. Sayın Genel Kurula meseleyi gerçek yö
nüyle, objektif olarak... Uyarıdaki amacım bu idi; fa-
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kat Sayın Hükümet Temsilcisi mevzuatta böyle bir 
şeyin olmadığını söylediler. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği zaman birçok 

belediye «Biz bu yönetmeliği uygulamayız; çünkü bu 
yönetmelik bu çıkış şekliyle uygulanırsa plana aykırı 
hareket etmiş oluruz, yasaya aykırı hareket etmiş olu
ruz» gerekçesiyle tmar ve tskân Bakanlığına başvurdu
lar, tmar ve tskân Bakanlığıyla yapılan görüşmeler 
sonucu belediyeler ileride bu yönetmeliği uygulayıp 
hukuka aykırı bir davranışa girmelerini önlemek için 
bu yönetmeliği plan notu şekline dönüştürerek Ba
kanlıkla yaptıkları anlaşma sonucu artık bu yönetme
liği imar Kanunundan, tmar Tüzüğünden ve îtoar Yö
netmeliğinden üst durumuna getirecek şekilde plan ka
rarı şekline dönüştürmüşlerdir. Sayın Hükümet Tem
silcisi herhalde bu hususu hatırından kaçırdılar. Olay 
böyle gelişmiştir. Nottur, benim arz ettiğim şekilde
dir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?... Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Yıldırım'ın önergesine gerek 

Komisyon ve gerekse Hükümet katılmadıklarını ifa
de buyurdular. 

Sayın Yıldırım'ın önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
ması kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler.. Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler, Sayın Tutum'un bir önergesi var; 
okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 

1 A-a bendinin dördüncü paragrafının aşağıdaki şeküV 
de değiştirilmesini arz ve talep ederim. 

«İmar planı veya yönetmelikle getirilen kat niza
mına aykırı olarak bir kat fazla yapılan.» 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklama yapacak 

mısınız?... 
CAHİT TUTUM — Çok açık Sayın Başkan, kat 

kazanılmasını sınırlayan bir hükümdür. Eğer Komis
yon katılırsa böylelikle gayri kanunî kat kazanılma

sını kanunla meşrulaştırmamış oluruz diye düşünüyo
rum. Sadece bir kat fazla olan yapılar da yararlan
sın şeklindedir; düşünülmüştür. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Tutum'un önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, tMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRt SEÇKİN — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet temsilcisi?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMStLCİSt 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU — Takdir Yüce Meclisin 
efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
A. AVN1 ŞAHİN — Efendim bir soru sorabilir 

miyim?... 
BAŞKAN — Komisyondan?... 
A. AVN1 ŞAHİN — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, filvaki Ko

misyon bu önergeyle katılmadığını belirtti* ama sorumu 
tevcih ettiğim makam Komisyonda olabilir, Hükü
met de olabilir. 

Şayet bu önerge kabul edilirse Sayın Tutum'un 
önergesi tasvip görürse, bir kattan fazla olan katlar ne 
olacaktır, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt HAYRt SEÇKİN — Yıkılacak şek
linde anladığımız için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, biraz evvel de arz etmiş olduğum 

üzere Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet tak
dire bırakıyordu. 

Sayın Tutum'un önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar lütfen işaret et
sinler..; Dikkate alınmasını kabul etmeyenler... Dik
kate alınması reddolunmuştur efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un bir önergesi var; oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçesini şifaen arz edeceğim üzere, görüşül

mekte olan Tasarının 6 ncı madde 1 A bend (b) ile 
başlayan alt bendin sondan ikinci fıkrasının (Yani 
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baştan altıncı) aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ' 
ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

«% 20'nin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve te
sislerden ise ayrıca % 20'nin üstündeki her metrekare 
inşaat için adı geçen yapı ve tesisin arasına emlâk 
vergisine esas olmak üzere emlak vergi dairesince tes
pit ve tayin edilmiş olan metrekare kıymetinin ko
nutlarda % 10'u, diğer yapılarda % 15'i nispetinde 
para cezası alınır. 

Alınacak bu para cezası her ne surette olursa ol
sun metrekare inşaat için konutlarda 10 bin liradan 
çok iki bin liradan az, diğer yapılarda 15 bin liradan 
çok, üç bin liradan az olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Aksoy bir açıklama yapacak 
mısınız?... 

ALÂEDDİN AKSOY — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Komisyoncuların bazı teamülleri var. Mesken ve-

yahutta ticarî sahaların kesifleştiği yerlerdeki arsalara 
platin, biraz daha 50 - 60 metre gerisindekilere pır
lanta, ondan sonrakilere elmas, altın, gümüş, bakır di
ye tarif ederler. 

Yani bugün metrekaresi bir milyon liraya satılan 
arsalar üzerine yapılmış olan kaçak inşaatlar olduğu 
gibi, metrekaresi iki bin liraya satılan arsalar üzerinde, 
araziler üzerinde yapılmış kaçak inşaatlar da vardır. Bu 
inşaatların iskân ve inşaat ruhsatları yoktur. Eğer biz 
bu Kanunu çıkarmasaydık, bunların yıkılması gere
kirdi. 

Şu halde bizim böyle bir Kanunu çıkarmamızla 
demin arz ettiğim gibi, bazı semtlerdeki arsa üzerine 
yapılan inşaatlar daire başına 2 milyon lira, 2,5 milyon 
lira kıymet kazanacak, fakat pırlanta, elmas ve pla
tin gibi dediğimiz yerlerde inşa edilen binalar ise, o 
daireler ise, 50 milyon, 60 milyon 100 milyon, 160 
milyon gibi bir değer kazanacaktır. Herkesten seyya
nen meskenlerde iki bin lira alınması, meskenlerden 
gayri yerlerde üç bin lira metrekarede alınması (% 
20'nin üzerindekiler için) böyle sağlanan bir kazançla 
kabili telif değildir, bu insafsızlıktır. 

Bu Kanunun gayesinden birisi de Hazineye irat 
kaydetmektir. Yaptığım tetkike göre, malî bilançosu 
400 milyara yakındır alacağımız cezalarla, ruhsat için 
beş katı alacağımız ruhsat harcı tutarı. Bu bakımdan 
kazanandan fazla ceza almamız gerekir. 

Bir ay önce Maliye tarafından arsaların kıymetleri 
takdir edilmiştir, tahsilatta hiçbir güçlük olmayacak
tır. Maliye arsalara konan değer üzerinden metrekare 
kıymetinin % 10'unu ceza olarak kesecektir meskenler 
için ve meskenden gayri inşaatlar için de bu metrekare 
değerinin % 15'ini kesecektir. Ancak bu miktar % 
20'nin üzerindeki metrekare inşaat için (% 20'nin 
üzerindeki fazla inşaatları arz etmek istiyorum) mes
kenlerde 10 bin lirayı, meskenler dışındaki inşaatlar
da ise, 15 bin lirayı geçmeyecektir. Alt hudut ise, Ko
misyonumuzun tespit ettiği hudut olacaktır. Mesken
lerde iki bin lira, meskenlerden gayri olan yerlerde de 
üç bin lirayı geçmeyecektir. Bu şekildeki bir kabul 
revaç gördüğü takdirde hem Hazine ve Maliye güçlen
dirilecek, hem de fazla kazanç sahibi olanlardan bir 
nebze Hazineye irat kaydedilmiş olacaktır. 

Kabulünü ve tasviplerinizi arz ederim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon, Sayın Aksoy'un önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Verdikleri 
rakamlar takip edebildiğimiz kadarı ile metrekare ile 
alâkalı değil mi efendim?... 

ALÂEDDİN AKSOY — % 20'nin üzerindeki 
metrekareler için. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRÎ SEÇKİN — Yani metre
kare ile alâkalı, toplamı ile alâkalı değil?... 

ALÂEDDİN AKSOY — Her metrekare inşaat 
için. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRl SEÇKİN - Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet temsilcisi?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Takdir Yüce Meclisin 
efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
A. AVNI ŞAHIN — Sayın Başkan, bir daha oku

tur musunuz?... 
BAŞKAN — Sayın Şahin, bir daha okutalım efen

dim hav hav, anlaşılması bakımından. 
(Alâeddin Aksoy'un önergesi tekrar okundu.) 
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ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkan, farzede-
lim ki, metrekare inşaat maliyet o arsa üzerinde 1 000 
lira değerinde. Bu arsa üzerinde yapılmış olan inşaat
tan alınacak % 20'nin üzerindeki ceza, Komisyonu
muzun tespit ettiği 2 bin liradır. Farzedelim ki, ma
liyet o arsa üzerindeki inşaatta metrekare fiyatı 2 mil
yon lira % 10'u 200 bin lira tutar; fakat biz, 10 bin li
ra alacağız. 80 bin lira koydu metrekaresine, 8 bin li
ra alacağız, 120 bin lira koydu metrekaresine 10 bin 
lira alacağız, 12 bin lira almayacağız. Durum budur, 
bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoyv 

Sayın Şahin, sorunuz var mı?.. 
A. AVN1 ŞAHİN — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. Ben sadece önergenin tekrar okunmasını iste
miştim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un önerge
sine Komisyon katılıyor, Hükümet takdire bırakıyor 
efendim. 

Sayın Aksoy'un önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in bir önergesi var. Yal
nız, biraz evvel açıkladığım üzere, burada «sağlık» 
kelimesinden evvel «fen» kelimesinin ilavesiyle bir
likte (Ki, bu, değerli oylarınızla zaten diğer önerge
lerle birlikte kabul edilmişti) aynı paragraf içinde «en 
çok bir metreden fazla» ibaresinin çıkarılmasına iliş
kindir. Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin bi

rinci fıkrasının I. A - a bendinin birinci paragrafın
daki sağlık kelimesinden evvel «fen» kelimesinin ila-
vesini* «en çok bir metreden fazla» ibaresinin çıka
rılmasını ve aynı alt bendin üçüncü paragrafındaki 
beş metrenin iki metreye ve bir metrenin de üç met
reye çıkarılmasını arz ederim. • 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Evet. Bu da aynı önerge içinde de
ğişik paragraflardaki bazı ibarelerin çıkarılmasına iliş
kin ve bazı rakamların da değiştirilmesine ait bir öner
gedir efendim. 

Sayın Genç, bu konuda bir açıklama yapacak imi
siniz?... 

KAMER GENÇ — Yerimden arz edeyim müsaa
de ederseniz efendim. 

İmar Kanununun 32 nci maddesinde «imar ve yol 
istikamet planlarında gösterilen yerin aksine bina ya
pılamaz.» denmektedir. Bu, imar hukukunun çok ge
nel ve ihmal edilmemesi gereken bir kuralıdır. Bu iti
barla ben, burada en çok bir metreden fazla, yani 
«Bahçeli nizamda ön cephe hattına en çok bir metre
den fazla tecavüz etmeyen» ibaresinin yerine en çok 
bir metre işgal eder şeklinde olmasını istiyorum. Hü
kümet teklifi de bu şekildedir. 

Sayın Komisyon Sözcümüz izah ederlerken, «Her 
iki bina arasından birer metre boşluk kalacak.» de
diler. Bunu üç metre olarak değiştirmemizde fayda 
mülahaza ediyorum. 

Bina derinliği zaten 5 - 6 metre oluyor. Beş met
re olursa tam ucuna kadar yapılmalara müsaade edi
liyor. Hiç olmazsa o binanın arka cephesine iki met
re fazla bir hak verelim de iki metreden sonra hiçbir 
yapıya imkân vermeyelim. Benim önergem bu isti
kamettedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın 
Genc'in önergesinin bu bölümüne katılıyor musunuz 
efendim?... Diğeri zaten kabul edildi. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, bi
raz önce bir önerge dikkate alınmak üzere Komisyo
na gönderildi. Orada, bu ön cephe hattına tecavüz et
me konusu metinden çıkartıldı. Burada ise, bu deği
şiklikle ön cephe hattına hiçbir tecavüz kabul edilme
miş olacak. Birbirini nakşeden iki önerge söz konusu 
gibi geliyor bize. 

BAŞKAN — Bu konu için arzınız bu. Diğer ra
kamlar için ne diyorsunuz efendim?... 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim?... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yüce Genel Kurul, 
elbette daha evvel kabul etmiş olduğu, dikkate alın
masını kabul buyurduğu önerge tahtında bu önergeyi 
değerlendirecektir. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesinin bu bö
lümüne Komisyon Katılmıyor, Hükümet de biraz ev
vel kabul edilen bir önergeye göre artık, zaten bir 
ifade taşımadığını ifade ediyorlar o ibarenin ve altta
ki rakamlara da katılmıyorlar. 
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Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin bi

rinci fıkrası A/a bendinin 2 nci paragrafının aşağı
daki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 

«imar planı ve yönetmelikte belirtilen bahçe me
safeleri için getirilmiş ölçülere, bina derinlik ve yük
seklikleri için getirilmiş ölçülere, başkasının mülküne 
tecavüz etmeyen çıkmalara, arsa kullanma ve yapı 
alanı katsayılarına, imar yönetmeliklerinin yapı öl
çüleri ile iligli diğer hükümlerine bakılmaksızın...» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, önerge üzerinde bir 
açıklamada bulunacak mısınız efendim?... 

ZEKİ YILDIRIM — Kısaca Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydıyla buyurun 
Sayın Yıldırım. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Biraz önce Yüce Heyetinizce kabul edilen öner
genin bir benzeridir. Hiç farklı tarafı yoktur. Bu 
Önergemde de yine (İmar yönetmeliği denmiyorum, 
itiraz ediliyor.) plan kararı niteliğindeki, daha evvel 
çıkmış bu imar yönetmeliği ile vatandaşlarımıza tanı
nan haklar, bir önceki önergemde arz ettiğim gibi, 
burada da geri alınmaktadır. Bir önceki kabul buyur
duğunuz önergeden hiç farklı tarafı yoktur. Önerge
min doğrultusunda oy vermenizi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın/Komisyon katılıyor musunuz?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURflZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEIKİLİ HAYRI SEÇKİN — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEME20ĞLU — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. Söz konusu yönetmelikte «Kat nizamına ay
kırı olmayan» ifadesi vardır ve ön cephe hattına uy
mazsanız, yan komşu mesafesine oymazsanız Sayın 
Başkanım, ne plan, ne nizam, ne yapılaşma, ne yerleş
meye bir ölçümüz kalmıyor ve biz bu şekilde bir uy-

11 . 11 . 1982 O : 3 

gulamanın Türkiye'nin yerleşmesinde ve İmar düze
ninde büyük bir kaos yaratacağına inandığımız için 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Yıldırım'ın önergesine... 
ZEKİ YILDIRIM — Bir soru sorabilir miyim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bu konuda gerekli 

açıklık var efendim. Soru sormadan oylamaya geçe
yim. müsaadenizle. 

2BKİ YILDIRIM — Bir küçük nüans var Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, açıklamanızı lütfet
tiniz. Kürsüden Genel Kurula görüşlerinizi dile geti
rip açıklamanızı yaptınız. Müsaade ederseniz, Komis
yon ve Hükümet Temsilcisi önergeye katılmadıkları
nı beyan ediyorlar, önergenizi oylayalım; ama çok 
ısrarlı iseniz Yüce Genel Kurulun oyuna sunayım 
eğer arzu ederseniz.. («Sorsun sorsun» sesleri). 

Peki sayın Yıldırım, Sayın Komisyon da sorulma
sı için işaret ediyorlar, buyurun sorun efendim. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, biraz önce 
kabul buyurulan önergenin aynısıdır şeklinde Yüce 
Heyetinize açıklamada bulundum. Bakanlık Temsil
cisi «Biz, çarpık bir şehirleşme istemiyoruz.» şeklinde 
açıklamada bulundular. Biz, bundan sonra yapılacak 
yapılar için böyle bir hüküm getirmiyoruz. Buna ta
raftar da değiliz. Biz burada, daha evvel yönetme
likle verilen hakkın yapılpıış yapılar için verilen hak
tır, bu Yasa ile vatandaşın elinden alınmaması ge
rekir. Bu Yönetmelikte hak sahibi olan vatandaşlar 
bu Kanunda da baki bir haktır, şeklindedir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, soru?.. «Kullansın 
mı?» şeklindedir demek istediniz herhalde değil mi 
efendim?.. 

ZÖKİ YILDIRIM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Soru tespit 
edemedik, özür dileriz efendim. Fikir beyan ettiler. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Ko
misyon. 

Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın Yıldırım'ın 
önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 
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Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı madde (c) 

fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zeki YILDIRIM 
«Her ölçekte onaylanmış imar planı bölgeleme 

esaslarına uygun olmayan ve (a) alt bendindeki şart
ları haiz olan yapı ve tesisler, tehlikeli madde depo
lama bölgelerindekiler hariç olmak izere beş kat ruh
sat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Bu yapı ve tesis
lerden inşaat alanının her metrekaresi için konutlar
da 250, diğerlerinde ise 400 TL ayrıca ek para cezası 
alınır. 

Ancak bu yapı ve tesislerden imar planlarında sa
nayi bölgesi olarak ayrılan yerler dışında yapılmış 
olan sanayi yapı ve tesisleri için verilen yapı ruhsat
ları bu yerler için alınması zorunlu tesis ve işletme 
ruhsatlan bakımından müktesep bir hak teşkil etme
yip bu husus valiliklerce karara bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, önergenizle ilgili 
bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

ZEKİ YILDIRIM — tzin verirseniz efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Biz, görüşmekte olduğumuz bu Tasarı ile Türkiye' 

de mevcut sanayi tesislerinin, (ki bu tesislerin % 90'ı 
ruhsatsızdır) çözüme kavuşturuyoruz. 

Şimdi, Komisyonun bu maddesinde çok karışık 
durumlar ortaya konuluyor; konut sahası, sanayi sa
hası, ticaret bölgesi, gibi. Bunlar birbiı ine karıştırılı
yor; eğer bir yapı konut sahasında yapılmış ve ora
daki yapı sahibi de orada sanayi ile ilgili bir iş yapı
yorsa veya sanayi bölgesi planda; ama burada konut 
yapılmışsa, gibi benzeri şeyler karıştırılmış, karmaka
rışık bir durum ortaya çıkmış, uygulamada büyük ak
saklıklar olacak. 

Gerekçemde meseleyi açıkça belirttim. Bu Yasa 
Tasarısı ile güdülen asıl amaç, şimdiye kadar şu veya 
bu şekilde yapılıp yıkılamayan ya da yıktırılamayan 
sorunlu yapılara yapı olarak kalıcı çözümler getir
mektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bu yapı mes
ken midir, sanayi tesisi midir, biz iştigal konusuna 
bakmıyoruz. O husus bu Tasarının içine girmez. O 
başka bir şeydir. O, vilayetin işidir, o konu başka 
mevzuatla çözülür. Biz, bu Tasarı ile bugüne kadar 
şu veya bu şekilde yapılmış yıkılamayan veya yıkıtırı-

lamayan yapılara kalıcı çözüm getiriyoruz. Nitekim 
bu Tasarı ile plansız alanlarda, hatta birinci, ikinci 
sınıf tarım alanlarında yapılmış ve % 90'ı ruhsatsız 
olan sanayi yapı ve tesisleri bütünüyle çözüme kavuş
turmuş olmaktadır. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 28.4.1981 
günlü kararı ile 31 Temmuz 1981 gününe kadar ta
lepte bulunan on binin üzerinde her derecereki sana
yi kuruluşuna yapı durumları ile ilgili hiçbir belge 
aranmaksızın açma ve işletme ruhsatı verilmesi emre
dilmiş ve bu ruhsatlar verilmiştir. Esas bu noktadan 
ben bu maddeye karşı çıktım. İstanbul 11 Koordinas
yon Kurulu, Sıkıyönetim Komutanlığının başkanlı
ğında İstanbul'da mevcut on binleri aşan bu ruhsat
sız; ruhsatsız değilde işletme ruhsatı olmayan on bin
lerin üzerindeki sanayi tesisine yapı ile ilgili hiçbir 
şart aramaksızın 31 Temmuz 1981 günlü emriyle 
işletme ruhsatı verdi. Bu onların işi. Biz burada bu 
yapıların yapı olarak kalıcı çözüm arıyoruz. Eğer bu
rada biz şimdi bu maddeyi kayarsak uygulayıcılar gi
decekler hem de ruhsatları olan sanayi tesislerine, 
«Efendim, siz konut bölgesindesiniz, bu Kanuna gö
re bu konuda burada iştigal edemezsiniz» diyecek
ler; yani problemler çıkacak. Biz bu Tasarı ile prob
lemi çözmeyi amaçlıyoruz, problem çıkartmayı değil. 

Bölgeleme esaslarına aykırı yapılan ve bütün ço
ğunluğu yukarıda açıklandığı biçimde sanayi işletme 
ruhsatına bağlanan yapıları yapı olarak meşrulaştır
mak istiyoruz. Kaldı ki, böyle bir uygulama bunlara 
işletme ya da çalışma ruhsatı verilmesi yönünde mü-
müktesep bir hak vermeyeceği gibi, bunların zaman 
içinde uygun bölgelere kaldırılmalarına da bir engel 
teşkil etmeyecektir. Bu suretle de -İmar ve İskân Ba
kanlığının çıkarmış olduğu 110 sayılı Genelgenin sa
kıncaları da ortadan kaldırılmış olacaktır. 110 sayılı 
Genelge ile İmar ve İskân Bakanlığı bütün sanayi te
sislerine elektrik ve su hizmetlerinden yararlanma im
kânını verdi. Bu Genelge, çıktığı tarihteki hatta bu
günkü tarihteki imar mevzuatına aykırı bir genelgey
di; ama ne var ki millî servetti, ekonomi ile ilgili te
sislerdi, bunu verdiler. 

Şimdi biz burada bütün bu pürüzleri çözeceğiz 
ve sadece binaları kurtaracağız. Bu sanayi tesisleri is
tenildiği an, bu binaların içinde iştigal eden sanayi 
kuruluşları her an İstanbul veya çeşitli illerdeki il 
koordinasyon kurullarınca başka yerlere rahatlıkla 

•taşınabilir, hiçbir sakıncası yoktur. 
Bu espri karşısında bu önergemi verdim; kabulü 

yönünde oy kullanmanızı arz ederim; teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — • Teşekkür ederim sayın Yıldırım.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, aleyhinde ko

nuşabilir miyim?... 
BAŞKAN — Hayır efendim; önergeler üzerinde 

bir konuşma... 
KAMER GENÇ — Fakat bundan önceki uygu

lamamız öyle idi.... 
BAŞKAN — Bendeniz açmıyorum efendim. 
Sayın Komisyon?.. Buyurun Sayın Haznedar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTİRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkan; tek kelimeyle ifade edeyim, Sayın Yıldırım' 
in önergesine katılmıyoruz. Katılamamamızın nede
ni de: 

Arkadaşımız demek istiyor ki, konut 'bölgesin
de birtakım vatandaşlar gelip bir fabrika kurmuşlar-
sa, o fabrika da orada çalışsın... Burada imar planı 
olacak, imar planında orası kesin konut sahası olarak 
gösterilmiş olacak, ona rağmen vatandaş gidip oraya 
fabrika yapacak ve o çevredeki konut sahibi olanla
rı biz hayatları boyunca mahkûm etmiş olacağız... 
Sayın Başkanım, böyle bir şeye katılmamız kabil de
ğildir. 

BAŞıKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor 

musunuz?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Yıldırım'ın sık sık bahsettiği 1978 yılında çı
kartılmış olan geçici madde yönetmeliğinde de imar 
planının bölgeleme esaslarına uygun olarak yapılmış 
olan binalar için ancak çözümler getirilmişti. Hü
kümet Tasarısında aslında imar planlarındaki bölgele
me esaslarına uymayan yapılar kapsam dışı bırakıl
mıştı Komisyonumuz çok sakınca arz etmeyen bazı 
hallerde konut alanlarında neler olabilir; turistik te
sis olabilir, ticarî tesis olabilir, orada yaşayan insan
ların ihtiyaçlarına da cevap veren tesislerdir, diye dü
şünerek bir ölçüde bazılarını uygun görür bir görüşe 
götürdü. 

Ancak, imar planı yapılmış, bölgeleme esasları 
konmuş, burada sanayi olmaz denmiş, burada bu tip 
tesis yapamazsınız denmiş; bunu yapmış ve orada 
yaşayan insanlara da zarar veriyorsa, bunları hiç kaa-
le almadan hepsine ruhsat vermenin doğru olmayaca
ğı görüşüyle katılmıyoruz. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 'Katılmıyorsunuz, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Sayın Yıldırım'ın önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin ve Sayın Yarkın'ın 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin I/A bölümünün (c) 

bendinin son kısmının ilk satırında geçen «Turistik 
ve Rekreasyon bölgelerinde turistik ve rekreatif 
amaçlar dışında» ibaresi yerine «Turizm ve dinlenme 
bölgelerinde turizm ve dinlenme amaçları dışmda» 
şeklinde ibare kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Necip BİLGE 
BAŞKAN — Sayın Bilge önergeniz gayet açık, bir 

dil bakımından düzenlemedir. 

NECİP BİLGE — Önergem açıktır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın Bilge'nin ve 

Sayın Yarkın'ın önergesine katılıyor musunuz efen
dim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; biz de gönülden bu ke
limelerin yerine bu maksadı temin edecek öztürkçe 
kullanılan kelimelerin bulunmasını istemekteyiz. Yal
nız, «Turistik» kelimesinin «Turizm» şeklindeki de
ğişmesinin yanında, «Rekreasyon» kelimesinin kendi 
ilmi içinde yalnız dinlemeyi karşılamadığını; eğlence
yi, yeşillendirmeyi, çayhaneleri hepsini birlikte müta
laa ettiğini ve bir plan dili olduğunu ve 'bilimsel bir 
kelime olduğunu belirtmekle iktifa edeceğim. Bu se
beple o kısmına katılamamaktayız. 

BAŞKAN — Ama, «Turistik» yerine «Turizm»i 
kabul ediyorsunuz. , 

Sayın Hükümet Temsilcisi siz de katılıyor mu
sunuz?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Komisyon 
Sözcüsünün açıklamalarına aynen iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Aynen iştirak ediyorsunuz. 
Sayın Bilge, Sayın Komisyon bir teknik deyim 

olduğunda ısrarlılar ve dinlenmenin benzeri sinoni
mi; yani karşıtı olmadığı görüşündeler, bir teknik 
terim olarak kalmasında ısrarlılar. Ancak, «Turistik» 
kelimesi yerine «Turizm» kelimesini kabul ettiler 
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efendim; önergenizin 'bu bölümüne katılıyorlar. Bu 
şekilde düzeltiyor musunuz efendim.?.. 

NECİP BİLGE — Bu sekile biz de katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Düzeltiyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Bilge ve Yarkın «Dinlenme» 

kelimesinin çıkartılarak tekrar «Rekreasyon» ve 
«Rekreatif» kelimelerinin yerinde kalmasından ya
na olduklarını beyan ettiler. Sadece «Turistik» yeri
ne «Turizm» olarak değişmiştir. 

A. AVNİ ŞAHÎN — Sayın Başkan, usul hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Bir soru mu efendim?.. 

A. AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkan; bu bir re
daksiyon meselesidir. Bunu Komisyona bırakalım 
efendim. Şimdi burada «Turistik amaçlar» diyor, 
«Turizm amaçlar» olmaz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız efendim, «Turistik bölge
lerde» de olmaz. «Turistik bölgelerinde» olunca Sayın 
Bilge zannederim bu konuyu tebarüz ettirmişlerdi, 
birincide o nedenle bir değişiklik yapılması... 

A. AVNİ ŞAH/ÎN — İkincisinde de turistik efen
dim. Bu bir redaksiyonla ilgilidir. 

BAŞKAN — Doğrudur, redaksiyonla ilgilidir; 
ama oylamakta gereklidir. Gerek Komisyon, gerek 
Hükümet Temsilcisi «Turistik» kelimesi yerine «Tu
rizm»! kabul ettiklerinden, kesin olarak oylarınıza su
nuyorum efendim. Yalnız birinci «Turistik» kelimesi 
değişiyor, ikinci «Turistik» kelimesi kalıyor. Bu şe
kilde bu redaksiyonu kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Gökçe'nin bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının I-A/d 

bendinin 2 numara altbendinin metinden çıkarılması
nı saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE İhsan GÖKSEL 
BAŞKAN — Sayın Gökçe bir açıklama yapacak 

mısınız?... 
ABBAS GÖKÇE — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bahsettiğim ve çıkmasını önerdiğim bent; I-A/d 

bendinin 2 numaralı kesimidir, (d) bendinin kenar 
başlığı, «Başkasının mülküne kısmen taşan yapı te
sislerinde» sözcükleriyle başlıyor. Ancak, 1 inci alt-

bendinde bazı hükümler sevk ettiktin sonra 2 nci alt-
bendinde: 

«Mal sahiplerinin anlaşmamaları halinde, taşkın 
inşaatın sahibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu Hükümleri uyarınca delillerin tespiti için mah
kemeye başvurabilir. Mahkemece yaptırılacak incele
mede, taşkın inşaatın komşu mülke tecavüz eden kıs
mının yıkılarak düzeltilmesinin aşırı zararı gerekti
receği tespit olunduğu takdirde mahkeme, taşkın in
şaat sahibinin, tecavüz edilen miktar kadar arsa be
deliyle, mülkü tecavüze uğrayanın varsa diğer bü
tün zararları tutarını Devlet Bankalarından birisine 
tevdi etmesine karar verir» diyor ve devam ediyor: 

«Bu durumda taşkın inşaatın muhafazasına karar 
verilir ve Belediye hizmetlerinden geçici olarak yarar
landırılır. 

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

Yine devam ediyor, acayip bir cümleyle, hu nasıl 
Türkçe bilemiyorum; «Tarafların davalaşması...» Sa
taşma var, dalaşma var; ama «Davalaşma» diye ben 
bir Türkçe bilmiyorum. Gel davalaşalım dersen, in
san güler. «Tarafların davalaşması halinde, kesin hü
küm uyarınca işlem yapılır. Mülkiyete ilişkin deği
şiklikler tapu kayıtlarına işlenir ve durumun belge
lenmesi halinde taşkın inşaat (a), (b), (c) alt bendlerin-
de belirtilen esaslara göre ruhsata bağlanır.» 

Simdi dokunacağım söz sadece bir sözcükten iba
ret değil, yani «Davalaşma» sözcüğünden ibaret de
ğil. Muhterem Bilge Hocamız burada gayet vukufla 
izah ettiler; bir Medenî Kanunumuz var, bir hukuk 
düzenimiz var, bir hukuk nizamımız var. Bunu alt üst 
etmeye hiç birimizin hakkı olamaz. Medenî Kanu
nun, Muhterem Hocamın bize öğrettiği ve izah ettiği 
gibi 650 nci maddesi, hiç bir zaman özel mülkiyete 
tecavüz eden kişiyi korumaz. Ancak, özel mülkiyet 
üzerine bir gayri menkul inşa edilmişse ve bu inşa 
hüsnüniyetle yapılmışsa; yani taraflar aralarında hüs
nüniyetle, mesela; «Ben buraya bir bina yapmak is
tiyorum, ne dersin?..» demiş, o da «Yap hele, düşü
nürüz» demiş; fakat ileride aralarında ihtilaf çıkmış; 
bina da yapılmış. O takdirde mahkemeler ne yapı
yor?... Geliyorlar, bakıyorlar, hüsnüniyetle yapılmış 
mıdır?.. İlk sorun bu. Hüsnüniyetle yapılmışsa inşaat 
ve arsa bedeline bakıyor. İnşaat bedeli arsa bedelin
den fazla ise inşaatı yapan adına tesciline, değilse yı
kılmasına karar veriyor. 
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Burada biz kimi müdafaa ediyoruz, kimi muha
faza ediyoruz, kimin 'hakkını kime veriyoruz arka
daşlar?.. Mal sahipleri anlaşamadılar diye mahkeme
ye müracaat edecek, tespit ettirecek, ondan sonra da 
mahkeme, «Parasını oraya yatır, hakkı olan dava aç
sın.» diyecek. Buna ne gerek var?.. Medenî Kanunda 
zaten hüküm getirilmiş. Başkasının mülküne kısmen 
taşan yapı ve tesisler için de Yüksek Komisyonumuz 
1 inci maddesinde çözüm şeklini getirmiş. 

Burada başkasının mülküne, hele Anayasada ko
ruduğumuz özel mülkiyete bu kabil tecavüze gide
cek bir yolu ben tasvip etmiyorum. Takdir Yüce Ku
ruludur.-

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyon, Sayın Gökçe (d) bendinin me

tinden tamamen çıkarılmasını teklif etmektedir; ne 
diyorsunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ HAYRt SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Biraz evvel Sayın Haznedar arkadaşım konuyla 
alakalı olarak geniş izahlarda bulunmuşlardı. Bu han
gi sebeple getirilmiştir?.. Binanın muhafazasıyla ala
kalı olan ilkeden hareket edilerek böyle bir hal tarzı 
bulunmuş idi ve fıkra bu şekilde tedvin edildi. O se
beple, esasına taalluk eden hususa ait bu önergeye 
katılamamaktayız; ancak; «Tarafların birbirine karşı 
dava hakları saklıdır» cümlesindeki «Birbirine karşı» 
kelimelerinin çıkmasına ve haklı olarak «Davralaş-
ması» dediler, «Davalaşması» diye Türkçede bir ke
lime vardır; ama biz onu «Dava açılması halinde» de
mek suretiyle Muhterem Arkadaşımın görüşlerine bu 
konuda katılabiliyoruz; yani (d) bendinin çıkmasına 
karşıyız; fakat düzeltmelere katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCtSt 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Saym Başkanım, Hü
kümet Tasarısında konunun bu yanı düşünülmemişti 
ve «Bu biçimde eğer bir anlaşma söz konusu olmaz
sa, ondan sonra ne yapılır» yoktu ve tabiî sonunda 
bu yıkım hadisesini getiriyordu. Komisyonumuz bu 
meseleyi görüşürken buna da bir çözüm olmak üzere 
bu düzenlemeyi getirdi ve yaptığımız görüşmelerde 
bunun da genel hukuk hükümlerine aykırı bir du
rum doğurmadığını da tespit etmiştik. Tabiî 'bu ko
nudaki karar Yüce Kurulundur, Yüce Meclisindir. 

Yalnız şunu arz etmeme izin veriniz: Uygulama
nın içinde olan bir Bakanlığın mensubu olarak Türki-
yenin birçok yerinde, mesela Ankara'da, meselâ Gül-
veren ve Gülseren semtlerinde binlerce dönüm arazi 
bu şekildedir; yani başkasının mülkü işgal edilmiştir, 
yıkılmamıştır, yıkılamamıştır, büyük kitle hadisesi ol
muştur ve arazinin sahibi de bugüne kadar bir kuruş 
alamamıştır. Kendisi vergisini ödemeye devam etmiş 
bina sahipleri hiçbir zorlamayla karşı karşıya kalma
mış ve bir kuruşda ödememişlerdir. 

Uygulamanın pratikte çözülmesi yönünden önem
li bir hukuk ihlali söz konusu değilse, böyle 'bir hük
mün getirilmiş olmasının pratik olduğu görüşünde
yiz Sayın Başkanım; yani Sayın Gökçe'nin önergesi
ne katılmıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
«Paranın yatırılmasından sonra para alınacak olur

sa dava düşer» deniyor, öbür kişiye; yani fiilen işgali 
yapan, usulsüzlük yapan kişiye ise elektriği veriyor, 
işletmesine devam ediyor, para kazanıyor; öteki kişi 
parasını bankaya yatırıyor, alamıyor, aldığı takdirde 
düşüyor... O da parasını alsın, öteki de çalıştırsın; 
dava devam etsin gibi geliyor benim aklıma. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
A. AVNİ ŞAHİN — Ben de bir soru sormak is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanım, Sayın Bil

ge hocamız ve Sayın Gökçe arkadaşımızın ifadele
rinden, bir hukukçu olmadığım için söylüyorum, or
tada 'bir hukuk meselesi olduğu ve Medenî ıKanunu-
muzunda bu maddeyle ters düştüğü anlaşılmaktadır. 

Şimdi Komisyondan soruyorum; böyle bir düzen
leme yaparken acaba Adalet Komisyonundan gö
rüş alma ihtiyacını neden duymamıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Komisyon, Sayın Baturalp ve Sayın Şahin'in 

sorularına cevap verecek misiniz efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BASK AN VEKİLİ HAYRt SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 
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Sayın Baturalp'ın sordukları soruyu genel hukuk 
nosyonu içinde cevaplandırmak durumunda kalaca
ğım; özür dilerim. «Müddeâbih» dediğimiz bir ra
kam tahsil edildikten sonra, pek tabiîdir ki, iddia ken
diliğinden sükût ed .ektir. Bir anlayışa göre, «Be
deli tahsil etmekle dava hakkı düşer» denilmiştir, on
dan hareket edilmiştir. 

Sayın Şahin'in, «Adalet Komisyonundan bunu 
sordunuz mu?» şeklindeki sorusuna; böyle bir soru
yu sormak düşünülmemiştir, Komisyonumuzun için
de halledilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Yeniden soru talepleri olmuştur; sırasıyla söz ve

receğim. 
Sayın Koran, buyurunuz efendim. 
MEHiMET VELtD IKÖRAN — Sayın Hükümet 

Sözcüsü Gülveren'i misal verdiler; yani şagili, eşki-
yayı bu hareketinden dolayı meşrulaştırmak mı isti
yorlar?.. Hak sahibinin hakkını alamamasını, otorite 
boşluğunu belirtmek mi istiyorlar?.. Devlet eğer var
sa, hükümet eğer varsa, özel mülkiyete saygının hu
kukun üstünlüğü prensibiyle bir arada yürütülmesi 
gerekir. Eğer onu yapamamışlarsa, yaptıramamışlar-
sa aczinin ifadesidir. Bunu sormak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Baturalp, buyurunuz efendim. 
REİCAt BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Komisyonun belirtmiş olduğu husus benim 

bilebildiğim kadarıyla kamulaştırmadadır. Bu şahsi 
teşebbüsle bunun geçerli olmayacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDtN AK'SOY — Sayın Başkanım, Ta

sarı bir realitenin ifadesidir. Medenî Kanunla çö
züm getirilemeyen ve memleket çapında yayılmış olan 
bir hastalığın tedavisi yapılacaktır. Bu 'bakımdan çok 
önemlidir. Komisyonun daha geniş bilgi vermesini ve 
devlet gücünün anarşiye varacak şekilde kullanılma
sının önlenmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon, Sayın IKöran, Sayın Baturalp ve 

Sayın Aksoy değişik sorular sordular; cevap verecek 
misiniz efendim.? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRÎ SEÇKtN — Efendim, 
Sayın Koran zannediyorum soruyu Hükümetten sor
dular. Ben anladığım kadarıyla bu madde mülkiyete 
tecavüzü önleyici, hatta adalete sığındırmak suretiy
le de hakkı tecelli ettirici yeni bir uygulamayı getir
mektedir. Bunda aynı zamanda, hep «Kanunun doğ
rultusu amacında» tabirini kasıtlı olarak kullanıyo
ruz, binaların muhafazasına hizmet ederken, sureti 
katiyede özel mülkiyeti ızrar etmemek şeklindeki bir 
boşluğu doldurmak amacı güdülmüştür. 

Sayın Baturalp'in vermiş oldukları misalde, ka
mulaştırmalarda alınan para dava hakkını düşürmez; 
ama bu konuda senelerce kendi arazisine tecavüz edil
miş olan bir kimse için getirilmiş olan bu hükümle 
bir tespit yapılmakta, zarar tespitiyle gerekli olan 
mebalig bir bankada bloke tutulmaktadır. «Dava 
hakkı saklı olduğu» şeklindeki bir ibareyle de, hak
kını aramak şeklindeki zamanı da kendisi istediği gi
bi kullanmak hakkına sahip bulunmaktadır tecavüze 
uğrayan kimse; ama gidip de parayı tasarruf etmeye 
kalkışıyor ise, senelerden bu yana tasarruf edemedi
ği bir mülkünün karşılığına razı olmuş olacağı düşün
cesiyle dava hakkı düşer demiş idik. 

Açıklamalarım bundan ibaret. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Koran, biraz 

da 12 Eylül öncesini tamamen tasvir eden bir durum
da size bir soru tevcih buyurdular. Bu konuda, bile
miyorum söyleyecek bir şeyiniz var mı efendim? 

İMAR' VE ISKÂN BAIKANLIĞI TEMSILCISI 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, 

Bir Devlet görevlisi olarak bizim görevimiz, ka
nunların ve nizamın yerine getirilmesini sağlamaktır. 
Ben, Yüce Heyetinize objektif olarak bir bilgi sun
muş bulunuyorum. Bunun tefsirini yapmak benim 
haddim değildir. Takdir sizlerindir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin 6 ncı maddede (d) 

bendinin, 2 numaralı alt bendin metinden çıkarılma
sına ilişkin,... 

. M. FıEVZt UYGUNBR — Sayın Başkan... 
BASIK AN — Sayın Uyguner, soru mu soracak

sınız efendim? 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, öyle 

zannediyorum ki, mesele tam açıklığa çıkamadı. Te-
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reddütler var arkadaşlar arasında. İzin verirseniz ben 
kısaca şu konuyu açıklayım; eğer «aman geçmiş değil
se. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, çok haklısınız. As
lında çok girift, biraz da Yüce Genel Kurulumuzu 
yoran bir Kanun Tasarısını görüşmekteyiz. Uzun 
maddeler, birbirine bağlı fıkralar ve bentler vardır; 
ama bu konu üzerinde Yüce Genel Kurulun açıklık
la bir fikir sahibi olması arzu edildiğine göre, buyu
run efendim. 

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

Müzakeresini yaptığımız Tasarının 6 ncı madde
sinin birinci fıkrasının (A) bölümünün (d) bendinde 
yer alan hükümler aslında yeni hükümler değildir. 
Bu hükümler, Medenî Kanunumuzun 648, 649 ve 
650 inci maddelerinde, ta Medenî Kanunun kabulü 
tarihinde yer almıştır ve bugüne kadar uygulanagel-
miş hükümlerdir. Bu bakımdan, madde düzenlenirken 
Medenî Kanun hükümlerine aykırı yeni bir hüküm 
getirilmiş değildir. Sadece Tasarıda (d) bendinin 2 
numaralı bendi içerisinde önce bir tedbir getirilmiş
tir; yani özelliği bulunan bir tedbir. Diyor ki; «Mal 
sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taşkın inşaatın 
sahibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hüküm
leri uyarınca delillerin tespiti için mahkemeye baş
vurabilir.» Buna neden lüzum görülmüştür?.. 

Bir defa fiilî bir durum vardır; yani bir kimse in
şaat yaptırmıştır ve bu inşaat bitişiğindeki arsaya te
cavüz etmiştir, bir kısmı o arsanın üzerine yapılmış
tır ve burada bir taşma olmuştur. «Taşkın inşaat» de
diği bu. Böyle bir inşaat yapılmışsa, ortada fiilî bir 
durum vardır, kanuna aykırı bir durum vardır. Bu
nun izalesi için Tasarımız hal çare.»i aramaktadır. Bu
nun için diyor ki; önce inşaat sahibi Hukuk Usulü 
Muhakemeleri (Kanununun 101 inci ve müteakip 
maddeleri gereğince mahkemeye gider ve bir delil tes
piti ister. Bu delil tespiti yapılır ve «Mahkemece yap
tırılacak incelemede, taşkın inşaatın komşu mülke te
cavüz eden kısmının yıkılarak düzeltilmesinin aşırı 
zararı gerektireceği tespit olunduğu takdirde, mahke
me, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen miktar ka
dar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayanın varsa 
diğer bütün zararları tutarını Devlet Bankalarından 
birisine, tevdi etmesine karar verir..» diyor. Yani bu
rada, mülkü tecavüze uğrayanın zararı ne miktarsa; 
gerek arsa bedelinden, gerekse başka zararlar vukua 
gelmişse, o zararların toplamını alacak ve bunu bir 
bankada depo ettirecek, muhtemel zararları karşıla-
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mak üzere. Bu, neye yarayacak?.. Sayın Yıldırım'm 
daha önce verdiği bir önergede genelleştirmek istedi
ği bir şey burada ortaya çıkıyor; burada belediye hiz
metlerinden istifade ettirilecek. Yani taşkın inşaatın 
sahibi mahkemeye gidip delil tespitini yaptırırsa ve 
mahkeme de zararın miktarını tespit eder, o miktar 
parayı götürür bankaya yatırmasını temin ederse, o 
takdirde birinci aşama tamamlanmış oluyor ve taş
kın inşaatın muhafazasına karar veriliyor ve beledi
ye hizmetlerinden geçici olarak yararlandırılmasına 
da karar veriliyor; buna hak kazanıyor. 

Bunun arkasından ikinci aşama geliyor. İkinci 
aşama, müteakip fıkrada, tarafların birbirine karşı 
dava hakkını saklı tutuyor; yani taraflar gene mah
kemeye gidip dava açabilecekler. 

Yalnız, burada bir şart getiriyor: O şart da, hani 
zararın miktarı tespit edilmişti ve bu miktar para de
po edilmişti, Devlet Bankalarından birisine yatırıl
mıştı; işte arsasına tecavüz vuku bulan malik, yani 
arsanın maliki gider de bu parayı alırsa, o takdirde 
mutâlebe hakkından vaz geçmiş oluyor. Yani, hem o 
parayı alacak, depo edilen parayı kullanacak, kendi
si temellük edecek, hem de davasını devam ettirecek.. 
Bu, tamamen hem adalete, hem de mantıka ters dü
şen bir şey olur. 

Onun için, şayet arsasına tecavüz vuku bulan ar
sa sahibi davasını devam ettirmek istiyorsa, o takdir-' 
de o depo edilen miktar orada kalacak; mahkeme so
nuna kadar. 

Şimdi, burada üçüncü aşamaya geçiyoruz: Ta
raflar aralarında bir anlaşma sağlayabilirlerse ne âlâ, 
o anlaşma çerçevesinde hareket edilecek ve tecavüz 
teşkil eden miktar, yani başkasının arsasına tecavüz 
ettiğine göre, tecavüz teşkil eden arsanın inşaat sa
hibi adına tescili sağlanacak. Anlaşamazlar da iş mah
kemeye giderse, dava açılırsa, o takdirde «Mahke
mece verilecek hüküm uyarınca işlem yapılır» diyor. 
Yani mahkeme kararına bırakıyor sonunda. 

Hiçbir yenilik getirmiyor. Şu üstteki tedbirden 
başka hiçbir yenilik getirmiyor. Mahkeme ne yapa
cak?.. Mahkeme, işte gene eskiden beri, 1926 yılın
dan beri yürürlükte 'bulunan Medenî Kanun hüküm
lerini tatbik edecek. Davakşıldığı takdirde mahke
mede, o takdirde mahkeme davayı ele alacak, Mede
nî Kanunun 648, 649, 650, 651 inci maddeleri gere
ğince çözüme bağlayacak, çözecek ve hüküm vere
cek. Bu hüküm, gerekirse derecattan geçecek, kesin
leşecek ve taraflar bu hükme uymak zorunda kala
caklar. Şayet uymazsa; eğer mahkeme tecavüz eden 
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kısmın yıkılmasına karar verirse, o zaman arsasına 
tecavüz vuku bulan arsa sahibi bu ilamı alacak, ic
ra dairesine gidip icraya koyacak ve icra memuru 
gelip o tecavüz teşkil eden kısmı yıktıracak. Şayet 
mahkeme bunun aksine, tecavüz teşkil eden arsanın 
inşaat sahibi adına tesciline karar verecek olursa, o 
arsa inşaat sahibi adına tescil edilecek ve o depo edi
len para, mahkemenin eli altında o zaman arsa sahi
bine ödenmiş olacak. Yani, getirilmek istenen meka
nizma budur; Tasarı bir yenilik getirmiyor, gene işi 
mahkemeye bırakıyor, mahkeme de Medenî Kanu
nun gayri menkul hükümlerini uygulayacağına göre, 
burada hukuka ve merî Medenî Kanun hükümlerine 
aykırı hiçbir cihet bulunmamaktadır. 

Bu hususu izah etmek üzere söz almış bulunuyo
rum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

ABBAS GÖKÇE — (Kısa bir açıklama yapmak 
zorunda kaldım Sayın Başkan. 

BAİŞIKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, sayın arka

daşlar; 
Sayın Başkanımızın gerçekten çok munis ve iyi 

bir biçimde idare etmesinden ve tesamuhundan ya
rarlanarak, benden evvel söz alan arkadaşıma ce
vap vermek isterim; çünkü hiç mutat değildir soru
lardan sonra böyle aleyhe çıksın birisi uzun uzun ko
nuşmalar yapsın. Bu, hiç mutat değildi; ama Sayın 
Başkanımızın tesamuhuna ve müsamahasına, yine de 
hepimize yönelik olduğu için, teşekkür etmek istiyo
rum. 

Şimdi, Sayın Uyguner dediler ki, «Hiç bir yeni
lik getirmiyor.» Getirmiyorsa, niye getiriyorsunuz 
bunu? Getirmeyin, madem hiç bir şey getirmiyorsa, 
niye getiriyorsunuz buraya?.. Merak ederim; Sayın 
Konuşmacının arsasına birisi bu şekilde böyle taşma 
yapsaydı ve gidip mahkemeden elektriğini bağlatıp, 
belediye hizmetlerini yaptırsa idi, burada yorumu 
böyle mi olurdu? Rica ederim, çuvaldız ve iğne me
selesi; iğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batıra
lım. 

Hukuk düzenini, demin arz ettiğim gibi, altüst 
ediyor; altüst ediyor Medenî Kanunun 650 nci mad
desini. Yıllarca 650 ile ilgili davalar gördük, davalar 
çözümledik. Hüsnüniyet olmayan bir yerde, suiniyet
li olan kişiye niçin hukuk yardım etsin? Burada yar
dım ediyor, diyor ki; elektriğini bağla; hüsnüniyeti de 
yok, rıza göstermese de sen elektriğini bağla, gitsin 
tespit yaptırsın.. Tespit yaptırmasına hiç bir engel yok 

ki; niye bu Kanunda «Elektriğini bağla» keyfiyetini 
getiriyorsunuz. «Gidin tespit yaptırın» diyorsunuz?.. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ve mü
teakip maddeleri tespiti delailin ne biçimde yapılaca
ğını hükme bağlamıştır. Herkes gitsin kendisi yaptır
sın. Dava açılınca da dermeyan etsin, ortaya koysun, 
desin ki; benim masrafım bu kadardır. 

Suiniyeti ve kanuna aykırı davranışı Yüksek Ku
rulunuzun tasvip etmeyeceği inancındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin önergesine, gerek 

'Komisyon, gerek Hükümet Temsilcisi katılmamak
tadır. Bu nedenle dikkate alınıp, alınmaması hususu
nu oylarınıza sunacağım efendim. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un bir önergesi var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının İmar İskân Komis

yonunca 9.11.1982 gün, 1/12 sayılı raporla düzenle
nen 6 ncı maddesinin belediye ve mücavir alan sınır
ları içine taalluk eden, I/A-d alt bendinin 2 nolu 
fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

«Mahkemece yaptırılacak incelemede, taşkın in
şaatın komşu mülke tecavüz eden kısmının yıkılarak 
düzeltilmesi mümkün olmadığı veya aşırı masraf ve 
zararı gerektireceği tespit olunduğu takdirde, mahke
me taşkın inşaat sahibinin tecavüz edilen miktar ka
dar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayanın varsa 
diğer bütün zararları tutarını Devlet bankalarından 
birisine, tevdi etmesine karar verir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz bir önerge ile bu maddenin bu alt ben
dinin maddeden çıkartılması kabul edilmiştir. Oysa, 
Sayın Aksoy'un vermiş olduğu önerge ile zaten Ko
misyon bu metni aynen bu şekilde getirmiş bulunu
yor görebildiğim kadarıyla. Bir değişiklik yok Sayın 
Aksoy. 

ALÂEDDİN AKSOY — «Yıkılarak düzeltilmesi 
mümkün olmadığı» ibaresini koydum efendim. 

BAŞKAN — «Yıkılarak düzeltilmesinin aşırı za
rarı gerektireceği tespit olunduğu takdirde» denmiş, 
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siz «Mümkün olmadığı veya aşırı masraf..» demişsiniz. 
Yani, aşağı yukarı aynı ibareyi daha değişik yahut 
aynı anlamı daha değişik ibarelerle kullanmışsınız. 

ALÂEDlDlN AKSOY Biraz daha genişletilmiş 
vaziyette Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMtSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, dikkate alınmak üzere Komisyona verilmesini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un bu 
önergesinin dikkate alınması hususu için Komisyon 
kendisine tevdiini arzu etmektedir. 

Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSÎLCtSt 

ÜLKÜ SÖYLEM'EZOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

rı içinde kalarak inşa edilenler, hissedar muvafakati 
aranmaksızın tapu kötüğünün beyanlar hanesinde her 
yapı ve tesisi yapanının, tesisle bağlantısı kurularak 
maliki belirtilmek suretiyle 6/B-a maddede belirtilen 
cezalar alınarak ruhsat verilir. 

d) Hisseli gayri menkulü alırken yapılmış özel 
plan ve mukavele olmadan yapılmış; fakat ana gayri 
menkulün yüzölçümünün hisse oranına göre buluna
cak payının içinde kalacak şekilde inşa edilmiş olan
lardan hissedar muvafakati aranmaksızın tapu kü
tüğünün beyanlar hanesine gerekli ^erh verilmek su
retiyle 6/B-a maddede belirtilen cezalar alınarak ruh-> 
sat verilir. 

e) Kendi kadastral parsel içinde birden fazlç. 
inşa edilmiş yapı veya tesis bulunanlara 6/B-a madde
de belirtilen cezalar alınarak ruhsat verilir. 

f) Hisseli gayri menkuldeki özel ifraz planında 
belirlenen veya noter mukavelesinde belirtilen özel 
parsel sınırlarına riayet edilmeksizin yapılmış bulunan 
yapı ve tesislere adlî mercilerce ;özüm sağlandıktan 
sonra verilen karara uygun olarak mevcut yapı ve 
tesislere 6/B-a maddesinde 'belirtilen cezalar alına
rak ruhsat verilir. Adlî mercilerce çözüm sağlanınca* 
ya kadar bu gibi yerler her türlü belediye hizmetle
rinden faydalandırılır.» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir açıklama yapa-
cak mısınız efendim? 

ZEKİ YILDIRIM — Evet efendim. 
BAŞKAN — 5 dakikayı geçmeyecek bir açıkla

ma hakkı tanıyacağız efendim; çünkü çalışma süre
mizin bitmesine H dakika vardır Sayın Yıldırım. 
Lütfen bunun beş dakikasını kullanın. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Komisyon metninde de görüldüğü gibi, sadece İs
tanbul'da tespitli 70 bin hisseli parselde yapı ve yine 
Samsun ve benzeri belediyelerin İmar ve İskân Ba
kanlığına verdikleri raporlarda belirtildiği gibi, Yal-, 
nız Samsun'da 30 bin hisseli yerde, parselde yapı var. 

Simdi, bu oran Türkiye'de de böyledir. Yani İs-. 
tanbul'da 70 bin ise Samsun'da 30 bin ise, Türkiyenin 
diğer illerinde de oran böyledir. Çok büyük rakam-r 
lara ulaşan hisseli parseller vardır; buralarda da ya
pılmış yapılar vardır. 

Bu Tasarıyla bu yapılara ne getirdik? Hiçbir şey 
getirmedik arkadaşlar, hiçbir şey getirmedik. Bu ya-
pılarda zaten vatandaşlar oturuyor, şu veya bu yol
larla elektriğini, suyunu da almış ve geçmiş dönem
deki, 12 Eylül öncesi dönemdeki belediyeler altya-

BAlŞKAN — Hükümet katılıyorlar. 
Sayın Aksoy'un önergesinin dikkate alınması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim: Dikkate alın
masını kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, 
okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 

B/b fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 
«Her ölçekteki imar planlarına, imar planları böl

geleri amaç ve esaslarına, iskân dışı şartlarına aykı
rı olarak kadastral parsel üzerinde biıden fazla ka
çak yapı veya tesis yapılmış yerlerde: 

a) Kadastral parsel sınırları içinde özel ifraz 
planlarına göre fiilen teşekkül etmiş yol, yeşil saha, 
çocuk bahçesi okul yeri, cami yeri, otopark, meydan 
vesaire gibi kamu hizmetine ayrılmış yerler 221 Sayı
lı Kanundaki gibi, hissedar menfaatleri, belediye en
cümen kararı, il idare kurulu kararı, aranmaksızın 
resen tapuda bedelsiz olarak kamu hizmet amacına 
tahsis veya kamu yararına terk edilir. 

b) Kadastral parsel sınırı içinde özel ifraz plan
larına göre fiilen teşekkül etmiş parsellere altyapı 
hizmetleri (Yol, su, kanal, elektrik vesaire gibi) gö
türüldüğünde, iştirak 'bedelleri herhangi bir karar 
alınmasına lüzum kalmaksızın malik veya hissedar-
larca ödenir. 

c) Gayri menkulü alırken yapılmış özel plan ve 
noter mukavelelerinde öngörülen özel parsel sınırla-
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pı, yol hizmetlerini de götürmüş. Sorun nedir? Birin
ci sorun. Devlet bu yapılardan bina vergisi alamıyor. 
Sorun bu. Devlet, Milyarlarca lira bu yapılardan ver
gi alamıyor. 

ikincisi; belediye her türlü hizmeti verdiği halde, 
bu yapılara ruhsat veremediği için, yine belediyeler 
milyarlarca lira ruhsat ve iskân harcı alamıyor. 

Üçüncü olarak; milyonların üstünde vatandaşı
mız; evet evlerinde oturuyor; ama onlar da problem
lerinin çözülmesini istiyorlar; irtifak tesisi yapılsın, 
cins tashihi yapılsın, herkesin bina olarak cebinde 
mülkünün tapusu olsun istiyorlar. Vergi vermek de 
istiyorlar, ruhsat harcı vermek de istiyorlar ve de bi
nalarının tapusunu almak da istiyorlar. 

Biz Komisyon çalışmalarında bu konu üzerinde çok 
uğraştık. Tapu-Kadastro Genel Müdürünü davet et
tik. Hatta son zamanlarda (Komisyonun bu maddeyi 
çözmek için bir gayrete girdiğini de öğrendim. Bu 
madde Komisyondan çıktıktan sonra, Komisyon üye
lerimizden bir tanesinin ifadesine göre, ondan aldığım 
bilgiye göre, «Bu hisseli yerleri çözeceğiz» dendi; 
sevindim fakat şu anda gördüm ki, çözülen bir şey 
yok. 

Ben şahsen, kendi gayretimle bu tip yerler için 
böyle bir çözüm getirdim; çünkü Tasarıda bir çö
züm yok. Tasarıda aynen; «Hisseli arsa ve araziler 
üzerinde inşa edilen yapı ve tesislerin, bu alanlara 
ait ıslah imar planlan yapılıncaya kadar» denmekte
dir. 

Arkadaşlar; 
Bu, hayalden öteye hiçbir şey değildir. Türkiye'de 

ıslah imar planı yapmak... Bunu masa başında yapar
lar; planı da yapmak isterler. Planı nasıl yaparlar? 
Masa başında, yaparlar, yine buraları kurtaramazlar. 
Zaten yapmaları da mümkün değil. Türkiyenin yarı
sına yakın, yani mevcut ihtilaflı yapıların yansına ya
kını hisseli yerlerde. Neyin planını yapıyor? Bıraksın 
da bu Tasarıdaki plan yapmak fikrini savunan; bu 
yapılmış yapıların plana ihtiyacı yok, boş alanları 
planlasınlar da bundan sonra bu tip şeyler türemesin. 
Boş alanları planlayamayan bir kuruluş; ki bu Ba
kanlıktır, belediyelerin de katkısı vardır, yapılmış mil
yonlarca yapının, milyonlarca alanın ıslah imar plan
larını yapacak; vatandaş da bekleyecek ki, bu plan
lar yapılsın, ben tapumu alayım, Devlet de bekleye
cek ki, bu iş yapılsın ben vergimi alayım., işte bu ge
rekçeyle bu şekilde bir düzenleme getirdim. Takdir 
Yüce Heyetindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılıdrırn. 
Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesi bir 

hayli uzun, cevap verme süreniz uzayabilir. Oysa, 
çalışma süremizin bitimine beş dakika bir zaman kal
mıştır. Bir sonraki, daha doğrusu, Bütçe görüşmele
ri içinde tabiî bir öncelik tanınırsa görüşme imkâ
nı hâsıl olacaktır; ama daha sonr-dki bir birleşimde-
cevap vermeyi zannederim tercih edersiniz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Teşekkür 
ederiz efendim. 

BAŞKAN — Bunun dışında, yine iki tane de ay
rıca önerge var. Eğer lütfedip kabul buyurursanız, 
bunları da Komisyona verelim, o zaman birlikte ce
vabını da hazırlamış olursunuz, görüşmeler sonunda 
tabiî. Değil mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Yalnız Sa
yın Başkanım; önergeyi dikkate alınmak üzere mi 
Komisyona havale ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim; hayır. Cevap için,, 
yani diğer önergeler üzerinde şimdiden bir hazırlık 
içinde olunursa, bilahara daha rahatlıkla görüşme im
kânı olacaktır. 

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

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bir şey mi var efen

dim? 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, çok 

kısa ve önemli bir sorum var. önemli olduğu için arz 
edecektim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, müsaade eder mi
siniz?.. Yani bu önerge üzerinde mi efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ — Değil efendim. Bu mev
zu üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; biraz 

evvel de arz ettim; Saym Yıldırım günlerden beri bu 
konuda önergeler veriyor ve incelemeler yapmıştır, 
arkadaşımız bir şeyler ilave etmek için çırpınıyor. 

Bugün bize bir dosya geldi; Ankara Belediyesin
den, Ankara üyelerinden. Ben sormak isterim; aca
ba Bakanlık bu Kanunu hazırlarken, Ankara, İstan
bul ve İzmir belediyeleriyle teşriki mesai ettiler mi? 
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Komisyon bu belediyeleri çağırıp bunlardan görüş 
aldı mı? 

Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Hükümet, siz cevaplandıracaksınız. Lütfen 

bir cümle ile cevap veriniz efendim. Görüş alındı 
mı, alınmadı mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
İmar-İskân Bakanlığı her an bu belediyelerle işbir
liği ve birlikte çalışma içindedir. Onların bu konuda
ki bütün görüşleri, uygulamaları, dosyaları bize gel
mektedir Sayın Başkanım. Bu ilişkiler ve bilgi için 
de ayrıca özel olarak alınmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, müsaade eder mi
siniz? Şu anda ik küsur dakikamız var. Müsaade 
ederseniz Birleşimi kapatmak üzereyim. Zaten bu 
madde üzerinde daha değişik sorular bilahara gele
cektir, soru sorma hakkınız her zaman mevcuttur. 
Yani şu anda çok aceleyle soru sormanın ve çok ace
leyle bir cevap vermenin bir yarar sağlayacağı gö
rüşünde değilim. Daha sıhhatli soru sorma bakımın
dan, bir daha sonraki Birleşimde lütfedip sorarsa
nız memnun olurum efendim. 

Sayın üyeler... 
BEKİR SAMİ DAÇE — Bir cümleyle cevap ver

sinler vaki sualine. 
RECAİ DİNÇER — Efendim; soru sormayaca

ğım müsaade ederseniz. Bir usulü, aslında usul de de
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ğil, Meclisin bir tavsiyesi olarak bir cümle söyle
yeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 

RECAİ DİNÇER — Efendim; gördüğümüz gibi 
Sayın Arkadaşımız bir önerge veriyor; Komisyon 
aylarca çalıştı, Hükümet de katılmıyor; ama Arkada
şımızın önergesine çoğunlukla katılıyoruz ve çoğun
lukla da, ben şahsen anlamadığım konularda daima 
müstenkif kalmışımdır, yine Meclisin tutumu, dav
ranışı ve düşüncesi de bu merkezdedir, bu konu as
lında çok hassas bir konudur, kamuoyu bunu takip 
etmektedir. Ben istirham ediyorum; arada şimdi 
20-25 gün bir zamanları var. Komisyon bütün Mec
lisimizin üyelerinin fikirlerini aşağı yukarı aldılar ve 
önergelerin ışığı altında bize daha somut, Meclisi
mizi çok daha tatmin edecek bir sonuçla Bütçeden 
sonra buraya getirirlerse çok faydalı olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Din
çer. 

Sizinki bir öneridir; elbette Komisyon layık ol
duğu biçimde değerlendirecektir. 

Sayın üyeler; bilindiği üzere yarın Bütçe görüş
melerine başlanacaktır, Yüce Genel Kurulumuz almış 
olduğu kararla yarın saat 10.00 yerine, 14.00'te top
lanmayı kabul buyurmuşlardır. 

Şu anda çalışma süremiz dolmuştur. Bu bakımdan 
12 Kasım Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 

• • 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM 

11 Kasım 1982 Perşembe 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1.) — imar Mevzuatına ve Gecekondu Konunu-

na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygula
nacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (1/12) (S. Sayısı : 167 ve 167'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1982). 

(2.) — Kâzım Ergün Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) (Da
ğıtma 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 Tek
lifi ve Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonları raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 7 . 1982) 

(4.) — Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsun
lu, Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dı
şında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında 
Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından 
Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve. Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) (Dağıtma Tarihi : 23 . 8 . 1982) 

(5.) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tu
nus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi : 2 . 11 . 1982) 

(6.) — Cezaların İnfazından Sonraki Korunma
ya Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru. (1/486) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 
2 . 11 . 1982) 

(7.) — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/36) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

(8.) — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tari
hi : 2 . 11 . 1982) 

(9.) — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 11 . 1982) 

(10.) — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sa
yılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek 4876 sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma ve Malî İşler komisyonları raporları. 
(1/167) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1982) 

....>.. ...<.... 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 167'ye 1 inci Ek 

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 ) 

9 Kasım 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı «İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Ya
pı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının Uygulama Esasları başlıklı 5 inci maddesi 
Genel Kurul iradesi ile Komisyonumuza iade edilmişti. Bu madde üzerinde verilen bütün önergeler müzakere 
konusu yapılarak, madde Komisyonumuzca aşağıdaki şekilde yemden tanzim edilmiştir. Saygı ile arz olunur. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Uygulama Esasları : 

MAlDDE 5. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapı ve tesislerden : 
I - Aşağıda belirtilenler bu kanun kapsamı dışındadır. 
A) 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına gi

renler, 
B) Millî Savunma amaçları ile, Millî Savunma Bakanlığınca tahsisli veya tahsissiz olarak kullanılmakta 

olan arazi ve arsalar üzerine inşa edilenler, 
C) Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde inşa edi

lenler, 
D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa edilenler, 
E) Gayrî menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca kararlarının alınmasından sonra birinci sı

nıf eski eserlerin ve bunların koruma alanları içinde yapılmış olanlar, 

F) Taşkın koruma alanları ile su baskını, heyelan, kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve benzeri fiilî veya muh
temel afete maruz bölge kabul edilen yerlerde bulunanlar, 

G) 11.6.1972 tarih ve 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu ile 11.5.1953 tarih ve 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun kesin olarak yapı yasağı koyduğu hükümlere aykırı olanlarla, karayolları istim
lak sınırına ve 5 metrelik yaklaşma sınırına tecavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz eden kısımları, 

H) 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanununun ek 7 nci 
maddesine göre kıyı kenar çizgisinden itibaren 10 metrelik şeritte ve yine aynı Kanunun ek 7 nci ve 8 inci mad
desine ilişkin yönetmeliğin 1.06 maddesine göre tanımı ypılan kıyılarda toplu kullanıma açık olmayan özel ya
pı ve tesisler, 

î) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 14 
sayılı teknik ekinde belirtilen mania esaslarına uymayanlar, 
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II - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya ıslahları ile ilgili de
ğerlendirmeler ancak adıgeçen kuruluşların bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirilecekleri olumlu gö
rüşleri alındıktan sonra yapılır. İlgili kuruluşlar görüşlerini en geç 3 ay içinde bildirmek zorundadırlar. 

A) Sit bölgeleri ile diğer koruma alanları üzerinde sit kararının ilanından sonra sit kararına aykırı olarak 
yapılan yapı ve tesisler için Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun, 

B) 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla değişik 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre 
orman sınırları içinde inşa edilen yapı ve tesisler için, bilim ve fen bakımından buraların orman niteliğini kay
bettiği, toprak ve su rejimine zarar vermediği, orman bütünlüğünü bozmayan yerlerde inşa edildiği konusun
da Tarım ve Orman (Bakanlığının, 

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

D) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun yapı yasağı ile ilgili maddelerine aykırt 
bulunan yapı ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 

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

F) 1 inci, 2 nci, 3 üncü sınıf kıymetli tarım alanları içinde yapılan yapı ve tesisler için Tarım ve Orman 
Bakanlığının, 

9 Kasrm 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Uygulama Esasları başlıklı kısmındaki 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde saygıyla sunulmuştur. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

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

I. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde : 
A — Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda, 
a) Kendi parseli içinde yapılmıj olup da, sağlık kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bulunmayan, 

bahçeli nizamda ön cephe hattına en çok bir metreden fazla tecavüz etmeyen, 
İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe 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 derinliğine en fazla 5 metre ilave edilmiş ancak arka komşu sınıra 
çıkma ve balkon ucundan bir metreden az kalacak şekilde yaklaşmayan, 

İmar planı veya yönetmelikte getirilen kat nizamına aykırı olarak fazla yapılan 
Yapı ve tesislere ruhsat verilir. 
Ancak ruhsat verilirken imar planı veya yönetmeliklerle getirilen yapılanma şartlarına göre elde edilmesi 

gereken inşaat alanından en çok % 20'ye kadar fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat harcı alınır. 
% 20'nin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve tesislerden 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 malik

lerinden tahsil edilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 167'ye 1 inci ek) 
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b) İmar planlarında yol, yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, sportif tesisler, hastahane, kreş, dispanser, 
okul, resmî bina ve buna benzer kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlarda 4 yıllık imar programı dı
şında bulunan yerlerde inşa edilen yapı ve tesisler A-(a) alt bendindeki şartları haiz oldukları takdirde 
sahiplerinin muvafakati aranmaksızın 6785 sayılı İmar Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde ı;;j/.a 
«dilen 10 yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 5 yıllık geçici ruhsata bağlanır. Ancak, bu durumu.iki 
yapı ve tesislerden ruhsat harcı 5 kat olarak alınır. 

c) Her ölçekte onanlı imar planı bölgeleme esaslarına uygun olmayan ve (a) alt bendindeki şartları h;ı;/ 
«lan; 

Sanayi ve depolama bölgelerinde, tehlikeli madde depolama bölgeleri hariç, inşa edilmiş konut ve iL-arî 
yapı ve tesisle*', 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik yapı ve tesisler, 
Ticaret bölgelerinde konut, sanayî, 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 25(1, diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para cezası alınır. 
Turistik ve rekreasyon bölgelerinde turistik ve rekreatif amaçlar dışında inşa edilen yapı ve tesisi er 5 

kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlamı. Ancak kesin uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerektiği tak
dirde arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli ödenmez. Ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kütüğüne işle
nir. 

d) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve tesislerde; 
1. — Mal sahiplerinin yunanda belirtilen bütün şartları yerine getirecek şekilde ve 4 üncü maddede 

belirtilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen parsel sahipleri ile anlaştıklarını belgelemek şa.iıyia 
mulııaf azalarına karar verilir. Muhafazasına karar verilen bu yapı ve tesisler tapu işlemlerini tamamlamak 
kaydıyla (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirlenen esaslara göre ruhsata bağlanır. 

2. • •- Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taşkın inşaatın sahibi H.U.M.K. hükümleri uyarınca delille
rin tespiti için mahkemeye başvurabilir. Mahkemece yaptırılacak incelemede, taşkın inşaatın komşu r/ıdîle 
tecavüz eden kısmının yıkılarak düzeltilmesinin aşırı zararı gerektireceği tespit olunduğu takdirde mah7 eı ı;, 
taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen miktar kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayanın varsa diğer bü
tün zararları tutarını Devlet Bankalarından birisine, tevdi etmesine karar verir. 

Bu durumda taşkın inşaatın muhafazasına karar verilir ve Belediye hizmetlerinden geçici olarak yar; iri al
dırılır. 

Tarafların birbirine karşı dava hakları saklıdır. Ancak, tevdi edilen paranın tahsili dava hakkını düşürür. 
Tarafların davalaşması halinde, kesin hüküm uyarınca işlem yapılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler tapu 

kayıtlarına işlenir ve durumun belgelenmesi halinde taşkın inşaat (a), (b), (c) alt bentlerinde belirtilen esas
lara 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 is' An 

dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bulunan yapı ve tesisler 5 misli ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlan r. 
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 planlan ya

pılıncaya kadar, sağlık kurallarına uygun olmaları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen 
katılım paylarını ödemeleri şartıyla belediyelerince muhafazalarına karar verilir ve belediye hizmetlerinden 
geçici olarak yararlandırılır. 

İslah imar planı tasdik edilen alanlarda, bu alanları ıslah imar planlarına uygun hale getirebilmek amacıy
la Belediyeler maliklerin muvafakatini aramaksızın bu arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalıkları, kam.: ku
rum ve tüzelkişileri ile diğer gerçek ve tüzelkişilere ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden parsellere ayır-
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maya, hisseli veya müstakil olarak veya yeni doğan imar parseli içinde kalan yapı ve tesis sahiplerine ver
meye yetkilidir. Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yeni sahiplerine verilmesinde 'belediyelerce 
yüzde yirmibeşe kadar düzenleme ortaklık payı alınır. 

Düzenleme sonunda hissesine karşılık yeteri kadar yeri kalmayanların hisselerinin bedelini arsanın ken
disine verildiği yapı ve tesis sahibi hissedarların 6830 sayılı istimlak Kanunundaki usûl ve esaslara göre tes
pit edilen rayiç bedeli üzerinden ödemeleri zorunludur. 

Islah imar planı düzenlenmesi sonucu binası yıkılması gerekenlere, binası korunanlar ve kendilerine arsa 
verilenler yukarda'ki paragrafta öngörülen usullerle ödemede (bulunurlar. 

Bu bedelleri ödemeyenlerin binaları yıktırılır. Bu düzenlemeler için gerektiğinde kamulaştırma yoluna 
gidilir. 

Bütün bu düzenlemelerden sonra, bu alanlarda bu maddenin A/a,b,c,d ve B/a,c, alt bentlerinde bina ve 
tesisin durumuna uygun olanlarına göre işlem yapılır. 

c) Kıyı içermeyen alanlarda; 
1. Hazine, Belediye ve II Özel İdarelerine ait arsa ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu

lunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kullanılan yapılar haklarında yıkım kararı bulunsa dahi muha
fazalarına karar verilir ve haklarında 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi dışındaki hükümler 
uygulanır. Bu yapılar muhafaza edildikleri sürece sahipleri Maliye Bakanlığınca takdir edilecek bir kullan
ma bedeli öderler. 

775 sayılı Kanun gereğince kendilerine tapu verildiği takdirde arsa bedelini rayiç bedel üzerinden öderler. 
2. Gerçek kişilere, özel, tüzelkişilere ve yukardaki fıkrada sayılanların dışında kalan kamu tüzel kişile

rine ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılarla yukarıdaki fıkrada belirtilen yerlerde inşa edilen ve 
konut dışı amaçla kullanılan yapılardan; tespit süresi içinde üzerinde bulundukları arsa ve arazi sahibiyle 
anlaştığını belgeleyenlerin, bunlara ait ıslah imar planları yapılıncaya kadar muhafazalarına karar verilir, ve 
belediye hizmetlerinden yararlandırılır. 

Tespit süresi içinde üzerinde bulundukları arsa ve arazi sahibi ile anlaştığını belgelemeyenler için bu 
maddenin I - A - d/2 alt bendi ve I - B - b alt bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

II. - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 7 nci ve 8 inci 
maddeleri kapsamında bulunan alanlarda; 

A) Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda imar mevzuatına aykırı yapı ve tesisler hakkında il idare 
Kurulunca bu maddenin 1 inci fıkrasının (A) bendinin a, b, c, ve d alt bentlerinde yapı ve tesisin durumu 
ve konumu itibariyle ilgili olduğu alt bent, 

B) İskân dışı şartların uygulandığı alanlarda yapılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında bu mad
denin 1 inci fıkrasının (B) bendinin a, b, c alt bentlerinden yapı ve tesisin durumu ve konumu itibariyle il
gili olduğu alt bent hükümleri uygulanır. 

III. - Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere göre uygu
lama yapılan yerlerde; 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerine İnşa edilen mevzuata aykırı yapı ve tesisler için bu maddenin 1 inci 
fıkrasının (A) bendinin (a), (b), (c) alt bendleri hükümleri uygulanır. 

B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine tecavüz 
suretiyle inşa edilen yapı ve tesisler için bu maddenin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi ile (B) 
b&ndinin (b), (c) alt bendi hükümleri uygulanır. 
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