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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi ile; 
Gelir Bütçesi, kabul edildi. 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri onaylandı. 
Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlandıktan sonra tümü açık oya su
nuldu; ad okumak suretiyle yapılan açık oylama so

nucunda; 125 kabul oyu ile Tasarının Danışma Mec
lisince kabul edildiği bildirildi. 

8 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

M. Vefik KlTAPÇIGtL 
Başkan 

Bâşkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Bursa Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanun Tasarısı. (1/566) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.11.1982) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 6.11.1982) 

2. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı. (1/567) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1982) 
(Millî Eğitim (Esas), Sağlık ve Sosyal işler ve Büt
çe - Plan Komisyonlarına : 6.12.1982) 

3. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı. (1/568) (Baş* 

kanlığa geliş tarihi : 29.11.1982) (Adalet Komisyo
nuna : 6.12.1982) 

4. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 
sayılı Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/569) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1982) (Sağlık 
ve Sosyal işler (Esas) ve Bütçe - Plan Komisyonlarına : 
6.12.1982) 

5. 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı. (1/570) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1982) (Ma
lî işler Komisyonuna : 6.12.1982) 
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6. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/571) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1982) (D. M. Hesapla
rını tnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 6.12.1982) 

7. 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Adalet Bakanlığı Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/572) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1982) (D. M. 
Bütçe - Plan Komisyonuna : 6.12,1982) 

8. Fırat Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı. (1/573) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.12.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 6.12.1982) 

9. Ankara Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı. (1/574) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.12.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 6.12.1982) 

10. Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hak
kında 46 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 
uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/575) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.12.1982) (Millî Savunma, İçiş
ler ve Dışişleri (Esas) ve Bütçe ve Plan Komisyonları
na : 7.12.1982) 

Teklif 
11. Danışma Meclisi Üyesi Nurettin ÂYAN-

OÖLU ve 16 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/73) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.11.1982) (Bütçe - Plan Komisyonu
na : 6.12.1982) 

Tezkereler 
12. Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi. (3/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1982) 

13. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi. (Başkanlığa geliş tarihi : 
(30.11.1982) (3/491) (Anayasa ve Adalet Karma Ko
misyonuna : 6.12.1982) 

Rapor 
14. Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 

Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî İşler Komisyonları Raporları. 
(1/430) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 7.12.1982) 

»>-•«:« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYDI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır; 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANUK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney 

Kore ve Bangladeş'e resmî bir ziyarette bulunacak 

olan Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Baş

kanı Ktnan Evren'e, Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

— 567 — 

Orgeneral Nurettin Ersin'in vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/501) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci maddesinde yer 
alan «Sunuşlar» bölümünde tezkereler bulunmakta
dır; okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
12-26 Aralık 1982 tarihleri arasında Çin Halk 

Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Kore ve Bangladeş'e 
resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme ka
dar; Cumhurbaşkanlığına ve Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına en kıdemli Kuvvet Komutanı ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Üyesi olması nedeniyle, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve
kalet edecektir. 

Gereğini rica ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Paris'te yapılacak IV üncü Olağanüstü 

UNESCO Genel Konferansına katılacak Heyetimize 
Başkanlık etmek üzere Fransa'ya ve Türk işçi çocuk
larının eğitimi ile ilgili konularda Türk ve Alman yet
kilileriyle görüşmek üzere Almanya'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'a, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ali Bozer'in vdkillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/494) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Paris'te yapılacak IV üncü Olağanüstü UNES

CO Genel Konferansına Hükümetimizi temsilen ka
tılacak Heyetimize 26 - 27 Kasım 1982 tarihleri ara
sında Başkanlık etmek üzere Fransa'ya ve 29 Ka
sım - 1 Aralık 1982 tarihleri arasında da Türk İşçi 
çocuklarının eğitimi ile ilgili konularda Türk ve Al
man yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Al
manya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Hasan 
Sağlam'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığı-' 
na, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Türk işçilerinin sorunlarını görüşmek üze

re Federal Almanya'ya gidecek olan îmar ve İskân 
Bakanı Ahmet Samsunlu'ya, Köy İsteri ve Koopera
tifler Bakanı Münif Raif Güney'in vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/498) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Federal Almanya'da bulunan Türk işçilerinin so

runlarını görüşmek ve temaslarda bulunmak üzere, 
24 Kasım - 1 Aralık 1982 tarihleri arasında Hükü
metimizi temsilen Almanya'ya gidecek olan, İmar ve 
İskân Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'nun dönü
şüne kadar; tmar ve tskân Bakanlığına, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hü

kümetinin daveti üzerine Sovyetler Birliğine gidecek 
olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Devlet Ba
kanı İlhan Öztrak'm vekillik etmesinin uygun bulun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/499) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hüküme

tinin daveti üzerine, 27 Kasım - 3 Aralık 1982 tarih
leri arasında Hükümetimizi temsilen Sovyetler Birli
ğine gidecek olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'in 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Prof. Dr. İlhan öztrak'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
5. — Türkiye - Bulgaristan Turizm Karma Ko

misyonunun Sofya'da yapılacak 12 nci Dönem Top
lantısına katılmak üzere Bulgaristan'a gidecek olan 
Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'na, Genç
lik ve Spor Bakanı Vecdi Özgülün vekillik etmesi
nin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/500) 

'BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Bulgaristan Turizm Karma Komisyo

nunun 22 - 27 Kasım 1982 tarihleri arasında Sofya' 
da yapılacak 12 nci Dönem Toplantısına Hükümetti-
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mizi temsilen katılmak üzere Bulgaristan'a gidecek 
olan Kültür ve Turizm Bakanı îlhan Evlyaoğlu'nun 
dönüşüne kaldar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, 
Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi özgüFün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cum
huriyeti, Kore Cumhuriyeti, ve Bangladeş Halk Cum
huriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik 
Pasin'e, Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlunun 
vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/495) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

12 - 26 Aralık 198'2 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cum
huriyeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı 'Sermet Refik Pasin'in dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Adnan 
Başer Kafaoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Cum
huriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Bangladeş Halk Cum
huriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı îlter Türk
men'e, Devlet Bakanı îlhan Öztrak'ın vekillik etme
sinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/496) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

13 - '23 Aralık 1982 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhu
riyeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyetine gidecek 
olan Dışişleri! Bakanı îlter Türkmen'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. 

İlhan öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım^ 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Kuzey Atlantik Konseyinin Brüksel'de ya
pılacak olan 1982 Sonbahar Bakanlar Toplantısına 
katılmak üzere Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı tlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın 
vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/497) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Atlantik Konseyi'nin 9 - 10 Aralık 1982 

tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan 1982 Sonba
har Bakanlar Toplantısına katılmak üzere 7 - 1 1 Ara
lık 1982 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan 
Dışişleri Balkanı îlter Türkmen'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. îlhan 
Öztrak'ın vekillik ermesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş- olduğunu bilgilerinize suna
rına 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Harun Kar

tal, Arslan Tayfun özkök, Arslan Şener Yıldırım ve 
Ahmet Fazıl Ercüment özdemir haklarındaki dava 
dosyasının, tashihi karar talebi nedeniyle Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmek üzere iadesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/474) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) 10.11.1982 gün ve 19-301-14340 sayılı ya
zımız. 

b) Millî Savunma Bakanlığının 23.11.1982 gün 
ve 1982/3759-5 sayılı yazısı. 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çundan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numa
ralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına mahkûm 
edilen, Harun Kartal, Arslan Tayfun özkök, Arslan 
Şener Yıldırım ve Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir 
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haklarındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde 
gereği yapılmak üzere gönderilmişti. 

Millî Savunma Bakanlığının ilgi (b) yazısında, 
Arslan Tayfun Özkök ve Ahmet Fazıl Ercüment Öz-
demir Vekili Avukat Oktay Kök'ün dilekçesi ile 
«Tashihi Karara isteminde bulunduğundan, hüküm
lüler hakkındaki dava dosyasının Askerî Yargıtayca 
istendiği belirtilmektedir. 

Adı geçenlere ait dava dosyasının Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmek üzere, Başbakanlığa tevdi 
edilmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın üyeler, bu hususta gerekli işlem Başkanlık 

Divanınca yapılacaktır. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

1. — 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, 167'ye 1 inci Ek ve 
167'ye 2 nci Ek). (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler,. Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Malumları olduğu üzere, Bütçe görüşmelerinden 
önce Sıra Sayısı 167 olan «İmar Mevzuatına ve Ge
cekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve 
Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkındaki Kanun 
Tasarısı»ı nın görüşmeleri devam etmekte idi. Bugün 
bu görüşmelere kaldığı yerden devam olunacaktır. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının 5 inci maddesi 

üzerinde verilen önergeler tartışılmış, görüşülmüş 
ve bir kısmı dikkate alınmak üzere Komisyona sev-
kedikniş idi ve 5 inci madde bu önergelerle birlikte 

(1) 167 S. Sayılı Basmayan 1.11.1982 tarihli 8 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

167'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 11.11.1982 
tarihli 12 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

167'ye 2 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüksek bilgilerinizde olduğu üzere, on bir üye

den müteşekkil Komisyonumuzun üye sayısı, Sayın 
Süleyman Sırrı Kırcalı'nın istifası sonucu on'a düş
müştür. 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu 

Başkanı 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Malî İşler Komisyo
nunda Sayın Kırcalı'nın istifasiyle bir üyelik boşal
mış bulunmaktadır. Bu nedenle, üye seçimi yapıla-
mesini temin etme zımnında, bu akşama kadar Baş
kanlık Divanı Üyelerine, Malî İşler Komisyonunda 
görev almak isteyen arkadaşlarımızın başvurmalarını 
ittilaınıza arz ederim efendim. 

Komisyonda incelenmek suretiyle yeni bir metin 
oluşturularak huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 
Komisyonca hazırlanan metin sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır; okutuyorum efendim : 

Uygulama Esasları; 
MADDE 5. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit 

edilen yapı ve tesislerden : 
I - Aşağıda belirtilenler bu kanun kapsamı dışın

dadır : 

A) 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsa
mına girenler, 

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

C) Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu 
hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde in
şa edilenler, 

D) Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler
de inşa edilenler, 

E) Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunca kararlarının alınmasından sonra bi
rinci sınıf eski eserlerin ve bunların koruma alanları
nın içinde yapılmış olanlar, 

F) Taşkın koruma alanları ile su baskını, heye
lan, kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve benzeri fiilî veya 
muhtemel afete maruz bölge kabul edilen yerlerde 
bulunanlar, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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G) 11.6.1972 tarih ve 1593 sayılı Erişme Kont
rollü Karayolu Kanunu ile 11.5.1953 tarih ve 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun kesin olarak 
yapı yasağı koyduğu hükümlere aykırı olanlarla, ka
rayolları istimlâk sınırına ve 5 metrelik yaklaşma sı
nırına tecavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz eden 
kısımları, 

H) 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla deği
şik 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı imar Kanununun ek 
7 nci maddesine göre kıyı kenar çizgisinden itibaren 
10 metrelik şeritte ve yine aynı Kanunun ek 7 nci 
ve 8 inci maddesine ilişkin yönetmeliğin 1.06 mad
desine göre tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanıma 
açık olmayan özel yapı ve tesisler, 

İ) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onay
lanmış bulunan «Uluslararası Sivil Havacılık Anlaş
ması^ nın 14 sayılı teknik ekinde belirtilen mania 
esaslarına uymayanlar, 

J) Başvuru tarihinde en az bir katının tavanı teş
kil edilmemiş olan yapı ve tesisler. 

II. - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı ya
pı ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya ıslahları ile 
ilgili değerlendirmeler, ancak: 

A) Sit bölgeleri ile birinci sınıf eski eserlerin 
koruma alanları dışında kalan diğer koruma alanları 
üzerinde sit kararının ilanından sonra bu karara ay
kırı olarak yapılan yapı ve tesisler için Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun, 

B) 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla deği
şik 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa 
göre orman sınırları içinde inşa edilen yapı ve tesis
ler için, bilim ve fen bakımından buraların orman 
niteliğini kaybettiği, toprak ve su rejimine zarar ver
mediği, orman bütünlüğünü bozmayan yerlerde inşa 
edildiği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının, 

C) Sulama alanlarındaki yapı ve tesislerle ilgili 
olarak bunların sulama projesini engellemedikleri 
komşunda ilgisine göre Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının veya Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün, 

D) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun yapı yasağı ile ilgili maddeleri
ne aykırı bulunan yapı ve tesisler için Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının, 

E) Su kaynaklan ve koruma kuşaklarındaki ya
pı ve tesisler için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, 

Bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştire
cekleri olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır, il

gili kuruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde bildir
mek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasarının 5 inci mad
desini Komisyondan geldiği biçimle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, burada öner
gelerimiz var; lütfen bunları açıklayın. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 5 inci madde üzerinde 
bütün önergelerin görüşmeleri tamamlanmıştır, içtü
züğümüzün 78 inci maddesine göre de Komisyon ye
ni bir metin düzenlemiş, bazı önergeleri dikkate al
mış, bazı önergeleri de dikkate almamış olabilirler. 
içtüzükteki açıklığa göre Başkanlık bu gelen metni 
aynen oylayacaktır. Üzerinde bir görüşme açması 
mümkün değildir. Eğer oylarınız sonunda getirilen 
metin kabul edilmezse, o zaman önergeler tekrar iş
leme konulacaktır efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu konuda 
bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Bir şey söyleyemezsiniz; çünkü gö
rüşme açılması mümkün değil efendim. 

KAMER GENÇ — Usulle ilgili. 
BAŞKAN — Usul budur efendim. 
KAMER GENÇ — Bundan önceki uygulamala

rımız bu şekilde değil ama. 
BAŞKAN — Usul budur Sayın Genç, bunun dı

şında bir- usulümüz yoktur; cadece istisna Anayasa 
görüşmelerinde yine getirmiş olduğunuz değişiklikle 
yapılmıştır. 

Sayın üyeler 5 inci maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

6 nci maddeye geçiyoruz : 
6 nci maddede de, 5 inci maddede olduğu gibi 

önergeler Verilmiştir. Bu önergeler üzerinde gerekli 
müzakere yapılmıştır; ancak iki önerge üzerinde mü
zakere yapılmaksızın bu esnada Komisyon bunları 
da dikkate alınacağını beyan ile, Komisyona tevdii
ni istemiş ve yeni bir metin oluşturmuştur. Bu met
ni okutuyorum : 

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

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

ve sağlık kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bu
lunmayan, bahçeli nizamda ön cephe hattına en çok 
bir metreden, fazla tecavüz etmeyen, 
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İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe 
mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çık-
masız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan 
bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel 
sahibi ile bu şartı sağlayacak şekilde 'anlaşma yapı
lan, 

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

İmar planı veya yönetmelikte getirilen kat niza
mına aykırı olarak fazla yapılan. 

Yapı ve tesislere ruhsat verilir. 
Ancak, ruhsat verilirken imar planı veya yönet

meliklerle 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 te
sislerden ise ayrıca % 2Q'nin üstündeki beher met
rekare inşaat için adı geçen yapı ve tesisin arsasına 
Emlak Vergisine esas olmak üzere Emlak Vergi 
Dairesince tespit ve tayin edilen metrekare kıyme
tinin konutlarda % 10'u, diğer yapılarda % 15'i 
oranında para cezası alınır. Bu para cezaları, beher 
metrekare inşaat için konutlarda 2 000 TL.'den az 
10 000 TL.'den çok, diğer yapılarda 3 000 TL.'den 
az, 15 000 TL.'den çok olamaz. 

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

b) İmar planlarında yol, yeşil alan, otopark, ço
cuk bahçesi, spor tesisleri, hastane, kreş, dispanser, 
okul, resmî bina ve buna benzer kamu hizmet ve 
tesisleri için ayrılmış alanlarda 4 yıllık imar progra
mı dışında bulunan yerlerde inşa edilen yapı ve te
sisler (a) alt bendindeki şartları haiz oldukları takdir
de sahiplerinin muvafakati aranmaksızın 6785 sayılı 
tmar 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 ola
rak alınır. 

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

Tehlikeli madde depolama bölgeleri hariç olmak 
üzere sanayi ve depolama bölgelerinde inşa edilmiş 
konut ve ticarî yapı ve tesislerden, 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik 
yapı ve tesislerden, 

Tehlikeli madde depoları hariç olmak üzere, ti
caret bölgelerinde inşa edilmiş konut, sanayi, depo, 
turistik yapı ve tesislerden, 

Muhafazasına karar verilenleri, 5 kat ruhsat har
cı alınarak ruhsata bağlanır. Bu yapı ve tesislerden 
inşaat alanının beher metrekaresi için konutlarda 
250 TL. diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para ce
zası alınır. Turizm ve rekreasyon bölgelerinde turis
tik ve rekreatif amaçlar dışında inşa edilen yapı ve 
tesisler 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. 
Ancak kesin uygulama yapıldığında bir kamulaştır
ma gerektiği takdirde arsa bedeli dışında yapı ve te
sis bedeli ödenmez; ruhsat verilmeden önce bu hu
sus 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 tamamla
mak kaydıyla (a), (b), ve (c) alt bentlerinde belirle
nen esaslara göre ruhsata bağlanır. 

2. Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taş
kın inşaatın sahibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu hükümleri uyarınca delillerin tespiti için mah
kemeye başvurabilir. Mahkemece yaptırılacak ince
lemede, taşkın inşaatın komşu mülke tecavüz eden 
kısmının yıkılarak düzeltilmesinin mümkün olmadığı 
veya aşın zarar gerektireceği tespit olunduğu takdir
de mahkeme, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen 
miktar kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğraya
nın varsa diğer bütün zararları tutarını Devlet Ban
kalarından birine, tevdi etmesine karar verir. 

Bu durumda, taşkın inşaatın muhafazasına karar 
verilir. 

Tarafların dava hakları saklıdır. Ancak, tevdi edi
len paranın tahsili dava hakkını düşürür. _ 

Dava açılması halinde, kesin hüküm uyarınca 
işlem yapılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler tapu ka
yıtlarına işlenir ve durumun belgelenmesi halinde 
taşkın inşaat (a), (b), (c) alt bentlerinde belirtilen 
esaslara göre ruhsata bağlanır. 

B) imar planı bulunsun veya bulunmasın iskân 
dışı şartların uygulandığı alanlarda; 

a) Bu alanlarda kendi arsa ve arazisi üzerinde 
inşa edilmiş olup, fen ve sağlık kurallarına uygun 
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olan ve iskân dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bu
lunan yapı ve tesisler 5 kat ruhsat harcı alınarak 
ruhsata bağlanıl'. 

Ayrıca konut olarak kullanılan binalarda, iskân 
dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresi
nin üstündeki beher metrekare için 250 TL., diğer 
yapı ve tesislerde 400 TL. para cezası alınır. 

imar planı olup ta 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 ait ıslah imar planları 
yapılıncaya kadar, fen ve sağlık kurallarına uygun 
olmaları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
da öngörülen katılım paylarını ödemeleri şartıyla be
lediyelerince muhafazalarına karar verilir ve beledi
ye hizmetlerinden geçici olarak yararlandırılır. 

Islah imar planlarının yapılması ve tatbiki için 
yetersiz kalan, yapılaşma veya teknik nedenlerle uy
gulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama 
paftaları, yapıldığı tarihlerde tabi oldukları kanun
lardaki tespit, ilan ve itiraz usullerine uyularak ka
dastro veya tapulama müdürlüklerince yenilenir ve 
buna "göre tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler resen 
yapılır. 

Islah imar planı tasdik edilen alanlarda, bu alan
ları ıslah imar planlarına uygun hale getirebilmek 
amacıyla belediyeler, maliklerin muvafakatini ara
maksızın bu arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalık
ları, kamu kurum ve tüzelkişileri ile diğer gerçek tü
zelkişilere ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden 
parsellere ayırmaya, hisseli veya müstakil olarak ve
ya yeni doğan imar parseli içinde birden fazla yapı 
ve tesis kalsa dahi, kalan yapı ve tesis sahiplerine 
vermeye yetkilidir. Bu düzenlemeye tabi tutulan ara
zi ve arsaların yeni sahiplerine verilmesinde bunlar
dan belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan yerlerin 
düzenlemeden önceki mesahaların % 25'ine kadar 
düzenleme ortaklık payı alınır. 

Düzenleme sonunda hissesine karşılık hiç veya 
yeteri kadar yeri kalmayanların hisselerinin bedeli
ni, arsanın kendisine verildiği yapı ve tesis sahibi 
hissedarların, 6830 sayılı İstimlak Kanunundaki usul 
ve esaslara göre tespit edilen rayiç bedeli üzerinden 
ödemeleri zorunludur. Hisse ve yararlanma oranları
na göre yapılacak ödeme şekilleri ve şuyulandırma 
esasları imar ve iskân Bakanlığınca çıkarılacak yö
netmelikte belirlenir. 

Islah imar planı düzenlemesi sonucu binası yıkıl
ması gerekenlere, binası korunanlar ve kendilerine 

arsa verilenler yukarıdaki paragrafta öngörülen usul
lerle ödemede bulunurlar. 

Bu bedelleri ödemeyenler hakkında 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır; bu tür yapı ve tesisler belediye 
hizmetlerinden yararlandırılmazlar. Bu düzenlemeler 
için gerektiğinde kamulaştırma yoluna gidilir. 

Bütün bu düzenlemelerden sonra, bu alanlarda 
bu maddenin (A) bendinin (a), (b), (c) ve (d) ve (B) 
bendinin (a) ve <c) alt bentlerinde bina ve tesisin du
rumuna uygun olanlarına göre işlem yapılır. 

c) Kıyı içermeyen alanlarda; 
1. Hazine, belediye ve il özel idarelerine ait ar

sa ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kulla
nılan yapılar, haklarında yıkım karan bulunsa dahi, 
muhafazalarına karar verilir ve bunlar için 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi dışındaki 
hükümler uygulanır. Bu yapılar muhafaza edildikle
ri sürece sahipleri, Maliye Bakanlığınca takdir edile
cek bir kullanma bedelini, 775 sayılı Kanun gereğin
ce kendilerine tapu verildiği takdirde ise arsa bede
lini rayiç bedel üzerinden öderler. 

2. Gerçek kişilere, özel tüzelkişilere ve yukarıda 
sayılanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine ait ar
sa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılarla c) 1. alt 
bendinde belirtilen yerlerde inşa edilen ve konut dı
şı amaçla kullanılan yapılarda; tespit süresi içinde, 
üzerinde bulundukları arsa ve arazi sahibiyle anlaş
tığını belgeleyenlerin, bunlara ait ıslah imar planları 
yapılıncaya kadar muhafazalarına karar verilir ve 
diye hizmetlerinden yararlandırılmazlar. 

Tespit süresi içinde, üzerinde bulundukları arsa 
veya arazi sahibiyle anlaştığını belgelemeyenler hak
kında Medenî Kanunun ve diğer kanunların ilgili 
hükümleri uygulanır. Bu gibi yapı ve tesisler, bele
diye hizmetlerinden yararlandırılmazlar. 

Mahkemenin vereceği karara göre mülkiyete iliş
kin değişiklikler tapu kayıtlarına işlenir. Durumun 
belgelenmesi halinde de bu gibi yapı ve tesisler için 
bu maddenin I işaretli fıkrasının (A) bendinin (a), 
(b) ve (c) alt bentleriyle (B) bendinin (b) alt bendi 
hükümlerinden durumuna uygun olanına göre işlem 
yapılır. 

II. •> Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
olan ve 6785 sayılı imar 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 
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İdare Kurulunca bu maddenin I işaretli fıkrasının 
(A) bendinin (a), (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yapı 
ve tesisin durumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu 
alt bent, 

B) îskân dışı şartların uygulandığı alanlarda ya
pılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında bu 
maddenin I işaretli fıkrasının (B) bendinin (a), (b) 
ve (c) alt bentlerinden yapı ve tesisin durumu ve ko
numu itibariyle ilgili olduğu alt bent, 

Hükümleri uygulanır. 
III. - Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dı

şında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere 
göre uygulama yapılan yerlerde; 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerine inşa edilen 
mevzuata aykırı yapı ve tesisler için bu maddenin I 
işaretli fıkrasının (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bent
leri hükümleri uygulanır. 

B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve 
arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine teca
vüz suretiyle inşa edilen yapı ve tesisler için bu mad
denin I işaretli fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi 
ile (B) bendinin (b) ve (c) alt bendi hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Bayındırlık, Ulaştır
ma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
daha evvelki birleşimde görüşülen ve sunulan ve dik
kate alınması karar altına bağlanan önergeleri de bir
likte incelemek suretiyle 6 ncı maddeyi yeniden dü
zenlenmiş biçimiyle huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. Bu görüşmeler devam ederken verilen bütün 
önergeler tek tek tartışılmış ve karara bağlanmjştır; 
bir kısmı Genel Kurulun değerli oylarıyla reddedil
miş, yine bir kısmı Genel Kurulun değerli oylarıyla 
dikkate alınmıştır. Ancak, Birleşimin başında da ifa
de ettiğim üzere, sadece Sayın Yıldırım'ın bir öner
gesi, daha görüşülmeden Komisyonca dikkate alın
mış ve buna göre Komisyon da bu dikkate alınma 
keyfiyeti içinde bir değerlendirme yaparak huzuru
nuza yeni bir metin getirmiştir, içtüzüğümüzdeki 
açık hükme göre, bu maddeyi oylamak durumunda
yım. 

Ne var ki, Yüce Kurulun ıttılaına arz etmek, is
tediğim bir husus daha var: Bütün önergeler görü
şülüp karara bağlandıktan sonra, bugün yeni metne 
rağmen, bazı sayın üyelerin bu madde üzerinde yeni 
önerge verdikleri görülmüştür. Oysa 6 ncı madde 
üzerinde verilen bütün önergelerin görüşmeleri ta
mamlanmıştır ve Komisyon bu önergelerle birlikte, 
dikkate alınan önergelerle birlikte henüz görüşülmer 
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si tamamlanmayan iki önergeyi de kendisi dikkate 
alacağını beyan ile kabul etmiş ve yeni metin hazır
lanmıştır. Buna göre, İçtüzük hükümlerini uygula
mak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu metin doğrudan 
doğruya oylanacaktır. 

Sayın üyelerin affına sığınarak beyan ediyorum: 
Elimizde bulunan iki veya üç, ki zannederim birisi 
Sayın Erener'e aittir, keza ikincisi yine Sayın Ere-
ner'e % aittir ve bu arada Sayın Genc'in yine 6 ncı 
madde ile ilgili üç önergesi daha bulunmaktadır. Bu 
önergeleri Başkanlık Divanınca bir metin gelmiş ol
ması nedeniyle Genel Kurulda tartışmaya açmak im
kânı mümkün görülmemektedir. Ancak, getirilen me
tin yüce oylarınızla kabul edilmediği takdirde bu 
önergeleri de yeniden tartışmaya açmak mümkün 
olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
ABDÜLKADİR ERENER — Sayın Başkan mü

saade ederseniz usul hakkında iki dakikalık bir şey 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erener, usul hakkında ise söz 
vereceğim efendim. 

KAMER GENÇ — Ben de usul hakkında söz is
tiyorum. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usul hakkında 
ise söz vereceğim; ama ne olduğunu da lütfen belir
tin. 

Buyurun Sayın Erener. 
ABDÜLKADİR ERENER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Şimdi efendim, Sayın Başkanın buyurdukları gi

bi, Komisyon geçen celse her ne kadar verilen öner
gelerle beraber metni geri almış ise de; Komisyonun, 
hakkında önerge olmayan eski metin üzerinde resen 
kendiliğince yaptığı değişiklikler vardır. Bu değişik
likler bir müzakere mevzuu olmamıştır. Benim iki 
önergem de. bu değişiklik mevzuundadır. Eğer bun
lar nazara alınmazsa, o zaman gayri iradî, farkında 
olunmadan bir emrivaki yapılmış olacktır. Eğer eski 
metin gelse idi, ben bu önergelerin birini vermeye-
cektimj 

Bu itibrla, önergelerin müzakereye açılması icap 
eder. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erener. 
Sayın üyeler, içtüzüğümüzün 78 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında aynen şu ibare bulunmaktadır: 
«Komisyondan gelen metin, önergelerden önce oyla-
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nır.» Komisyondan gelen metnin daha evvel Genel 
Kurulun ıttılaına arz edilen metin olup olmaması 
hususu üzerinde bir açıklık yoktur. Komisyon, mev
cut önergelerden dikkate alınanları burada kendisi 
aksettirebileceği gibi, bazen aksettirmeme durumu 
da vardu'. 

Bu bakımdan bu, Yüce Genel Kurulca yeni bir 
metin olarak kabul edildiği takdirde, o zaman bu 
önergeler işleme konulabilir; yeni bir metin olarak 
kabul edilmediği takdirde, bu önergeler üzerinde bir 
işlem yapılması mümkün olmayacaktır. Bu bakım
dan, bu 6 ncı maddenin yeni bir metin olarak kabul 
edilip edilmemesi hususunda bir müzakere açmak 
gereği duyulmuştur. Eğer Yüce Genel • Kurulunuz 
yeni bir metin olarak kabul ederse, bu önergeleri de 
işleme koyacağım efendim. Kabul edilmediği takdir
de gelen 6 ncı madde aynen oylanacaktır. 

Bu bakımdan, Başkanlık Divanınız bir usul mü
zakeresi açmakta yarar görmektedir. Bunun yeni bir 
metin olarak kabul edilip edilmemesi hususunda söz 
isteyen üyemiz varsa lütfen söz verelim, bir müza
kere açalım, onun sonucuna göre karar verelim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, daha önce 
usul hakkında söz talebimiz vardı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç, hangi husus
ta olduğunu sarahaten söyleyin de... 

KAMER GENÇ — Sizin, Içltüzüğü uygulama 
biçiminiz hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Daha önce İçtüzüğümüzün 78 inci maddesinin 
uygulamasında görülen büyük sakıncaları Yüce Ku
rulunuz farketmiş ve bunu Anayasa oylaması sıra-

.sında geçici bir maddeyle değiştirmiştik. 
Şimdi 78 inci maddede kasdedilen, (Aynı zaman

da yeni metin midir, değil midir onu da belirtmek 
istiyorum) komisyonun önergeler doğrultusunda dü
zenlediği yeni bir metindir. O zaman bu önergeler 
dışında Komisyonun getirdiği birtakım yeni metinler 
de yeni metin olarak kabul edilmez oylanırsa, o za
man herhangi bir kanun tasarısının bir maddesi bu
rada müzakere edilir, ondan sonra komisyon onu 
bir önerge dikkate almak suretiyle geri alarak yep
yeni bir madde getirir,, o zaman Genel Kurulun ira
desi bir noktada pasifize edilmiş olur. 

Burada da şimdi Sayın Komisyonumuz, bir de
fa 6 ncı maddeyi biz kendisine iade etmeden, 5 inci 
maddeyi iade ettiğimiz halde, daha ilk aşamada, tut

tu beş ile altıyı yeniden düzenleyip getirdi, bir defa 
bu bizim İçtüzüğümüzde yeri olmayan bir davranış
tır. 

İkincisi, aşağı yukarı Bütçeden bir ay önceki bir 
Birlerimde müzakeresi yapılan ve bugün karşımıza 
2,5 sayfalık bir metin olarak gelen bir kanun maddesi 
hakkında çeşitli önergeler verilmiş; bu önergelerin 
bir kısmı Genel Kurulumuzca dikkate alınmak üze
re oylanmış; fakat Komisyon buna katılmamıştır. 
Şimdi burada oylaması yapılıyor, Sayın Başkanlık 
Divanınca, «Biz maddeyi oylayacağız, Genel Kurul 
dikkate alırsa, almazsa, ona göre hareket edeceğiz» 
diyor. 

Genel Kurulumuzun bir ay önce oylanıp da dik
kate alınması kabul edilen önergelerin mahiyeti hak
kında bilgisi yok .O zaman Sayın Başkanlık Divanı 
burada ya Anayasa oylamasındaki izlenen yolda oldu
ğu gibi, Genel Kurulca dikkate alınmak üzere Ko
misyona verilen önergeyi, Komisyon nazara alma
dığına göre, ya önerge sahibine bir açıklama yapma 
hakkını verip de Genel Kurulu aydınlatması veyahut-
ta Sayın Başkanın bu konuda Yüce Kurulu aydınla
tıp da hangi önerge dikkate alınmak üzere Genel Ku
rulca kabul edilmiştir ve niye Komisyon katılmamış
tır; hiç olmazsa gerekçesinin de Komisyon Raporun
da belirtilmesi lazımdır . 

Komisyon karşımıza kuru bir metin getirmiş, en 
mütehassıs bir insanın dahi, maddeler ve fıkralar, 
bentler, altbentler arasında irtibat kuramayacağı, çok 
muğlak bir metin getirilmiş. Burada oylanıyor. Bil
miyorum, yani bunun üzerinde o kadar çalışmama 
rağmen, getirilen bu maddeyi şu anıda 'Okumak sure
tiyle anladığımı da iddia edemem. Herhalde bütün 
arkadaşlarımız da bir maddeyi anlamadan oy ver
mek istemezler. 

Bu itibarla Sayın Başkanlık Divanı Tüzüğün 78 
inci maddedeki hükmünü bence biraz Anayasa gö
rüşmelerindeki gibi, yumuşatılmış şekliyle uygulayıp 
da bu Kanunun oylamasına bu yoldan giderse, ka
naatimizce burada daha isabetli bir kararın -temini
ne yardımcı olacak, bunu belirtmek için söz aldım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Başkanlık Divanı elde mevcut olan 

İçtüzüğün uygulayıcısı durumundadır, içtüzükte, baş
taki kabulde, gerekçesinde belki bazı hatalar yapıl
mış olabiMr; ancak ne var ki, bu madde değişmediği 
sürece, Başkanlık Divanının bir başka konuya kıya-
sen uygulama yapması İçtüzüğün bu amir hükmü 
karşısında mümkün değildir. 
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Anayasa görüşmelerinde bu sıkıntı hissedildiği 
için İçtüzükte bir değişiklik yapılmıştır ve ona göre 
işlem yapılmıştır. Oysa «Anayasa görüşmeslinde ol
duğu gibi» demek suretiyle, Başkanlık Divanının İç
tüzüğü kendiliğinden değiştirme yetkisi yoktur. İç
tüzüğün bu maddesi değiştiği takdirde, elbette mevcut 
değişikliğe göre bir işlem yapılacaktır. 

Sayın Gökçe, buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Bir aydan daha fazla bir süre evvel burada aynı 
Yasa üzerine eğildik, hepimiz çalıştık, çabaladık, Ya
sanın eksik yanlarımı gösterdik, önergeler verdik .San
ki bu önergeler verilmemiş, sanki burada o eksikllik-
ler hiç dile getirilmemiş gibi, Yüksek Komisyonumuz 
hey şeye kulaklarını tıkayarak yine bildiğini okumuş
tur, yîne eskisini olduğu gibi getirmiştir. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Eskisi olduğu gibi 
değil efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Olduğu gibi getirilmiştir. Al

tıncı maddenin (2) rakamıyla gösterilen bendinde, di
le getirdiğim feci durum, hâlâ muhafaza ediliyor, 
hâlâ komşunun arsası, mülkü komşuya peşkeş çeki
liyor. Belediye hizmetleri de götüreceğiz.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Yanlış. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
ABBAS GÖKÇE — İstirham ediyorum Yüksek 

Komisyondan, sözümü kesmesinler ve elimizde olma
dan Yüce Kurulunuza bu Kanunu reddettirme yolu
nu açmasınlar. Aksi halde çaremiz kalmayacak. Bu 
kadar milyonlarca vatandaş, buradan, bu Kanundan 
umut bekliyor; bu umut yolunu tıkamasınlar. 

Bir altıncı madde düzenleyip getirmişler, evlere 
şenlik; okuyun. Ne yapmışlar ne etmişler. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, lütfen getirilen mad
de değil de usul hakkında efendim. Yeni bir metin 
mi kabul ediyorsunuz bunu?.. 

ABBAS GÖKÇE — Arz edeceğim şu Sayın Baş
kan. Sadete geliyorum Sayın Başkan, usul hakkında. 
Şimdi siz 6 ncı maddenin tümünü oylayacaksınız gel
diği şekille. Kabul ettiğimiz yeri var, kalbul etmediği
miz yeri var; nasıl buna oy verebileceğiz?.. 

Yepyeni getirdikleri şeyler var, bunların müzake
reye açılması, burada tartışılması, bir karara bağlan
ması gerekir; yoksa bu yapılan hizmet değil. 

Heyetinizi saygıyla "selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ben, doğrudan doğruya Tüzükle 'İlgili, 78 inci 

maddeyle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Biz bu 
maddeyi müzakere ettiğimiz zaman, bu madde üzerin
de benim de o zaman iki tane önergem vardı. Şimdi 
ortada bu maddeyle ilgiili bir belirsizlik var. Haklı-
olarak Başkanımız, üzerinde önergeler verilmeyen 
ve Meclisin görüşü alındıktan sonra Komisyonun 
tekabbül edip de geri alıp yeniden bir metin hazırla
ması durumunda 78 inci madde açıktı, Komisyon
dan geldiği şekliyle oya sunulacaktı; ancak şimdi ha
fızamı yokluyorum da biz bunu doğrudan doğruya 
o zamanki Millet Meclisi Tüzüğünden aldık. Millet 
Meclisi Tüzüğünde şöyle bir hüküm vardı o zaman, 
şimdi hatırlayamıyorum maddeyi, zzannediyorum 
115 idi; yanılıyorsam bağışlayın. Orada, önergelerle 
birlikte madde komisyona geri verildiği takdirde, Ko
misyonda görüşüldükten sonra tekrar Genel Kurula 
madde geliyordu. Geldiği zaman da o zamanki Tüzük 
hükümlerine göre, önerge sahiplerinden bir tanesine 
beş dakikalık bir söz hakkı veriliyor. Bu görüş açık
landıktan sonra, önerge üzerinde doğrudan doğruya 
Meclisin görüşü alınıyordu. 

Şimdi buradan varmak istediğim sonuç şudur : 
Bir defa biz söz hakkını kaldırdık; fakat gerii alınma 
gerekçesinde doğrudan doğruya önergelerle birlikte 
geriye verilmesi, o zamanki Millet Meclisi İçtüzüğün
de yazılıydı. Şimdi Komisyon, önergeler verilmeyen 
bir metni geriye alıp da yeniden bir metin getirmesi 
tabiatıyla o zaman mevcut olan, müzakere ettiğimiz 
zaman mevcut olan bir 'espri ile ters düşmektedir. 

Demek ki, bu şekilde geriye alınan bir metnin 
mutlaka burada müzakere edilmesi şarttır ve yeniden 
arkadaşların bu hususta önerge vermeleri de haklı
dır. Eskiye döndüğümüz takdirde bunun gerekçesi 
eski Meclis Tüzüğünde yazılıdır. 

Bunu arz etmek istiyordum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bir ay evvel görüşmesini yaptığımız bu Kanunun 

bu maddesi, 2,5 sayfayı teşkil eden bir kısımla hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. Şöylece saydım, 108 
satır; 3 satır bir hükmü ifade etse 36 hüküm ihtiva 
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ediyor, 4 satır olsa 26 eder. Bu kadar anlayışlı kişi
lerden bir araya geldiğimize ben istifham koyuyo
rum. Çünkü, bir defa okunsun, 15 hüküm bir evvelki
leri kapsıyor, kapsamıyor; anlaması bir meseledir 
bunun. Bu Kanun, bu imar mevzuunda Anayasa gi
bi bir kanun. Bunun her maddesinin, her fıkrasının, 
her bendinin ayrı ayrı mütalaa edilerek bir evvelki 
kanunlarla karşılaştırılması lazım gelir kanaatinde
yim. Onun için maddenin tamamının oylamaya kon
masını uygun karşılamıyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın üyeler... 
AKİF ERGÎNAY — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, mü

saade edin. 
Sayın Erginay, usul hakkında mı?.. Başkanlık Di

vanının müsaade buyurursanız, size arz etmek istediği 
husus şudur : 

Bunun içtüzük hükümlerine göre uygulaması ya
pılacaktır. Ancak, bir tereddüt vardır; bunun gideril
mesi bakımından bir görüşme açılması zarureti his
sedilmiştir. Yeni bir metin olarak kabul edildiği tak
dirde; yani Komisyon dikkate alınsın veya alınmasın, 
önergelerin dışında görüşülmeyen bazı bent ve fıkra
ları da değiştirmek suretiyle huzurunuza getirdiği tak
dirde bunu yeni bir metin olarak kabul ediyorsanız, 
bunun üzerinde Genel Kurulun kararı gereklidir, gö
rüşme açılacaktır, diyorum. Eğer «değildir» denildi
ği takdirde, gelen metin oylanacaktır denilmektedir. 

Bu bakımdan Sayın Erginay; bu konuda mı efen
dim?... 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; gerçekten 

gelen metinde, bugüne kadar müzakeresi yapılmayan 
bazı fıkralar konulmuş bulunuyor; bu bir. 

İkincisi, hakikaten arkadaşlarımın da temas ettiği 
gibi, bu maddenin içinden çıkmaya imkân yok. Çe
şitli tarafları müspet, çeşitli tarafları menfî olarak 
gözüküyor. Ben, bir kısmını kabul, bir kısmını belki-
de reddedeceğim. 
- Bu itibarla hiçbir kanun tekniğine uymuyor bu 

madde. Lütfen Komisyon geri alsın, bunu yeniden 
düzenleyip getirsin. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, huzurunuza zaten 
Komisyonca hazırlanan yeni bir metin gelmiştir efen
dim; bunun üzerinde tartışıyoruz. 

Sayın Komisyonda bir cevap versinler; buyurun 
efendim. 

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

Konuyu çok net olarak, Tüzüğümüzün amir hü-
kümleri içinde almak durumunda olan Komisyonu
muz, bundan evvelki müzakereler sırasında bu mad
de ile alakalı olarak bize tevdi edilmiş olan 12 öner
geden birinin kesin kabul, 7'sinin dikkate alınması 
şeklindeki anlayıştan esinlenerek; hatırlanacağı üze
re o Oturumda geri kalan, henüz görüşülmesi ya
pılmamış olan üç önergeyi de, görüşülmesi yapılsa 
dahi Muhterem Genel Kurulun anlayışının Komis
yona dikkate alınması şeklindeki kararına peşinen 
ittiba etmek suretiyle o üç önergeyi de almayı tekab-
bul etmiş bulunmaktaydı ve bu sebeple yekûnen 12 
önergeyi Komisyonumuz başından sonuna kadar tet
kik etmiş ve bunlardan ifade edildiği gibi ve maalesef 
diyerek söylemek mecburiyetindeyim; usul hakkında 
görüşülürken, önergelerinin müdafaası sadedinde gö
rüşen veyahütta o yolda görüş bildiren arkadaşları
mızın görüşlerine karşıt cevabı vermek durumunda
yım. Çünkü ben de usul üzerinde söz aldığımı belirt
tim. Sayın Başkanlığın müsamahasına sığınarak söy
lemek isterim ki, bir kesin kabulle alakalı olan ka
rarınız hiç şüphesiz ki Komisyonumuz tarafından na
zarı itibara alınmıştır. 7 tane dikkate alınması la
zım gelen önergeden ve üç de Komisyonumuzca dik
kate alınmak üzere tekabbül edilmiş olan önergeden 
sekiz tanesi dikkate alınmış ve maddenin gerekli fık
ralarında bu önergelere yer verilmiştir. Üç tanesi dik
kate alınamamıştır. 

Takdir buyurursunuz ki, bir Genel Kurul - Ko
misyon ilişkisinin, çalışması içinde bulunmaktayız. 
Yüksek kararlarınızla bize intikal etmiş olan bu 11 
önergeden ancak 8'ini dikkate aldığımızı beyan et
mek durumundayız ve İçtüzüğümüzün vermiş oldu
ğu çalışma prosedürü içinde de 78'inci maddeye göre 
de oylanmasını istemekteyiz. 

Yüksek Kurulunuz maddeyi tümüyle oylamadığr 
takdirde, kabul etmediği takdirde bu 11-12 önerge 
maddenin, biraz evvel bir sayın üyemizin belirttikleri 
gibi, 30 - 3'5 fıkradan ibaret olan fıkralarını değiştir
meye mütedair olacaktır. Bunları 35 maddeye ayır
mak şeklindeki bir anlayışa bu İhtisas Komisyonunuz 
katılamamıştır. 35 maddeye bölmek suretiyle yapmak 
şekli, bir kanun yapma şeklidir; ama bu önergelerden 
parçalayarak bir kısmını kabul etmek, bir kısmını ka-
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bul etmemek şeklindeki bir anlayış da kanunun, ba
şından sonuna kadar bağlantısının kopmak suretiyle 
ortaya çıkarmak şeklindeki bir teknik güçlük çıkar
maktadır. 

Arkadaşımın ifade ettiği, kendilerinin önergeleri
nin nazarı itibara alınmadığı şeklindeki ve bilhassa 
Sayın Gökçe'nin belirttikleri maddede bir cümleyi 
düzeltmek mecburiyetindeyim; «Üstelik belediye hiz
metlerinden yararlandırıyorlar» dediler; üstelik bele
diye hizmetlerinden yararlandırılmıyorlar. Kendileri
nin verdikleri önergenin ışığından hareket ederek Ko
misyonumuz... 

ABBAS GÖKÇE — Önergede «çıkarılsın» denil
miştir; asla, hiçbir ilgisi yok. 

. BAŞKAN — Sayın Gökçe, lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE (TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Efendim, 
faydalanılmıştır diyorum; katılırlar, katılmazlar. Ben 
saibırla dinledim, kendileri de aynı şekilde.., 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, usul hakkındadır; lüt
fen önergelere neden katıldığı, neden katılmadığı hu
susunu değil de... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Usul hak
kında konuşuldu Sayın Başkanım. Usul hakkında ko
nuşulurken, verilmiş olan önergede, «üstelik belediye 
hizmetlerinden yararlandırılıyor» denildi, Tabiî metin 
okunur ise, üstelik belediye hizmetlerinden yararlan
dırılmıyorlar. Bu anlaşılacaktır. Tabiî ikisi arasında 
çok fark var. «Üstelik» tabirinin altını çizerek ko
nuştuk karşılıklı olarak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin, lütfen. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Bu sebeple 
Komisyonunuz bu maddeyi 35 - 40 maddeye bölmek 
şeklindeki bir anlayışa ta başından beri katılmadığı 
için ve maddemizin içinde de İmar - İskân Bakanlığı
nın çıkaracağı bir yönetmeliğe bıraktığı hususlar ol
duğu için, maddeyi tüm olarak İçtüzüğün 78 inci mad
desi gereğince oylanması ricasında bulunmaktadır. . 

İmar Kanununun siklöt merkezini teşkil eden 5 
linçi ve 6 ncı maddelerdir, diğer maddeler çerçeve 
maddeleri şeklindedir. Bundaki ısrarımız, Kanunun 
uygulaması ile alakalı olan bir anlayışın ifadesidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın üyeler; 
Mevcut usul hakkındaki görüşmelerin dışında, 

yine usul hakkında konuşan, Sayın Komisyon, ge
tirdikleri metnin yeni bir metin olmadığını, dikkate 
alınan önergelerin incelenmesi sonucunda bazılarının 
yansıdığını, bazılarının da metin içine yansımadığını 
beyan etmişlerdir. Buna göre Komisyon, yeni bir 
metin hazırlamadığı iddiasındadır. Bu bakımdan bi
raz evvel görüşmeye açmış olduğumuz husus üze
rinde ayrıca tartışmayı gerektirir bir konu kalma
dığı görüşündeyim. Yüce oylarınıza başvuracağım efen
dim. 

Komisyon, metninin yeni bir metin olmadığını, 
bazı önergelerin dikkate alındığını, bazılarının alın
madığını beyan etmiştir. Buna göre İçtüzüğümüzün 
78 inci maddesinde de, «Komisyondan gelen metin» 
denmek suretiyle önergelerin ışığı altında inceleme ya
pılıp yapılamayacağı ile birlikte, dikkate alınıp alın
maması hususunu da yine Komisyonun kendi irade
sine bırakmıştır. Bazılarını dikkate almadı diye her
hangi bir tarizde bulunmamız da tabiî mümkün de
ğildir; alabilecektir, almayacaktır içtüzüğümüz gereği. 

Sayın Uyguner, usul hakkında mı efendim?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Redaksiyon bakımın
dan 2 tane hata var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, onu bilahara hal
ledelim efendim. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, 78 inci maddenin 

uygulanması konusunda kısa bir açıklama yapmak 
mümkün mü?.. Her ne kadar usul tartışmasını bitir
diniz ama... 

BAŞKAN — Kısa bir açıklama yapalım efendim. 
Sayın Tan, bir kanun tasarısı veya teklifi görü

şülmekte iken bir madde üzerinde çeşitli önergeler 
verilecektir. Bunlar öncelikle Genel Kurulun oylama
sı sonunda ya dikkate alınacaktır veya reddolacaktır. 
Dikkate alınan önergeler komisyona iade edilecek
tir, gönderilecektir; maddenin yeniden düzenlenmesi 
için. Bu madde düzenlenmesi içinde komisyon, dik
kate alınması gerekli olduğu hususunda oya sunulup 
karar altına alınan önergelerin kesinlikle madde içi
ne derç edileceği hususunda bir kararı yoktur. Da
ha açik bir deyimle, isterse bunları madde içine ala
bilecektir, istemediği takdirde almayacaktır. «Uymak 
zorunda değildir» demek suretiyle içtüzüğümüz, dik
kate alınması gerekli olan önergelerin uyulup uyul
maması keyfiyetini Komisyonun biraz,da takdirine 
bırakmıştır. 
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Burada yapılan işlem de budur. 6 ncı madde üze
rinde verilmiş olan ve dikkate alınan önergeler Ko
misyona gönderilmiştir; Komisyon biraz evvel Yüce 
Huzurunuzda bunlardan yedi tanesini dikkate aldığı
nı; yani madde içine dercettiğini, yeniden düzenleme 
yaptığını, oysa bir kısım önergeleri de madde içine 
yeniden almadığını beyan ile maddeyi bu şekilde dü
zelterek huzurunuza getirdiğini arz etmiştir. 

Bunun dışında bir şey var mı efendim?.. 

TURGUT TAN — Affedersiniz... 
BAŞKAN — Yoksa bu konuda kendi yorumunu

za göre siz mi açıklama yapacaktınız? 
TURGUT TAN — Evet efendim, ben açıklama 

yapacaktım. 
BAŞKAN — Affedersiniz, ben yanlış anladım. 

Ben Başkanlık Divanından bir yorum istiyorsunuz 
zannettim. Eğer kendi yorumunuzu yapacaksanız bu
yurunuz efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, izin verir
seniz düşüncemi küçük bir örnekle anlatmak istiyo
rum. 

3 fıkralık bir maddenin sözkonusu olduğunu dü
şünelim; 6 ncı madde yerine. Birinci fıkrası konusun
da önergeler dikkate alınsın ve madde Komisyona ia
de edilsin. Komisyon dikkate alınan önergeleri ka
bul ederek maddeyi Genel Kurula getirirken, üzerin
de hiç önerge verilmemiş olan ikinci fıkrasında deği
şiklik yaparak getirmiştir. Bu takdirde benim kanım
ca 78 inci maddenin uygulanmasına imkân yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, nitekim biraz evvel Baş
kanlık Divanı olarak biz de, burada bir tereddüdü
müz olduğunu, açıklamıştık. Gönderilen madde için
de (Deminden beri zaten bunun müzakeresini ya
pıp da konuyu ışığa götürmek istiyoruz.) eğer öner
gelerin dışında, üzerinde hiç tartışma yapılmayan bir 
fıkrayı, bir bendi de Komisyon düzeltmişse bu yeni 
bir metin midir? Bunu Yüce Genel Kurul karara 
bağlamalıdır diyoruz. Eğer, «Evet, bu yeni bir me
tindir» denilirse, o zaman gelen önergeler işleme ko
nulacaktır dedim. Biraz evvel de bunu zannederim 
Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz ettim. 

Bu bakımdan sayın üyeler; tartışmayı bir nok
tada bağlamak gereklidir. Komisyondan huzurunuza 
gelen 6 ncı maddede, önergeler dışında, daha evvel 
göndermiş oldukları madde düzenlemesinin dışında 
bazı fıkra ve bentlerin değiştirildiği ifade edilmiştir. 
Bu suretle bunu yeni bir metin olarak kabul ettiği
niz takdirde, önergeleri işleme sokacağım efendim; 
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kabul etmediğiniz takdirde, 6 ncı maddeyi geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunacağım. 

Bu bakımdan oylarınıza sunuyorum efendim; 
6 ncı maddeyi yeni bir metin olarak kabul edenler... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KAN VEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sekiz tane öner
ge var Sayın Başkan, elbette yeni metin olacak. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Seçkin, müsaade ederseniz konu şudur : 
Diyorlar ki; «önergelerin dışında da, eski met

nin dışına taşılarak yeni bir düzenleme getirilmiştir; 
yani üzerinde hiç önerge olmayan bir fıkrada da ye
niden düzeltme vardır, bunun üzerinde görüşme açıl
mamıştır. Bu bakımdan verilen önergelerin işleme ko
nulması gereklidir.» diyor Yüce Genel Kurul. Mesele 
budur efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRA, İMAR VE İSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI HAYRI SEÇKİN — Say n Başkan; Genel 
Kurulun kararına hürmetkarız. Yalnız hukukî pro
sedür itibariyle 25 - 30 fıkradan oluşan bir madde
nin 12 tane önergeyle değişen yeni bir metnini el
bette ki, Komisyonunuz yeni metin olarak takdim 
etmiştir. Mana ve medlulünü değiştirdik... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, üenel Kurulun oyu 
şudur : Burada 6 ncı madde geri çekildiği zaman, 
önergelerle birlikte verildiği zaman, önergelerin dı
şında hiç önergeye taalluk etmeyen bazı fıkralar da, 
bazı bentler de değiştirilmiştir. Bu nedenle bu, hu
zuru yeni gelmiş bir madde gibi Genel Kurulca ka
bul edildi. Bu bakımdan önergeler işleme konacaktır 
efendim. \ 

Yeni önergeleri sırasına göre okutacağım ve ona 
göre tartışma açacağız. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 
6 ncı maddesinin I/A - a alt bendinin altıncı parag
rafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Ancak ruhsat verilirken imar planı veya yönet

meliklerle getirilen yapılanma şartlarına göre elde 
edilmesi gereken inşaat alanından 10 metrekare ka
dar fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat 
harcı alnır. Bunun üzerinde fazlalığı bulunan yapı 
ve tesislerden ise bu miktarın üzerindeki beher met
rekare inşaat için...» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Yeni dağıtılan 6 ncı maddede şöyle deniyor : 
«Ancak, ruhsat verilirken imar planı veya yö

netmelikle getirilen yapılanma şartlarına göre elde 
edilmesi gereken inşaat alanından en çok % 20'ye 
kadar fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat 
alınır.» 

Şimdi, bir inşaat düşününüz ki, 1 000 metrekare
dir; bunun % 20'si olan 200 metrekare bedava in
şaat alanı kazanacaktır. Bir inşaat düşününüz ki, 
100 metrekaredir; bunun % 20'si 20 metrekaredir. 
Mademki vatandaşlara birtakım fedakârlıkta bulunu
yoruz, onda da eşitlik olması lazım. Büyük yapı sa
hiplerine daha fazla imkân, küçük yapı sahiplerine 
hiç imkân tanımamak bence adaletsizlik olur. Benini 
amacım şu : 

5 metre arka bahçe mesafesine yanaşmış, 1 met
re ön bahçe mesafesinden kazanmış 5 - 1 0 katlı bir 
yapı düşünün. Bu yapı sahibinin en azından kazana
cağı 1 000 - 2 000 metrekarelik bir alandır. Bu 2 000 
metrekarenin % 20'si olan 400 metrekareyi bedava 
veriyorsunuz buna; öte tarafta başını sokmak için 
50 - 60 metrekarelik bir yapı yapan vatandaşa da 
% 20 tanıyorsunuz. Ben yüzde değil de miktar ola
rak getirdim; yani herkese 10 metrekarelik bir cezaî 
muafiyet tanıyalım, *10 metrekare dışındaki yapılar 
için de eşit bir bedel ödetme zorunluluğu altında 
bırakalım. Benim önergem budur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

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 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Hayır Efen
dim, katılmıyoruz. 

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

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in mevcut metindeki 

vaki değişikliği ihtiva eden önergesine gerek Komis
yon, gerek Hükümet katılmamaktadır efendim. 

önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; sayın Genc'in bir önergesi daha var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan imar Affı Yasa Tasarısının 

6 ncı maddesinin II/B bendinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«B) İmar planlarının kapsamı dışındaki sürekli 

oturma biçiminde kullanılagelen köy ve kasabaların 
toplu yerleşmeleri (meskûn alanları) içinde en az 15 
metrelik ve köy ve kasabaların toplu yerleşme yerleri 
dışında kalan yerlerde ise 50 metrelik kuşak içinde 
bulunmayan alanlarda yapılan mevzuata aykırı yapı 
ve tesisler hakkında bu maddenin I/B işaretli bendi
nin (a), (b) ve (c) alt bentlerinin yapı ve tesisin du
rumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu alt bent...» 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Benim bu önergem tamamen kıyılarla ilgilidir. Ko

misyonumuz getirdiği metinde, ister şehir içinde ol
sun, ister dağ başındaki deniz kıyısında... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Dağ başında deniz 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı lütfen efendim. 
KAMER GENÇ — Kıyılarda yapılan yapılarda 

deniz kenarındaki mesafesini 10 metre tutmuşlardır. 
Şimdi, eskiden 1605 sayılı Kanunun ek 7 ve 8 inci 

maddesinde; şehirlerde ve kırsal kesimde deniz kıyı
sından 10 metreden aşağı olmamak üzere yapılama 
yasağı getirmişti ve bu 10 metreden sonra kaç met
reye kadar yapı yapılamayacağının takdir hakkını da 
idareye bırakmıştı, idare, bu ek 7 nci ve 8 inci mad
delere ilişkin yönetmeliğin 108 inci maddesinde; şe
hirlerde imar planı varsa, imar planı ile getirilen uzak
lık esas alınıyordu, imar planı deniz kıyısına kadar -
yapı yapma serbestisi getirmişse, ona o serbestiyi ta
nıyordu. İmar planında hüküm yoksa, toplu yerleşme 
yerlerinde, köy yerleşme alanları içinde kalan yer
lerde deniz kıyısındaki mesafeyi 30 metreye çıkarmış
tı; yani 30 metrelik bir şerit içinde yapılama yasağı 
getirmişti. Köy yerleşme alanı dışında kalan yerlerde 
ise, deniz kıyısından 100 metre uzaklık içinde yapı 
yapma yasağını getirmiştir. 

Şimdi, benim getirdiğim önerge şu : Diyorum ki, 
bu yönetmelikle getirilen toplu yerleşme yerlerindeki 
30 metreyi 15 metreye, kırsal kesimdeki; yani toplu 
yerleşme dışındaki yerlerdeki deniz kıyısındaki me
safeyi de 50 metreye çıkaral'm. Şimdi, Sayın Komis
yonumuzun getirdiği bu metne göre, biz bu kıyılar
daki kaçak yapılmış yapıları affedersek, artık bun-
dan sonra tasarruf edecek bir kıyımız kalmaz. 
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Şimdi düşünün; bir vatandaş denizin kıyısından 
10 metre mesafede bir yere getirmiş yapış nı yapmış. 
Şimdi, onun arkasındaki adam yapmamışsa bugüne 
kadar yapısını; siz ona serbest ediyorsunuz da, arka
sındaki adama yasaklayacak mısınız?.. O vatandaş da 
gelecek yapısını yapacak ve böylece bu Kanunun yü
rürlüğe girmesi ile artık memleketimizdeki bütün kı
yıların elden gideceğine inanıyorum. Komisyonumu
zun da herhalde buna katılması lazım, yoksa 10 met
relik alan içinde yapılan yapıyı bu Kanunla affede
cek, arkasından da daha henüz yapısını yapmamış bir 
arsa sahibine nasıl yasak getirecektir?.. Zaten, bunun 
uygulaması da imkânsız olacaktır. Benim önergemin 
amacı şu : 

Köy yerleşik alanlarında eskiden 30 metrelik şerit 
içinde yapı yapma yasağı vardı, ben bunun meskûn 
alanlar içinde 15 metre, köy yerleşik alanı dşında 
da 50 metre olmasını istiyorum. Hiç olmazsa bugün 
Kemer'de, Side'de, Güney Akdeniz kıyısındaki kıyı
larımızı koruyalım sayın arkadaşlarım. Yani, ileriye 
devredebileceğimiz çok önemli' bir servettir bu kıyıla
rımız. 

Zaten, daha önce Genel Kurulca dikkate alınması 
kabul edilen bir önergemizde bu hususlar kabul edil
mişti. Komisyonumuz bu önergeye katılmamış ve ka
tılmadığı en önemli önerge de bu. 

Bu itibarla biz önergelerin mahiyetinin yeniden 
açıklanmasında ısrar ettik. Bu itibarla, eğer kıyıları
mızın korunmasını istiyorsak, gelecek nesillere ger
çekten yararlanılabilecek bir kıyı devretmek istiyor
sak, bu önergemizin kabul edilmesi zorunludur. Tak
dir Yüce Kurulunuza aittir. 

Sayglar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon; Sayın Genc'in önergesine katı

lıyor musunuz efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — Cevap vere
bilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim; neden ka
tılmadığınızı açıklayabilirsiniz. 

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

Tabiî, bazı arkadaşlarımız tarafından haklı olarak 
belirtildiği üzere, Anayasadan sonra kamuoyunu ve 
Türk Milletini çok ilgilendiren bir Tasarı olmak do

lay sıyla Genel Kurulun göstermiş bulunduğu hassasi
yete hürmet etmemek mümkün değil. Yalnız, muhte
rem arkadaşımın, kanun tekniğinin tartışılmasıyla il
gili olan hususlarda bazı çelişkilere düştüğüne cevap 
olarak işaret etmek mecburiyetinde kaldığım için üz
günüm. 

Konu, biraz evvel Genel Kurulunuzun kabul et
miş bulunduğu 5 inci madde ile alakalıdır. 5 inci 
maddede hangi yerlerin af kapsamı d-şında olacağını 
yüce reyleriniz izhar etmiştir; ama 6 ncı madde ile 
alakalı bu konuşma sırasında muhterem arkadaşım, 
kendilerinin 5 inci madde ile alakalı olan değişiklik 
önergelerine atıf yapmak suretiyle burada hiç olmaz
sa «köy» tabirini, «köy sahilleri» tabirini kullanmak 
suretiyle konuya biraz başka anlamlar verdirilebile-
cek bir portre çizdirmek istemişlerdir. Ancak Komis
yonunuz, Sayın Arkadaşımızın bu 5 inci maddedeki 
hassasiyet göstermiş bulunduğu kıyı yağması ile 
alakal olan önergesini çok dikkatle incelemiş ve ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinden ısrarla tasrihini isteyerek, 
konunun açıklanması yoluna gitmiştir. 

Üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim ki, «70 
kotu eş yüksekliği eğrisinden...» 

KAMER GENÇ — O sıfır efendim, yanlış oku
nuyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — Ben sizirf sı-
f rınızı bilemem beyefendi, 70 yazıyor. 

KAMER GENÇ — O sıfır... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — Ben öner
geyi okuyorum. «70 kotu eş yüksekliği eğrisinden...» 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun, 
karşılıklı konuşma olmasın. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, benim öner
gem o değil; yani konu ile ilgili konuşsun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — O zaman 
zatı âlinizle kuliste ayrıca görüşelim, birbirimizi tat
min ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, müsaade buyurun 
efendim; lütfen karşılıklı konuşma olmas n efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — «100 metre
lik kuşak içinde» denildiği zaman ilgili bakanlık, tek-
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nik arkadaşlar bana, Adana'dan itibaren Torosların 
eteğine kadar hepsinin kıyı sayılacağını, hatta bir baş
ka arkadaşım geçenlerde, istanbul'da Boğaz Köprü
sünün irtifaının 64 olduğunu, bunu nirengi tuttuğu
nuz zaman İstanbul'un civarındaki binaların kaçak 
ise yıkılması gerekeceğini; o sebeple bu önergeyi na
zarı itibare alp almamak bakımından aynı konula
rı ben Komisyonuma intikal ettirdim, dikkate ala
bilmek imkânını bulamadık, arkadaşım 6 ncı madde
de bu sefer başka ifadelerle, başka cümlelerle 5 inci 
maddenin bu fıkrasını tekrar buraya getirmiş bulun
maktalar. Biz Komisyon olarak, bu konunun Yüce 
Kurulda karara bağlandığı kanaatindeyiz. 6 ncı mad
dede hiçbir yeri yoktur. Esasen, bizim 10 metrelik 
şeridimiz, bizim tarafımızdan icat edilmiş bir şerit de
ğildir. Bugünkü yönetmelikler, 10 metre ile 100 metre 
arasında bir şerit içinde yasaklama getirilebileceğini 
amir bulunmaktadır. Komisyonunuz en müsamahalı 
olan hududu almış ve amacı da binaların yıkılma
ması olduğuna göre, 9 metre değil de 10 metre olsun, 
demiştir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, yanlış an

lama oldu efendim. Benim önergemi yanlış açıkla
dılar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun efen
dim. Siz konuşmanızı yaptınız. Komisyon da kendi 
görüşünü açıkladı; bir sataşma sözkonusu değil efen
dim. 

Sayın Hükümet; Sayn Genc'in önergesine katılı
yor musunuz efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

Bu konu, Yüce Kurulca oylanarak kabul edilmiş 
olan 5 inci maddenin (H) bendinde esaslara bağlan
mıştır. Orada halledilmiş olduğuna göre, 6 ncı mad
deye bu şekilde bir girinti, uygulama yönünden çok 
büyük sıkıntılar yaratacaktır ve meselenin içinden 
çıkmak mümkün olmayacaktır. 

O sebeple katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, o değil; 

ama ne ise... 
BAŞKAN — Say n Genç, müsaade buyurun efen

dim; önergenizi oylatacağız. Hükümet ve Komisyon, 
bunun 5 inci maddede çözüme kavuşturul duğunu, ye
ri olmadığını beyan ediyor; müsaade buyurun efen
dim. 

• Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Komisyon 
I ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın Genc'in önerge-
1 sinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner-
I genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
I Sayın üyeler; Sayın Genc'in bir önergesi daha var, 
I okutuyorum efendim. 

I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan imar Affı Yasa Tasarısının 
I 6 ncı maddesinin I/B-C altbendinin son cümlesinin 
I aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ©derim. 

Kamer GENÇ 

I «Bu yapı sahiplerine 775 sayılı Kanun gereğince 
I tapuları verilir ve kendilerinden arsaların rayiç be-
I deli üzerinden değer alınır.» 
I BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 
I mısınız efendim?. 
I KAMER GENÇ — Evet efendim. 
I BAŞKAN — Buyurunuz. 
I KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye-
I 1er; 
I Şimdi, bundan önceki bir önergemiz üzerinde böy-
I le Hükümet ve Komisyon olayı saptırırsa, hiç biz 
I burada doğru konuyu anlatamayız yani. Şimdi bi-
I zim... 
I BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, o önerge bitti 
I efendim, lütfen... 

KAMER GENÇ — Efendim, bitti; ama bir usul 
I meselesi bu da. Şimdi, bizim verdiğimiz önerge, bu-
I rada kabul edilen 5 inci maddenin (H) fıkrasıyla hiç 
I ilgisi olmayan bir (konuda; nitekim, 5 inci maddede 
I kapsam dışı bırakılan bazı yapıların 6 ncı maddede 
j nasıl çözümleneceğini kurala bağlıyor ve bizim ver-
I diğimiz önerge de o paraleldeydi. > 
I Sayın üyeler; 
| Benim burada verdiğim önergede kastettiğim me-
I sele şudur : Şimdi, bu İmar Affı Tasarısıyla aslında 
I çözümlenmesi gereken gecekondulara bir çözüm ge-
I tirmemiştir. Yani ne yapmıştır?.. Madde okunduğu 
I takdirde, denilmektedir 'ki; «Bu gecekonduların mu-
I hafazalarına karar verilir ve ileride 775 sayılı Ka-
I nun gereğince bunlara eğer tapu verirse, arsanın ra-
I yiç bedeli tahsil edilir ve bu süre içinde de Maliye 
I Bakanlığınca tespit edilen birtakım kiralar alınır», 
I şeklinde bu maddede bir hükme yer verilmiştir. Şim-
I di, bilmiyorum, herhalde Sayın Hükümetimizin ve 
I Komisyonumuzun teşkilatı çok geniştir herhalde; 
I Türkiye'nin her tarafındaki gecekonduları hemen bu 
| yasa yürürlüğe girer girmez tespit edecekler; hangi 
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kıstasa göre ayda kira alacaklarını da merak ediyo- i 
rum< 

Benim önergemde'ki amacım; diyoruz ki, idare
ye bir görev verelim; artık 775 sayılı Kanun 1966 
yılında çıkmıştır, bu Kanunun gecekonduların halli 
konusunda geniş kuralları vardır, bu kurallar uygu
lansın ve gecekondu sorunu da bir çözüme ulaştı
rılsın. Aslında, bizim imar affını getirmekteki ama
cımızın da bu olması lazımdı. Af, devletin vatanda
şına karşı bir atıfeti ve bir bağışlaımaisıdır. Atıfeti ve 
bağışlamayı mu'htaç kişilere değil de, böyle muhtaç 
olmayan kişilere, kıyılarda saraylar yapan kişilere 
verirseniz, o zaman bu atıfet ve bağışlamanın bir an
lamı kalmaz, işte, reddedilen önergemiz bunu kıs
men kıyılarda önlüyordu. Hiç olmazsa burada da 
bir ihtiyaç sahibi olan, yani sosyal amaçlı olan ge
cekondu problemini bu maddede çözümleydim. 

Sayın Sözcü başlangıçta bu maddeyi müzakere 
ederken, bunun daha ziyade faikir fukaranın prob
lemine çözüm getirdiği iddiasında bulundular. Ka- I 
nun Tasarısını incelediğimiz zaman, maalesef fakir, 
fukaranın hiç bir probleminin bu Kanun Tasarısın- I 
da çözümlenmediği, bilakis onun problem olarak öy- I 
le bırakıldığı; ama öte tarafta büyük yapı sahipleri
ne, işte kendilerinin de belirttikleri gibi, adres ver
mek gerekirse, Boğazdaki yalılara büyük ferahlık ge
tirdiği inancındayım. Hatta bana bir ımektup gelmiş, I 
vatandaşın birisi bana, «Balkın Sayın Genç, siz İmar I 
affını konuşurken, Boğazda falanca adam 50 met- I 
rekare yalısını genişletti» diyor. Mektup burada, I 
masamın üzerinde ve «Fotoğraflarını da çekip gön- I 
dermiştir» diyor. I 

Sayın arkadaşlar; I 
'Bir toplumda sosyal meseleleri önce halletmemiz I 

gerekir. Sosyal meseleyi de, Türkiye'deki bundan I 
önceki hükümetler konut politikasını gecekondu ya- I 
pimi süresiyle halletmişlerdir. Gecekondular fiilî bir 
durumdur. Bu fiilî duruma çözüm getirebilmek için, I 
bu Yasa Tasarısıyla öncelikle gecekondu meselesi- I 
ni halletmemiz gerekirken, Sayın Komisyonumuz ge- I 
tirdiği Tasarıda, «Hazine, belediye ve il özel idare
lere ait arsa ve arazilerle devletin hüküm ve tasar- I 
rufu altında bulunan yerlerde inşa edilen ve konut I 
olaraik kullanılan yapılar, haklarında yıkım kararı I 
bulunsa dahi muhafazalarına karar verilir» diyor. I 
Ne zamana kadar muhafaza edilecek?.. Kimden... I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-
KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRt SEÇKİN — Devam 
edin, devam edin... | 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

KAMER GENÇ — Evet, devam edelim... «Ve 
bunlar için 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci 
maddesi hükümleri uygulanmaz» diyor. 1966 yılında 
775 sayılı Kanun getirilence bütün gecekonduları 
affetti ve 18 inci maddede de şöyle bir hüküm ko
nuldu, denildi ki; «Bundan sonra yapılacak bütün ge
cekondular, sahiplerinin muvafakatına bakılmaksızın 
yıktırılır» Şimdi, o maddeye ters bir hüküm getiriyor
sunuz; kanun veya devlet ciddiyetiyle ne derece bağ
daştığını da bilmiyorum. Ondan sonra, «Bu yapılar 
sahiplerince muhafaza edildikleri sürece, Maliye Ba
kanlığınca takdir edilecek kullanma bedelini öder
ler» diyor. Bunu kim ve nasıl tespit edecek?.. Tür
kiye'de kaç tane gecekondu var?.. Sırf İstanbul bele
diye hudutları içinde 200 veya 130 bin civarında, 
kesin bilmiyorum; ama tahminen bu civarlarda ge
cekondu var, hangi değerle bunlardan bir para ala
caksınız? Hiç olmazsa şu cümleyi kaldırmak lazım 
bu maddede; Devlete de bir görev olarak bunu ve
rip, bu gecekondu meselesini de hiç olmazsa bu Ka
nunda çözelim, fakir fukaranın da hiç olmazsa çı
kan bir kanunda faydası olsun. 

Benim önergemin amacı budur, saygılar sunarım. 

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 
BAŞKAN VEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Katılmıyo
ruz efendim. Müsaade ederseniz bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRt SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyon adına cevap vermek mecburiyetim ya
nında, Yüce Kurulu sık sık işgal etmekten mütevellit 
üzüntümü belirtmek istemekteyim. Şu anlamda ki, 
Komisyon adına değil, şahsım adına bu özrü yapar
ken, sebebini belirtmek mecburiyetindeyim. 

Muayyen bir yaşa gelmiş, muayyen kademeler
de Devlete hizmetini sürdürmüş olan bir insan ola
rak hasbelkader bugün «Fakir, fukara» tabiriyle 15 
milyon insanın ilgilendiğinden bahsedilen bir anlayı
şın içindeki bir kanunun, tasarı olarak Yüce Kuru
lunuzda görüşülürken sözcülüğünü yaparken, bazı 
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maddelerini şu veyahutta bu şekilde eleştiriye tabi 
tutma sırasında, «Boğazlardaki veyahutta- falanca yer
deki apartmanları,.villaları, 'kâşaneleri muhafaza eder
ken, fakir fukaranın gecekondusuna müsamaha etmi
yorsunuz» şekindeki anlayışı, başka maddelerdeki 
görüşme, içini dökme fırsatını bulamadan müteakip 
maddelerde intikal ettirmek suretiyle buraya getiril
mesi ahvalini, ben Yüce Kurulun kanun yapma an
layışı içindeki, içinde bulunduğumuz dönemle ilgili 
anlayışın çerçevesi içinde; yoksa Allah selamet ver
sin, muhterem arkadaşım bundan sonraki demokra
tik düzen içinde 'bu konuşmaları yapabileceği vasat 
ve kürsüleri çok rahat olarak bulacaktır; ama, ba
şında söylediğim gibi, yaşamın ve geçirdiğim de
neylerin neticesi olarak bu kürsünün bu dönemde bu 
konuşmalara rriüsaade etmediğine işaret etmek sure
tiyle, sizin huzurunuzu işgal ettiğim için özür dile
mekteyim. 

Arkadaşım, «Gecekondu» tabirini kullanmak su
retiyle, gelen Tasanda bazı hususlarda gecekondu
da oturanların himaye edilmediğini belirtmek iste
mekteler. Himaye edilmek, acaba tapu verilmek mi
dir?. Devletin, özel idarenin, belediyenin, şahsın, tü
zelkişinin arsasına gelip gecekondu yapacaksınız; 
evet, bir kanun çıkarken, müsaade edelim, tapuyu 
verelim... 

Tabiî, bu anlayışa gelmeyen bir komisyon, bir 
yavaş anlamayla bunların muhafazasına karar ver
miş, belediye hizmetlerinden yararlandırılmasına mü
saade etmiş, bu arada Devlete vazife vermiş; «Şu, 
şu, şu hususları yerine getireceksiniz ve şu yasala
rın gereği olan hususlar yerine geldikten sonra be
dellerini almak suretiyle tapularını vereceksiniz.» de
miş, 

Konuyu bu kadar basite irca ettiğiniz zaman, 
apartman yahutta gecekondu şeklindeki bir ayrıma 
gitmeden, konuyu, geçmiş dönemlerde yapılmış olan 
kaçak inşaatların mümkün olduğu kadar Devlet hay
siyetiyle bağdaşacak şekilde yasallaşması şeklinde 
anlamakta fayda vardır. Komisyonumuz teklife ka
tılmamaktadır. 

Savgılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Hükümet; Sayın Genc'in önergesine katı

lıyor musunuz efendim? 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; izin 
verirseniz kısa bir açıklamada bulunmak ve Yüce 
Meclisi bazı konularda bilgi sahibi kılmak istiyorum. 

i Görüşülmekte olan tasarı, «Hazine, belediye ve 
il özel idarelerine ait arsa ve arazilerle Devletin 

I hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa 
edilen ve konut olarak kullanılan yapılar, hakların
da yıkım kararı bulunsa dahi, muhafazalarına karar 
verilir ve bunlar için 775 sayılı Gecekondu Kanunu
nun 18 inci maddesi dışındaki hükümler uygulanır.» 
diyor. Çünkü, 1966 yılında yürürlüğe girmiş olan Ge
cekondu Kanunu, o tarihe kadar yapılmış olan ve 
kendi tarifini de getirmiş olduğu gecekonduların 
belli süreler içerisinde tespit edileceğini, bunlardan 
ıslah edilebileceklerin ıslah bölgeleri içine alınacağı
nı, ıslah planları yapılacağını ve de bir aileye bir 
konut imkânı içerisinde tapulamaya doğru gidilece
ğini ifade etmektedir ve bu hükümle Kanunun bu 
uygulama imkânları, Kanunun çıktığı tarihteki tüm 
gecekondular için getirilmektedir. Ceffelkalem hepsi 
için tapu getirilmesi söz konusu değildir Sayın Baş
kanım. Çünkü, bu alanlarda 10 tane, 20 tane gece
konduya sahip olanlara rastlanmıştır, bu alanlarda 
bu işi yapıp satanlara rastlanmıştır, bu alanlarda, 
yaptıkları gecekonduları yüzlerce aileye kiraya veren
lere rastlanmıştır. O nedenle, bu bir tespit, bu bir 
planlama ve sonunda bir konut hakkının ve bir ko
nut imkânının, korunabileceklere verilmesi konusu-
duF ve bu sebeple getirilmiş olan düzenleme gerçeğe 
uygundur, hakka uygundur. 

O sebeple, verilen önergeye katılmamız mümkün 
değildir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met Sayın Genc'in önergesine katılmadıklarını beyan 
ettiler. Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınması 

I hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim. 

TÜLAY ÖNEY —» Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; eğer kabilse 

bir ufak soru sormak istiyorum, izin verirseniz. 

I BAŞKAN — Komisyondan mı efendim? 
TÜLAY ÖNEY — 6 ncı maddenin fıkralarından 

biriyle ilgili çok iyi anlaşılmayan bir durum olduğu 
I için, önergelere oy verme hususunda bu sorunun ce

vabını almak ihtiyacını hissettim. Bu, hatta özel bir 
soru, özel bir rica. Bütçe - Plan Komisyonu olarak 
bu tasarının görüşülmesi sırasında Genel Kuruldan 

I izinli olarak yukarıda Bütçeye devam etmekteydik 

584 — 



Danışma Meclisi B : 27 

ve tasarının buraya kadar yapılan görüşmelerinde 
maalesef biz hiçbir zaman bulunamadık. Bu, eğer 
bize bir miktar tolerans tanımanızı haklı çıkaracaksa, 
soru sormama izin vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru sormaya izin veri
lecektir. Ancak,, müsaade ederseniz bu önergelerden 
evvel değil de, sonra. 

TÜLAY ÖNEY — Zamanı önemli değil efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. Bu madde üzerinde Komis
yondan bir soru sorulacaksa, o zaman söz verece
ğim efendim, Sayın Erener'in önergelerini okutayım, 
ondan sonra. 

Sayın Erener'in önergelerini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı layihanın ikin

ci ek kısmındaki dördüncü sayfada yer alan (c) ben
di altındaki 2 numaralı bendin, «Tespit süresi için
de» ibaresiyle başlayan üç satırlık fıkrasının kaldırı
larak, onun yerine aşağıdaki fıkraların konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

«Arsa veya arazi sahipleriyle anlaştıklarım belge-
lemeyenler veya arsa veya arazi sahipleriyle temas 
imkânı bulamayanlar, arsa veya arazinin bedelin-' 
mahallen bilirkişi marifetiyle ve delil tespiti suretiyle 
tespit ettirmek için Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir sene içerisinde mahkemeye baş
vurmuş olmaya ve mahkemece tespit edilecek bedeli 
millî bir bankaya ve arsa veya arazi sahibi namına 
tevdi etmeye mecburdurlar. 

Mahkemelerde ve Yargıtayda bu gibi tespit iş
lerine umumî ve adlî tatilde dahi ve duruşmasız ola
rak bakılır. 

Gerek tespit gün ve saati ve gerekse tespit ra
poru Türkiye'deki adresi bilinen arsa veya arazi sa
hiplerine de tebliğ edilir. 

Tarafların bu kararları tebliğden itibaren bir haf
ta içerisinde temyiz hakları vardır. 

Bankaya tevdi edilen paranın arsa veya arazi sa
hiplerince alınması temyiz hakkına müessir değildir. 
Hakikî bedel, katileşen tespit raporundaki bedeldir. 

Mahkemece yapılan tespite razı olmayan arsa ve
ya arazi sahiplerinin Kanunu Medeniye göre dava 
hakları mahfuzdur ve bu hak bankadaki paranın 
alınmaması şartına bağlıdır.» 

Abdülkadir ERENER 
BAŞKAN — Sayın Erener; bir açıklama yapa

cak mısınız efendim? 
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ABDÜLKADİR ERENER — Muvafık görür
seniz öbür teklifim de okunsun, birbiriyle çok ala
kalıdır ve tek konuşmayla izah edeyim. 

BAŞKAN — İki önergenin tek önerge olarak 
mütalaa edilmesini istiyorsunuz efendim. 

ABDÜLKADİR ERENER — Mümkünse. 
BAŞKAN — Olur efendim, hayhay, okutalım. 
Sayın Erener'in aynı konuyla ilgili bir önergesi 

daha var, birlikte mütalaa edilmesini istiyorlar, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
167 sıra sayılı Layihanın ek 2 kısmında yer alan 

dördüncü sayfadaki (c) bendinin altındaki 2 numa
ralı bent içerisindeki fıkraların en sonuna aşağıdaki 
fıkranın ilavesini arz ve teklif ederim. 

«Başvurma süresi içerisinde alakalı makamlara 
başvurmayan veya başvurmakla beraber müddeti içe
risinde arsa veya arazi sahipleri ile anlaşmayan veya 
anlaşamadığı yahut onlarla temas ve irtibat kurama
dığı takdirde bedel tespiti için mahkemeye müracaat 
etmeyen veya müracaat ettiği halde delil tespiti mua
melesini takip ve intaç etmeyen veya mahkemece tes
pit edilen bedeli derhal arsa veya arazi sahibi namına 
millî bir bankaya tevdi etmeyen bina veya tesis sa
hiplerinin bina veya tesisleri hiçbir tebliğe lüzum ol
maksızın valilik veya kaymakamlıkça derhal yıktırılır.» 

Abdülkadir ERENER 
BAŞKAN — Sayın Erener; buyurun efendim. 
ABDÜLKADİR ERENER — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 
Gerek değiştirilmesini ve gerekse ilavesini istediğim 

fıkra ile ileride kendisini gösterecek olan ağır ve te
lafisi imkânsız mahzurların ve hukukî vahametlerin 
şimdiden önlenmesi mevzuuna dikkatleri çekmek 
istedim. 

Malumdur ki, medenî ve hukukî münasebetler ze
mininde aslolan niza ve ihtilaf değil, rıza ve mu
vafakattir. Anlaşma ve uzlaşma imkânlarının kalma
dığı hallerdedir ki, istemeyerek dava ve ihtilaf yolla
rına sürüklenmek zarurî olur. Bu itibarladır ki, her 
şeyden evvel anlaşma ve uzlaşma imkânlarını aramak, 
riza ve muvafakat zeminini açık tutmak ve böylece 
kısa yoldan meseleleri ve müşkülleri halletmek du
rurken her türlü anlaşma yollarını tıkayarak insanoğul-
larına her an ve zamanda dava yollarını ve mahkeme 
kapılarını göstermek çıkar yol değildir, bu iş hiçbir 
zaman kanunu şiarı olmamıştır ve böyle bir hal, tak
dir buyurulur ki hiçbir yerde ve hiçbir zaman hukuk 
için bir zafer veya bir ideal sayılmamıştır. 
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Değiştirilmesini istediğim fıkrada, «... arsa veya 
arazi sahipleri ile anlaştığını belgelemeyenler hakkın
da Medenî Kanun ve diğer kanunların ilgili hüküm
leri uygulanır.» deniyor. 

Şimdi dikkat edilirse, «arsa veya arazi sahipleri 
ile anlaştığını belgelemeyenler» deyip geçiyoruz. B J 
mevzuda, cevap bekleyen bazı mukadder sualler var
dır: Anlaştığını belgelemeyenler acaba arsa veya arazi 
sahipleri ile konuşmuş mudurlar? Onlara bir bedel tek 
lif etmiş midirler? Onlarla 'bir anlaşma zeminine gir
mek zahmetini ihtiyar etmiş midirler? Bu suallerin 
cevabı yoktur. Çünkü, Tasarıda onları bu yolda nir 
mükellefiyet altına sokan hiçbir hüküm yoktur. Açık
çası, «anlaştığını belgeleyip, belgelememek» tamamıy
la bina ve tesis sahibi mütecavizlerin keyfine bırakıl
mıştır. Bu nokta son derecede ince bir boşluğu rem-
zeder. Şöyle ki; 

Bu haliyle bu kanun yarın neşredilse de, fiilen me
riyete girip, girmeyeceği çok ciddî bir şüphe ve ih
timal mevzuudur; çünkü madde metninde geçen «Ka
nunu Medenî» sözünün işgalci mütecavizlere yerece
ği rahatlık, bir seneyi aşkın bir zamandan beri şu 
kadar emeklerle, himmetlerle hazırlanan bu Kanunu 
tamamıyla boşa çıkarmaya kâfi gelebilecektir; ki, 
bunun izahı kolaydır; 

Arsa veya arazi işgalcisi düşünecektir ki, Kanu
nu Medenî bu memlekette 57 yıldan beri meridir. 
Şunun bunun.arazi veya arsasını işgal suretiyle bina 
ve tesis yapmanın da bu memlekette 40 senelik ta
rihi vardır. Şu halde Kanunu Medeninin böyle bir 
derdin devası olmadığı 40 senelik fiiliyatla sabittir. 
Bu kadar açık ve gözler önündeki bir realiteyi kolay
lıkla kavrayacak olan işgalci kendi kendine «Varsın 
40 seneden beri bize dokunmayan şu Kanunu Mede
nî devresi kıyamete kadar sürsün gitsin» diyecek ve 
hiç de rahatını bozmaya lüzum görmeyecek, ne vila
yete, ne belediyeye müracaatı düşünmeyeceği gibi, 
pek tabiî olarak arsa veya arazi sahiplerini aramak 
zahmetine girmeyecek ve onlarla anlaşmak gibi fan-
tazi sözlere de gülüp geçecektir, tşte o takdirde bu 
Kanun sadece Resmî Gazetede kalacaktır. 

Bu takdirde imar ıslahatı, şehircilik veya tapu 
harçları, imar harç ve cezaları gibi beklenen gelir kay
nakları da birer hikâyeden ibaret kalacaktır. 

Kanunu Medenî mevzuunda şu hususu bilhassa 
hatırlatmak isterim ki, eldeki Tasarı ruh ve gaye iti
bariyle esasen ve haklı olarak Kanunu Medenî 
hükümlerinden ayrılmıştır. Zira bu Tasarıda gaye 
binaların muhafazasıdır. Halbuki Kanunu Medeninin 
gaspen inşaata müteallik hükümlerinde gaye ve pren

sip hepsinin yıkılmasıdır. Görülüyor ki, mevzu, Ka
nunu Medeninin tamamen haricinde bir mevzudur 
ve mevzu Kanunu Medeninin mevzuunu teşkil ede
bilecek münferit bir hadise cinsinden değildir. Yani, 
mesele bir Kanunu Medeni meselesi değil, mesele 
Kanunu Medeniye muhalefet suretiyle yapılmış mil
yonlarca yahut yüzbinlerce bina hadisesi ve bir mem
leket meselesidir. Hadise, bir hususî hukuk hadisesi 
değil, bir amme hukuku hadisesidir. 

Şunu da bu arada hatırlatayım ki, taşkın inşaat 
hakkında bundan evvelki bir fıkrada Kanunu Me
deni hükmüne yapılan atıf, haksız ve isabetsiz de
ğildir; çünkü taşkın inşaatın hemen hemen şu Ka
nunun tatbikatında hiçbir yeri olmayacaktır. Çok 
nadir, münferit ve istisnaî bir haldir. Orada Kanunu 
Medeninin tatbik edileceğine dair olan hüküm son 
derece isabetlidir; beriki hadiselerle kıyas imkânı 
yoktur. 

İkinci bir hususu da tebarüz ettirerek sözlerimi 
bitireceğim. 

Hadisenin birçok cephelerinden biri de haklara 
tecavüz hadisesidir. Birçoğu pek mütevazi ve ufak 
hisselerden ibaret mülkiyet hakları çiğnenen zavallı, 
masum, muhtaç ve kimsesiz insanların arsa ve ara
zilerini, çok acıdır ki, onları kanunen tecavüzlerden 
korumak vazifesiyle mükellef olan idarî makamlar, 
bu türlü işgallere sadece müsamaha ile de kalmaya
rak, onu en aşırı gayretlerle teşvik etmişler ve her 
türlü müsaadekârlığı da göstermişlerdir. 

Bir memleketin hukukî hayatı için, vicdanî haya
tı için, idarî hayatı için oldukça ağır tavsiflere ve 
hazin mülahazalara mütehammil bulunan ve geçmi
şin malı olan bu vahameti, bugünkü Hükümet idarî 
yoldan, idarî kanun yolundan mümkün mertebede 
telafi etmenin, ihlal olunan hakları yine mümkün 
mertebede ihkak etmenin gayreti, himmeti ve fazi
leti içindedir. Hükümet teklifinin her noktasında bu 
endişeleri sezmek kabildir Nitekim teklifin tam 6 
yerinde 6 defa bu endişe izhar edilmiş, tekrar edil
miş ve «mülkiyet haklarını zedelememek» veya «ar
sa ve arazi sahiplerinin muteber muvafakatlarını al
mak» yahut «anlaşma şartıyla» gibi ibarelerle teyit 
ve tekit etmiştir. 

Hükümet teklifine iki haklı maksat hâkimdir. 
Birisi, imar mevzuunda mazinin emrivakiini mümkün 
mertebede ıslah etmek, diğeri ise, ihlal olunan hak
ları ihkak etmektir. Hakları ihkakta Kanunu Mede
ninin bir çare olmadığı, şimdiye kadar 40 seneden 
beri bu yola hiç kimsenin müracaat etmemiş olma-
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sıyla fiilen sabittir. Zaten milyonlarca arsa gasbı 
hakkında milyonlarca dava bir hayal ve bir latife 
mevzuu olmaya dahi mütehammil değildir. 

Komisyonun evvelki metninde yer alan «Delil 
tespiti suretiyle bedel takdiri» son derecede şayanı 
takdir, son derecede isabetli bir solüsyon iken, bun
dan durup dururken Komisyonun vazgeçmesi anla
şılır gibi değildir. Bu formül son derecede isabetli
dir. Hakları çiğnenenlerin bu yola razı olacakları 
açıktır; çünkü bir defa nasıl olsa ellerinden çıkmış
tır arsa ve arazileri. Mütevazi bedele razı olacak 
masum ve kimsesiz insanlardır bunlar; ama ben tek
lifimde Kanunu Medeni yolunu dahi kapamadım, 
isteyen olursa o yol da açıktır; fakat herhalde yüz-
binde bir kişi dahi Kanunu Medeni yolunu dü
şünmeyecektir. Esasen Kanunu Medeni yolu, ancak 
normal medenî münasebetler zemininde çok arızî ola
rak yüzbinde bir ferdin hayatta belki karşılaşacağı 
günlük normal hukukî noktayı nazar farkları için
dir. Yoksa 40 sene aleddevam süregelen milyonlar 
ölçüsündeki topyekûn gayrimenkul işgalleri için ya
pılmış bir kanun değildir. Bu, aslında bir anayasa 
ihlali ve modern hukukun şiddetle menettiği bir mü
sadere ve bir confiscation hadisesidir. Yani hukuk 
harici bir hadisedir ve onun içindir ki, bu halin tela
fisi de adlî kanun yolundan değil, idarî kanun yolun
dan ancak düşünülebilecektir. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim ki, hakları 
çiğnenmiş şu kadar fakir, masum ve bikes insanla
ra Kanunu Medenî yolunu göstermek demek, mazi
de yapılmış bir müsadere, bir confiscation hadise
sini tasdik etmek, kabul ve tescil etmek demek ola
caktır. Meclisimizi, Komisyonumuzu tenzih ederim; 
fakat bu nokta ince bir noktadır, şayanı dikkat bir 
noktadır, son derecede geniş tefsirlere müsait ve 
suitefsirlere müsait bir noktadır. Başka ifade ile bu 
demek, bedelsiz istimlak gibi devlete dahi tanınma
yan bir hakkın arsa sahiplerine tanınması hali ve 
resmen tescili manasını ifade eder. Hassas bir nokta 
üzerinde olduğumuzun nazara alınarak, ona göre çı
kar yolun bulunacağından eminim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erener. 
Sayın Komisyon, Sayın Erener'in önergelerine ka

tılıyor musunuz efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, TURÎZM VE 

TANITMA, İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 
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Komisyonumuzun metni «Mevcut mevzuata iti
bar edilir» şeklindeki genel anlamda bir metindir. 
Yeni bir hüküm getirmemektedir. «Belediye hizmet
lerinden yararla'ndırılmaz» şeklindeki bir ifadeyle de, 
hak sahiplerinin haklarını adlî mercilerin vereceği 
hükümlere bırakmıştır. O sebeple, yeni bir h'iküm 
getiren önergeye katılamıyoruz. 

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

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Takdir Yüce Mec
lisindir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Erener'in birbirini tamamla

yan ve tek olarak mütalaa ettiğimiz önergesini din
lediniz, keza açıklaması da yapıldı. Hükümet ve Ko
misyon Sayın Erener'in önergesine katılmadığını be
yan etmiştir. 

Sayın Erener'in önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Bayer'in bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Mevzuatı Hakkındaki 

Kanun Tasarısının, madde 6 nın birinci bölüm (A) 
bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi hu
susunun Genel Kurulun tasvibine sunulmasına mü
saadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

«A) Herhangi bir ölçekte imar planı bulunan 
alanlarda.» 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bir açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Efendim, 6 ncı maddenin birinci bölümü kapsamı 
belirtiyor. Diyor ki, «1. Belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde : » ve devam ediyor «A) Her ölçek
te imar planı bulunan alanlarda,» 

Ben önergemde «Her ölçekte...» kelimeleri yeri
ne, «Herhangi bir ölçekte» diyorum. Çünkü, imar 
planları belediyelerde nazım plandan başlayarak 
1/1000 planına kadar gidiyor. Belediyelerle İmar ve 
İskân Bakanlığı arasında bir röper plan organı var 
İstanbul'da, Nazım Plan Organı. 
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Nazım Plan, planın anailkeleri ile genel esprisi
ni veriyor. Onu imar ve İskân Bakanlığı tasdik edi
yor, ondan sonra İstanbul Belediyesi imar Müdürlü
ğü buna göre plan tadilleri yapıyor, fakat yapma
dığı da oluyor ve bu yüzden de aşağı yukarı öğren
diğime göre istanbul Adliyesinde 1.200 tane dava 
var. imar planına göre tasdikli saha, imar planına 
göre ruhsatını almış; fakat istanbul Belediyesi imar 
ve iskân Bakanlığından tasdikli geçen planı kendi 
planına işlemediği için plan ruhsatı noksandır diyor 
ve davalar mahkemelerde devam ediyor. Danıştayda 
dahi devam ediyor. 

işte bu bakımdan istanbul Adliyesindeki ilgililer
le görüştüğüm zaman, kendileri hukukî tabir olarak 
«Her ölçekte...» terimi yerine, «Herhangi bir ölçek
te...» denildiği zaman, bu ölçeklere ve imar planı
na göre ruhsat almış müesseseler ve tesisler bu ka
nun tasarısının kapsamı içerisine girecektir. 

Benim önergem «Her ölçekte...» yerine, «Her
hangi bir ölçekte» tabirinin kullanılmasıdır. Bu su
retle bin küsur davanın hallini kolaylaştıracaktır, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayer'in önergesine ka

tılıyor musunuz efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLİ HAYRt SEÇKÎN — Sayın Baş
kan katılamıyoruz. Şu sebeple, tekrar mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 27 nci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz 
efendim, 

6 ncı madde üzerinde Sayın Baturalp'in bir öner
gesi, görüşmesi yapıimadan Komisyona gönderilmiş 

Tasarının 3 üncü maddesinde «Her ölçekte imar 
planı» tabirinin tarifi yapılmıştır. «Tanımlar» mad
desinde Sayın Bayer'in belirttikleri açıklama zaten 
getirilmiştir. Bu Tasanda geçen bu tabirin hangi an
lama geldiği açık olarak belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet temsilcisi buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞT TEMSILCISI 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, 3 
üncü ma'ddede «Her ölçekte imar planı : Herhangi 
bir ölçekte bölge metropoliten bölge, çevre düzeni, 
nazım veya uygulama imar planlarından...» şeklin
de tarif edilmiştir. Bunların ölçekleri bellidir. An
cak, uygulama imkânı veren ölçekler bunlardır. Bu 
tarif çerçevesinde uygulama uygundur, katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Bayer'in önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet 3 üncü maddede bu konuda açıkla
ma yapıldığından bahisle katılmadıklarını beyan edi
yorlar, 

Sayın Bayer'in önergesinin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum., 

Kapanma Saati : 16.05 

idi. Sayın Baturalp bu konuda bir tezkere gönder
miştir okutuyorum efendim : 

Sayın Divan Başkanlığına 
Geçen Oturumda verdiğim önergeyi aynen tak

dim ediyorum. Dikkate alınmasını saygı ile arz ede-
rimj 

Recai BATURALP 

•>••-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talat SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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BAŞKAN — Geçen Birleşimde, görüşmeler için
de önerge okunmuştu. Ancak, yenilendiği için öner
geyi okutayım, sonra görüşme yapalım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı trnar Mevzu

atı ile İlgili Kanun Tasarısının, 6/B, c-2 altbendinde, 
arazi ve arsanın tümüne yapılan tam işgal şeklin
deki tecavüzler de 6/A, d-2 altbendine atıf yapıl
mak suretiyle kısbî tecavüzlere benzetilmiş ve böy
lece, müstakil arsası olan bir kişinin tecavüz sure
tiyle arsasının tamamının elinden çıkmasına imkân 
verilmiş bulunmaktadır. 

Bu, çok haksız durumun önlenmesi için son cüm
le olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Recai BATURALP 

ilave cümle : 
Gerçek, özel ve tüzelkişilere ait arsa ve arazilere 

yapılan tam tecavüzlerde ve işgallerde umumî hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu 
run efendim. 

RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye 
ler; 

Teklifimin • çok açık anlaşılabilmesi için, kıyı ki 
sımları hariç, kanunun hedef tuttuğu hususları, ga 
yet kısa olarak özetleyeceğim. 

Birincisi; kendi tapu sahası üzerine imar yönet 
melikleri dışında bir inşaat yapmış olan kişilere, bir
takım cezaî müeyyideler getirmek suretiyle, inşaat
larına, teferruata inilmeksizin devam hakkı veyahut 
ruttsat hakiki tanınıyor. 

İkincisi; bu gibi inşaatı yaparken veya başka tür
lü inşaatı yaparken, komşu araziye tecavüz, bu ka
nunla, taşkın denenlere hak tanınıyor. 

Üçüncüsü; çeşitli bağlantılarla Hazineye ait olan 
arazi üzerinde yapılmış olan gecekondulara yeni imar 
planları tahakkuk ettirilinceye kadar yeni ilaveler ya
pılmaksızın oturma hakkı tanınıyor. Bu üçünün dı
şında 'bir hal daha var. O da şu : Mücerret olarak 
bir kişinin arsasını gitmiş işgal etmiş, bunun içinde 
bir mekân yapmış, etrafındaki tarlayı da bildiği gibi 
kullanmakta, tarla salhibi vergisini vermekte, öteki 
fiilî işgali yapan kişiye de bunda, geçmişte olduğu 
gibi, bugün de devam edip gitme hakkını tanıyoruz; 
ama bu gitme hakkında bir süre koyuyoruz, diyoruz 
ki, buradaki terimiyle «tespit» süresi içinde bir yıl 
filan. Zaten bugüne kadar, bu kişi bütün kanunları 
çiğneyerek bu şekildeki bir faydalanma imkânını 

sağlamış, buna yeniden bir imkân sağlıyoruz, «Bu
yur sen burada tekrardan yap» diyoruz. 

Değerli üye arkadaşlarım; 
Bir hak dağıtırken bir tarafın da haksızlığına 

imkân vermeyelim, yaratmayalım, devam ettirmeye
lim. Vergisini veriyor, tarlasının, yanına gidemiyor, 
ona tespit... Şimdi, tespit süresi devresinde ne ola
cak? Mademki bu hakkı tanıdık, bugüne kadar ka
nunları hiçe saymış olan bu kişiler veya hu kişilerin 
vasıta olduğu değerli hukukçularımız, açık konuşu
yorum avukatlarımız kalkıp diyecek ki, «Efendim, 
biz gittik bulamadık. Bakın şu tarihte gittik, bu ta
rihte gittik, bu tarihte gittik.» Bir. 

İkincisi, sahte belge getirecek ve öteki, «bu imza 
benim değil» diyecek. 

Üçüncü hal, kişi ölmüş, veraset muamelesi devam 
ediyor, hakikî sahibi orta yerde daha teşekkül et
memiş. Yine, kanunları hiçe sayan bu tecavüzkâr 
grup ve onları teşvik edenler ve partizanlar, açık ifade 
ediyorum, onlara yine bu imkânı sağlar. 

Onun için buradaki son maddeye iki satırlık açık 
bir hüküm koyuyoruz. Diyoruz ki, «Gerçek özel, tü
zelkişilere ait arsalar ve arazilere yapılan tam teca
vüzlerde ve işgallerde umumî hükümler yürütür.» Ar
tık bu başka bir yere gitmek imkânını aramasın. Bu 
kanun, hiç değilse bir noktada bir kişinin bugüne 
kadar tecavüzkâr hareketlerine mani olsun, ötekine 
de, «Buyur malını al» demek fırsatını verelim. 

Teklifim bu merkezdedir. Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR ve İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bir evvelki oturumda Sayın Erener'in dikkate alın
mak üzere Komisyonumuza havale edilmiş olan öner
gesini Komisyonumuz bütünü ile tekabbül etmiştir. 
Bu konu aynı önergenin içinde halledilmiş bulunmak
tadır. Kendilerinin anladığı doğrultuda veyahutta değil; 
çünkü bizim metnimiz değiştirilmesi yolundadır önerge
leri. Biz metnimizi Genel Kurulun iradesi tahtında 
Erener'in önergesi çerçevesinde değiştirmeyi tekabbül 
etmiş bulunmaktayız. Maddeyi o şekilde takdim edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp'in vermiş olduğu öner
genin Sayın Erener'in önergesi içinde mevcut oldu
ğunu mu söylemek istiyorsunuz? 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Hayır, öner
gesinin aksini getiren hükmü Genel Kurul kabul et
miştir, onu tedvin etmiştir, o sebeple katılamıyoruz 
efendim. 

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

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Genel Kurula takdim edilmiş olan Tasa

rıda zaten konu karşılıklı bir anlaşma olmadığı tak
dirde Medenî Kanunun ve diğer kanunların hüküm
lerine, yani umumî hükümlere bırakılmıştı ve Sayın 
Üyenin teklifine paraleldi. Bir süre önce kabul edil
miş olan diğer bir öneri ise, tamamen değişik bir 
biçimde, (D) fıkrasında getirilmiş sistemi daha da 
revize eder bir şekilde Komisyona sunuldu. Bu iti
barla birbirinden farklı durumlar doğmakta ve Ko
misyon da öbürünü tekabbül etmiş bulunmaktadır. 
Yüce Kurulun takdirlerine sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Baturalp'in önergesine Ko

misyon, 'biraz evvel kabul buyurduğunuz önergeye 
ters bir önerge olması nedeni ile katılmadığını beyan 
etmiştir. Hükümet ise, takdirlerinize bırakmıştır. Sa
yın Baturalp'in önergesini dikkate alınmak üzere oy
larınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Sayın üyeler; oylamada eşit oy çıkmıştır. 22 
üye kabul etmiştir, 22 üye de önergenin reddi iste
minde... 

AHMET SENVAR DOĞU — Çoğunluk yok Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — İş'ari oylamadır efendim, müsaade 
buyurun. 

Bu nedenle, yeniden oylamaya gidilecektir efen
dim. Sayın Baturalp'in önergesinin dikkate alınması 
hususunu kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı madesinde 

öngörülen, «5 kat ruhsat harcına» ilave olarak ge
tirilen beher metre kare para cezasının (maktu esası
na göre getirilen para cezasının) metinden çıkarılma
sını ve sadece 5 kat ruhsat harcıyla yetinilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim önerge üzerinde?.. 

ZEKİ YILDIRIM — İzin verirseniz efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Aleyhine. 
BAŞKAN — Neyin aleyhine efendim?.. Müsaa

de buyurun, evvelâ önerge sahibi açıklasın da.. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
6 ncı maddedeki para cezaları esas Komisyonda 

kabul edilen para cezaları bu defa yeni metinde de
ğişik bir şekilde ve üç misli artırılmak suretiyle ye
niden düzenlenmiştir. Bu tasarıdan çözüm bekleyen 
vatandaşlarımızın, yapıları ile ilgili sorularını çözer-
ken ekonomik durumlarını da mutlaka göz önünde 
bulundurmamız gerekir kanaatındayırn. 

Değerli üyeler; 
90 metre kare sosyal konut yapan bir dar gelirli 

vatandaşımız bu Tasarı ile konutu çözüme kavuştu-
rulduğunda sadece belediyeye beş misli cezalı ruh
sat yoluyla asgarî 40 bin lira bir para ödeyecektir. 
Bu cezal[ ruhsat harcı dışında, Komisyon şimdi ko
nutlar için 2 bin ile 10 bin lira da metrekaresi için 
ayrıca bir para cezası teklif etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu daha önceki çalışmalarımızda da anlattım 

sayın Komisyon üyelerine. Bu sadece 5 misli ruhsat 
harcıyla kalmıyor, bin lirayla 10 bin lira arasında 
ayrıca para cezası geliyor, Sosyal Sigortalar sadece 
100 metrekarelik bir konuttan 70 bin lira, ayrıca da
ha önce Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmediği 
için (ki, bunların hiç birisi bildirilmemiştir) para 
cezası alacaktır. Şimdi, ekonomik yönden bunalım
da bulunan 20 milyon vatandaşımızı, biz burada imar
la ilgili sorunlarını çözerken ikinci bir bunalıma iti
yoruz. Bir defa bu, sadece dar gelirli normal vatan
daşlarımızın durumudur. Ben bunu>ıla da sadece ye-, 
tinmiyorum; sanayi tesislerinin durumu da aynı
dır. Sanayi tesisleri için de çok astronomik rakamlar 
getiriyorlar. Acaba sayın Komisyon bu para cezala
rını yeni düzenlemelerinde bu boyutlara ulaştırırken, 
20 bin metrekare olan bir sanayi tesisisûnin kaç mil
yon lira para cezası ödeyeceğini hesapladılar mı, 
yoksa bunlar hiç dikkate alınmadan mı bu para ce
zaları getirildi?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuttan sanayiye geçiyorum; Türkiye'de daha 

önce de arz ettim, sanayi tesislerinin yüzde 90'ı ruh
satsız. Bu konutlar, Hepimiz biliyoruz, birçok sana
yi tesisi, Asil - Çelik mi, benzeri mi bunların hepsi 
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artık hepsi devlete teslim oluyorlar. Demek ki bir 
ekonomik bunalım içindeler. Biz bu tasarıyla gerek 
vatandaştan, dar gelirli vatandaştan, vatandaş vatan
daştır. Arkadaşlarım; fakiri de vatandaşımızdır, zen
gini de vatandaşımızdır. Böyle bir ayırım yapamayız. 
Buraya çıkıp sadece fakir vatandaşı da müdafaa et
meye hakkımız yok, zengin vatandaşı da. Her ikisi 
de Türk Milletinin ferdidir, vatandaşımızdır. 

Önce dar gelirliden başladım, sonra sanayi tesis
lerine dönüyorum: Nasıl ödeyecek?.. 40 bin metre
kare inşaat alanı olan ve de ruhsatsız bir sanayi te
sisimizin, bu tasarıya göre ödeyeceği parayı Komis
yon hesap ettirdide mi bu parayı koydurdu bu met
ne, yoksa hiç hesap ettirmeden mi bunu düzenledi?.. 
En az beş misli ruhsat harcı ve de bu parayla 40 bin 
metrekare inşaat alanı olan (ki çok sanayi tesisimiz 
vardır) 500 milyon lira para ödeme durumuna gelir. 

Onun için biz bu tasarıyla problemleri çözerken 
bir de tahsil edebileceğimiz cezaları koymamız la
zım. Yoksa tahsil edemedikten sonra 10- bin lira de
ğil 50 bin lira koysun metrekaresine; hiç sonuç ala
mayız. Onun için makdu olarak sonradan ilave edi
len bu para cezalarını bu maddeden çıkarmamız doğ
ru olur görüşündeyim. Yoksa tahsili mümkün değil
dir. Bu işte çözülmüş olmaz ve tekrarlıyorum ekono
mik darboğazda olan vatandaşımızı ikinci bir defa 
ekonomik bir darboğaza sokarız ve bir banker olayı 
yaratırız bu Tasarıyla. 

Kabul etmek lazım ki, bugün bu tasarıdan so
nuç bekleyen vatandaşlarımızın çoğu zeytin, peynir 
almada güçlük çekiyor. Bu Tasarıyı, bu maddeyi dü
zenleyen Komisyon üyelerinin bunu düşünmesi la
zım. Bunların çocukları Avrupa'da okumuyor, bun
ların çocukları özel otomobillerle gezmiyor. Bizim 
karnımız tok, sırtımız pek; her şeyi böyle bol kese
den buraya yazıyoruz. Zeytin, peynir alamayan va
tandaşları düşünmek lazım. Eğer DU düşünülürse, bu 
şekilde bir düzenlemeye kanaatim odur ki, hakkımız 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için, bu açıklamalarıma dayanan gerekçem

den dolayıdır ki, bu sonradan sonradan Komisyon 
tarafından 20 milyonun kaderiyle direkt ilgili olan 
bir tasarı Komisyon üyeleri tarafından durmadan 
oynanılıyor. Komisyon üyelerinin 20 milyonun ka
deriyle bu kadar oynamaya hakkı yoktur. Biliniyor
larsa öğrensinler, ona göre yazsınlar. Teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım. 
Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesine 

katılıyor musunuz efendim?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önerge üze

rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, Tüzüğümüz gayet 
açıktır, önerge sahipleri değişiklik önergeleri üzerin
de Genel Kurula açıklama yapabilirler; bu açıklama
dan sonra önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
su oylanır denilmektedir. 

Müsaade buyurun Komisyondan ve Hükümetten 
sorayım efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bunlar ilk 
görüşmedir efendim. 

BAŞKAN — Zaten bu ilk görüşmededir. Bunun 
başka görüşmesi yoktur, müsaade edin efendim. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, izniniz olursa katılıyoruz, katılmıyoruz şeklinde
ki tek kelimenin dışında açıklama yapma isteriz, 
çünkü rakamlar konuşturuldu, 40 bin metrekarelik 
bir sanayi tesisisiyle alakalı olarak, 

Efendim, getirilmiş olan ceza hükümleri Yüce Ge
nel Kurulun bundan evvelki oturumunda dikkate alın
ması gerektiği şeklindeki bir direktifleriyle bir üye
mizin Vermiş olduğu önerge Komisyonumuzca dik
kate alınmak suretiyle İKomisyonumuzun daha önce 
getirmiş olduğu fıkranın değişikliğinden ibarettir. O 
sebeple Yüce Genel Kurulun vermiş bulunduğu ka
rar dairesinde hareket ettiğimizi bu konuda söylemek
le iktifa edeceğim. Ancak, Yüce Kurulun vermiş bu
lunduğu bu kararın çok azim bir cezayı getirdiği ve 
vatandaşlarımızı çok müşkül durumda bırakacağı 
şeklindeki muhterem arkadaşımın kanaatına müsama-
halarıyla katılamamaktayım. 

Bütün bunların yanında, sözlerimin sonunda, Ko
misyon bunları hesap etmiş midir, etmemiş midir, et
tirmiş midir, ettirmemiş midir; hatta biraz daha ile
ri gittiler, ben yine biraz evvelki konuşmamda söyle
diğim gibi, müsamahalı anlayış çizgime girerek, yaş
larının benden küçük olduğuna bağışlamak suretiyle 
Komisyonun bunu bilmediğinden bahsettiler. 

Çok evvelki görüşmelerden birinde söylemiştim. 
Yüce Komisyonun bilgisiz olması şeklindeki bir ifa
deyi Genel Kurulun önünde bu arkadaşlarımın kul
lanmamasını rica edeceğim. Çünkü, Komisyon, Ge-
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nel Kurulun seçtiği bir Komisyondur, ihtisas Ko
misyonudur. 

Bir defa sanayi tesislerinden bahsedilen ruhsat 
harcı mevzuu Belediye Gelirleri Kanunuyla ruhsat 
harcına tabi değildir. Resmî Gazetenin *27 Ocak 1982 
tarihli nüshasında çıkmış olan hükümler içinde ek 
maddede, «inşaat giderleri, genel ve katma bütçelerle 
düzenlenen belediye bütçelerine karşı her türlü bina
lar, her türlü fabrika, değirmen, sanayi nitelikteki 
imalathaneler ve tersanelerle, organize sanayi bölge
lerinde yapılan her türlü bina inşaatı, bina inşaat har
cından müstesnadır.» Ama, arkadaşımın getirdiği 
misalden hareket edeceğim; çünkü bu Kanun ya
pılacak olan binalara af getiren bir kanun değildir. 
Altını çizerek daima söylemekteyiz, 12 Eylül'den ev
vel, «Devletin olmadığı» şeklindeki bir cümlede itti
fak etmemiz lazım gelen bir dönemde yapılmış olan 
inşaatlarla alakalıdır. 40 bin metrekarelik bir fabrika
yı kuracaksınız, devletin haberi olmayacak, bu fab
rikayı işleteceksiniz, iskân ruhsatını alamamış duru
ma geleceksiniz, bugünkü güç'lü devlet buna iskân 
ruhsatı verirken, «Zavallı, sen bu fabrikayı kurarken 
ben görmedim, o sebeple senden hiçbir ceza almaya
yım, buyur ruhsatını» diyecek... İzin verin de devlet, 
devlet olmadığı zamanın bedelini 1982'nih sonunda 
alsın. Ruhsat veriyor, mühür basıyor ve devletliğini 
ispat ediyor. 

Bütün bunlara rağmen, bu rakamlar bu kadar bü
yük müdür, açındıracak rakamlar mıdır?.. Bir iki mi
sal vermek istiyorum: 

100 metrekarelik bir konutu 1200 metrekare ola
rak yapmış olan bir vatandaşın vereceği ceza ruhsat 
harcı olarak 1 000 lira, dairesinin tümüyle alakalı ola
rak ise, 160 bin liradır. «1980'den evvel olmuş hadi
seler» diye mütalaa ettiğimiz zaman, 1979'da, 1978'de, 
o zamanın gayrimenkul fiyatlarıyla devletin gözünün 
içine baka baka kaçak inşaat yapmış olan bu vatan
daşın, bugünkü devletin getirdiği huzur içinde ken
disine vermek durumunda olduğu ruhsatın karşılığın
da, izin verin de, gayrimenkul fiyatlarının 10 misli, 
20 misli yükseldiği şu dönemde H60 bin liralık bir 
cezayı da mührünün karşılığında devlete ödesin. Bu 
da 100 metrekarenin fazlalığıyla alakalı. Tabiî metre
kareler arttığı zaman bu rakamlar da yükselecektir; 
ama hiçbir zaman bu konutlarda ceza sureti katiye-
de milyonlarla alakalı bir ifade değildir. Sanayi te
sislerinde, arkadaşımın getirdiği gibi, 40 bin metreka
relik veyahutta bir Asil Çelik misali, memleketin gün
deminde olan bir fabrika (Ben bilmiyorum) ruhsat

sız, ise, ben devlet olarak elinden alırım. Bırakınız 
onu kurtarmayı, devletin gözünün içine baka baka 
bu şekilde bir fabrika yapılmış ise, ben cezasını onun 
bedeli kadar olarak alabilecek şekilde bir hüküm ge
tirdiğimizi söylemekle iktifa edeceğim. 

O sebeple önergeye katılamamaktayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 

Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, izin 
verirseniz Yüce Kurula bazı bilgiler arz ettikten 
sonra Hükümet olarak görüşümüzü takdim ede
ceğim. 

6785 sayılı imar Kanununun 6 ncı maddesi, ruh
satı olmadan başlamış olan binaları; eğer tümüyle 
mevcut plana, mevzuata ve Kanuna uygunsa ve ruh
sat bile alabiliyorsa, beş kat ruhsat harcı cezası ala
rak yürütür, devam ettirir; ayrıca da yapı sahibinden 
bir para cezası alınmasını öngörür; tamamen plana 
ve yönetmeliğe uygun bir yapı olmasına rağmen. 

ikincisi; bina inşaat harcı olarak getirilmiş olan 
rakamlar, 100 metrekarelik sosyal konut için metre
kare başına 5-15 liradır. Bu ruhsat harçları bir de iş
yerleri için alınmaktadır. Onun dışındaki tüm sınai 
ve tarımsal tesisler için ruhsat harcı alınmamaktadır. 

Üçüncüsü; Hükümet Tasarısında da, hiçbir yapı
lanma şartına, kat nizamı ve inşaat fazlalığı bakımın
dan uymama halini bile affederken, hiç olmazsa bel
li bir miktarın üstünden bir ceza alınması anlayışı 
vardır. 

Dördüncüsü; Tasarıdaki bu rakamlar Yüce Kuru
lun kabul ettiği bir önergeye göre tedvin edilmiştir. 

Bu sebeplerle önergeye katılamıyoruz ISayın Baş
kanım; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler,. Sayın Yıldırım'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Sayın Yıldırım'ın önergesinin dikkate alınması 

hususunu oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Yıldırım'ın bir önergesi daha var; okutu
yorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin 

B/b fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Zeki YİLDİRİM 
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Her ölçekteki imar planlarına, imar planlan böl
geleri amaç ve esaslarına, iskân dışı şartlarına aykırı 
olarak kadastrol parsel üzerinde birden fazla kaçak 
yapı veya tesis yapılmış yerlerde: 

a) Kadastrol parsel sınırları içinde özel ifraz 
planlarına göre fiilen teşekkül etmiş yol, yeşil saha, 
çocuk bahçesi, okul yeri, cami yeri, otopark, meydan 
vs. gibi kamu hizmetine ayrılmış yerler (221 sayılı 
Kanundaki gibi) için hissedar muvafakatları, Beledi
ye Encümen kararı, İl idare Kurulu kararı aranmak
sızın resen tapuda bedelsiz olarak 'kamu hizmet ama
cına tahsis veya kamu yararına terk edilir. 

b) Kadastrol parsel sının içinde özel ifraz plan
larına göre fiilen teşekkül etmiş, parsellere alt yapı 
hizmetleri (yol, su, kanal, elektrik vs. gibi) götürül
düğünde iştirak bedelleri herhangi bir karar alınma
sına lüzum kalmaksızın malik veya hissedarlarca 
ödenir. 

c) Gayrimenkulu alırken yapılmış olan özel plan 
ve noter mukavelelerinde öngörülen özel parsel sınır
ları içinde kalarak inşaa edilenler hissadar muvafaka
ti aranmaksızın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 
her yapı ve tesisi yapanın tesisle bağlantısı kurularak 
maliki belirtilmek suretiyle, 6/IB-a maddesinde belir
tilen cezalar alınarak ruhsat verilir. 

d) Hisseli gayrimenkulu alırken yapılmış özel 
plan ve mukavele olmadan yapılmış fakat anagayri-
menkulün yüzölçümünün hisse oranına göre buluna
cak payının içinde kalacak şekilde inşa edilmiş olan
lardan hissedar muvafakati aranmaksızın tapu kütü
ğünün beyanlar hanesine gerekli şerh verilmek sure
tiyle, 6/B-a maddesinde belirtilen cezalar alınarak 
ruhsat verilir. 

e) Kendi kadastrol parseli içerisinde birden faz
la inşa edilmiş yapı veya tesis bulunanlara, 6/B-a 
maddesinde belirtilen cezalar alınarak ruhsat verilir. 

f) Hisseli gayrimenkuldaki özel ifraz planında 
belirlenen veya noter mukavelesinde belirtilen özel 
parsel sınırlarına riayet edilmeksizin yapılmış bulu
nan yapı ve tesislere adlî mercilerce çözüm sağlan
dıktan sonra verilen karara uygun olarak mevcut ya
pı ve tesislere, 6/B-a maddesinde belirtilen cezalar 
alınarak, ruhsat verilir. Adlî mercilerce çözüm sağla
nıncaya kadar bu gibi yerler her türlü Belediye hiz
metlerinden faydalandırılır. 

Gerekçe: Gerek Hükümet tasarısı, gerek komis
yonda kabul edilen tasarıda hisseli parseller üzerin
de veya kendi parseli üzerinde birden fazla kaçak 
yapı veya tesis yapılmış yerlere kesin çözüm getiril-
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memiş bulunmaktadır. Bu gibi yapılar şehirlerde bü
yük bir sayıya ulaşmaktadır. 

Yalnız İstanbul'da bu tür çözümü gerekli bina sa-
yısL 70 OOO'in üzerinde bulunmaktadır. Bu sayı bü
tün Türkiye çapında çok büyük bir sayıya ulaşacak
tır. Bunlara bu tasarı ile kesin çözüm getirilmesi bü
yük yarar sağlayacak ve birçok problemi ortadan 
kaldıracaktır. Bu düşünceden hareket edilerek mad
deye yukarıda belirtilen şekil verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bu önergeniz geçen 
Birleşimde görüşülmeden Komisyona gitmişti; bu ne
denle görüşmeye açıyorum. 

Üzerinde bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 
ZEKÎ YILDIRIM — Hayır efendim, gerekçede 

gerekli açıklamalar var. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesini da

ha evvel de incelenmiştiniz; katılıyor musunuz efen
dim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLl HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Yıldırım'ın bu önergesi geçen toplantıda 
görüşülmediği halde Komisyonumuzca dikkate alın
mak üzere, (Komisyonumuza verilmesi ricasıyla Baş
kanlığınızdan alınmış idi. Komisyonumuz tezekkür 
etmiş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de dahil 
olmak üzere, ilgili Bakanlıkla birlikte yapmış oldu-

. ğumuz etütlerde, getirmiş bulunduğumuz metnin 
kapsam itibarıyla tamamını kapsadığı şeklindeki bir 
kanaata varılmış ve kaldı ki, konunun bir yönetme
likle de imar ve iskân Bakanlığına vazife olarak ve
rilen fikrası bulunmaktadır. 

'O sebeple önergeye katılamamaktayız; metnimiz
de ısrarlıyız. 

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

ÜLK1Ü SÖYLEMEZÖGLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. 

Sayın Yıldırım'ın önergesinin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir 
efendim. 
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Sayın Uyguner, redaksiyonla ilgili bir talebiniz 
vardı. Bu yazı da Zatıâlinizin mi efendim? 

M. FEVZl UYGUNER — Benim notum efen
dim. 

BAŞKAN — Altında imza yok da, onun için. 
Buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Benim önerim sadece redaksiyon yönünden ola

caktır. 3 üncü sayfanın sonunda, sondan itibaren üçün
cü satırda, «...kamu kurum ve tüzelkişileri ile diğer 
gerçek tüzelkişilere ait...» tabiri yer almaktadır. 
«...diğer gerçek ve tüzelkişilere» olması gerekir. 

AKİF ERGINAY — «Veya» da olabilir. 
M. FEVZt UYGUNER — Hayır, «ve» olması 

lazım; «gerçek ve tüzelkişilere..» 
Gene 4 üncü sayfada (c) paragrafının 2 numara

lı bendinde; «Gerçek kişilere» deyiminden sonra 
özel tüzelkişilere» deyimi kullanılmıştır. Hukukta 
«özel tüzelkişi» deyimiyle ifade edilen bir kavram 
yoktur. Buradaki «özel» terimi herhalde zühulen geç
miş olacak. Şayet bununla kamu kurumu niteliğinde
ki tüzelkişiler ifade edilmek isteniyorsa, zaten satı
rın devamında bu hususa yer verilmiştir ve satır; 
«Gerçek kişilere, özel tüzelkişilere ve yukarıda sayı
lanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine..» şeklin
de, kamu tüzelkişilerini ayırmıştır. Böyle bir tered-
düte de yer yoktur. 

ıBu sebeple «Gerçek kişilere» deyiminden sonra 
yer alan «özel» kelimesinin buradan çıkarılması ge
rekiyor. Yani madde şöyle oluyor: «Gerçek kişilere, 
tüzelkişilere ve yukarıda sayılanların dışında kalan 
kamu tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerinde in
şa edilen yapılarla...» şeklinde ifade edilmesi doğru 
olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in redaksiyona 

ilişkin görüşüne katılıyor musunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEIKİLÎ HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Uy-
guner'e teşekkür ederiz; katılıyoruz. 

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

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Uyguner redaksiyonla ilgili bir açıklama 

yapmıştır, «...diğer gerçek ve tüzelkişilere..» şeklin
de olacaktır «ve» ilavesiyle. İkincisinde de, «Gerçek 
kişilere» orada bir «özel» kelimesini çıkartıp, «Ger
çek kişilere, tüzelkişilere» şeklinde redaksiyonla il
gili bir düzenleme yapılmasını arzu etmektedir. 

Bunu doğrudan doğruya, kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum... 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan, bu ikinci kı
sımda şu noktayı arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Redaksiyonla mı ilgili Sayın Bilge? 
NECtP BİLGE — Redaksiyonla ilgili efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — 2 numarada «Gerçek kişile

re, özel tüzelkişilere» tabiri gerçekten doğru değil, 
Yalnız Sayın Uyguner'in söylediği gibi, «özel» keli
mesinin çıkartılarak sadece «tüzelkişi» demek doğru 
değildir. Çünkü, devamında «...yukarıda sayılanların 
dışında kalan kamu tüzelkişilerine» denildiğine göre; 
hatta bir de özel gerçek kişilerin de bir kamu gerçek 
kişisi varmış gibi bir anlam çıkabilir. Bu itibarla 
bunun şöyle olması daha uygun olur kanısındayım: 
«Gerçek kişilere, özel hukuk tüzelkişilerine ve yuka 
rıda sayılanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine 
ve yukarıda. 

BAŞKAN — «Özel hukuk tüzelkişilerine...» 
Yani siz de «özel» yerinde kalsın diyorsunuz, bir de 
«hukuk» ilavesini istiyorsunuz?.. 

NECİP BİLGE — Evet. Çünkü, aksi takdirde aşa
ğıdaki atıf gerçek kişilere kadar da gitmiş olabilir. 
Bunu önlemek için. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Uyguner; Sayın Bilge sizin deyiminizin dı

şında, düzeltmenizin dışında, onun kalmasıyla birlik
te bir de ilave yapılması gerektiği hususunu ileri sü
rüyorlar. «Gerçek kişilere, özel hukuk tüzelkişileri
ne...» ibaresinin daha uygun olacağını söylüyorlar. 

M. FEVZt UYGUNER — Müsaade eder misi
niz efendim. 

Biraz evvel de açıkladığım gibi, burada gerçek ki
şilerle birlikte tüzelkişileri zikrederken, özel hukuk 
hükümlerine tabi tüzelkişileri ifade etmek istemiş; 
fakat bunun devamında diyor ki, «...yukarıda sayı
lanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine ait...» 
Yani kamu tüzelkişilerini istisna ettiğine göre, zaten 
kendiliğinden kamu tüzelkişilerinin dışındaki tüzel
kişiler olduğunu ifade ediyor burada. Onun için böy
le bir açıklama yapmaya lüzum yok. «Gerçek kişile-
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re, tüzelkişilere ve yukarıda sayılanların dışında ka
lan kamu tüzelkişilerine...» derse maksat zaten açık
ça hâsıl oluyor. Bu bakımdan, ayrıca, «Özel hukuk 
hükümlerine tabi tüzelkişiler» gibi karışık ve dola
şık ifade koymaya bence gerek yok. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
O zaman müsaade ederseniz biz bunun dikka

te alınması hususunu oylayalım ve zaten bu madde 
yeniden ıKomisyona gönderilecektir; orada bu hu
susu da Komisyon yeniden dikkate alsın efendim. 

Sayın Uyguner buradaki «özel» ibaresinin çıkar
tılmasını istiyorlar; «Gerçek kişilere, tüzelkişilere» 
diye cümleyi kurmak .istiyorlar. Bu hususun dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Dikkate alınması hususu 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Aykut'un bir önergesi var, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad
de (C) fıkrası 1 inci bendine «Vakıflar îdaresi» de
yiminin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

imren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın Aykut, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

İMREN AYKUT — Efendim, açıklama yapma
ya gerek görmüyorum. Zaten önerge açıktır. Burada 
sadece Vakıf arazilerinin de kapsam içine alınmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın (Komisyon, Sayın Aykut 
6 ncı maddenin (C) fıkrası birinci bendine bir «Va
kıflar îdaresi» nin ilavesini istemektedir. 

Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎS-

KÂN, TURÎZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ HAYRÎ SEÇKÎN — Sayın Baş
kan; 

Vakıflarla alakalı arazi, aynı fıkramın ikinci ben
dine girmektedir kamu tüzelkişisi olarak. Bu fıkra 
içinde mütalaa eden önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
6 ncı madde (B-c) fıkrasının birinci bendine, Ha

zine, belediye ve il özel idarelerine ait arsa ve arazi
ler alınmıştır. Burada bir muvafakat aranmamakta
dır. Vakıf arazileri özellikle buraya alınmamıştır; 
çünkü vakıf arazilerinde mutlaka karşılıklı bir bedel 

ı tespliti gerekir. Nitekim, 1966 yılında çıkmış olan 
775 sayılı Kanun da benzer hükmü getirmiştir. 

Bu sebeple, Vakıf idareleri açıkça belirtilmemek
le birlikte, Vakıf İdaresi birer katma bütçeli idare 
olduğu için, kamu tüzelkişiliğidir ve 6/B-c fıkrasının 
ikinci bendinde; «..yukarıda sayılanların dışında ka
lan kamu tüzelkişilerine ait...» tabirinin içinde vakıf
lar idaresi de vardır. O yüzden katılamıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Aykut'un önergesine Komis 

yon ve -Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Önerge üzerinde konuş

mak istiyorum. Yeni konu efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aydar; yeni konu olsa da 

önerge sahibi gerekli açıklığın mevcut olduğunu be
yan etmişlerdir. Önerge üzerinde bir tartışma müm
kün değildir efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; Hüküme
te bir soru yönelteyim, açıklama lütfetsinler. 

BAŞKAN — Açıklamada katılmadıklarımı belirt
tiler ve gerekli açıklamayı yaptılar; ama halen tatmin 

I olmadıysanız, bu konuda bir soru sorun. 
MEHMET AYDAR — Zapta geçmesi bakımın

dan. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Türkiye'de, şu anda is

tanbul'da Zeytinburnu'ndaki vakıf arazisi üzerinde 
32 bin tane gecekondu vardır. Oraya girmediği tak
tirde, bedelsiz olarak bunların yıktırılması gibi bir 
durumla karşı karşıya gelinebilecek midir?.. Vakıflar 
idaresi bunların bedelini yıllardır tahsil edememekte
dir. Hükümetin bundan haberi var mıdır? Bu mad
deye bu hükmün ilave edilmemesi halinde Vakıflar 
idaresi mutazarrır olacak mıdır, olmayacak mıdır? 
Bu hususta bir açıklama yapmalarını rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSILCISI 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
I Bu 6 ncı madde (B-c) fıkrası buradaki düzenle

meleri 775 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde bı
rakmaktadır. Bu çerçeve içerisinde 775 sayılı Kanun, 
Vakıflar idaresiyle ilgili arazilerin muvafakat alın
madan bir düzenleme sonucu tapuya bağlanması 
hükmünü getirmemiştir; onum yerine, idareler arası 

I karşılıklı anlaşmalarla bu işin yürütülmesi hükmü-
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nü getirmiştir ve bu haliyle uygun görüldüğü takdir
de madde, izah etmeye çalıştığım çerçevede hizmet
ler yürüyebilecektir. 

Bilgi olarak arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efemdlim. 
Sayın üyeler, Sayın Aykut'un önergesine... 
İMREN AYKUT — Önergemi geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. Oy

lamaya gerek kalmamıştır efendim. 
Sayın Fırat'ın bir önergesi var; okutuyorum efen

dim : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
I/B-a fıkrasının ikinci paragrafı ikinci satırının, 
«...tapulama ve kadastro paftaları, yapıldığı tarihler
de tabi oldukları kanunlardaki tespit, ilanı...» şeklin
de ifadesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; zaten bu maddenin 
okunması yapılırken bu şekilde gerekli düzeltme ya
pılmış idi. Zatıâliniz zannederim, bilemiyorum, bu
da değildiniz herhalde; (Önergenizi okuttum, zapta 
geçmesi bakımından) madde bu şekilde düzenlenmiş
tir efendim. O nedenle önergeyi işleme koymuyorum. 

Sayın üyeler; 6 ncı madde üzerinde, Komisyona 
6 ncı maddenin geri verilmesine ilişkin bir önerge 
var; zaten vereceğiz... 

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

kanım... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Efendim, 
maddenin geri verilmesi zannederim, Komisyonumu
zun dikkate alınmasıyla alakalı olan değişiklik önerge
lerini biraz evvel arz ettiğim şekilde tekabbül ettiği
miz anlayışla lüzumsuz olacağı kanısındayım. Tak
dir Başkanlığındır. Şu anlamda ki : 

Sayın Erener'in önergesini Komisyonumuz ilgili 
bendinde bütünüyle kabullenmiştir ve düzenlenmiş 
şekliyle kabullenmiştir. Ancak, Sayın Baturalp'in 
önergesi Genel Kurulca izhar edilen bu sonuca ters 
düşmektedir. Çelişki olarak biraz evvel belirtmiş 
idim; dikkate alınması şeklindeki Genel Kurul kara
rını Erener'in önergesini kabul etmemiz muvacehe
sinde dikkate alamamak durumundayız. 

Diğer taraftan Sayın Uyguner'in redaksiyonla 
alâkalı hususlarına Komisyon olarak katıldığımızı 
arz etmiştim, («ve» kelimesinin ve bir de «özel» keli
mesinin kaldırılmasını.) Bu sebeple maddenin tümüy
le alakalı olan fıkralarda Komisyonumuzun tekrar 
oturup tezekkür etmesi gereken bir husus bulunma
maktadır. Genel Kurulun izhar reyleri istikametinde 
Erener'in önergesini tekabbül ettiğimizi belirtir, oyla
manın böyle yapılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, verdiğiniz izahattan 
ötürü teşekkür ederim; ama ne var ki, yalnız «benim
sedik» demek, zannederim Genel Kurul için yeterli 
değildir. 

Sayın Erener'in vermiş olduğu önerge ışığında 
maddeyi yeniden okutacağım için, nereye konulaca
ğı hususunu lütfen Komisyon ve Hükümet açıklar
larsa, nerelerde gerekli montaj yapılacaktır; (Madde 
yeniden bu dikkate alınan önergeyle birlikte ne şe
kilde düzenlenmiştir) bunu Genel Kurula o biçimde 
sunarız ve oylamayı da ona göre yaparız; ama yal
nız «benimsedik, kabul ettik» demek yeterli 'değil. 
Oldukça uzun olan bu fıkra ve bendi (Ki, ayrı ayrı 
tek bir önerge şeklinde düzenledik) nereye koyacağı
mız hususunu lütfen işaret buyurursanız, ona göre iş
lem yaparız efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, okumamıza izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabî. Yani, yeni 
düzenlememiz budur, şuraya kadar eskisinin aynıdır, 
şunu şuraya ilave ediyoruz, şeklinde okuyun ki, zap
ta geçsin ve madde o şekilde ortaya çıksın efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMtAR VE 
İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Başkanlığa 
takdim mi edelim, biz mi okuyalım? 

BAŞKAN — Efendim, siz şuralara ilave yaptık 
derseniz biz yeniden o biçimde okutalım maddeyi. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — 4 üncü say
fada c/2'yi okuyorum : 

«2. Gerçek kişilere, tüzelkişilere ve yukarıda sa
yılanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine ait arsa 
ve araziler üzerinde inşa edilen yapılarla c) 1. alt 
bendinde belirtilen yerlerde inşa edilen ve konut dışı 
amaçla kullanılan yapılarda; tespit süresi içinde, üze
rinde bulundukları arsa ve arazi sahibiyle anlaştığım 
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belgeleyenlerin, bunlara ait ıslah imar planlan yapı
lıncaya kadar muhafazalarına karar verilir ve beledi
ye hizmetlerinden yararlandırılır. 

Arsa veya arazi sahipleriyle anlaştıklarını belgele
yemeyenler veya arsa ve arazi sahipleriyle temas im
kânı bulamayanlar, arsa veya arazinin bedelini ma
hallen bilirkişi marifetiyle ve delil tespiti suretiyle 
tespit ettirmek için, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkemeye başvur
muş olmaya ve mahkemece tespit edilecek bedeli 
millî bir bankaya ve arsa veya arazi sahibi namına 
tevdi etmeye mecburdurlar. Mahkemelerde ve Yar-
gıtayda bu gibi tespit işlerine umumî ve adlî tatilde 
dahi ve duruşmasız olarak bakılır. Gerek tespit gün 
ve saati ve gerekse tespit raporu adresi bilinen arsa 
veya arazi sahiplerine de tebliğ edilir. Tarafların, bu 
kararları tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde tem
yiz haklan vardır. Bankaya tevdi edilen paranın ar
sa veya arazi sahiplerince alınması temyiz hakkına 
müessir değildir. Hakikî bedel, katileşen tespit rapo
rundaki bedeldir. Mahkemece yapılan tespite razı ol
mayan arsa veya arazi sahiplerinin Kanunu Medeni
ye göre dava hakları mahfuzdur ve bu hak bankada
ki paranın alınmaması şartına bağlıdır. Mahkemenin 
vereceği karara göre mülkiyete ilişkin değişiklikler 
tapu kayıtlarına işlenir. Durumun belgelenmesi ha
linde de bu gibi yapı ve tesisler için bu maddenin I işa
retli fıkrasının (A) bendinin (a), (b), (e) alt bentleriyle 
(B) bendinin (b) alt bendi hükümlerinden durumuna 
uygun olanına göre işlem yapılır. 

Başvurma süresi içerisinde alakalı makamlara 
başvurmayan veya başvurmakla beraber müddeti içe
risinde arsa veya arazi sahipleriyle anlaşmayan ve
ya anlaşamadığı yahut onlarla temas ve irtibat kura
madığı takdirde bedel tespiti için mahkemeye müra
caat etmeyen veya müracaat ettiği halde delil tespiti 
muamelesini takip ve intaç etmeyen veya mahkeme
ce tespit edilen bedeli derhal arsa veya arazi sahibi 
namına millî bir bankaya tevdi etmeyen bina veya 
tesis sahiplerinin bina veya tesisleri hiçbir tebliğe lü
zum olmaksızın valilik veya belediyelerce derhal yık
tırılır.» 

Budur efendim. 
BAŞKAN — Oldu, teşekkür ederim efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, oylamadan 

önce bir hususa değineceğim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Zaten 

Sayın Öney'in de bir soru istemi vardı; oylamadan ev
vel. Yalnız müsaade ederseniz tekrar okutayım, nere
de ilave yapıldığı hususunu sayın üyeler tekrar ince

leme imkânını bulsunlar, ondan sonra bu durumu ye
niden tezekkür edelim. 

Sayın üyeler; 
Komisyon, dikkate alınmasını kabul edilen önerge

leri incelediğini beyan ile Sayın Erener'in önergeleri 
istikametinde, dördüncü sayfada «c) Kıyı içermeyen 
alanlarda;» diye başlayan kısımda 2 numaranın altı
na Sayın Erener'in önergesinin birinci kısmını ve da
ha sonra da, «...(B) bendinin (b) alt bendi hükümle
rinden durumuna uygun olanına göre işlem yapılır» 
in altına da önergenin ikinci kısmını getirdiğini beyan 
ile bu önergeye katıldığını ve dikkate aldığını söyle
miştir. 

Bunun yanında, Sayın Baturalp'in önergesine, 
katılmadıklarını değil de, dikkate almadıklarını; ye
ni düzenlemede eski biçimde ısrar ettiklerini söyle
mişlerdir. 

Ayrıca redaksiyonla ilgili hususu da yeniden dü
zenlemişlerdir. 

Bunun dışında başka bir önerge yoktur. Sadece 
Sayın Erginay ve arkadaşlarının bir önergesi vardır. 
Bu, hem Komisyona geri verilmesine ilişkindir, (Ki, 
Komisyon geri alıp bu düzenlemeyi yaptığını beyan 
etmiştir) bir de 6 ncı maddenin yeniden ele alınarak 
8 - 1 0 madde halinde düzenlenmesine ilişkindir. 

Değil mi efendim? 
AKİF ERGİNAY — Evet. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu önergeyi 
okutayım, ondan sonra işleme koyalım. 

RECAİ BATURALP — Bir soru sorabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Soracaksınız efendim, müsaade bu
yurunuz. 

Önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 
8 - 1 0 madde olarak yeniden düzenlenmesi için Ta* 
sarının 6 ncı maddesinin Komisyonca geri alınması
nı arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir ERENER Akif ERGİNAY 
Necip BİLGE 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız efen
dim? 

AKİF ERGİNAY — Yapmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
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Bir kanunun her şeyden önce halkça, hatta ilgili- I 
lerce anlaşılması esastır. Bir kanun genel hükümleri 
itibariyle halkım veya bu hususta ilgili bulunan, yet
kili bulunan kimselerin bile zorla anlayabileceği bir 
metin olursa, o kanunun faydadan çok zararı ortaya 
çıkabilir. 

Şimdi, bu 6 ncı maddeyi gördünüz. Kaç yerinde 
yukarıdaki (a), (b), (c), (d) alt bentlerine aUf var. 
Aşağı iniyorsunuz; (d) bendine tekrar atıf ve (D) 
bendinin içerisinde (a), (b), (c) alt bentlerine de tek
rar atıf var. Yani bir atıflar mecmuası burası. Bu 
metnin anlaşılması için, birisi alttan bir maddeyi oku
duğu zaman filan yere atıf; oraya bakacak, okurken 
bir daha başka yere bir atıf ve (A), (B), (C) değil, 
(a), (b), (c), (d) 1er içerisinde karmakarışık bir durum 
hâsıl olacak. Tabiî tefsirler olacak, kanunla ilgili id
dialar olacak, itirazlar olacak. Dolayısıyla bizim ka- I 
naatimiz odur ki, nitekim en son okunan maddede I 
bile, «Yukarıdaki sayılanların dışında» demektedir; I 
yukarıda ayrı bir fıkra var. «Yukarıda» deyince da- I 
ha ^yukarıda kaç tane madde var, nerede olduğu I 
belli değil, ona da üstelik atıf yapılmamış, pekala bi
rinci bentteki denebilirdi, denmemiş. I 

Bu itibarla belirttiğim gibi, kanunun açık olması I 
için bunu lütfen Komisyon tekrar ele alsın, bu mad
deyi 8 - 1 0 madde haline getirebilsiın. Biz Sayın Bil- I 
ge ile bu hususu tespit ettik. Hangilerinin nasıl mad- I 
de olabileceğini de tespit etmiş bulunuyoruz. Bu an- I 
lamda yardımcı olmaya da çalışabiliriz; ama Komis
yon ısrar ederse ona da bir şey diyemem. Fakat her- I 
halde çıkacak olan şu Kanunu halkın, hele hele, mil
yonlarca deniyor, halkın anlayabilmesi için şöyle tek I 
tek maddeler halinde ve olgun bir şekilde, açık bir şe- I 
kilde derleyip göstermek Kanunun başarısı için de 
esastır. Bunu teklif ediyoruz. I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, daha evvel açıklamıştınız; ama I 

yeniden açıklamanızda yarar var zannederim. I 
Buyurun efendim. J 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Muhterem I 
Başkan, sayın arkadaşlarım; I 

Muhterem Hocamızın göstermiş bulundukları ya- I 
kın ilgiye Komisyon adına teşekkür ederim. Yalnız, I 
bundan evvelki cevaplarım arasında da arz ettiğim I 
gibi, metin itibarıyla 20 - 30 madde gibi görünen bu I 
madde, tekniği bakımından iki hususu kapsamakta- | 
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dır. Birisi; belediye sınırları içinde olan yapıları, bi
risi; belediye sınırı dışındaki yapıları kapsamaktadır. 
Belediye sınırı içindeki yapılar; «İmar planı içinde» 
biri de «İskân dışı» diye ikiye ayrılmaktadır. Beledi
ye sınırı dışındaki yapılar ise, mücavir alanlarda, 
her ölçekte imar planı bulunan yerlerde, imar düze
nine tabi yerlerde, imar düzenine tabi olmayan yer
lerde şeklinde tali kollara ayrılmaktadır. Bunlar da 
yine ikişer ikişer ayrı fıkraları teşkil edecek şekilde 
bir bütün teşkil etmektedir. 

Muhterem Hocamın söylediği husus Komisyonu
muzu başından beri meşgul etmiştir; ama Genel Ku
rula şu hususu rahatlıkla ifade edeyim ki, bunun uy
gulayıcısı olan Hükümetin ilgili Bakanlık kanalı, bu 
metnin Komisyonumuzda bir madde halinde tedvini 
ile on madde halinde tedvinini karşılaştırınca, bir 
madde halinde tedvin edildiği takdirde birbirlerine 
bağlama bakımından kolaylık arz edeceği şeklinde
ki bir anlayışı da getirmiştir. 

Muhterem Hocamın söyledikleri gibi bunu 8 - 1 0 
maddeye ayıracak olsak, burada I (A)'nın (b)'sine 
atıf yapan hususu yukarıdaki 7 nci maddeye veya
hut da 8 inci maddenin (B)'sine atıf yapmak suretiy
le, gene atıf yapmak mecburiyetinde kalacağız. Çün
kü, maddenin heyeti umumiyesi ruhsatsız veya nok
san ruhsatlı yapılmış olan yapıları ilgilendirmekte ve 
onun uygulama esaslarını getirmekte ve bu da bele
diye sınırı içinde, belediye sınırı dışında olan yapıları 
teşkil etmektedir. Biz, belediye sınırı içindekilerini en 
fazla bir maddeye alabiliriz, belediye sınırı dışında-
kilerini bir maddeye daha alabiliriz; ama her ikisinde 
de atıf yapmak mecburyetinde kalacağımız aşikâr
dır. 

«Uygulayıcıların bunu anlamayacakları» şeklin
deki bir anlayışı, ben, tabiî hükümetle elbirliği yapa
rak çalışan Komisyonunuz olmak dolayısıyla, «uygu
layıcılar bu şekli uygulama bakımından daha uygun 
gördükleri için yaptığımız» şeklinde cevaplandıraca
ğım. Madde bir bütündür, parçalanmasının büyük bir 
fayda getireceği kanaatinde değilim; katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Erginay ve arkadaşlarının 

önergesindeki sekiz, on madde şeklindeki düzenleme 
biçimine Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Bu önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması hususu kabul edilmiştir. 
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Bu durumda 6 ncı madde Komisyona iade edil- A 
miş; yeni düzenlemesi ve değişik maddeler biçiminde 
düzenlenmesi öngörülmüştür. 

* TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Öney'çok özür dilerim, soru 

hakkınız mahfuz olmak şartıyla; çünkü 6 ncı madde 
huzurunuza yeniden düzenlenmiş olarak gelecektir; 
ama eğer bu hususta ise buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan sormak istedi
ğim soru, 6 ncı maddenin I/A-'b bendinin bir iki 
noktasının açıklanmasıyla ilgilidir. Bunu sormak is
tememin nedeni, eğer alacağım cevaplar beni bu ko-
nuda tatmin etmezse, bu maddeye ilişkin bir önerge 
hazırladım. Mademki bu madde Komisyona gide
cektir, o halde önergemin de gitmesinde daha büyük 
yarar vardır. Onun için açıklama yapmama müsaade I 
edin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Tabiî, aslında-ge
lecek yeni düzenleme de elinize geçecektir. Bu düzen
lemede eğer bu 'husus yer almıyorsa, o zaman da tek
rar açıklama yapmak, soru sormak hakkına her za
man haizsiniz; buyurun. I 

TÜLAY ÖNEY — Şimdi Sayın Başkan, 6 ncı 
maddenin (A) - (b) fıkrasının «İmar planlarında 
yol, yeşil alan, hastane, kreş (Vesaire gibi) kamu 
hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlarda...» diyor. 
Buradaki bu «... ayrılmış» tabirinin özel olarak an
lamını teknik açıdan öğrenmek istiyorum. Çünkü, 
5 inci maddenin (C) fıkrasında da «Yapının yapıl
dığı tarihte herhangi bir kamu hizmetine tahsisli 
bulunan Hazineye ait yerlerde inşa edilenler» affın 
kapsamının dışında tutuluyor. Şimdi, burada «... 
tahsisli bulunan» ibaresi var; burada da «İmar plan
larına göre, şu, şu 'kamu hizmet ve tesisleri için ay
rılmış alanlarda» tabiri var. Buradaki «... ayrılmış» 
la, 5 inci maddedeki «... tahsisli» tabirleri arasındaki 
farkı öğrenmek istiyorum. 

İkincisi de, (B) fıkrasının en sonunda «Bu gibi 
alanlarda yapılmış olan tesislerin 6785 sayılı İmar 
Kanununun 11 ve 33 üncü maddelerinde sözü edilen 
10 yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak, 5 
yıllık geçici ruhsata bağlanacağı, ancak bu durum
daki yapı ve tesislerden ruhsat harcının 5 kat fazla 
alınacağı» belirtilmektedir. «5 yıllık geçici ruhsata 
bağlanmak» ne demektir?.. Yani beş yılın sonunda 
ruhsat gözden geçirilip de geri alınıp, bu tesisin yı
kılması mı söz konusudur?.. O zaman niçin 5 yıllık 
bir süre tanınmaktadır, 5 yıl sonra daha mı sefil ol
sunlar?.. Bunları öğrenmek istiyorum; o nedenle bir 
önerge vermeyi planlamış bulunuyorum. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, bu konudaki görüşü

nüz?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, 
«İmar planlarında yol, yeşil alan, otopark... benzer 
kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlarda» de
mek; imar planlarında bu hizmetler için belirlenmiş 
yerler anlamına geliyor ve İmar Kanunununda mev
cut bir tabirdir, yeni bir özel tabir olmadığı için, o 
anlama geldiğini uygulayıcılar bilirler. 

Asıl önemli olanı, biliyorsunuz 6785 sayılı İmar 
Kanunu 11 ve 33 üncü maddelerinde «'İmar planla
rında yol, yeşil alan, otopark, kreş ve benzeri kamu 
hizmet tesisleri için ayrılmış alanlarda» derken, eğer 
yapılmış olan dört yıllık imar programlarında yer 
almamışsa veya imar programlarında yer almış da 
kamulaştırılamamışsa, belli süreler sonunda (Beş yıl 
gibi) geçici ruhsat verilmesi imkânını getirmiştir ve 
bu geçici ruhsat süresi de 10 yıl olarak belirlenmiş
tir; Bu, 10 yıllık bir geçici ruhsattır, 10 yılın sonun
da herhangi bir müktesep hak iddiası mümlkün de
ğildir, yeni şartlara göre değerlendirilebilir. Burada 
paralel bir hüküm getirilmeye çalışılmış, yalnız bu
nu 10 yıl gibi bağlamamış; çünkü belki bu süre 
içerisinde buraların kamulaştırılması mümkün olur, 
5 yıllık bir geçici ruhsata bağlamış ve 6785 sayılı 
Kanun geçici ruhsat için ne hüküm getirmişse, aynı 
hükmü muhafaza etmiştir. Böyle bir düzenlemedir 
Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Sayın Baturalp, önergeniz 6 ncı 

maddeyle birlikte tekrar Komisyona gönderildi efen
dim. Bu nedenle, önerge için bir soru mudur, yok
sa bunun dışında bir soru mudur; malumuâliniz 
6 ncı madde yeniden huzurunuza getirilecek. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım, şimdi 
benim önergem reddedildi. Binaenaleyh, Komisyon
da madde yeniden tanzim edilirken bu husus dikka
te alınmayacağı için, uygun bulursanız şimdi sıcağı 
sıcağına bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Şimdi, bugüne kadar bu 

şartlar üzerinde yürütülen birçok mahkemeler var; 
bu gelen madde karşısında bunların hepsinin dos
yaları kalkacaktır, yeni birtakım kişilere hak tanına
caktır. Böyle mildir; yani benim anladığım gibi mi
dir, yoksa başka türlü müdür?.. 



Danışma Meclisi B : 27 8 . 12 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR ve İS

KÂN, TURİZM ve TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Sayın Baturalp'in önergeleri Komisyonumuzun 
daha önce Genel Kurula takdim etmiş bulunduğu 
metnin içinde mündemiç idi; ancak Genel Kurul Sa
yın Erener'in önergesini kabul edip, Komisyonumuz
ca da bu önerge benimsendiği için, Baturalp'in öner
gesinin çelişki teşkil ettiğini beyan etmekle iktifa et
tik ve katılamadığımızı söyledik. Tezahür eden oy
lama sonucunda; Sayın Erener'in önergesinin Ko
misyonca tekabülü sonucunda, bu maddenin mütea
kip önerge gereğince beş altı maddeye bölünmek 
suretiyle yeniden tedvin edilmesi karara alınmış
tır, 

Sayın Baturalp, şimdi sordukları soru ile «Bugü
ne kadar bu yolda yapılmış olan adlî takipler ne ola
caktır?» doyorlar. Tabiîdir ki, Genel Kurulun oyla
rıyla tezahür eden bu yeni hüküm karşısında adlî ta
kiplerle alakalı olan bir maddemiz ileride vardır, o hu
sus görüşüldüğü zaman cevaplanması mümkün ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın üyeler, Sayın Öney'in bir önergesi var; 

yalnız bizde tekriri müzakere olmadığı için 5 inci mad
de kapsamına herhangi bir unsurun yeniden alınması 
söz konusu değildir. Ancak, bunu da Komisyona ha
vale edeceğim, orada gerekli inceleme yapılacaktır, 
Beşinci madde değerli oylarımızla kabul edilmiş bu
lunmaktadır efendim. 

Sayın Bilge, altıncı madde üzerinde mi? 
NECİP BİLGE — Bir soru. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, müsaade ederseniz, 

6 ncı madde Komisyona verilmiştir efendim, huzu
runuza yeniden gelecektir, o zaman soru da sorulsun, 
gerekli açıklama da yapılacaktır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, o zaman hiç 

bir şey sordurmuyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, müsaade buyurun, 

bir şey sordurmuyorsunuz değil. Altıncı madde Ko
misyona havale edilmiştir artık, üzerinde bir tartışma 
yok ki, soru sordurayım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Beşinci maddede soru 

soracaktım, kesinlikle Sayın Kamer Genc'e de söz 
vermediniz, dediniz ki, «Oylayacağım, kesinlikle...» 

BAŞKAN — İçtüzüğü uyguluyorum. 
MAHMUT AKKILIÇ — O zaman şimdi soru 

sormamıza müsaade edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, altıncı madde kabul edil

medi ki, yeniden huzurunuza yeni yeni maddeler ola
rak gelecek. Müsaade buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ama o zaman da, «Ko
misyondan gelmiştir, Tüzük gereğince oylayacağım» 
dersiniz, soru sormaktan mahrum olacağız. Sayın 
Öney'in sorduğu soru gerçekten önemli. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da, karşılıklı ko
nuşma şeklinde olmasın Sayın Akkılıç. Haklısınız, 
doğru, yarın «Neden soru sordurmadınız?..» diyecek
siniz. Doğru, haklısınız; fakat İçtüzüğü de uygulamak 
mecburiyetindeyim ben; yani müzakere tekrarı, ama 
müsaade ederseniz artık madde geri verilmiştir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, müsaade 
edin, usul hakkındaki konuşmamı bitirmedim daha. 

BAŞKAN — Peki, devam edin efendim; ama usul 
nedir?.. Usulün bu maddesini açıkladık. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, ben de arz 
edeyim, uygun görmezseniz sözümü kesersiniz. 

Arkadaşımız bir üye söz istiyorlar, vermediniz sö
zü; çünkü maddeyi Komisyona havale ettiniz. Ben 
de diyorum ki, Komisyona havale ettiniz, Komisyon
dan geldiği takdirde, Tüzük gereğince o zaman yine 
söz verilmeyeceği ve oylayacağınız için konuşma hak
kı kalmayacaktır. 

Sayın Öney'in de hiraz evvel değindiği gibi; ben 
de değinmek istiyordum, eğer bu Kanun bu haliyle 
geçerse, Ankara'da tek ağaç kalmayacaktır, yeşil alan 
kalmayacaktır, her taraf sistemli bir şekilde zaten 
köhneleşmiş olan, zaten taş yığını haline gelmiş olan 
Ankara'da nefes alacak yer kalmayacaktır. O bakım
dan, ya şimdi lütfedersiniz sorulara müsaade edersiniz 
veyahut o zaman söz hakkımız-mahfuz kalmak şartıy
la müsaade ederseniz kabul ederiz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
SERDA KURDOĞLU — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim?.. Bu

yurun. 
SERDA KURDOĞLU — Ben, Başkanlığın bu 

görüşmelerle ilgili vaki beyanına bir şey ilave etmek 
istiyorum. Komisyona havale edilen işlerde, Danış
ma Meclisi üyesi, komisyon müzakerelerine iştirak 
eder, orada sual sorar, fikrini açıkça beyan eder, gö-
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rüşmeyi takip eder, içtüzük 'bu imkânı da getirmiştir. 
Onun için arada bir kesinti yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kurdoğlu, çok haklısınız; biz 
her üyemizin içtüzüğü bizden çok daha iyi bildiği 
görüşünden hareketle, bazı maddeleri zaman zaman 
açıklamak gereğini hissetmemekteyiz. Elbette her üye, 
kendi verdiği önergeyi komisyonda takip etme hak
kına sahiptir. Bunu bendeniz açıklama gereğini duy
madım; çünkü önergeyi veren üyenin bunu bildiğine 
inanmaktayım. 

SERDA KURDOĞLU — Akkılıç arkadaşımız, 
«emrivaki altında kalacağım» diyorlar; kalmayacak
lar. 

BAŞKAN — Sayın Akklıç'ın önergesi yok da onun 
için, «Bir daha soru sorma hakkım belki kalmaya
caktır» diyorlar. 

SERDA KURDOĞLU — Komisyonda var efen
dim, Komisyonda takip edebilirler; çünkü kendileri 
üyedirler. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim. 
Buyurun Sayın Seçkin. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLl HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Sayın . Akkılıç'ın bir endişelerini Nizale etmek 
bakımından, daha açık bir ifadeyle, bu geceyi istiraha-
ti kalple geçirmeleri için ifade edeyim ki, bu Kanun 
Tasarı bundan sonrası ile alakalı bir tasarı değildir. 
Mevcut binalarla, usulsüz yapılmış olan yapı ve te
sislerle alakalıdır. «Ankara'da tek bir yeşil yer kal
mayacaktır» şeklindeki bir ifade, bu Kanun tasa
rısının bir uygulama kanunu, bir yapılaşma kanunu 
olduğu şeklinde anlaşılıyor. Bunu tekrar tekrar açık
lamak mecburiyetinde kaldığım için üzülüyorum. 

Bu tasarı, mevcut usulsüzlükleri yasallaştıran ve-
yahutta yasallaşma imkânını vermeyen bir tasarıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Baturalp, buyurun. 
RECAl BATURALP — Şimdi bir şey açık ola

rak belirdi; tekrar söz verdiğiniz için teşekkür ede
rim yahut söz vermediniz, ben bunu ihlal ediyo
rum... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Soru
nuza Komisyon kendi çerçevesinde bir cevap verdi
ler; siz bununla ikna olmamış olabilirsiniz, buna be
nim bir diyeceğim yok; ama müsaade ederseniz, ye
niden soru sorma müessesesini çalıştırmayalım; çün
kü bu konu Komisyondan yeniden huzurunuza gele
cektir diyorum. 

ı RECAÎ BATURALP — O zaman konuşamaya-
I cağız, Heyeti Umumiyeye arz edilecek, «evet - hayır» 

la mesele bitecek. Şimdi dosyalar kalkacak mı kalk
mayacak mı?.. «Evet» veya «Hayır» desinler; iki ke
lime hepsi. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Komisyonu bazı 
cevaplarla zorlama imkânımız bulunmadığım takdir 
buyurursunuz. Komisyon bir cevap vermiştir, bunun 
kendi görüşüne göre yeterli olduğu kanısındadır, o 
fikirdedir. Daha değişik bir cevabı istiyorsanız, Ko
misyona, «ille de böyle cevap verin» dememiz müm
kün değil; müsaade buyurun efendim. 

Sayın Dikmen, usul hakkında mı efendim?.. Yok
sa bir soru mu? 

ALt DlKMEN — Bir soru efendim. 
BAŞKAN — Komisyondan mı?.. 
ALt DlKMEN — Komisyondan. 
BAŞKAN — Şimdi bu yolu açarsak, o zaman 

müsaade ederseniz, sizden daha evvel Sayın Bilge 
var, Sayın öney soru sormak için söz istediler. 

ALt DlKMEN — Sayın Sözcünün konuşması 
üzerine soracağım; çünkü burada dikkatimi çeken 
bir husus vardır; hiç dikkate alınmadan geçip gide
cek, o bakımdan öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz, soru 
sormak isteyen arkadaşlarımıza sorularını sordura
lım, madem içinizde bir tereddüt vardır, diyorsunuz 
ki; ola ki Komisyon bunu tek madde olarak getire
bilir. Herhalde bunu mu söylemek istiyorsunuz sa
yın üyeler? Bilmiyorum; «Karşımıza birkaç madde 
değil de tek madde olarak getirirlerse, doğrudan doğ
ruya bunu oylayacaksınız, o zaman bizim soru sor
ma hakkımız içtüzüğe göre olmayacaktır» mı den
mek isteniyor?.. Eğer bu tereddüt varsa, soruların 
tamamı sorulsun, bitsin efendim. 

ALt DlKMEN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sorun efendim, o zaman sorun so

runuzu. 
ALt DİKMEN — Sayın Sözcü, bu Kanunun ge

leceğe muzaf olmadığını, kapsamadığım belirttiler. 
Burada sekizinci madde var, o daha gelmedi; ama 
Komisyonun getirmiş olduğu metinde, sekizinci mad
de ortadan hepten kalkmış. Deniyor ki, «Bu Kanu
nun yayımından sonra yapılacak yapılara...» diye 
bazı müeyyideler getiriliyor Hükümet teklifinde. Ay-

I nen bu Millî Savunma Komisyonunda da kabul edil-
! mistir. Bundan sonra yapılacak yapılara Komisyon-
, dan gelen metinde bir müeyyide yok; yani ne ola-
I cak bundan sonra?.. Şimdiye kadar bizim dikkatimi-
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zi çeken husus, olmuşsa bir çare, mesele bü. Gele
ceğe ne olacak?.. Onu soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon, isterseniz, müsaade buyurun, bü

tün soruları arkadaşlarımız sorsunlar, siz de hepsi
ne birden cevabınızı verin ve bu maddeyi... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLl HAYRİ SEÇKİN — Teker teker 
cevap verelim efendim; arkadaşlarım da bir an önce 
huzura kavuşsunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, Sayın 
Dikmen'e cevap verin. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLl HAYRÎ SEÇKlN — Efendim, 
Sayın Dikmen arkadaşımızın sorusunu, tasarıyı ge
nel anlamda Genel Kurula takdim ederken Komis
yonumuzun görüşü olarak arz etmiştim. - Bu tasarı, 
mevcut kanunlara aykırı yapılmış olan yapılara ya-
sallaştırmayı veyahutta yasa dışı olmalarını hükme 
bağlayan bir tasarıdır. 

Bundan sonraki yapılarla yahutta bundan sonra
ki kaçak inşaatlarla alakalı endişelerine, Komisyo
numuz ve şahsım aynıyla katılmaktadır. Ancak, «bu 
tasarının getireceği bir hüküm olmayışı» şeklindeki 
bir anlayışımız bulunduğunu daha önceki görüşme
lerimizde vurgulamış idik ve ona da ilave olarak de
miştik ki, «Bugün kaçak yapıya Türkiye'de müsaade 
edilmemesiyle alakalı mevzuat vardır. Kaçak yapı 
yapılmaması lazımdır. Türkiye bu kadar başıboş de
ğildir.» Ama, Komisyonumuz bu tasarı vesilesiyle 
muttali olmuştur ki, Hükümetimizin, uygulayıcı Ba
kanlığın açık ifadesinden de anlaşılmıştır ki, bu ya
salar bu yasaklamaları maalesef tam olarak karşı
lamamaktadır ve o sebeple de imar Kanununun ge
rekli maddelerinde düzeltme yapılmasıyla alakalı 
olarak, bugün Genel Kurulun önünde ifade ediyim, 
ben de dahil 10 arkadaşım imzalamak suretiyle de
ğişiklik teklifini Sayın Başkanlığa sunduk veya sun
mak üzereyiz. 

Dedikleri şekildeki devamlılık arz edecek yasa dı
şı yapılaşmayı önleyici kanun hükümlerini bu teklifi
mizde Genel Kurul değerli çalışmalarıyla kabul ede
cek olursa, hep beraber endişemiz ortadan kalkacak
tır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Bilge, biraz evvel soru sormak arzu etmiş

tiniz, buyurun efendim. 

| NECİP BİLGE — Efendim mesele şu; 6 ncı mad
denin I/A bendinde bahçelere tecavüzle ilgili olmak 
üzere; hani bahçe kısmına yan taraftan tecavüzle 
onun nereden hesaplanacağını tayin hususunda, çıkmalı 
binalar ve çıkmasız binalar olarak ay rmış, «Çıkmalı 
binalarda, çıkma veya balkon ucundan, çıkmasız bi
nalarda da binanın zemine oturduğu noktadan fazla
lıklar hesap edilecek» deniyor. Onun altında diğer bir 
fıkrada da; arka tarafa derinliğine bırakılması lazım 
gelen mesafede bir tecavüz varsa, bu hususta çık
malı, çıkmasız ayrımı yap lmamıştır, şöyle deniyor; 

I «Plan ve yönetmelikte belirtilen plan derinliğine en 
fazla 5 metre ilave edilmiş, ancak arka komşu sını
rına çıkma ve balkon ucundan 1 metreden az kala
cak şekilde yaklaşmayan...» Burada, «çıkma ve bal
kon ucundan hesap edilecek» deniyor. Acaba, arka 
tarafa çıkma veya balkon yapılmaz da, onun için mi 

I böyle söylenmiştir, yoksa bir unutma mı vardır? Çün
kü inşaatlarda ve tatbikatta görüyoruz arka tarafa 
da çıkma ve balkon yapılıyor fiilen. Bunlar planlara 
aykırı şekilde mi yapılıyor, yoksa burada bir unut
ma mı vardır?.ı Bunu öğrenmek isterim. Çünkü, bal-

I kondan hesap edilirse gayet tabiî başka netice vere-
I çektir; balkondan veya çıkmadan, o olmadığı tak

dirde binanın zemine oturduğu yerden hesap edilir
se, bir başka sonuç verecek. Bunun aydınlatılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
I Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANVEKlLl HAYRI SEÇKİN — Efendim, bunda, 
«balkon ucundan» diye anlaşılma şeklindedir, balko-

I nu yok ise, zaten kendisiyle alakalıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın öney buyurun. 
I TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım verdiğim öner-
I ge bir anlamda tekriri müzakere olabilir. Çünkü ben, 
I demin söyledim 6 ncı maddenin I/A-b bendinin 5 inci 
I maddeye geçirilmesini teklif ediyorum önergede. Onun 
I tekriri müzakere olacağı düşüncesiyle, şimdi işleme 
I koymayacağınızı belirttiniz. Doğrudur; fakat eğer çok 
I haklı bir durum var iser Genel Kurul inanacaksa, 
I belki tekriri müzakere sözkonusu olacak diye düşü-
I nüyorum. 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında burada 
I «yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu hizmeti-
I ne tahsis edilmiş bulunan arazi» deniyor, imar pla-
I nına göre, yol diye düşünülmüş bir yer kamu hiz-
I metine tahsis edilmiş değil midir? Eğer öyle ise, 5 inci 
I maddenin c fıkrası af kapsamının dışında bırakılacak 

602.— 



Danışma Meclisi B : 11 

alanları aldığına göre, 6 ncı maddenin I/A-b fıkra
sında aynı tipte yerlere 5 yıl geçici ruhsat verilmesi 
nedendir?.. Bir teknik çelişki varsa burada, gereki
yorsa tekriri müzakere yapılır; yok eğer öyle değil
se, bu konuda tatmin edici izahat verebiliyorlarsa, 
mesele yok. 

8 . 12 . mi 0 : 2 

İkincisi; Tasarıda halen devam eden fiiller dışa-
nda kalmak suretiyle bir yürürlük tarihi olacaktır. 
Zira, Devletin, usulsüz, kanun ve nizamlara aykırı 
yapıları denetleyecek, murakabe altına alacak, on
ları düzenleyecek olan kanunlar vardır yürürlükte. 
Ancak buyurdukları gibi bu yürürlükteki kanunlar 
aksaktır, eksiktir, boşluklar vardır; onun için netice 
alınamamaktadır. O itibarla, bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde, yalnız ve yalnız belli bir süre içerisinde usul 
ve kanuna aykırı olarak yapılan yapılar hakkında uy
gulanacaktır; onun dışında katiyen uygulanamaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 
ALI DİKMEN — Sayın Başkan, müsaade edin 

Sayın Gözübüyük'ten bir soru sorayım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen müsaade buyurun 

efendim. 
ALİ DİKMEN — Niye oldu bu durum yani?.. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 6 ncı madde üzerin

de sorular da sorulmuştur, 7 nci maddeyi okutuyo
rum efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, sizden 
sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALlL GELENDOST — Efendim, Tasarının 5 

inci ve 6 ncı maddeleri getirilen Kanunun özünü teş
kil ediyor. Şimdi Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu 
teklife göre yedi, sekiz maddeye ayrılıyor 6 ncı mad
de, Komisyondan o şekilde gelecek Genel Kurula. 
Genel Kurula geldikten sonra, «müzakeresi yapılmış
tır» diye bu yedi, sekiz madde doğrudan doğruya 
oylanacak mı, yoksa yeniden müzakere açılacak mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, biliyorsunuz mü
zakere açılmayacak, bu maddelere devam edeceğiz. 
Ancak, o maddeler geldiği zaman, İçtüzükte müza
kere konusunun ne hükmü varsa ona göre yapıla
caktır. 

HALİL GELENDOST — Efendim yeni hüküm
ler getirilmiş olabilir. 

BAŞKAN — Yeni hüküm getirmeyecektir efen
dim, sadece Sayın Erginay ve arkadaşlarının öner
gesi, bunun maddelere ayrılması hususudur efendim. 
Yeni bir şey getirildiği zaman, bugün 6 ncı madde
de yaptığınız işlemi tekrarlamak mecburiyetinde ka
lacağız. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Fırat müsaade ederseniz 7 

nci maddeye başlayalım efendim. Soru sorma da 
bitti; müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Hükümet, Sayn Komisyon?.. Sayın Haz

nedar siz mi cevap vereceksiniz efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALI MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade 
ederseniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA. İMAR VE 1S-

-KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki 
bahis konusu edilen sınırlama, doğrudan doğruya 
imar planı ile ilgili olan husustur; yani imar planı 
yapılırken, bir yer yola, (burada yazılı olduğu gibi) 
otoparka, çocuk bahçesine veya yeşil alana ayrılmış 
ise, oralarda vatandaş kendisine ait olmak kayıt ve 
şartı ile veya başkas na kısmen tecavüz etmek sure
tiyle bir yapı yapmış ise, onun kendi muvafakati ol
madan 5 yıl süre ile 6785 sayılı Kanunun 11 ve 30 
uncu maddelerinde belirtildiği gibi, geçici ruhsata bağ
lanacağını ifade ediyor. Sayın öney'in vurgulamak 
istediği husus ise, çelişki gibi görmüş olduğu husus 
ise, 5 inci maddenin birinci fıkrasında kesin yapı ya
sağı getirilmiş olan bölgelerdir onlar. Yani bu yerler, 
eğer Hazineye ait bir arazi ise ve bu arazi daha ön
ce, mesela hastane yapılmak üzere tahsis edilmiş ise, 
onun affı falan bahis konusu değil kesinlikle; çünkü 
6 ncı maddenin başında şöyle diyor : «5 inci madde
deki şartlara göre». Yani 5 inci maddenin birinci fık
rası burada kesin yapı yasağı getirmiştir. Binaenaleyh, 
6 ncı maddenin (b) fıkrasındaki hükme tabi değildir 
orası. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, bendeniz Sayın Seçkin arkadaşımın açıklama
sına bir ek yapacağım. 

Bir kere, bu Tasarı, geçioi bir kanundur; yani fiilî 
durumu tasfiye kanunudur. Yoksa, Ali Dikmen ar
kadaşımızın da dediği gibi ilânihaye tatbik edilecek 
değildir. 
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AYHAN FIRAT — Bu izahat üzerine biraz şey 
oluyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Madde 
tekrar huzurunuza gelecek. 

AYHAN FIRAT — O zaman demek görüşme 
hakkımız var efendim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi okuyun efendim." 
Mevzuata Uygun Olmadan Verilmiş Ruhsatlı 

Yapılar : 
MADDE 7. — Ruhsat ve eklerine uygun olarak 

yapıldığı halde yürürlükteki imar planı ve mevzuata 
aykırı olduğu gerekçesiyle iskân ruhsatı alamadığı 
tespit edilen, ancak kullanılan veya kullanılmaya ha
zır hale gelmiş bulunan yapı ve tesislerden 5 inci 
maddenin I inci fıkrası kapsamına girmeyen yapı ve 
tesislere kullanma izni verilir. 

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

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, 7 nci maddenin baş
lığı Komisyondan gelen bir yazıya göre, «Mevzuata 
Uygun Olmadan Verilmiş Ruhsatlı Yapılar» yerine 
«Yapı Ruhsatı Mevzuata Uygun Olmayan Yapılar» 
olarak değiştirilmiştir. Buna göre müzakerelerine ge
çiyoruz efendim. 

7 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Yıldırım, Sayın Fırat. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Usul hakkında söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Şimdi 6 ncı maddeyi par

çalamak üzere Komisyona havale ettik. 7 nci mad
denin içinde 6 ncı maddeye atıf yapılıyor. Şu halde 
bu madde kabul edilirse düzenleme yapılamaz. Onun 
için zannediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, haklısınız, yalnız 6 
ncı madde yerine hangi numara gelecekse zaten 7 nci 
madde de belki getirilecek sistem içinde 7 nci mad
de olarak kalmayacaktır efendim. Buna göre teselsül 
yaptırılacaktır. Bu, sonunda Başkanlık Divanına ve
rilecek olan bir yetkiyle halledilecektir. Biz şimdi 
mevcut 7 nci madde olarak görüşmelerimizi tamamla
yalım. Bu konuda haklısınız. 

Sayın Yıldırım, buyurunuz efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Sözcüsü; ihtisasa, tecrübeye önem 

ve değer verilmesini belirttiler. Ben, kesinlikle ihtisa
sa ve de tecrübeye değer verilmesine katılırım, an
cak peşinen ifade edeyim ki, «Akıl yaşta değil baş
tadır» demek suretiyle de sözlerime başlarım. 

Şimdi, 7 nci madde üzerinde söz almamın gerek
çesi, değerli arkadaşlarım, 7 nci maddenin bu Tasa
rıya konmasını gerektiren sebep, 9 Şubat 1981'de 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, İstanbul il hu
dutları dahilinde müstakil bütün belediyeleri İstan
bul Belediyesine bağladıktan sonra, bu belediyelerin 
müstakil oldukları dönemde vatandaşlara vermiş ol
dukları yapı ruhsatlarının verildiği tarihteki imar mev
zuatına aykırı olduğu, merkez belediye olan istan
bul Belediyesince anlaşılmasından sonra ortaya çık
mıştır, yani bu problem 9 Şubat 1981 tarihinde baş
lamıştır. 

istanbul Belediyesi, 24 Nisan 1981 tarihinde imar 
ve iskân Bakanlığına bu çevre belediyelerin müsta
kil döneminde verdiği ruhsatların mevzuata aykırı 
olduğunu belirterek, bu ruhsatların kazanılmış hak 
olarak kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Bakanlık 
o tarihte verdiği cevapta, eğer ruhsatlar verildiği ta
rihteki mevzuata uygun ise, bu ruhsatların kazanılmış 
hak olacağın, verilmemişse, mevzuata aykırı ise ka
zanılmış hak olmayacağını bildirmesi üzerine, 9 Şu
bat 1981 tarihinden bu yana yüzbinlerce yapı sahibi 
halen bugüne kadar yapılarına iskân ruhsatı alama-
maktalar; devam edenler durdurulmuş, inşaatlarına 
devam edememekteler. Problem buradan başladı. 

Bu durum Hükümet Tasarısında da çözülmemiş 
idi. Benim de Komisyonda bulunduğum sırada Hükü
met Tasarısını Komisyondaki çalışmalarım srasında 
çözebildiğimiz kadarıyla, Komisyona kabul ettirebil
diğim kadarıyla işte şimdi huzurunuzda bulunan Ko
misyon Tasarısındaki durumuna getirebildik. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu Tasarıdaki durum 
da bugün sorununa çözüm bekleyen istanbul ili da
hilinde daha önce (9 Eylül 1981'den önce) müstakil 
olan belediyelerden ruhsat almış vatandaşların prob
lemlerini çözecek nitelikte değil. Bu Tasarı, sadece 
bitmiş ve kullanılmakta olan yapılara, bir de hangi 
seviyede olursa olsun durdurulmuş yapılara çözüm 
getiriyor. 

Şimdi, 9 katlı, 7 katlı ruhsat alan vatandaştan biri 
9 Şubat 1981'de binas nı bitirmiş, ekonomik gücü iyi, 
o vatandaş bitirmiş. Yine onunla birlikte ruhsat alan 
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da nasıl olsa inşaat ruhsatının geçerliği mevzuata gö
re dört yıldır, dört yıl içerisinde tamamlarım düşün
cesiyle imkânlarını dört yıla dağıtarak inşaatım de
vam ettiren vatandaş da üçüncü katta kalmış. Şimdi 
bu vatandaşın belediyeden almış olduğu ruhsata gö
re ve halen dokuz kat ruhsatlı inşaatı dördüncü kat
tadır; bu Tasarıyla sadece dört katına imkân tanı
yoruz, diğer dört veya beş katını kesip atıyoruz, işte 
Komisyon Tasarısı bu duruma çözüm getirmemiştir. 
Vatandaş ruhsat almış; yani emsali olan bina gibi. 
Yanındaki bina dokuz kat aldı dokuz kat yaptı. O 
adada bütün binalar öyle yapılmış. Diğeri imkânı yok
tu veya diğer sebeplerden dolayı üçüncü veya dör
düncü katta kaldı. Ona da bu Tasarıyla diyoruz ki : 
«Senin ruhsatın dokuz kat ama, artık dört kat ya
pacaksın.» 

işte benim önergemde, verilmiş ruhsat neyse ar-
t'k bu kazanılmış haktır, vatandaş almış olduğu ruh
sata uygun olarak inşaatına devam etsin. 

Değerli üyeler, belediye ruhsat verdiği tarihten 
sonra, vatandaş, belediyeden almış olduğu tasdikli 
projeye göre irtifak tesisi yaptırıyor, vatandaşlara dai
re satıyor. Şimdi o dört veya beş katını iptal ettiği
miz yerlerden birçok vatandaş daire satın almış du
rumdadır. Bir de bu nevi hukukî sorunlar ortaya çı
kacaktır. 

7 nci maddenin şimdi Sayın Başkanlığa takdim 
edeceğim önergem doğrultusunda düzeltilmesini tek
lif ediyorum, önergemin kabulü doğrultusunda oy ver
menizi takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayn Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; 
7 nci maddede mevzubahis olan yapılar, biraz ön

ce Sayın Yıldınm'ın bahsettikleri gibi, genellikle civar 
belediyelerin merkez belediyelere bağlanmasıyla orta
ya çıkmış sorunlardır. Ancak, bunlarda bir yıkım 
mevzubahis değildir; binanın bulunduğu halde biti
rilmesi mevzubahistir; onun haricinde ilave kat mü
saadesi ancak plandaki durumuna göre verilebilir. 
Dolayısıyla, (Zaten birçok kısmını Sayın Yıldırım 
söylediler) ben ilave olarak bir tek şunu belirtmek 
istiyorum : 

Bu normaldir, yanındaki eğer herhangi bir sebeple 
10 kata çıkmışsa, üç kat olması gereken bir yapının 
da müsaade ile 10 kata çıkması bence doğru değildir. 
Komisyondan gelen şekli ile maddenin kabul edil
mesi uygun olur kanısı ile saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, bu madde üzerinde önergeler var-

d r. Okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 
7 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Bu madde hükmünden yararlanan yapılarda, 

imar durumuna göre izin verilmesi gereken inşaat 
alanından 10 metrekareden fazla olan her metrekare 
için konutlarda 1 000.— TL. diğerlerinde 1 500.— TL. 
Nüfusu 500 binden fazla olan belediye 'sınırları için
deki yapılar ile turistik sahalardaki yapılarda ise, bu 
miktarların 10 katı ceza alınır. İskân dışı alanlarda bu 
cezalar 250.— TL. ve 400.— TL. olarak uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Genç, önerge üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız? 

KAMER GENÇ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerlj üye

ler; 
Madde üzerinde benden önce konuşan Sayın Zeki 

Yıldırım arkadaşım z, bu gibi durumlarda ruhsat al
makla imar işlerinde müktesep hak doğacağından söz 
ettiler. Aslında, bu şekildeki t i r uygulamayı bu mad
de içinde zikredersek (Kendisinin önergesi varmış) bu 
çok tehlikeli olur. Zaten, bu madde idarenin hileli 
işlemlerine meşruluk kazandırıyor; düşünün bir yerde 
imar planı yapılıyor, bu imar planında üç kat ruh
sat verilmesi gerekirken, idare gidiyor arsa sahibi 
ile anlaşıyor 10 kat veriyor ve bu madde ile de bu gay
ri meşru işlemlere bir meşruluk kazandırılıyor. 

Ben, bunu, Tasarın n tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmalarda da dile getirdim. Hatta, İstanbul'da bir 
MAYA inşaat Şirketi var. Bu MAYA inşaat Şirke
tine Boğaza yakın bir yerde, üç kat inşaat yapılması 
gereken yerde, yedi kat inşaat ruhsatı vermiş idare 
kendisine ve plan notunda diyor ki, bu binaya ruhsat 
verilirken deniz manzarasından kot verilir, yükseklik 
verilir, idare gidiyor denizle hiç ilgisi olmayan kara 
manzaralı bir yoldan kot veriyor ve üç kat yerine ye
di kat yapıyor ve bu inşaat sahibi burada bine yakın 
daire kazanıyor. 

Şimdi, bu madde ile bunlara ruhsat veriliyor. Bu 
hatalı ruhsat veren kişiye de zaten bir cezaî müeyyi
de düşünülmemiş; aslında bunlar yabana atılacak ko
nular değil, memleketi imar anarşistlerinin eline ve
ren imar planı uygulayıcılarının da burada veyahut 
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da idare tarafından en sert şekilde cezalandırılması 
gerekirken, ondan esgeçilmiş. 

Şimdi, benim verdiğim önerge şu : 
Bu maddenin sonunda bunlardan bir ceza alını

yor. Ceza alınırken biraz adaletli davranmak lazım; 
şimdi (Sayın Komisyon Sözcümüz, böyle isim, ad
res belirttiğimiz zaman çok kızıyorlar) büyük bir şeh
rin en merkezî yerinde arsa sahibi gitmiş idaredeki 
ruhsat veren adamla anlaşmış ve haksız olarak bin
lerce metrekarelik bir inşaat sahası kazanmıştır. Şim
di, bundan 1, 2 katı, yani benim anladığım kadarıyla 
normal plana göre yapması gereken inşaat alanmın 
% 20'sinden fazlası olan bir miktar için ceza düşünü
lüyor. Bu da, yine daha önceki izah ettiğim bir mese
leden dolayı, mesela; 1 000 metrekarelik bir inşaatta 
% 20, 200 metrekare için hiçbir ceza alınmıyor; ama 
normal olarak nüfusu 500 bin olan bir kaza ya da 
kasabada imar planına aykırı olarak verilmiş ruh
sata göre yapılan 50 metrekarelik yapıda, da yine 
% 20 bir ceza alınıyor. Görüyorsunuz ki burada 
çok nispetsizlik vardır, bir haksızlık vardır. 

ikincisi, ben diyorum ki bu inşaat alanında ceza 
dışında b rakacağımız miktarı 10 metrekareye indire
lim ve ceza uygularken de kaçak inşaat sahibinin 
kazanacağı değere mütenasip bir ceza verelim. 500 
bin nüfuslu bir kazada idare ile anlaşıp da plana ve 
mevzuata aykırı olarak ruhsat alan bir kişinin kaza
nacağı maddî değer, herhalde 500 bin nüfustan daha 
fazla alan yerlerdeki bu tür inşaatların değeri ile mu
kayese edilemez. Bugün, turistik sahalarda kaçak ya
pılar olduğu gibi, mevzuata aykırı alınmış ruhsatlar 
vardır ve buna göre yapılmış binalar vardır. Şimdi, 
bunların büyük miktarda maddî çıkarları ve kazanç
ları vardır; hiç olmazsa bu çıkarların, kazançların 
bir kısmını ceza yolu ile bunların elinden alalım. Bu 
maddeyi bu şekilde değiştirmekteki amacım bu. Yani, 
kazanılan menfaat ile verilmesi gereken ceza ara
sında bir nispet olsun. Şimdi, en küçük yerdeki yapı
dan 1 000 lira alınsın; ama nüfusu 500 binden fazla 
olan il merkezlerinde ve turistik yerlerde, hiç olmazsa 
bunun.10 kat fazlası (Yani metrekareden 10 000 lira) 
bir ceza almak, kanaatimizce hiçbir haks zlık mey
dana getirmediği gibi, hiç olmazsa bu gibi idare ile 
anlaşarak hileli işlere giden kişilere de pek fazla mü
kafat vermemek gerektiği inancındayım. Önergemin 
amacı budur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, hem madde, hem önerge üzerin

de bir açıklama yapacak mısınız? 

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

Sayın Genç arkadaşımın 10 metrekareden fazlası 
ile alakalı olan ceza anlayış m tam anlayamadığımı 
üzülerek belirtmek isterim. 10 metrekare neyi ifade 
etmektedir? 

Daha önce müzakeresini yapmış bulunduğumuz 
ve ancak müteaddit maddeler halinde Genel Kurula 
getirilmesi, Genel Kurulumuzun oyu ile tebellür et
miş olan 6 ncı maddenin içinde getirilmiş olan sis
tem, cezalarda % 20 fazla ile alakalı olan bir sistem
dir. O sebeple, bu cezada da 1, 2 % 20'yi anlatan bir 
hükümdür. Manasını anlayamadığım bir 10 metre
kare, neden 50 metrekare, 30 metrekare olmuyor; bil
miyorum, yani bir aileye 10 metrekare yeter filan mı 
denmek isteniyor. O cezasız kalsın da üst tarafı ce
zalandırılsın. Tabiî, böyle bir anlayışın içine girme
diğimiz için ve daha önce müzakeresi yapılm ş olan 
bir fıkra hükmünde de % 20 anlayışı ile bir cezalan
dırma sistemi getirildiği için, bu maddede de aynı ak
si gösterdik; önergeye o sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genc'in önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan et
mişlerdir. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yıldırım'ın bir önergesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesinin aşa-
ğ daki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Zeki YILDIRIM 
«Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı hal

de, yürürlükteki imar planı ve mevzuata aykırı ol
duğu gerekçesiyle, iskân ruhsatı alamadığı tespit edi
len, ancak kullanılan veya kullanılmaya hazır hale 
gelmiş bulunan yapı ve tesislerden 5 inci maddenin 
birinci fıkrası kapsamına girmeyen yapı ve tesislere 
kullanma izni verilir. 

Bu kabil yapı ve tesislerden ruhsat ve eklerine uy
gun olarak başlamış; fakat henüz tamamlanamamış 
olanlarına ruhsat ve eklerine göre devamına izin ve-

— m — 



Danışma Meclisi B : 27 8 . 1 2 . 1 9 8 2 0 : 2 

rilir. Ancak, bunlardan ruhsat ve eklerine aykırı ol
duğu tespit edilenlerine 2 nci ve 6 ncı madde hü
kümleri uygulanır.» 

Gerekçe : Bu maddeyle imar planı ve mevzuat 
hükümlerine aykırı olarak ilgili mercilerce verilen 
ruhsat ve eklerine uygun olarak inşaatı tamamlan
mış veya devam etmekte olan yapılar hakkında yı
kım yoluna gidilmesi halinde ilgilisinin umumî hü
kümler gereğince adlî mercilerde dava açması gere
keceği, ayrıca bu tür yapılarda üçüncü şahıslara his
se mukabilinde kat irtifakı da tesis edilerek daire sa
tılmış olması nedeniyle ruhsatlı bir binadan her türlü 
maddî imkânını kullanarak meşru bir mülk edindi
ğini zanneden vatandaşların mağdur olmasına sebep 
olacağı düşüncesiyle Devletin bütünlüğü ve sürekli
liği ve vatandaşların Devlete olan güvenlerinin azal
maması hususları da göz önünde bulundurularak 
kullanma izni almaları veya ruhsatına uygun olarak 
devam etme imkânı getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, önergeniz üzerinde 
bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

ZEKÎ YILDIRIM — Efendim, önergemin gerek
çesinde gerekli açıklamalar vardır, o nedenle gerek 
duymuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesi husu

sunda bir açıklama yapacak mısınız efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA İMAR VE İS

KÂN, TURİZM TANITMA KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKIL1 HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Yıldırım'ın da misal olarak getirmiş olduk
ları gibi, bir istanbul olayı vardır, fakat bunun yanın
da bir İzmir ve tabiri genel olarak kullanıldığı tak- • 
dirde de Türkiye çapında düşünülmesi gereken bir 
maddedir. 

Bu madde okunduğu zaman, çok ortadan bir ifa
deyle 32, 33 belediye şeklinde idare edilen istanbul bil
farz, 18 belediye ile idare edilen bir izmir, bugün bir 
İzmir Belediyesi haline, bir istanbul Belediyesi ha
line dönüşmüştür. Bugün belediyenin özerkliği kar
şısında Soğanlık Belediyesi, Kartal Belediyesi, Malte
pe Belediyesi hizmetlerini istanbul Belediyesinin, be
lediyenin göbeğinde Fatih'teki hizmetleri götürürce-

sine oraya götürmesini beklemek vatandaşın hakkıdır. 
Pek tabiîdir ki, istanbul Belediyesinden bu görevi 
beklerken, istanbul Belediyesi de oradaki binaya bir 
kullanma izni verildiği zaman, bu hizmetleri götür
mesinin karşılğını almak mecburiyetindedir. Çünkü 
kendisinin yönetmeliğine göre o bina orada yasallaş
mış değildir. Kendisi yasallaştıracağı için iskân ruh
satı verirken belediye hizmetlerini de düşünmek mec
buriyetinde olacağı için pek tabiîdir ki, bunu bir ce
zaya bağlamak bizim bakımımızdan normal adde
dilmiştir ve o sebeple önergeye katılamamaktayız. 

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

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konuda Hükümet tasarısında getirilmiş olan esaslar,, 
Komisyon tarafından hazırlanmış tasarının birinci 
fıkrasına paraleldir ve orada aldığı ruhsata uygun 
inşaatını yapmış olmak kaydıyla kullanılmaya hazır 
duruma gelmiş ya da kullanılan binalara resmî bir 
merciden ruhsat almış olan bir kişi buna uygun yap
mışsa artık ruhsat verilmelidir anlayışı vardır ve bu
rada herhangi bir ceza alma anlayışı yoktur. Hüküme
tin getirdiği tasarıdaki görüş budur; çünkü ilgili mer
ciden ruhsat alınmıştır, ona uygun inşaat yapılmıştır. 
Ama bu arada bir idarî değişiklik olmuştur, beledi
yeler merkez belediyesine bağlanmıştır, şimdiki mer
kez belediye; hayır, sen bana uymuyorsun demiştir. 
Ayrıca da biz istanbul Merkez Belediyesine yazdığı
mız yazıda «Eğer bunları çözmek istiyorsanız 50 bin
lik plana bir hüküm koyun, yönetmelik hükümleri 
bunlar için uygulanır deyin» demiştik, o da hallola-
mamıştı. Bunun bu şekilde çözülmesi gerekir. Ancak 
Komisyon kapsam genişlettiği için, iskâna hazır hale 
gelmiş ya da iskân edilmiş binalar dışındakileri de 
aldığı için o konuda da 2 nci ve 6 ncı madde hü
kümleri uygulanır anlayışını getirmiştir ve biraz daha 
kapsam genişlemiştir. Bu sebeple bu izahatımdan 
sonra takdiri Yüce Meclise bırakıyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim, özür dileyerek söy

lüyorum; Komisyonun verdiği izahat, Sayın Yıldırım' 
in önergesindeki anlayışın karşılığı değildir, ikincisi, 
Hükümet de bu konuda kanımca eksik izahat ver-
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mistir. Konu şudur : Ruhsat alıp da bu ruhsatı imar 
planına aykırı olan yapılar bundan sonra inşaata de
vam ederken 2 nci madde kapsamına mı girecektir, 
girmeyecek midir?.. Sayın Yıldırım 2 nci madde kap
samından çıkarmaktadır. Yani orada imar planı üç 
kat diyor, bunun elinde daha önce hileli yolla al
dığı ruhsat dokuz kat ise birinci kattan başlayacak, 
dokuz kat çıkacak. Bunu teklif ediyor. Ben buna ce
vap istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Fırat önergeyle ilgili bir soru sordular; 

Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, maddede «imar plan ve mevzuatına aykırı ol
duğu gerekçesiyle ruhsat verilemeyenler» denildiğine 
göre imar planına uygun olduğu takdirde katına de
vam edecektir... 

AYHAN FIRAT — Çok rica ederim efendim... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Fırat, mü

saade buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI HAYRI SEÇKİN — imar planı
na göre söylüyorum. 2 nci maddemizde de zaten 
getirilmiş olan değişiklikle imar mevzuatına uygun 
olmak kaydıyla kat ilavesi mümkündür. İmar mev
zuat na uygun olmadığı takdirde kat ilavesi mümkün 
değildir diyoruz. Bu sebeple bir çelişki görmüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, soru sora

bilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Yalnız yeniden bir açıklama olmak

sızın sadece soru için mümkündür, buyurun, yalnız 
soru efendim. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, Komis
yondan sorum; ülkemizde 12 Eylüle gelinceye kadar 
devlet yok idi. Devletin bulunmadığı bir sırada ma
hallî idare yöneticileri ve hatta imarla ilgili uygula
malarda söz sahibi olan Bakanlık istediğine istediği 
şekilde uygulama yaptı, vatandaş ruhsatını aldı. Şimdi 
biz bu tasarıyla daha önce verilen ruhsatları iptal et
tirme veya yapmayanları durdurmakla, (Ki bu Türki
ye'de % 50'dir; bunu Bakanlık kendisi söyledi, ve
rilen ruhsatların % 50'si mevzuata aykırıdır ülkemiz
de) biz bu % 50 verildiği tarihteki mevzuata aykırı 
ruhsatlara problem getirirsek, bu ruhsat sahipleriyle 
ruhsat veren idare arasındaki ihtilaflar nasıl çözüle

cektir?.. Mahallî idareler, bunun sonucu ortaya çıka
cak tazminatları nasıl ödeyecektir, bunlar düşünülmüş 
müdür?.. Bu tasarıyla biz problemi çözüyor muyuz, 
yoksa devlete ve mahallî idarelere altından çıkama
yacağı yük mü getiriyoruz?.. Bunun cevabını rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Y ldırım. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, Sayın Yıldı-

rım'ın sorusuna cevap lütfeder misiniz? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
Sayın Yıldırım'ın istediği şekilde 2 nci madde kap
samı değiştiriyor. Bizim 7 nci maddeyle Hükümet
ten yegâne ayrıldığımız husus, daha evvel Sayın Seç-
kin'in izah ettiği gibi, belediye hizmetlerinin götürül
mesi mevzubahistir ve bir cezaî hükümdür. Yoksa, 
Sayın Yıldırım'ın istediği şekilde 2 nci madde kap
samını tamamen buradan kaldırırsak, Türkiye'de af
fedilmeyecek yapı kalmayacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan; soruma cevap 

alamadım. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım; komisyonları ille 

de soruya istediğiniz biçimde cevap vermeye mec
bur etmeye hakkımız yok, böyle bir kuvvetimiz de 
yok. Böyle soruya böyle cevap veriyorum diyorlar ve 
kendilerine göre bir bilgi çerçevesinde cevap veriyor
lar; müsaade buyurun. Bir cevap alınıyor; bu sizi tat
min etmemiş olabilir, haklıs nız; ama ille de böyle 
bir cevap verilsin dememiz de mümkün değil efen
dim müsaade ederseniz. 

Sayın üyeler; Sayın Yıldırım'ın önergesine Komis
yon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. Sayın 
Yıldırım'ın önergesinin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 7 nci madde üzerinde başka önerge 
bulunmamaktadır. Yalnız, 3 üncü fıkrasında rakam
la yazlan «1.2» nin arasındaki noktanın virgül ola* 
rak değiştirilerek ve yanına da (bir virgül iki) ibare
sinin eklenmesi suretiyle bir düzeltme yapılacaktır. 
KAMER GENÇ — Bir de, «mevzuata» ibaresinin 

«mevzuatına» olması lazım. Bu redaksiyona Komis
yon da katılırsa, maddenin, «Ruhsat ve eklerine uy
gun olarak yapıldığı halde yürürlükteki imar planı 
ve mevzuatına» diye devam etmesi lazım. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi 3 üncü fıkrasında , 
rakamla yazılan «1.2» nin arasındaki noktanın virgül j 
olarak değiştirilerek ve yanna da (bir virgül iki) 
ibaresinin eklenmesi suretiyle ve bir de «Yapı Ruhsatı I 
Mevzuata Uygun Olmayan Yapılar» şeklinde baş
lığı da değiştirilmek suretiyle oylarınıza sunuyorum I 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutmadan evvel Sayın Dikmen' 
in bir önergesi var, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
imar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykı

rı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İş
lemler Hakkındaki Kanun Tasarısın n, Hükümet ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
kabul ettiği, bu Kanunun yayımından sonra yapıla
cak yapılara uygulanacak işleri belirten 8 inci mad-
desinin* Komisyon metnindeki 7 nci maddeden sonra 
dikkate alınarak müzakere edilmesini arz ve teklif 
ederim. I 

Ali DİKMEN 
BAŞKAN — Sayın üyeler; yüksek malumları ol- I 

duğu üzere, İçtüzüğümüz gereği Genel Kurulda esas 
komisyonun raporu ve düzenlemesi üzerinde görüş
meler yapılmaktadır. Bu nedenle (Sayın Dikmen, bu- I 
radaki 7 nci maddeden sonra dikkate alınmak üzere 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun ka
bul ettiği metnin görüşülmesini talep etmektedir) İç
tüzüğümüze göre bu mümkün değildir. Ancak, veri
lecek önergelerle mevcut 8 inci madde görüşülürken 
her zaman «daha evvel tali komisyonun kabul ettiği 
metin» gibi bazı değişiklikler yapmak mümkündür, 
bunlar önergeyle mümkündür, ıttlaınıza arz ederim 
efendim. 

8 inci maddeyi Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve I 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan gelen 
biçimde okutuyorum. Elimizde iki tane madde var; I 
bir basılı 8 inci madde, bir de buna göre 8 inci mad- I 
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkindir. Ev
vela 8 inci maddeyi matbu haldeki biçimiyle okutu- j 
yorum, ondan sonra diğerini okutacağım. I 

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

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

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

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Buyurun Sayın Dikmen. 

ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan; yine aynı duruma 
geliyorum. Şimdi efendim, bugüne kadar gelen kanun
ların umumiyetle çoğunluğu halihazır olmuş olan 
durumlara çare bulmak için Hükümetten buraya gel
miştir; yani birçok şeyler olmuştur, şimdi biz bunla
rın çözümünü yapıyoruz. Yani, açık tabiriyle vatan
daş bazı meselelerde hükümetlerin almış olduğu ve 
alacağı tedbirlerden ilerdedir; vatandaş sosyal konu
tunun altyapısını, yolunu, su kanalını yapmıştır. Şim
di bu imar mevzuatı da buna benziyor. 

Şimdi burada belirtmek istediğim asıl mühim olan 
davadır. Evet, olmuşa çözüm, buluyoruz. Şimdi ar
kadaşlarım diyorlar ki, «Efendim, zaten bizim ka
nunlarımız var. Bunlar o kanunlara aykırı yapılardır.» 
Peki, vardı da neden yapıldı, ben de şimdi onu so
ruyorum? Bugüne kadar mevzuata aykırı olarak ya
pılmış ve bu durum olmuştur. Şimdi bundan sonraki 
yapılacak olan yapılara burada Hükümet (Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu da hemen 
hemen aynen bunu 'benimsedi) bazı müeyyideler koy
muştur. Şimdi bu müeyyideleri Sayın Komisyon kal
dırmış ve diyor ki, «-Biz yeniden bununla ilgili ka 
nunî hükümleri getireceğiz.» Çok özür dilerim; ama 
hakikaten getireceğine ben inanmıyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMÎSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Getirdik, 
Başkanlıkta. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; lütfen müdahale 
etmeyin efendim, Sayın Dikmen konuşmasını tamam
lasınlar. 

ALİ DİKMEN — O halde şurada bununla ilgili 
ve bundan sonra yapılaşmaya karşı bazı müeyyideler 
konmasında, bu kanuna bu maddenin girmesinde ne 
mahzur var, bunu da merak ediyorum? 

Fazla bir maruzatım yoktur, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; ben teknik bir 

konuda soru soracaktım; ancak vazgeçiyorum müsaa
de ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; daha önce 

Tasarının kabul edilen maddelerinde Komisyonun ge
tirdiği şekilde sadece sağlık bakımından uygun görü-
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len yapıların af kapsamına alınacağı ilkesi kabul edil
mişti; fakat biz Genel Kurulda kabul ettiğimiz bir 
önergeyle fen ve sağlık 'bakımından mahzurlu olmayan 
yapıların af kapsamına alınacağı ilkesini kabul ettik. 

Şimdi burada ruhsata bağlama ilkesinde «sadece 
mimarî proje» denilmektedir ve diğer projeler aranma
maktadır. Acaba 'bu mimarî projelerle yapının fen 
bakımından ruhsata bağlanabilecek bir yapı olup ol
madığı sonucunu idare elde edebilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon; vaki konuşmalara bir cevap ve

recek misiniz efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, 'İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
müsaade ederseniz evvela Sayın Dikmen'e cevap ver
mek isterim. 

Hükümet Tasarısında 8 inci maddeyle buna çözüm 
getirilmiştir. Ki, daha evvel de Genel Kurula arz 
ettiğim gibi 8 inci madde çok dar bir çerçevede ele 
almıştır. Halbuki tmar Kanununun birçok maddeleri
nin değişmesi gerekir. Biz bunu hazırladık ve Baş
kanlığa takdim ettik. Yakında Genel Kurula geldiği 
takdirde daha mükemmel olacağı kanısındayız. Kaldı 
ki, halihazırda yürürlükteki kanunlar da bunları ön
leyebilecek durumdadır. 

«12 Eylülden evvel niye yapılmadı?...» sorusunu 
Sayın Dikmen'in tabiî bize sormaması gerekirdi yahut 
«Niye yapılmıştır?..» sorusunu başka yerde sorarlarsa 
daha iyi olur efendim. 

Sayın Genc'e gelince : 
Bu hususta bizim önergemiz vardır. 6 ncı madde 

içerisinde daha evvel Genel Kurulun benimsediği fen 
kurallarını da biz kabul ettiğimiz için bu 8 inci mad
dede bu kısmı değiştirmiş bulunuyoruz. Önergemiz
de bu husus açıklıkla belirlenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, buyurun. 
ALİ DİKMEN — Ben 12 Eylül öncesini bah

setmedim. Bahsettiğim konu bugüne kadar olan olay
lardır. Mademki mevzuatta bir kanun vardır, şimdi 
arasınlar belki şu Kanunun konuşulmağa başladığı 
günden bugüne kadar yapılanlar vardır. Niçin mani 
olunmuyor?.. Onunla hiç alakası yoktur. Bir soru so
ruyorum, madem Hükümetin temsilcisi de burada, 
bir kanun da hazırlıyoruz. «Bunu önleyici kanunla-
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rımız vardır» dedim. Varsa neden olmuyor da bunu 
affedecek kanun çıkarıyoruz. Benim üzerinde durdu
ğum nokta bu. 12 Eylülle hiç alakası yok bu işin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde önergeler bulunmaktadır. 

Sayın Yıldırım'ın önergesini okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Zeki YILDIRIM 

«Gecekondular dışında gerek daimî ve geçici ruh
sata bağlanan, gerekse muhafazalarına karar verilen 
yapı ve tesisler için sadece kat mülkiyetine esas teş
kil edecek olan mimarî proje tasdik edilir. Ancak 
ruhsatlı yapılarda tasdikli proje hilafına yapılmış olan 
cüzi tadiller için yeniden proje istenmesine gerek ol
mayıp mevcut proje üzerinde gerekli düzeltmeler ya
pılabilir. 

Bu maddede belirtilen yapı ve tesisler için hisse
dar muvafakati aranmaz. 

Bundan önce hissedar muvafakati nedeniyle ruh
sat alamayan yapı ve tesisler de bu madde hükmün
den yararlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir açıklama yapa
cak mısınız, yoksa yine gerekçeyi mi okutalım efen
dim?.. 

ZEKt YILDIRIM — Sayın Başkanım, izin verir
seniz kısa bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Açıklama yapacaksınız, buyurun 
efendim. 

ZEKt YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Komisyon metninde «Muhafazalarına veya ruh
sata bağlanmasına karar verilen yapı ve tesislerde 
aranacak belgeler» başlığını taşıyan 8 inci maddede 
sadece cins tashihine esas olacak tapuda vatandaş 
binasının durumunu gösterecek mimarî proje üzerin
de Komisyonda karar vermiş idik. Sonradan, hatır
larlar, Komisyon Üyesi Sayın Tosyalı, bunu kabul etti; 
yalnız bir de «Elektrik ve tesisat projesi arayalım, 
statik proje arayalım» üzerinde durulmadı. Sadece 
mimari proje ve bir de sonradan mimarî proje üze
rinde karar kılınmış iken elektrik ve tesisat projesi 
sonradan ilave edildi. 

Şimdi bu madde bu şekliyle kabul edilirse uygu
lamada büyük aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Bu ak
saklıkları Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 
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Değerli üyeler 
imar Kanununun 4 üncü maddesinin ilk paragra

fında «bahsi geçen projelerden gerekli görülenler» 
demek suretiyle hangilerinin isteneceği belediyelerin 
takdirine bırakılmıştır. Bu takdir yetkisi, belediyeler
ce 1957 yılında yürürlüğe giren imar Kanunuyla ve
rilmiş olduğu halde ki, istanbul Belediyesinde tesisat 
projelerinin aranması 1970 yılında çıkarılan bir ge
nelge ile başlatılmıştır. Yani elektrik ve tesisat proje
leri imar Yasasında zorlanılan bir husus değil, bele
diyenin takdirinde. 1957 yılında çıkan kanunla geti
rilmiş fakat ilk defa istanbul Belediyesi 1970 yılında 
bir genelgeyle elektrik ve tesisat projeleri isteme ka
rarını almış. Bugün elektrik mühendisi birkaç büyük 
il belediyelerinde ve ilde ancak bulunabiliyor. 

İmar Kanununda böyle bir emredici hüküm yok. 
imar Kanununun 4 üncü maddesi açık. Belediyenin 
takdirinde bu. imar uygulamalarını yönlendiren imar 
Kanununda böyle bir zorunluluk olmadığına göre ki, 
bu kesinlikle yok; arz ediyorum, ilk defa da 1970'te 
istanbul başladı. Bugün Türkiye'de % 60'ın üzerin
de belediyeler elektrik ve tesisat projesi aramıyor. 
Şimdi biz burada böyle bir mecburiyet getiriyoruz, 
belediyeleri bu Yasayla zorluyoruz. Vatandaşa diye
cek ki, «Efendim, biz bugüne kadar aramıyorduk; 
ama şimdi çıkan Kanun bu mecburiyeti getiriyor. 
Bu Kanunda böyledir. Git, nereden bulursan bul, 
elektrik mühendisi bul, ona bunu çizdirt, getir.» 

Değerli arkadaşlarım 

Sonra, bitmiş binada elektrik tesisat projesi nasıl 
yapılabilir?.. Bunun bir yönetmeliği var. Bu yönetme
likte binalarda kullanılacak elektrik kablolarının 
ebatları belirlenmiş. Eğer belediyeler elektrik ve te
sisat projesi aradığı takdirde ki, Komisyonun düzen
lemesi bunu emrediyor, o zaman belediye binadaki 
kullanılan malzemeyi değil, bugün yürürlükte olan 
yönetmelikteki evsafları arayacaktır ki, bu sefer de 
o binaya giden elektrik mühendisi ile bina sahibi ara
sında artık pazarlık başlayacaktır. «Seninki ince, yö
netmelik kalın istiyor» diyecek; bu ayrıca da büyük 
ölçüde vatandaşla oraya gidecek görevli arasında uy
gunsuz durumları ortaya çıkarır, rüşvet kapıları açar; 
açıkçası bu. Onun için böyle bir mecburiyet bugün
kü imar Yasasında da yoktur, bu takdiri beeldiyeye 
bırakmıştır. Eğer bu belediye kendi belediye hudut
ları dahilinde yeteri kadar elektrik ve tesisat işini ya
pacak olanlar varsa bu kararı verir, bunu uygular, 
yoksa uygulamaz. Halen uygulama da budur. Bu-

ı nunla mecburî bir durum ortaya koyamayız, öner
gem bu doğrultudadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

' Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım'ın önergesi hu-
I susunda bir açıklama yapacak mısınız?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım 

Komisyonumuz daha önce getirmiş olduğu anla
yışların içinde bundan evvelki maddelerde fen kura
lının aranmaması şeklindeki anlayışını Genel Kurula 
arz etmişti; fakat Genel Kurulun temayülü fen ve 

I sağlık kuralları beraberce mütalaa edilsin, içinde otu-
I ran kimselerin fen kuralları dahilinde oturduklarının 
I mutlak surette belirlensin şeklindeki anlayışı üzerine, 
I biz değişikliklerimizi bu anlayışa mütenazır yaptık. 
I Yalnız burada bir hususu tavzih etmekte yarar 
I görmekteyim, Sayın Yıldırım arkadaşım 1972 sene-
I sinden bu yana belediyelerin bazı belgeleri arayıp, 
I bazı belgeleri aramamak şeklindeki bir ihtiyarî tak-
I dir haklan olduğundan bahsettiler. 
I Oysaki, aksine 1972 yılından bu yana imar Ka

nununun 4 üncü maddesi : «Yapı ruhsatiyesi almak 
I için belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, 

tapunun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu 
I Kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, statik ve 

tesisat, plan, proje, resim ve hesaplarından gerekli 
I olanların eklenmesi lazımdır. 
I istisna olarak nerelerde hangi hallerde tapu sene-
I di yerine ne gibi vesikaların ibraz edilmesi gerektiği 
I Nizamnamede belirtilir» denilmektedir. 
I Ben tasavvur edemiyorum ki, imar Kanunu tat-
I bikatı yapılan bir belediye hudutları içinde, bir apart-
I man inşaatında, bir belediye yetkilisi, bir imar ve ts-
! kân Bakanlığı o binanın elektrik, sıhhi tesisat, statik, 

fen kurallarına uygunlukla alâkalı mimarî projelerin-
I den herhangi birisinden yoksun kalınabilecek şekilde 

bir istisna hükmünü düşünebilsin. 
O sebeple, maddemiz zaten bu maddeyi değiştir

me şeklindeki bir tadil önergemizle Genel Kurulu
muzun belirlediği görüş istikametinde yeniden tedvin 

I edilerek takdim edilmiştir. 
O sebeple önergeye katılamamaktayız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyonu. 
Sayın Hükümet temsilcimiz, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

I ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
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Hükümet Tasarısında bu gibi durumlarda imar 
Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsat 
verilmesine amir hükümler vardı ve bunlar bir ruhsatla 
beraber verilmesi gereken tüm belgeleri kapsıyordu. 

Nitekim ,1972 yılında 6785 sayılı Kanunun 1635 
sayılı Yasa ile değiştirilmiş 4 üncü maddesi bir açık
lama yaparak sonunda der ki : «Bu Kanunda geçen 
ruhsatiye ekleri tabirinden dilekçe ile beraber bele
diyeye verilen ve ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen 
mimarî, statik ve tesisat, plan* proje, resim ve hesap
ları anlaşılır.» Bu şekilde kesin bir tarif yapmıştır ve 
de zaten bir binanın hem fen, hem de sağlık kural
larına uygunluğunu inceleyebilmek için mutlaka tesisat, 
proje ve hesaplarının, statik proje hesaplarının olması 
gereklidir ve 6 ncı maddenin görüşülmesi sırasında 
verilmiş bir önergede de Hükümet ısrarını belirtmiş 
ve binaların mutlaka fen kurallarına uygunluğunun in
celenmesi üzerinde durmuş ve Yüce Meclis de böyle 
bir önergenin dikkate alınmasını kabul etmişlerdi. Bu 
nedenle 6 ncı maddeye de Komisyonumuz bu hususu 
koymuştu. 

Bu durumda, buranın bütün bu hususları kapsaya
cak biçimde düzenlenmesi gerekir ve bütün bu belge
lerin yer alması gerekir düşüncesi ile önergeye katıla
mıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yıldırım'ın önergesine Sayın Komisyon ve 

Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir efendim. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

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

BAŞKAN — Bir tereddüt mü var Sayın Haznedar 
oylama ile ilgili?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, 
bu oylamaya hiç gerek yoktu usûl bakımından kanım
ca. Çünkü, biz Komisyon olarak zaten aşağı yukarı 
söylenilen istikâmette bunun değiştirilmesi için bir 
önerge vermiştik. O önerge okunsaydı zaten. konu 
tavazzuh etmiş olacaktı. 

BAŞKAN — Onu da okutacağız efendim. 
O zaman belki Sayın Yıldırım kendi önergesinde 

öngördüğü hususların sizin önergenizde olduğundan 

8 . 12 . 1982 O : 2 

bahisle, önergesini geri alabilirler; ama biz oylamak 
mecburiyetindeyiz. 

KAMER GENÇ — Burada çoğunluk da yok Sa
yın Başkan, 3 - 5 kişi el kaldırıyor, kabul ediliyor 
efendim; bu olmaz böyle. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun ikide 
bir bu şekilde Genel Kurulu belirli bir çizgi içinde 
töhmet altında bulundurma izharında bulunmayın 
efendim. 

KAMER GENÇ — Töhmet değil efendim, ger
çek bu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bunun bir müey
yidesi var Sayın Başkan, yetkinizi kullanın lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bunun da İçtü
zükte gerekli biçimde nasıl yapılacağı hükme bağlan
mıştır, lütfen. 

Sayın üyeler; 
Komisyon Başkanı imzası ile bir değişiklik öner

gesi vardır; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı İmar Mev

zuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Ya
pılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkın
da Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 

İskân, Turizm ve Tanıtma 
'Komisyonu Başkanı 

«Madde 8. — 6 ncı maddenin I işaretli fıkrasının 
(B) bendinin (c) / l ve (c) / 2 alt bendinde yer alan 
ve konut olarak kullanılan tek katlı yapılar dışında 
gerek daimî ve geçici ruhsata bağlanan, gerekse mu-, 
hafazalarına karar verilen yapı ve tesisler için 6785 
sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesinde belirti
len bütün belgeler aranır.» 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız efen
dim bu değişiklik önergesi için?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎS 
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

Yüce Kurulca daha önceki görüşmelerimizde ka
bul edilmiş olan binaların yalnız sağlık değil fen ku-
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rallarına da uygun olması hadisesi nedeniyle bu 8 inci 
maddenin de değiştirilmesi iktiza ediyordu ve nitekim 
bu konuda bir önerge vermiş bulunuyoruz. Şimdi bi
raz evvel okundu. 

Tasarının ilk düzenlenişinde Komisyonumuzca, 
özellikle fen kurallarına uygunluk şartının aranması 
halinde bunun bina sakinlerini fevkalade taciz edece
ği, pratik yönden de esasen böyle bir şeyin temininin 
mümkün olmadığını, eskaza bir mühendisin fen ku
rallarına uygundur diye bir statik proje vermesi ha
linde dahi, o statik projenin hiçbir mana ifade etme
yeceğini belirtmiştik. Çünkü, binanın aşağı yukarı her 
noktasının teker teker açılıp, kontrol edilmeden bu 
statik projenin aynen uygulanıp uygulanmayacağının 
belli olamayacağını, bu nedenle de fen kurallarının 
Tasarıda nazarı itibara alınmadığını bundan evvelki 
görüşmelerimizde ifade etmiştik; fakat Yüce Kurul, 
Hükümetin de katılışı ile (Onu arz edeyim) fen ku
rallarının da aranmasını istediler. 

Onun üzerine düzenleme buna göre yapıldı, özel
likle 6 ncı madde bu şekilde geçti. Şimdi, 6 ncı mad
dedeki fen kuralları sistemine uygun olarak 8 inci 
maddeyi de düzeltmek gerekiyordu. Çünkü, 8 inci 
maddenin birinci fıkrasında iskân edilmiş olan bina
larda statik projenin aranmamasını ifade için diğer 
projeler zikredilmiş, statik proje zikredilmemiş idi. 
Şimdi bu kalkıyor. Yeni düzenlemede bu nevî bina
ların da tümünde 6785 sayılı İmar Kanununun (ki, 
arkadaşlarımızın ifade etmiş olduğu husus budur) 4 
üncü maddesinde yazılı olan bütün belgelerin istene
ceği, ibrazının mecburî olduğu yine önergede ifade 
edilmektedir. 

Binaenaleyh, buna göre biraz evvel oylanmış olan 
önergenin hiçbir manası kalmamaktadır. Çünkü, bu
radaki bahsedilen tesisat, elektrik ve mimarî proje 
gibi deyimler orada yoktur. 4 üncü maddede ne ya
zıyorsa (ki, bir kısmının ihtiyarî olduğu ifade edildi, 
olabilir) onlar istenecektir, onunla iktifa edilecektir. 

Gene 8 inci maddenin başlangıç kısmındaki «Ge
cekondular» sözcüğü yerine, bir başka tabir kullanıl
mıştır. O tabir 6 ncı maddenin 1 inci fıkrası ile iliş
kili olarak, orada ifade edilen deyimi ile gösterilmiş
tir. 6 ncı maddenin (1) işaretli fıkrasının (b) bendinin 
c-1 ve c -2 alt bendinde yer alan ve «konut ola
rak kullanılan» diyor. «Gecekondu» yerine bu kon
muş; fakat burada bir fark getirilmiştir. Bundan Yü
ce Kurulun haberinin olması gerekir. Burada «..tek 
katlı yapılar» sözcüğü vardır. Niçin tek katlı yapı
lar denmiştir?.. Gecekondu tarifi, 775 sayılı Kanun
da şöyle yapılmaktadır: 

«Madde 2. —Bu Kanunda sözü geçen «Gecekon
du» deyimi ile imar ve yapı işlerini düzenleyen mev
zuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın...» Ka
bul ettiğimiz sistemdeki bütün yapıların hepsi bu ta
rifin içine giriyor, «...kendisine ait olmayan arazi 
veya arsalar üzerinde..» Kendisine de ait olmayacak 
ki, işte o da 6 ncı'maddenin l/B, c'sinde ifade edi
len husustur, «...arazi ve arsalar üzerinde sahibinin 
rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar» kastedilmek
tedir. Yani, bu Gecekondu Kanununun bu tarifine 
göre, genel kamuca bilinmekte olan niteliksiz yapılar, 
tek katlı yapılar değil, isterse 8 katlı apartman olsun, 
o da bu «Gecekondu» tabirinin içine girmektedir. 
Burada «Tek katlı» dememizin nedeni, işte, o nite
liksiz- yapı şeklinde olan, hakikî gecekonduları kas
tetmiş olmamızdan dolayıdır. Çok katlı ise, yani nor
mal bir apartman yapılmışsa, o, diğer binaların, diğer 
apartmanların tabi olduğu şartlara tabi olsun, imar 
Kanununun istemiş olduğu, aramış olduğu bütün belge
leri, bu arada statik projeyi, mimarî projeyi ve ge
rekirse, tesisat projelerinin bir bölümünü de versin 
diye bir düşüncenin mahsûlü olarak önergeyi bu şe
kilde hazırlamış bulunuyoruz. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazrlbdar. 
Sayın Yıldırım, dikkate alınması kabul edilen 

önergenizde buna bir uygunluk var mı efendim?.. 
ZEKÎ YILDIRIM — îzin verirseniz arz edeyim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen, çok kısa olarak efendim. 

Çünkü çalışma süremiz doldu. Yoksa zaten bunu da 
oylayacağım ve bitireceğim efendim. Var mı efendim?.. 

ZEKÎ YILDIRIM — Önergenin aleyhinde ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuşamazsı
nız efendim. 

Biliyorsunuz, önergeler üzerinde, benim Başkanlık 
yaptığım dönemde, İçtüzükte sadece açıklama yapıla
cağı hükmüne dayanarak, bu uygulamayı yapıyorum. 
Lehinde, aleyhinde bir konuşma yaptırmıyorum efen
dim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, usul hakkın
da söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, eğer Genel 

Kurul, şu anda Komisyonun takdim etmiş olduğu 
önergeyi kabul ederse, 5 dakika önce kabul ettiği 
önerge ile taban tabana zıt bir önergeyi kabul etmiş 
olacaktır. Nasıl olur bu efendim?.. 
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BAŞKAN — Sayın Fırat, aleyhinde konuşmuş 
oluyorsunuz. Müsaade buyurun efendim, Dikkate alınıp 
alınmamasının kabul edilip edilmemesidir mesele. Bu 
önerge de, sayın üyelerin önergeleri gibi aynı işleme 
tabi tutulacaktır. İçtüzüğümüzde bu konuda gayet 
açıklık vardır, üyelerin değişiklik önergeleri vermesi 
gibi, Komisyon da değişiklik önergesi verebilmektedir. 
Dikkate alınması hususunu oylayacağım efendim, mü
saade buyurun.. 

Sayın Yıldırım, önergenin aleyhinde konuşamaz
sınız. Bir soru sordum lütfeder misiniz?.. 

ZEKİ YILDIRIM — Sorunuzu yineler misiniz 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Diyorum ki, sizin kabul edilen öner
geniz istikametinde midir Komisyonun verdiği 
önerge?.. 

ZBKl YILDIRIM — Kesinlikle değil; taban ta
bana zıt ve arz ettiğim gibi, rüşvet kapılarını açar 
niteliktedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyonun 8 inci madde 

için getirmiş olduğu bir değişiklik önergesi vardır. 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER — Usul hakkında söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER — Komisyonun ge

tirmiş olduğu önergeyi Hükümet kabul ediyor mu?.. 
Bir de onu öğrenelim oylamadan evvel. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge getirilirken, Ko
misyon ile Hükümet yan yana çalışma içindedir. Ma
mafih, soralım efendim. 

Katılıyor musunuz Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım... 
İBRAHİM GOKTEPE — Süremiz doldu Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Süreyi uzatacağım Sayın Göktepe. 
Sayın üyeler, bu önergenin işleminin bitmesine 

kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hükümet. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, imar 
uygulamalarıyla ilgili bir kanun vardır. Bu kanun, 
bir yapının yapılabilmesi için aranması gereken belge
leri saymıştır. Bunlar, mimarî proje, statik ve tesisat 
projeleridir ve bununla ilgili hesaplar ve eklerdir. 
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Bunları istemek, hele bir belediye elemanı ya da 
bir il imar müdürlüğü elemanı, bir binaya gidip de 
bunun fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu beyan 
etme ve buna göre ruhsat verme durumunda ise, 
zorunludur. Kanunun istediği belgeleri, bir devlet 
memurunun istemesini tehlikeli saymayı, bir Hükü
met Temsilcisi olarak bir türlü anlayamıyoruz ve 
kabul edemiyoruz. 

Eğer 6 ncı madde, geldiği zaman, «Fen ve sağlık 
kurallarına uygunluğuna göre ruhsata bağlanacaktır.» 
diye kabul edilirse, Komisyon tarafından sunulmuş 
olan önergenin aynen kabul edilmemesi halinde bu 
mümkün olamayacaktır. İmar Kanununun 4 üncü 
maddesinde istenen tüm belgeler aranmak zorunda
dır. Bu nedenle uygulayabilmek için, hazırlanmış olan 
bu Tasarının kanunlaşmasında geçerli olmasını sağ
layabilmek için katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, usul = hak

kında zatıâlinizden bir soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — İçtüzüğümüzde açık hü

küm vardır. Bu yeni bir önergedir. Lehinde ve aley
hinde konuşmak gerekir. Ancak, zatıâliniz ifade bu
yurdular ki, «Takdir hakkımı kullanıyorum ve benim 
başkanlığımda lehinde aleyhinde konuşma yaptırmı
yorum». 

BAŞKAN — Yalnız takdir değil Sayın Ay dar... 

MEHMET AYDAR — Burada İçtüzüğe aykırı 
bir durum var mıdır yok mudur?.. Bu hususun aydın
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, mesele şudur : içtüzüğü
müzde, değişiklik önergesi verildikten sonra, «Çok 
kısa bir açıklama yapılabilir»' denilmektedir. «Yapı
lır» da denilmemektedir. Yüce oylarınızla böyle ka
rar verilmiştir. «Yapılabilir ve ondan sonra da bunun 
dikkate alınıp alınmaması hususu oylanır» denilmek
tedir. Bendeniz İçtüzüğün bu hükmünü aynen uy
guluyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, önergeyi 

oylayacağım. Onun için, soruyu daha sonra, tümü 
üzerinde sorabilirsiniz. Sayın Öney. Soru sormanız 
madde ile ilgili olabilir; fakat önerge ile ilgili ola
maz efendim. 
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TÜLAY ÖNEY — Sorum önerge ile ilgili Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili olamayacak Sayın 
Öney. 

Sayın üyeler, Komisyonun getirmiş olduğu değişik
lik önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler, günlük çalışma programı bitmiştir. 
Bu nedenle 9 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

mm* 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
27 nci BÎRLEŞtM 

8 Aralık 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1, BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4, KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkırida Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve îs'kân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inoi Ek ve 
167'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 16.8.1982) 

(2) Kâzım Ergün Hakkın'daki 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 Alpdündar 
ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına, İki Madde ve 
Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
13.7.1982) 

'(4) Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsunlu, 
Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışında 
Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalış
ma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından De-
ğerlen'dirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî işler ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) {Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

(5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sayısı : 
226) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(6) Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(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 İç
tüzüğün 3'6* nci 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 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 
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 içtüzüğün 36 nci Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(10) 2S490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50, 60 ve 66 nci Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sa
yılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna E'k 4876 sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî işler komisyonları raporları. (1/167) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

(11) 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. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

(12) (Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERStN'in, 
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayı
sı : 232) (Dağıtma tarihi : 15.11.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİMSEL 
ve 15 arkadaşının, Cezalanın İnfazı Hakkında 
13.7.1965 Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/51) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tari
hi : 15,11.1982) 

(14) 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/467) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma /tarihi : 16.11.1982) 

(15) 2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Kaülma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 

ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/425) (S. Sayısı : 236) (Da
ğıtma tarihi : 23.11.1982) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/57) 
(S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) . 

(18) 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Madde
sinin, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler Komisyonu Raporu, (l/'565) (S. Sayısı : 241) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S: Sayısı : 167'ye 2 nci Ek 

İmâr Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Ayları 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) 

25 Kasım 1982 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı «tmar Mevzuatına v& Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan 
Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun {Tasarısının Uygulama Esasları başlıklı 5 ve 6 ncı 
maddeleri Genel Kurul iradesi ile Komisyonumuza iade edjilmişti. Bu maddeler üzerinde verilen bütün öner
geler müzakere konusu yapılarak, maddeler Komisyonumuzca aşağıdaki şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 
içtüzüğümüzün 78 inci maddesi gereğince yeni madde metihlerinin Yüce Kurulun oylarına sunulması saygı 
ile arz olunur. I 

A. Fehmi KUZU OĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, tmar - İskân 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanı 

Uygulama Esasları; 

MADDE 5. — tmar 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 

girenler, 
B) Millî Savunma amaçlan 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) Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa 

edilenler, 
E) Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca kararlarının alınmasından sonra birinci sı

nıf eski eserlerin ve bunların koruma alanlarının 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 
Karayollan Trafik Kanununun kesin olarak yapı yasağı koyduğu hükümlere aykırı olanlarla, karayollan 
istimlâk sınırına ve 5 metrelik yaklaşma sinini» 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 tmar 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 yapılan kıyılarda t toplu kullanıma açık olmayan özel 
yapı ve tesisler, 
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t) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Uluslararası Sivil Havacıhk Anla§ması»nın 
14 sayılı teknik ekinde belirtilen mania esaslarına uymayanlar, 

J) 'Başvuru tarihinde en az bir katının tavanı teş.cil edilmemiş olan yapı ve tesisler. 
II. - Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin muhafaza edilmeleri veya ıslahları ile il

gili değerlendirmeler, ancak : 
A) Sit bölgeleri ile birinci sınıf eski eserlerin koruma alanları dışında kalan diğer koruma alanları üze

rinde sit kararının ilanından sonra bu karara aykırı olarak yapılan yapı ve tesisler için Gayrî menkul 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 konu
sunda ilgisine göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının veya Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, 

D) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun yapı yasağı ile ilgili maddelerine aykırı 
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 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 

Bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır. İlgili ku
ruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde bildirmek zorun ladırlar. 

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 yapılmış olup da, fen ve sağlık kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bulun

mayan, bahçeli nizamda ön cephe hattına en çok bir metreden fazla tecavüz etmeyen, 
İmar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çık-

masız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel sa
hibi 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 şekil ie 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 tesis erden ise ayrıca % 20'nin üstündeki beher metrekare 
inşaat için adı geçen yapı ve tesisin arsasınca Emlak Vergisine esas olmak üzere Emlak Vergi Dairesince 
tespit ve tayin edilen metrekare kıymetinin konutlarda % 10'u, diğer yapılarda % 15'i oranında para cezası alı
nır. Bu para cezaları, beher metrekare inşaat için konutlarda 2 000 TL.'den az 10 000 TL.'den çok, diğer ya
pılarda 3 000 TL'den az, 15 000 TL.'den çok olamaz. 

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

b) imar planlarında yol, yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, spor tesisleri, hastane, 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) alt bendindeki şartları haiz oldukları takdirde sahiple
rinin muvafakati aranmaksızın 6758 sayılı İmar Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü edilen 10 
yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 5 yıllık gepici ruhsata bağlanır. Ancak, bu durumdaki yapı ve te
sislerden ruhsat harcı 5 kat olarak alınır. 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 167'ye 2 nci Ek) 
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c) Her ölçekte onanlı imar planı bölgeleme esaslarına uygun olmayan ve (a) alt bendindeki şartlan haiz 
olan : 

Tehlikeli madde depolama bölgeleri hariç olmak üzere sanayi ve depolama bölgelerinde inşa edilmiş konut 
ve ticarî yapı ve tesislerden, 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik yapı ve tesislerden, 
Tehlikeli madde depoları hariç olmak üzere, ticaret bölgelerinde inşa edilmiş konut, sanayi, depo, tu

ristik yapı ve tesislerden, 

Muhafazasına karar verilenleri, 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Bu yapı ve tesislerden in
şaat alanının be her merekaresi için konutlarda 250 TL. diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para cezası alı
nır. Turizm ve rekreasyon bölgelerinde turistik ve rekreatif amaçlar dışında inşa edilen yapı ve tesisler 5 kat 
ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Ancak kesin uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerektiği tak
dirde arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli ödenmez; Ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kütüğüne iş-
lenir. 

d) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve tesislerde; 

1. Mal sahiplerinin yukarıda belirtilen bütün şartlan yerine getirecek şekilde ve 4 üncü maddede be
lirtilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen parsel sahipleri ile anlaştıklarını belgelemek şartıyla mu
hafazalarına karar verilir. Muhafazasına karar verilen bu yapı ve tesisler tapu işlemlerini tamamlamak kay
dıyla (a), (b), ve (c) alt bentlerinde belirlenen esaslara göre ruhsata bağlanır. 

2. Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taşkın inşaatın sahibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu hükümleri uyarınca delillerin tespiti için mahkemeye başvurabilir. Mahkemece yaptırılacak inceleme
de, taşkın inşaatın komşu mülke tecavüz eden kısmının ; yıkılarak düzeltilmesinin mümkün olmadığı veya 
aşırı zarar gerektireceği tespit olunduğu takdirde mahkeme, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen miktar 
kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayanın varsa diğer bütün zararları tutarını Devlet Bankalarından 
-birine, tevdi etmesine karar verir. 

Bu durumda, taşkın inşaatın muhafazasına karar verilir. 

Tarafların dava hakları saklıdır Ancak, tevdi edilen paranın tahsili dava hakkını düşürür. 
Dava açılması halinde, kesin hüküm uyarınca işlem; yapılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler tapu kayıtlarına 

işlenir ve durumun belgelenmesi halinde taşkın inşaat (a), (b), (c) alt bentlerinde belirtilen esaslara göre ruh
sata bağlanır. 

B) tmar planı bulunsun veya bulunmasın iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda; 
a) Bu alanlarda kendi arsa ve arazisi üzerinde inşa edilmiş olup, fen ve sağlık kurallarına uygun olan ve 

iskân dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bulunan yapı ve tesisler 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. 
Ayrıca konut olarak kullanılan binalarda, iskân dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresinin üs

tündeki beher metrekare için 250 TL., diğer yapı ve tesislerde 400 TL. para cezası alınır. 
imar planı olup ta iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda ise bu para cezası iki kat olarak alınır. 
b) Hisseli arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapı ve tesislerin bu alanlara ait ıslah imar planları ya

pılıncaya kadar, fen ve sağlık kurallarına uygun olmaları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngö
rülen . katılım paylarını ödemeleri şartıyla belediyelerince muhafazalarına karar verilir ve belediye hizmetlerin
den geçici olarak yararlandırılır. 

Islah imar planlarının yapılması ve tatbiki için yetersiz kalan, yapılaşma veya teknik nedenlerle uygulama 
niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftaları, yapıldığı kanunlardaki tespit, ilan ve itiraz usullerine uyu
larak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yenilenir ve buna göre tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler 
resen yapılır. 

Islah imar planı tasdik edilen alanlarda, bu alanları ıslah imar plahlarına uygun hale getirebilmek amacıy
l a belediyeler, maliklerin muvafakatini aramaksızın bu arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalıkları, kamu ku
rum ve tüzelkişileri ile diğer gerçek tüzelkişilere ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden parsellere ayırmaya, 
hisseli veya müstakil olarak veya yeni doğan imar parseli içinde birden fazla yapı ve tesis kalsa dahi, kalan 
yapı ve tesis sahiplerine vermeye yetkilidir. Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yeni sahiplerine 
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verilmesinde bunlardan belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan yerlerin düzenlemeden önceki mesahaların 
V/c 25'ine kadar düzenleme ortaklık payı alınır. 

Düzenleme sonunda hissesine karşılık hiç veya yeteri kadar yeri kalmayanların hisselerinin bedelini, ar
sanın kendisine verildiği yapı ve tesis sahibi hissedarların, 6830 sayılı İstimlak Kanunundaki usul ve esaslara 
göre tespit edilen rayiç bedeli üzerinden ödemeleri zorunludur. Hisse ve yararlanma oranlarına göre yapıla
cak ödeme şekilleri ve şuyulandırma esasları İmar ve tskân Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Islah imar planı düzenlemesi sonucu binası yıkılması gerekenlere, binası korunanlar ve kendilerine arsa 
verilenler yukarıdaki paragrafta öngörülen usullerle ödemede bulunurlar. 

Bu bedelleri ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır; bu tür yapı ve tesisler belediye hizmetlerinden yararlandırılmazlar. Bu düzenlemeler için 
gerektiğinde kamulaştırma yoluna gidilir. 

Bütün bu düzenlemelerden sonra, bu alanlarda bu maddenin (A) bendinin (a), (b), (c) ve (d) ve (B) ben
dinin (a) ve (c) alt bentlerinde bina ve tesisin durumuna uygun olanlarına göre işlem yapılır. 

c) Kıyı içermeyen alanlarda; 
1. Hazine, belediye ve il özel idarelerine 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 bunlar için 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi dışındaki hükümler 
uygulanır. Bu yapılar muhafaza edildikleri sürece sahipleri, Maliye Bakanlığınca takdir edilecek bir kullan
ma bedelini, 775 sayılı Kanun gereğince kendilerine tapu verildiği takdirde ise arsa bedelini rayiç bedel üze
rinden öderler. 

2. Gerçek kişilere, özel tüzelkişilere ve yukarıda sayılanların dışında kalan kamu tüzelkişilerine ait arsa 
ve araziler üzerinde inşa edilen yapılarla C) 1. alt bendinde belirtilen yerlerde inşa edilen ve konut dışı 
amaçla kullanılan yapılarda; tespit süresi içinde, üze"İnde bulundukları arsa ve arazi sahibiyle anlaştığını 
belgeleyenlerin, bunlara ait ıslah imar planlan yapılıncaya kadar muhafazalarına karar verilir ve belediye 
hizmetlerinden yararlandırılır. 

Tespit süresi içlinde, üzerinde bulumdudöliao arsa veya arazi sahibiyle anlaştığımı 'belgeteımeyenler hak
kında Medenî Kanunum ve diğer kanunların ilgili hütcümleri uygulanır. Bu gibi yapı ve tesisler, belediye 
(hizmetlerimden yaralandırılmazlar. 

Mahkememin vereceği (karara göre ımüfciyete ilişkin değişiklikler tapu kayıtlarına istenir.; Durumun belge
lenmesi hainde de bu gibi yapı ve tesisler için bu mad enin I işaretli fıkrasının (A) bendinin (a), (b) ve (c) 
ait bentleriyle (B) bendimin (b) alt bendi hükümlerinden durumuna uygun olanıma göre istem yapılır. 

II - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve 6785 sayılı İmar Kamununum Ek 7 mci ve 8 inci 
maddeleri kapsamımda bulunan alanlarda; 

A) Her ölçekte imar planı bulunan alanlarda imar mevzuatıma aykırı yapı ve tesisler hakkında îl İda
re Kurulunca bu maddenin I işaretli fıikrasının (A) bendinin fa), (b), (c) ve (d) alt bentlerimde yapı ve tesisin 
durumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu alt bent, 

B) İskân dışı şartlarım uygulandığı alanlarda yapılan mevzuata aykırı yapı ve" tesisler hakkında bu 
maddenin I işaretli fıkrasının (B) bendimin fa), fb) ve (c) alt bentlerinden yapı ve tesisin durumu ve ko
numu itibariyle dlgM olduğu alt 'bent, 

. Hükümleri uygulanır. 
III - Belediye ve mücavir alanlar içimde ve dışında İmar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere göre uy-

gıiaıma yapılan yerlerde; 
A) Kendi arsa ve arazisi üzerime inşa edilen mevTuata aykırı yapı. ve tesisler için ıbu maddenin I işa

retli fıkrasının (A) bendinim (a), (b) ve (c) alt bentleri hükümleri uygulanır. 
B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine tecavüz 

suretiyle (inşa edien yapı ve tesisler içim bu maddenin I işaretilıi fıkrasının (A) bendinim (d) alt bendi ile fB) 
bendinim (b) ve fc) alt ıbendi hükümleri uygulanır, 

•• mmw •• 
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