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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

10 Mart 1983 Perşembe 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 

Tasarısı. (1/391) (S. Sayısı : 550) kabul edildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 19.45' 
te sön verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dẑ  K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J, Gn, K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 135 inci 
Birleşimini açıyorum. 

/. — Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay 
Üstçavuş (1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında 
Özel Af Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince ka
bul olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/85; M. G. Kon
seyi : 2/111) (D. Meclisi S. Sayısı : 332; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 552) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, Ha
san Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54 Sicil Numaralı) Mehmet Demircioğlu Hak
kındaki Özel Af Kanunu Teklifinin Danışma Mec
lisince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

(1) 552 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu rapor, 552 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmış
tır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı; bir açıklamanız ola
cak mı? 

HÂKÎM ALBAY EDÎP GÜLTEKÎN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, emre
derseniz çok kısa bir açıklamada bulunacağım: 

Kanun teklifinin gerekçesinde de açık ve seçik bir 
şekilde yazıldığı gibi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bin
göl ve Muş illeri Sıkıyönetim Komutanlığı, 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinin (a) 
bendinde anılan yetkiye dayanarak mahalde genel bir 
arama yaptırmıştır. Bu aramada görevli bulunan hü-

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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kümlü, 17 Mayıs 1981 günü Darende İlçesinde ya
pılan aramaları yürütmüştür. İlçede yapılan bu genel 
arama sırasında sorgu hâkiminin evinin aranmasına 
gidildiğinde, sorgu hâkimi - hâkimlik statüsünden ba
hisle - evinin aranamayacağını belirtmiş ve direnmiş
tir. Hükümlü, komutanına* bu konudaki tereddütünü 
gidermek amacıyla, gitmiş ve tekrar emir almış ve 
bu emir üzerine gelerek evde arama yapmıştır. Hâkim, 
yine evinin aranamayacağında direnince, «Şu anda 
kanun yok, hüküm de yok, ben evini ararım» şeklin
de beyanda bulunmuş; bu beyanı, görevi sırasında 
efrada suimuamele telakki edilerek, mahal Sıkıyöne
tim Askerî Mahkemesince, Türk Ceza Kanununun 
245 inci maddesi uyarınca üç ay müddetle hapis ve 
bu kadar süre memuriyetten mahrumiyet cezasına 
hükmedilmiş ve Sıkıyönetim Kanununun 17 nci mad
desine göre de ceza üçte bir nispetinde artırılarak, 
neticeten dört ay hapis ve dört ay memuriyetten mu
vakkaten mahrumiyet cezasına hüküm verilmiştir. 

Hüküm derecattan geçmiş, Askerî Yargıtayca da 
tasdik edilmiştir. Ancak, kanun teklifinin gerekçesin
de de açık bir şekilde belirtildiği gibi, ilgili, bu fiili, 
sadece görevini yerine getirmek amacı ve heyecanıyla 
yapmıştır. Bu mahkûmiyet kararının, ilgilideki görev 
aşkını kırabileceği gibi, diğer sıkıyönetim görevlileri 
üzerinde de olumsuz etkileri olabileceği düşüncesiyle 
affı hakkında kanun teklifi hazırlanmıştır. Af, ceza
nın bütün hukukî neticeleriyle birlikte kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Danışma Meclisince kabul edilen 
bu metin Komisyonumuzca da ittifakla kabul edilmiş 
ve tasviplerinize arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstça
vuş (1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel 

Af Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin 
23.6.1982 gün ve Esas 1982/514, Karar 1982/487 sa
yılı ilamı ile onanarak kesinleşen, 8 inci Kolordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
26.2.1982 gün ve Esas 1981/428, Karar 1982/58 sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 245/1 ve Sı
kıyönetim Kanununun 17/1 maddeleri uyarınca 
dört ay hapis ve dört ay memuriyetten muvakkaten 

men cezasına hükümlü Hasan oğlu, 1954 doğumlu, 
Piyade Astsubay Üstçavuş (1976 - 54), Mehmet De-
mircioğlu'nun mahkûm olduğu aslî ve feri cezalan 
bütün hukukî sonuçları ile birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bu astsubayın, teklifin baş kısmın
da açıklandığı ve sonunda da bağlandığı gibi, affe
dilmesi mevzubahs edilmiştir ve bu teklif Danışma 
Meclisimizden geçmiştir. Fakat bu astsubayın affe
dilmesi, efkârı umumiyede, sanki bir af yolunun açıl
dığı hakkında çeşitli dedikodulara sebebiyet vermiş
tir. Tabiî bu dedikodular maksatlı olarak yapılmak
tadır. Zatıâlilerinin malumları olduğu, gerekçede 
açıklandığı ve Komisyon Sözcüsünün de açıkladığı 
veçhile bu astsubay, bu fiili, tamamıyla görevini ye
rine getirmek için işlemiştir. Birincisinde tebligat 
yapılıyor, kabul etmiyor. Tekrar ve iyi niyetle komu
tanına gidiyor, «Hayır, yapacaksın» deniyor ve ara
maya geliyor. O sırada herhalde gene bir karşı koy
ma olmuş ki, «Ne kanun var, ne hüküm var, ne is
tiyorsun» diyor. Kanunun başka bir yerinde bunun 
suç olduğunu nereden bilebilir. Kimse de bilmeyebi
lir. O halde bu teklif, çok açık olan. bu haksızlığın 
giderilmesinden başka bir şey değildir. Aslında bu bir 
af değil, haksız bir kararın ortadan kaldırılmasıdır. 
Onu açıklamak için arz etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Zabıtlara geç

mesi için arz ediyorum efendim. Karşı oy gerekçesi
ni dört Danışma Meclisi üyesi imzalamış. Bunların 
içinde Yavuz Altop da var. Halbuki Danışma Mec
lisi Adalet Komisyonu raporunun 4 üncü sayfasın
da üç tane üyenin «Karşıyım» şeklinde imzası var. 
Acaba bu bir daktilo hatası mıdır? Düzeltilmesinde 
herhalde yarar var. Yavuz Altop eğer karşı değilse 
o zaman üç üyenin karşı oy yazısı var demektir. 

BAŞKAN — O, Komisyondaki imzada. Zaten 
Genel Kurul kabul etmiş. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Ko
misyon raporunda üç kişi «karşıyım» demiş, halbuki 
karşı oy yazısında dört kişi gözüküyor. Herhalde ora
ya eksik yazıldı. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da^ 
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nışma Meclisi S. Sayısı : 332'nin 2 nci sayfasında kar
şı oy gerekçesinde dört kişi olarak gözüküyor. Ada
let Komisyonunda dört kişi teklife muhalif kalmış
lar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Adalet Ko
misyonu raporunun sonunda Yavuz Altop'un imza
sının altında «Karşıyım» yazısı yok. Karşı oy gerek
çesinde imzası olduğuna göre oraya da yazılmasında 
yarar var diyorum. 

HÂKÎM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Matbaa hatası olsa gerek. 

BAŞKAN — Raporda var. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı' tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Millî Sa

vunma Bakanı ile Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 
67 85 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/12; 
M. G. Konseyi : 1/453) (D. Meclisi S. Sayısı : 167 
ve 167'ye 1 ve 2 nci Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
535). (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Ya
pılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Say d t 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilnıesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kafoul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

(1) 535 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Bu rapor, 535 sıra sayısı ile basılıp dağıtıillmış
tır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini aldılar, 

Kanun tasarlısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Torumtay. 

ORGENERAL NEGİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Kons'eyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, imar ve gecekondu mevzua
tına aykırı olarak yapılan yapılara uygulanacak İş
lem ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki tasarı Danışma Meclisin
den geçtiği şekliyle Komisyonumuzca 'incelenmiş ve 
ilgili hakanlıklarla, kuruluşlarla koordine edilmiş ve 
Yüce Konseyin ten'slplerin'e sunulduktan sonra alı
nan direktif üzerine yeniden çalışılmış ve bugün ten
siplerine sunulan şekle getiriikriiştir. Bu 'kanun ta
sarısı fkabui buyurulduğu takdirde, yıllardan beri 
düzensiz bir şekilde gelişen şehirlerdeki inşaat kont
rol altına alınmış ve 12 Eylülden bu yana varlığını 
hissettiren devlet otoritesi bu sahada da kendisini 
etkili !bir şekilde göstermiş ve pek çok vaitandaşa 
kullandığı binalara yasal olarak sahip çıkma imkâ
nı sağlanımış olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Esasen bu kanun tasarısının bu hale gelmesinde 

çok uzun toplantılar, görüşmeler yapıldı ve zanne
diyorum son şeklini aldı. O bakımdan her halde tü
mü üzerinde başka söz almak isteyen yoktur. Çün
kü bunun üzerinde detaylı olarak çok görüşmeler 
cereyan etti daha evvelden. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaa
de buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir hu

susu açıklamak için arz ediyorum efendim. Görüş
melere başladığımız sırada kapsam maddesi görüşü
lürken aynı konuyu isormuştum ve Sayın Bakan da 
bu kanundan sonra esaslı bir İmar yasasının çıka
cağını ve hazırlanmakta olduğunu söylemişlerdi. 

Binaenaleyh bu, ülkemizdeki, mevzuata aykırı 
gecekondu ve imar mevzularının düzeltilmesi için 
çıkan bir yaka oluyor. E'sas itibariyle bu yasa, bu 
aksaklıkları düzelttikten sonra, bundan ayrı olarak 
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ülkenin iımar durumunu tespit eden biri başka yasa 
çıkarılacak ve o bunu ortadan kaldıracaktır. 

Açıklama yapılısın diye arz etmek 'istedim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU —' Sayın Cumhurbaşkanım, Konsey Üye
miz Sayın Komutannmız çok önemli bir noktaya te
mas 'etmişlerdir. 

Ülkemizdeki bu durumun doğmasına mevcut 
İmar Yasasının yetersizliği yol açmıştır. Bir de bu
güne kadar bu konuyu uygulamakta sorumlu olan 
belediyeler ve mücavir alan sınırları dışında il imar 
müdürlükleri görevlerini tam manasıyla yürüteme-
mişlerdir. Yeni kanunda 'bu iki hususun da dikkatle 
izlenmesi gerekir. 

Ayrıca, bu iımar ve gecekondu konularında yapı 
'kontrolünün de büyük önem arz ettiğini buradaki 
tartışmalarımızda gördük. Çünkü ruhsat verildikten 
sonra oturma müsaadesine kadar hiçbir kontrol, hiç
bir teknik eleman bu sahalara gitmemektedir. Bu 
kanunda buna da yer verecek tedbirleri almak du
rumdayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Başka söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olanak Ya
pılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yürürlüğe 

giriş tarihiniden önce imar ve gecekondu mevzuatı
na aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bü
tün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzen
lemek ve bu işlemlere ilişkin başvuru, tespit, değer
lendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili di
ğer hususları belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu kanun; imar ve gecekondu 

mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belir
tilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar. 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki 
yapılar. 

b) Deniz kıyılarında kara yönünde üç kilomet
relik kuşak içinde kalan yapılar. 

c) Belediye ve mücavir alan sınırları dış çevre
lerinde ve/veya kıyılardaki üç kilometrelik kuşak sı
nırlan civarında, İmar ve İskân Bakanlığınca 15 Ha
ziran 1983 tarihine kadar tespit ve Resmî Gazetede 
ilan edilecek yerleşim, yerlerinde bulunan yapılar. 

d) Belediye ve mücavir alan sınırlan ile kıyı
lardaki üç Km. lik kuşak dışında bulunan sanayi, 
turistik, depolama ve tarımsal tesislere ait yapılar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde üze
rinde bir önergemiz var. 

IBAŞKAN — Sayın Bakanın, 2 nci madde ile il
gili önergelerini okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygu
lanacak İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesinin Ek'teki şekilde düzenlenme
sini arz ederim. 

Ahmet SAMSUNLU 
İmar ve İskân Bakanı 

Kapsam : 
Madde 2. — Bu kanun; İmar ve Gecekondu mev

zuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen 
yerlerdeki bütün yapıları kapsar. 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki 
yapılar. 

b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek 8 inci mad
desi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 üncü mad
desi kapsamına giren yerlerdeki yapılar. 

c) (b) fıkrası dışında kalan Sanayi, Depolama, 
Turistik ve Tarımsal yapılar. 

— 391 — 



M. G. Konseyi B : 135 15 . 3 . 1983 0 : 1 

Gerekçe : 
Tasarının başlığından da anlaşılacağı üzere imar ve 

gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar 
hakkında düzenleme getirilmektedir. Bir yapının imar 
mevzuatına aykırı olduğunu iddia edebilmek için imar 
mevzuatının uygulandığı alanlar içinde olması; ifraz, 
tevhit, yapılanma koşulları ve ruhsat yönünden yü
kümlülüklere tabi bulunması gerekmektedir. Malum
ları olduğu üzere 6785 sayılı Kanunda 1972 yılında 
yapılan değişiklikle; belediye ve mücavir alan sınır
ları dışında da Ek-7 ve 8 inci maddeler gereğince 
çıkarılacak yönetmeliğin kapsamına giren yerlerdeki 
yapılar da imar düzenlemesi içine alınmıştır. 10 
Ocak 1975 yılında yürürlüğe giren söz konusu yönet
meliğin 1.03 üncü maddesi imar hükümlerinin uygu
lanacağı alanları belirlemiş bulunmaktadır. 1975 yı
lından bu yana valilikler (il imar müdürlüklerince) bu 
uygulama sürdürülmekte, alışılmış ve yerleşmiş bir 
nizam doğmuş bulunmaktadır. Bu kapsam dışında bu
lunan binaların imar mevzuatına aykırı olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. Ayrıca haklarında hangi 
yapılanma şartları ve yükümlülükleri uygulanacağı da 
belli olmadığından, aykırılığın ne olduğunu belirle
mek de mümkün değildir. Uygulamada bir karışık
lığa ve belirsizliğe yol açmamak amacıyla tasarının 
kapsam maddesinin de aynı alanları içine alması, an
cak bu alanlar içinde istisnalar getirilmek isteniyorsa 
istisnaları düzenleyen 3 üncü maddede açıkça belirtil
mesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Tensiplerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda daha açıklayıcı bilgi ve-

recekseniz onu da dinleyelim efendim. 
İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Ben kısa bir bilgi vereceğim, Müsteşar Yar
dımcımın da ekleyecekleri olacak. 

Sayın Cumhurbaşkanım, mesela (c) fıkrasında «dış 
çevrelerinde» tabiri vardır. Mevcut kanunda ve yö
netmelikte «çevrelerinde» tabiri yoktur. Bu, bir be
lirsizlik getirmektedir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bazı 
yerlerdeki, bunlar 5 kilometre, 10 kilometredir, bu
ralarda bugüne kadar îmar Kanunu hiç uygulan
mamıştır. Bunu bu şekilde çıkarırsak sanki tüm alan
larda İmar Kanununun uygulandığını kabul etmiş 
gibi oluyoruz. Halbuki, öyle yöreler var ki, biz ora
lara bugüne kadar İmar Kanununu uygulamamışız. 

Bizim düşüncemiz, «mevcut kanunlara göre kap
samı belirtelim ve 3 üncü maddede, istisnalar madde
sinde, tüm istisnaları getirelim» şeklindedir. Bu ko
nuda arkadaşım detaylı olarak bilgi sunacaktır. 

[ BAŞKAN — Buyurun. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 

Üyesi - imar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, gerekçede de ifade etmeye 

I çalıştığımız üzere, 1972 yılında İmar Kanununda 
I yapılan bir değişiklikle o güne kadar belediye sınır

ları ve mücavir alanlar içinde yapılan uygulama, be
lediye sınırları ve mücavir alanlar dışına çıkarılmış, 
ayrıca tüm deniz ve göl kenarlarının belli mesafele
ri içinde ve nehir kenarlarında da imar düzenlemesi 
getirilmiştir. Bununla ilgili yönetmelik 1975 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve bu yürürlük tarihinden sonra da 

j bundan sonra yapılacak yapılanmalar için tamamen 
ifrazla, tevhidle, yani parselasyon ile, ruhsat alma 

j ile yapılacak yapılarda aranacak şartlarla ilgili hü
kümler getirilmiştir ve bir kararname şekline getiril
mek suretiyle de belediye ve mücavir alan sınırları dı
şında nerelerde imar mevzuatının uygulanacağı belli 
edilmiştir. 

Efendim, biliyorsunuz, daha önceki takdimleri
mizde de arz etmiştik, nüfusu 10 bin ilâ 100 bin olan 
şehirlerde mücavir alan sınırları dışından itibaren 5 
kilometre, nüfusu 100 binin üstündeki şehirlerde 10 
kilometre ve metropoliten alanlarda 25 kilometre 
olan mesafe içinde kalan kuşaklar imar düzenlemesi 
içine alınmış ve bu konuda valilikler görevlendiril
miştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir yerde, bir yapının 
imar mevzuatına aykırı olduğunu söyleyebilmek için, 
o yapının bulunduğu alanlarda ve o yapı hakkında 
imar mevzuatının uygulanıyor olması gerekmektedir. 
Zaten onun dışındaki alanlarda sadece yayınladığı
mız bir genelge ile, gene kanun ve yönetmeliğin hü
kümlerinden yararlanarak, sanayi, turizm ve depo 
yapıları için, nerede olursa olsun, 50 ilde mutlaka ön 
izin alınacağı da ifade edilmiştir ve imar uygulaması 
bunlar için yapılmaktadır. 

Şu anda mevcut tasarıdaki 2 nci madde, kapsam 
maddesi okunduğu zaman hem «dış çevreleri civarı», 
«yerleşim yerleri» gibi bugüne kadar mevcut düzen
lemede ve mevzuatta olmayan, uygulamacıların da 
ne olduğunu ifade edemeyecekleri, bilemeyecekleri 
birtakım terimler getirilmekte, hem de uygulama bu
güne kadar yapılmış alanların dışına çıkarılmaktadır 
ki, orada hangi yapı imar mevzuatına aykırıdır, han
gi şartlar aranmış olduğu için aykırıdır, bilmek müm
kün değildir. 

O sebeple arz edilmiş olan önergede bu belirsiz-
I ligi gidermek için, önce kapsam maddesinde bugü-
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ne kadar mevcut imar mevzuatının uygulandığı -ki, 
tasarının ismi de «tmar Mevzuatına Aykırı Yapılar» 
dır- alanlar kapsama alınsın; ancak, bu alanlar için
de istisna getirilmek istenen hususlar 3 üncü mad
dede, istisna maddesinde açıkça belirlensin. Bu 2 nci 
maddeye paralel olan 3 üncü madde için de, sırası 
geldiğinde bir önerge takdim edilecektir Sayın Cum
hurbaşkanım. Bunun daha uygun olacağını müsaa
delerinize arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, bunu da
ha evvel konuştunuz mu? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tmar ve İskân Bakanlığının bu 
önerisi görüşüldü, ihtisas Komisyonumuzca da uy
gun mütalaa edildi. Mevzuatın kapsadığı sahayı da-' 
ha açıkça belirlemesi ve (b) ile (c) fıkralarını birleş
tirmesi bakımından açıklık ve sadelik getirir düşün
cesiyle komisyonumuz da iştirak etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, «daha evvel zaten 6785 sayılı 

Kanunun ek 8 inci maddesinde bu yayınlanmış ve 
ona paralel olarak çıkarılan yönetmeliğin 1.03 
üncü maddesi kapsamına giren yerlerdekiler belirlen
miş» diyorsunuz. 

Bu 1.03 nedir; okur musunuz? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — İmar 
ve İskân Bakanlığınca sınırları belirlenerek Bakanlar 
Kurulu kararı alınmış olan yerlerde; 

a) Onanmış imar planı ya da yerel mevzii imar 
planı bulunan alanlarda planda getirilmiş kararlar 
ile bu yerler için özel olarak hazırlanan yönetmelik 
hükümleri uygulamada öncelik alır. 

b) Onanmış imar planı ya da yerel imar planı 
bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları dı
şındaki yerlerde olup da deniz ve göl kenarlarına 3 
kilometre, nehir kenarlarına 500 metre; 10 bin ila 
100 bin arasındaki nüfuslu belediyeler ile bu bele
diyelerin mücavir alan sınırlarına 5 kilometre; 100 
Binden çok nüfuslu belediyeler ile bu belediyelerin 
mücavir alan sınırlarına 10 kilometre; İmar ve İskân 
Bakanlığının saptadığı metropoliten alan sınırlarına 
25 kilometreden daha çok uzakta bulunan alanlarda 
bu yönetmeliğin 1.04; 2.01; 2.02...» Bunlar yapılan
ma ve imar şartlarının getirdiği maddelerde uygulan
maz; yani «bunlar içinde uygulanır, bunlar dışında 
uygulanmaz» hükmü vardır. «...Ancak, İmar ve İs
kân Bakanlığının kararı ile bu fıkra kapsamında ka

lan yerlerden bölge planlaması, endüstri, turizm ge
lişmeleri, ulaşım yolları ile bunların çevresinde gü
venli bir yerleşme düzeninin sağlanması amacıyla 
gerekli görülen yörelerde yönetmeliğin tüm madde
leri uygulanır» denilmiştir ve buna dayanarak da bir 
genelge ile tüm sahayı ve turizm yapılarının da, ne
rede olursa olsun, bu kapsama alındığı bildirilmiş ve 
şu anda imar mevzuatının uygulandığı yerler bura
da belirtilmiş olan yerlerdir ve bu kararnameye bağ
lanmıştır Sayın Cumhurbaşkanını. 

BAŞKAN — Komisyon da buna iştirak ediyor 
mu? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

Biraz sonra okunacak olan istisnalarla ilgili 3 
üncü madde ile birleştirildiğinde daha da kesin bîr 
açıklık getiriyor. İmar ve İskân Bakanlığının bu ya
sanın tümü üzerinde yegâne önerileri bunlardır. İki
sinin müştereken açıklık getirdiği düşüncesi ile, Ko
misyonumuzca da uygun mütalaa edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, benim bu konuda biraz tereddüdüm var. 
Mücavir alan hududu dışında kalanların istisna

lar maddesinde sayılacağını, binaenaleyh imar planı 
görmemiş olan 'bu yerler için bir genelleştirmenin ya
pılmaması gerektiği anafikrinden hareket ediliyor. 
Depolar, turistik tesisler, şunlar bunlar vesaire gi'bi; 
tabii ki imar mevzuatına aykırı yapıların dışında, 
üzerinde duracağımız, gene bu mücavir alan dışarı
sında, imar planı görmeyen bu sahada başka şeyler 
yapılmamış olabilir mi? 

Buna nasıl kati karar vereceğiz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Bu soruya bizim cevabımız şu şekilde 
olacak; Bu mücavir alanlar dışında ve İmar Kanu
nunun uygulanmadığı alanlarda genellikle bu sayılan 
sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıların dışın
da kalanlarnı yalnız konutlar olduğunu kabul ediyo
ruz ve konutlarla da ilgili istisna maddesini 2 nci 
teklif olara'k arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorlar ki; «vaktiyle 
biz bunu ilan ettik, bunun dışında kalan konutları 
da bu kanunun kapsamına alırsak onlara haksızlık 
etmiş oluruz. Çünkü, vaktiyle nerelerde uygulanma-
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sı lazım geleceği ek 8 inci maddede belirlenmiş, va
tandaş onun dışında ilgilenmemiş.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Biz de takip etmemişiz. 

BAŞKAN — Evet, siz de takip etmemişsiniz. 
«Şimdi onları da içine alırsak büyük bir haksız

lık olur. Kanuna aykırılık mevzubahis olamaz» di
yorlar; benim anladığım bu. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Mesela köye 
bir su deposu yaptırmışlardır, küçük bir gölet veya
hut bir çiftlik kurmuşlardır; bunlar mı acaba kaste
dilen? 

BAŞKAN — Şehir ve mücavir alan tespit edil
miş. «Mücavir alandan nüfuslara göre belirlenen me
safe içinde», denilmiş vaktiyle çıkan kanun ve yö
netmelikte. Buralarda arıyoruz imar mevzuatına uy
gunluğu, bu sınırın dışında aramıyoruz; bunun dışın
da köyler kalıyor. 

Gölde sınır 3 kilometre, nehirde 500 metre, kıyı
da 3 kilometre dedik. Şimdi bunu genelleştirirsek, 
bugüne kadar böyle uygulandı, vatandaşlar ne yap
sın? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Şu andaki mevzuata bunlar aykırı değil. 

BAŞKAN — Biz de zaten istisnalar maddesinde, 
bu köy yerleşim alanlarını muaf tutmuştuk. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Mü
saade ederseniz ilave bir şey arz edeceğim. 

6785 sayılı Kanun ve 775 sayılı Gecekondu Ka
nunu Türkiye'nin tümünü kapsamamaktadır; burada 
tarif ddılen belirli bir sahayı kapsamaktadır. Bunun 
dışında Türkiye'de mevzuata aykırı pek çok kaçak 
bina vardır. Bu binalar, bu kanunda değil de, şu an
da Hükümete sunulmakta olan 6785 sayılı Kanunun 
değişecek maddeleri içerisinde ele alınacaktır, Türki
ye sathında. Bu bakımdan bu kanun sadece, kanu
nun gösterdiği bölgelerdeki imar mevzuatına aykırı 
binaları içermektedir. Bu saha içerisinde köy yerleş
tirme alanları da istisna maddesinde hassaten göste
rilmektedir. 

BAŞKAN — Mesela, gölden 3 kilometrenin dı
şında, 5 kilometre dışarıda tarlası var bir kişinin. 
Tarlasının içine de bir ev yapmıştır veya kulübe. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — imar 
mevzuatına da aykırı. 

BAŞKAN — Orada imar mevzuatı yok zaten. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Peki o 

zaman herkes oraya gidecek, o sahaya yapacak bi
nayı. 

BAŞKAN — Bundan evvel gitmişti zaten. Bun
dan sonra, yeni çıkarılacak olan 6785 sayılı Kanun 
bunları önleyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man da onlar bir hakkı müktesep iddia edebilirler, 
«biz bu kanuna göre yaptırdık,, bize dokunmadınız, 
şimdi ne diye buraya alıyorsunuz» diyebilirler. 

BAŞKAN — Bununla nasıl dokunalım ona, vak
tiyle müsaade etmişiz. Bunun dışında karışmıyoruz 
biz, ne yaparsa yapsınlar; yani «fbu sahaların dışın
da imar mevzuatı aranmaz» denmiş. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bun
dan 2-3 ay sonra çıkacak kanun onları da nazarı 
dikkate alacak efendim. 

BAŞKAN — Ondan sonra onlara da müsaade 
edilmeyecek, ama bugüne kadar edilmiş. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, genelde bu gi
bi yerlerde pek bir şey yok, yani istisnaî olarak 1-2 
Örnek olsa da, bu çizdiklerimizin dışında genelde biz
leri korkutacak çapta yok. 

BAŞKAN — Vardır, biz geçerken görüyoruz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vardır, 

ancak büyük şehirlerin dışındaki alanlarda bulun
maz, köydür bunların çoğu; ama yakınında, civarın
da mutlaka 'bulunur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — 10 kilometre, 5 kilometre, 25 kilometre 
sınırı var. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (ihtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Ankara'nın şu anda mücavir 
alan sınırları Susuzk'öy'den geçmektedir; bir de bu
nun üzerine 25 kilometre eklenmektedir. 

İstanbul metropoliten alanları Silivri'den Gebze'ye 
kadardır ve bunların üzerine 25 kilometre eklenmek
tedir. 

İzmir için de geniş bir metropoliten alan vardır. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Ben onu so

racaktım; Gebze'den izmit'e kadar olan yol boyunca 
yapılmış fabrikalar hangisine tabi olacak? 

BAŞKAN — Onlar hariç, «ev» diyoruz 'biz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Onlar ayrıca 

da'h'il olacak o zaman. 
BAŞKAN — Tabii, şehir dışında kalan sanayi, 

depolama, turistik ve tarımsal yapılar varsa onlar da 
dahil. Yalnız evler kalıyor bunun içinde. 
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İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bugüne kadar kanunlarla herhangi bir 
şdkikle takip edilmemişti, kanun da 'bu şekilde İdi, bu 
10 kilometremizin dışında. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kapsam
da bu kilometreler konmuş değil. 

BAŞKAN — Şimdi yeni konuyor, atıf yapılıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Aksi takdirde, civarında dersek, mesela 
10 kilometre civarında, oradaki İlgili 12 nci kilomet
reye taşar, 'bir sorun yaratır, takdir hakkı olur. 

BAŞKAN — Civarı diyoruz çünkü, belirleme
dik. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Civa
rın hududunu tespit e/demediğimiz için bunu daha 
uygun mütalaa ettik. 

BAŞKAN — Zaten (c) fıkrası ile (b) fıkrası dı
şında kalan, yani demin saydığımız o 3 kilometre 5 
kilometre, 10 kilometre, 25 kilometre, 500 metre dı
şında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal 
yapılar bu yasaklar içine giriyor. Çünkü, o da o yö
netmelikte zikredilmiş. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Zaten takip ediliyordu bugüne kadar. 

BAŞKAN — Takip edilmesine rağmen yapmış
larsa, o zaman bu Kanunun kapsamı içerisine giri
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu 15 
Haziran 1983 tarihi de yenisinde yok. 

ÜLKÜ SÖYLEİMEZOGILU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - tmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Ye
niden belirlemeye lüzum yok efendim, zaten belir
lenmiş yerlerdir. 

BAŞKAN — 6785 sayılı Kanunun ek 8 inci mad
desinde zaten o yürürlüğe girmiş. 

lİMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bu belirleme olayını da ortadan kaldır
mak istedik, kanun zaten belirlemiş, yeniden zorla
maya gerelk görmedik. 

BAŞKAN — O tarihten daha da eski, 1975 yılın
da yürürlüğe girdi. 

'Bu önergeyi Komisyon da benimsiyor. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh, 2 nci madde yerine bu önerge yer 

alacaktır. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İstisnalar 
MADDE 3. — İstanbul ve Çanakkale Boğazları 

ile 17 Ocak 1326 i(1910) tarih ve 286 sayılı Tezkere-i 
Samiye ile belirlenen Ereğli Kömür Havzası'nda ve 
bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç 
ay içinde Balkanlar Kurulunca belirlenecek olan; adalar
da tarihî değeri olan yerlerde, 31 Aralık 1981 tarihinde 
orman sınırları içinde bulunup da bilim ve fen bakı
mından orman niteliğini kaybetmiş yerlerde, bu Kanu- \ 
nun hükümleri uygulanmaz. Buralardaki yapılanma 
esasları özel kanunlarla düzenlenir. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, 
eğ kim ve savunma amaçlı yapılar ile belediye ve mü
cavir alan sınırları dışındaki 2 nci madde kapsamın
dakiler hariç köy yerleşik alanlarında köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde sürekli oturanlara ait yapılar 
hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddenin de 2 nci maddeye 
paralel olarak değişmesi lazım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Önergemiz var efendim.; 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygu
lanacak İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının 3 üncü maddesinin Ek'teki şekilde düzenlenme
sini arz ederim. 

Ahmet SAMSUNLU 
İmar ve iskân Bakanı 

İstisnalar 
MADDE 3. — istanbul ve Çanakkale Boğazları 

ile 17 Ocak 1326 1(1910) tarih ve 286 sayılı Tezkere-i 
Samiye ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasında ve 
bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç 
ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan; ada
larda, tarihî değeri olan yerlerde, 31 Aralık 1981 ta
rihinde orman sınırları içinde bulunup da bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerde, 
bu Kanunun hükümleri uygulanmaz. Buralardaki ya
pılanma esasları özel kanunlarla düzenlenir. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, 
eğitim ve savunma amaçlı yapılar ile belediye ve mü
cavir alanlar dışındaki köy ve mezraların yerleşik 
alanlarında ve civarında köy nüfusuna kayıtlı ve köy
de sürekli oturanlar veya miras yoluyla intikal eden-

\ 
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lere ait konutlar ve müştemilatı ile 2 inci maddenin 
(b) fıkrası kapsamına girmeyen nehir ' kenarlarına 
500 metrelik kara yönündeki kuşak içinde kalan yapı
lara bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

GEREKÇE 

Tasarının 2 nci maddesi imar mevzuatının uygu
landığı tüm alanları kapsamı içine almış bulunmak
tadır. Bu kapsam içinde belki de asırlardır kendi ge
leneği içinde kurulmuş ve halen de bu karakterini mu
hafaza eden köy ve mezraların yerleşik alanları da 
bulunmakta; ayrıca yurdumuzun tüm nehir kenarları
nın 500 metrelik civarı da bu kapsam içinde kalmak
tadır. i 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulu
nan ve halen köy karakterini koruyan köy ve mez
raların yerleşik alanlarında devamlı oturmakta olan 
ve köy nüfusuna kayıtlı bulunan veya kendisine bu 
yerlerde miras yoluyla intikal eden konutlarla; bun
ların ahır, samanlık gibi müştemilatı için imarla il
gili herhangi bir işlem uygulanmasının uygun olma
yacağı, ülkenin her yönündeki nehirlerin kenarından 
itibaren 500 metrelik kuşa'k içindeki yapılar için 
düzenleme getirilmesinin gerekmeyeceği düşünülmek
tedir. Bu sebeple istisna maddesinde bu hususların 
açıkça yer almasını ve haklarında bu kanun hüküm
lerinin uygulanmamasını tensiplerinize arz ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan ilave bilgi verecek mi
siniz? 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, burada istisnalarda 
bugüne kadar yalnız köy tabirini kullandık, mezralar 
da var; bunları bu istisnaların içinde tutabilmek için 
«mezralar» tabirini de koyduk. 

İkinci konu; köy nüfusuna kayıtlı veya köyde sü
rekli oturanlar vardır. Köyden ayrılmış olabilir; ama 
miras yoluyla babasından kendisine bir ev kalmıştır, 
nüfus kaydı İstanbul'dadır. Onun da müracaat et
memesi için «miras yoluyla intikal edenler» tabirini 
getirdik. 

Burada deniz ve göl kenarlarındaki 3 kilometre ko
nusu ile nehirler kenarındaki 500 metrelik bant ko
nusu tartışılabilir. Esasında gölleri korumak için koy
duğumuz maddeler bir kilometresini kesinlikle koru
yordu. Onun arkasındaki alanlardan bir kilometresi
nin daha kanunlarla korunması gerekiyor. Onun ar
kasındaki bir alan da izlenmesi gereken alan oluyor. 
Onun için biz, göllerin kenarına bir hassasiyet göste
riyoruz.; Göl kenarlarındaki 3 kilometrelik bandın bu
nun içinde kalmasının doğru olacağını düşündük. Ten

siplerinize arz ediyoruz. Çünkü, oralar eğer köylüye 
aitse bir şey yapmayacağız. Köylü dışında, köyde 
oturmayan veya orada nüfus kaydı olmayan bir kim
seye ait yapılanma varsa onların müracaat etmesi 
gerekiyor. Çünkü bu bölgeler bir yerleşme yeri olu
yor. 

Nehir kenarlarında ise, 500 metrelik kısma kadar, 
biraz evvel verilen bilgilerde gördüğümüz gibi, nehir 
kenarlarının inkişaf sahası olan kısma kadar, mü
cavir alan hududuna kadar olan kısımları zaten kont-
rolumuzda. Türkiye'de mücavir alan sınırları dışında
ki nehir kenarlarında pek takip edilmesi gerekecek 
özel yapılaşmalar olacağını tahmin etmediğimizden, 
kanun her ne kadar nehir kenarlarında 500 metreyi, 
ek 8 inci maddeyi getiriyorsa da, bunları da istisna
lar içine almamızın doğru olacağını tensiplerinize arz 
etmek istiyoruz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu madde de Komisyonumuzca 
incelendi ve İmar ve İskân Bakanlığının görüşüne Ko
misyon da katılmaktadır. 

BAŞKAN — Yalnız, şu mahzuru olmaz mı? De
min 2 nci maddede konuşurken göl kenarlarında 3 ki
lometre, şehir nüfusuna göre 10 kilometre ve 25 ki
lometre mesafeler tespit edildi. O çıkan yönetmelikte 
nehir kenarları da var, 50Q metre. Vaktiyle o da çık
mış. «Buna da kimsenin bir şey yapmaması lazım» 
dedik. 

«Türkiyede çok nehir var. Bu kadar nehir kena
rındaki 50101 metreyi kontrol altında tutmak bir me
seledir. Göller gibi değildir; göller bellidir; ama ne
hirler çok yer dolaşır, burada olabilir. Bunları hariç 
tutalım, bu kanun kapsamı içine sokmayalım» diyor
sunuz. Peki, burada yapılmış bir yapı hakikaten ne-
hire zarar veriyorsa ne yapalım? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, şu yaftada da görüleceği üze
re, nehrin bu 10 kilometrelik alana girdiği andan iti
baren etrafındaki yapılaşma kontrol altında olacak.-

BAŞKAN — Nehirde 10 kilometre yok. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 

Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — 10 ki
lometrelik mücavir alanın dışında olan alanda da yine 
kontrol altında olacak. 

Sayın Cumhurbaşkanım, şurada da görüldüğü gibi, 
mücavir alanların dışı, imar uygulamasına alınan kı
sımlardır. 
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Bütün nehirlerin menbaından başlayarak kırsal 
alanlarda akarken bile etrafındaki 500 metrelik ta-
pulaşmanın kontrolü mümkün olmaz. Ancak ileride
ki maddelerde, eğer sulama suyuna zarar veriyorsa, 
yani içme suyu olarak kullanılmaya zarar veriyorsa, 
onlarla ilgili özel hüküm getirildi. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Onlar 
değişmedi Sayın 'Başkanım, onlar aynen kaldı. Uygu
lamadaki güçlük bakımından, Türkiye'deki bütün ne
hirlerin bu kapsam içine alınması mahzurlu mütalaa 
edildi Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Birçok da değirmen var. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Yoksa 
Sayın Cumhurbaşkanım, şehirler etrafındaki sahaları 
belirlemek kolay, kıyılarımız belli. Ancak, Türkiye' 
deki nehirler ve bir de bunlara gelen nehir kolları 
var. Nehir midir, değil midir, bu da münakaşayı mu
ciptir. Bu bakımdan, bunların tespiti ve takibi güç 
olacaktır. 

BAŞKAN — O halde bir yerleşim merkezinde, 
bir şehrin belediye hudutları ve mücavir alanı içinde 
kalıyorsa nehir, mutlaka kontrol edilecektir. 

ORGENERAL NEClP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Mese
la Diyarbakır'ın giriş ve çıkışı; 25 kilometre veya 
20 kilometreden itibaren nehir kenarında yapı yapı
lamaz. 

BAŞKAN — İkinci fıkra bunu kapsıyor mu? 
2 nci maddenin (b) fıkrası kapsamına girmeyen, 

yani o mücavir alanlara girmeyen nehir kıyılarına... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Evet efendim, 5 kilometre, 10 kilometre, 
25 kilometrenin dışındaki nehir kıyıları. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Ayrı
ca Sayın Cumhurbaşkanım, 2 nci maddenin (a) fık
rası da bunu açıkça belirtmektedir; «Belediye ve mü
cavir alan sınırları içindeki yapılar» Buna nehir etra
fındakiler de dahildir. 

BAŞKAN — İmar ve tskân Bakanının önergesi 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Komisyon da buna iştirak ettiğine ve söz almak 
isteyen de olmadığına göre önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu önerge, 3 üncü madde olarak kabul edilmiş
tir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında kul
lanılan bazı terimler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Yapı : Karada ve suda, daimi ve muvakkat, 
resmî ve özel, yeraltı ve yerüstü, sualtı ve suüstü in
şaatı ile bunların ilavelerini, değişikliklerini ve tamir
lerini, sabit ve müteharrik tesislerini kapsar. İnşa 
halindekiler de bu tanıma dahildir. 

b) Muhafaza edilecek yapı : Bu Kanunda belir
tilen tecavüz durumları bulunmayan, kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılar ve kat tavan 
betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış yapı 
bölümleridir. 

c) Islah edilerek muhafaza edilecek yapı : Bu 
Kanunda belirtilen tecavüzleri giderilecek yapılar ve
ya kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı ka
patılmamış yapı bölümleri imar mevzuatına uygun 
hale getirilecek yapılardır. 

d) Gecekondu : İmar ve yapı işlerini düzenleyen 
mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın 
kendisine ait olmayan arsa ve araziler üzerinde, sahi
binin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. 

e) Hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar : 
Kişilerin, hissedar oldukları arsa ve arazinin herhan
gi bir yerini işgal ederek imar mevzuatına aykırı in
şa ettikleri yapılardır. 

f) Tehlikeli madde deposu : Katı, sıvı ve gaz 
halinde olan parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı maddelerin zemin altında veya zemin üzerinde 
depolandığı yapılardır. 

g) Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı : Yet
kili makamlarca belirlenmiş kural ve ücret tarifeleri
ne uygun biçimde, kamu görevlilerinin denetimi al
tında, getirdiği kullanımdan belirli kişi veya topluluk
lara farklı kullanım tekeli tanımaksızın faydalanmak 
isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundu
rulan konut dokunulmazlığı olmayan yapılardır. Eği
tim, sağlık, turizm, spor ve benzeri amaçlara yöne
lik, ilgili bakanlıklarca belirlenen yapılar da bu tanı
ma dahildir. 

h) İmar mevzuatına aykırı yapı : Ruhsatsız ya
pılan; ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, 
kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, 
imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar 
planı bölgeleme esaslarına aykırı olan; komşu par
sele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark 
gibi 6785 sayılı İmar Kanununun 33 üncü maddesin
de sayılan kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alan-
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lara tecavüz eden; başkasının mülküne veya kesin I 
inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. I 

i) Yapı inşaat alanı : Bodrum, asmakat, çekme- I 
kat ve çatıkatları dahil, iskânı mümkün olan bütün I 
katların ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamı- 1 
dır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. I 
j) Ruhsat harcı : 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda belirtilmiş olan bina inşaat harcıdır. I 
k) Islah İmar Planı : Düzensiz ve sağlıksız bi- I 

çimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme I 
alanlarının sınırları belli edilmek suretiyle mevcut I 
durumunu da dikkate alarak dengeli, düzenli ve sağ- I 
lıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan imar planıdır. I 

1) Her ölçekte imar planı : 1/50 000 dahil daha I 
büyük ölçekli; çevre düzeni, nazım imar planı veya I 
uygulama imar planları, koruma amaçlı imar plan- I 
larından herhangi biridir. I 

m) Bölge ölçeği : Hisseli arsa ve araziler üzerin- I 
de veya gecekondu niteliğinde, düzensiz ve sağlıksız I 
olarak yapılmış binaların yoğun olduğu, civarı ile bü- I 
tünleştirilmek suretiyle en az bir ıslah imar planının I 
yapılabileceği kadar alan büyüklüğünü ifade eder. I 

n) Kıyı : Deniz, göl, (doğal ve yapay) ve nehir- I 
lerin kıyı çizgisi boyunca uzanan kara parçasıdır. Bu I 
kara parçası, deniz ve göllerde, taşkın durumları di- I 
şında, kara yönünden en çok ilerlediği anda suların I 
belirlediği kıyı çizgisi ile bu çizgiden sonra da devam I 
eden, kıyı hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıl- I 
lık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık alanın kara yö- I 
nündeki doğal sınır çizgisi arasında kalan alandır. I 

Nehirlerde (akarsularda) bu alan, suyun olağan I 
yatakları ile bu yataklardan sonra da devam eden; I 
suyun etkisiyle oluşan kumluk, çakıllık, taşlık, kaya- I 
lık, sazlık, bataklık alanın kara yönündeki doğal sınır I 
çizgisi arasında kalan alandır. I 

o) Kıyı kenar çizgisi : Deniz, göl ve nehir kıyı
larının kara yönünde bittiği doğal sınır çizgisidir. I 

p) Sahil şeridi : Deniz, göl ve nehir kenarların
da; kara yönünde kıyı kenar çizgisinden itibaren imar I 
planı olan yerlerde yatay olarak en az 10 metre, imar I 
planı olmayan köy ve kasabaların toplu yerleşme I 
alanlarında en az 30 metre, diğer yerlerde en az 100 I 
metre genişliğindeki arazidir. I 

r) İçme ve kullanma suyu kaynakları mutlak ko
ruma alanı : İçme ve kullanma suyu temin edilen ve- I 
ya edilecek baraj, göl, göletler etrafında en yüksek I 
su seviyesinde, su ile karanın oluşturduğu çizgiden I 
itibaren yatay 300 metre genişlikteki karasal alandır. | 
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s) İçme ve kullanma suyu kaynakları kısa me
safe koruma alanı : Mutlak koruma alanı sınırların
dan itibaren yatay 700 metre genişlikteki karasal 
alandır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bir 
kelime hatasının düzeltilmesini tensiplerine arz ede
rim efendim. 

(m) fıkrasında «... sağlıksız olarak yapılmış bina
ların...» denmektedir; «binaların» kelimesinin, «yapı
ların» olarak düzeltilmesini tensiplerine arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; gerçi yapı ile bina terimi aynı 
ama, «yapı» daha doğru. 

Onu, «yapıların» olarak düzeltiniz. 
Başka var mı?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Tasnif 
MADDE 5. — İmar mevzuatına aykırı inşa edil

miş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tu
tulacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir : 

a) Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafa
za edilecekler. 

b) Yıkılacaklar. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yapıların konumlan ve muhafazası 
MADDE 6. — İmar mevzuatına aykırı yapıların, 

imar mevzuatı bakımından konumları aşağıda gös
terilmiştir. 

a) İmar planı olan yerlerde ve kendi parseli için
de; bölgeleme esaslarına uygun olan veya olmayan 
veya yol, meydan, otopark gibi 6785 sayılı İmar Ka
nununun 33. üncü maddesinde sayılan kamu hizmet 
ve tesislerine ayrılan alanlarda yapılan yapılar. 

b) İmar planı olmayan yerlerde ve kendi parse
li içinde; yönetmeliklerin ve SİT alanları için belirle
nen geçici yapılanma koşullarının uygulandığı alan
lardaki yapılar. 
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c) imar planı olan veya olmayan yerlerde; baş
kasının mülküne kısmen tecavüz eden veya iskân dışı 
şartların uygulandığı alanlarda yapılan yapılar. 

d) Gecekondular. 
e) Hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar. 
Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza 

edilecek veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapı
lara, bu Kanundaki yükümlülüklerin yerine getiril
mesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. İmar 
mevzuatına aykırı olup da ruhsat ve kullanma izni 
verilemeyecek, yıkılması gereken yapılar 18 inci mad
dede gösterilmiştir. 

BAŞKAN — «İmar mevzuatına aykırı yapıların, 
imar mevzuatı bakımından konumları aşağıda göste
rilmiştir» dedik ve (a, b, c, d, e) diye saydık. Bun
dan sonra gelen kısımla, başlık birbirine uymuyor, 
öteki ayrı bir fıkra oluyor; «Bu Kanunda belirlenen 
esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek 
muhafaza edilecek yapılara, bu Kanundaki yükümlü
lüklerin yerine getirilmesi kaydıyla ruhsat ve kullan
ma izni verilir, tmar mevzuatına aykırı olup da ruh
sat ve kullanma izni verilemeyecek, yıkılması gereken 
yapılar 18 inci maddede gösterilmiştir.» 

Gerçi, ondan sonraki maddelerde daha detaylı 
olarak gelecek, bu genel manada yazılmış ama, «aşa
ğıda gösterilmiştir» dedikten sonra, «Bu kanunda belir
lenen esaslara göre...» denmiş, ikinci satırda yine, 
«Bu kanundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi...» 
denmiş. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, «yapıların mu
hafazası, konumları ve uygulama» Esas uygulama 
ileride geliyor, biz bunu komisyon üyeleri ile de tar
tışmış ve sizin bu bahsettiğiniz noktaya sorun olarak 
temas etmiştik. 

BAŞKAN — Çünkü, «aşağıda gösterilmiştir» de
yince (a ve b) olarak olsa idi mesele yoktu. O, jkinci 
fıkra olarak okuduğumuz da buna dahil; «aşağıda 
gösterilmiştir» deyince. Buna (Madde 6 - a), son pa
ragrafa da (b) deseydik olurdu. Ötekilere de 1, 2, 3 
falan diyebilirdik, 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Emre
dersiniz Sayın Cumhurbaşkanım; dediğiniz gibi daha 
açık olur. Biz müştereken bu maddeyi yazarken «Ge
nel Esaslar» bölüm başlığı altında mevzuata, bura
daki hükümlere uymak kaydı ile peşinen ruhsat ve
rileceğini belirtmeye çalıştık. 

BAŞKAN — Madde, «konumları aşağıda göste
rilmiştir» deyip (e) fıkrası ile bitiyor. Halbuki (e) 
fıkrasından sonra başlayan paragraf başka bir konu. 

Yukarıdaki ilk paragrafı bozmamak için ya bü
yük (A) diyelim ve bu kısmı (a, b, c, d, e) diye de
vam edelim; (e) fıkrasından sonraki paragraf başlı
ğına da büyük (B) dersek maddeyi bozmamış oluruz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Emre
dersiniz efendim. 

BAŞKAN 6 ncı maddenin baş tarafına büyük 
(A) harfini koyalım. Bu, büyük (A) kısmı aşağıda 
gösterildiği gibi (a, b, c, d, e) fıkraları ile bittikten 
sonraki kısma da büyük (B) harfini koyacağız. Bü
yük (B) kısmı, «iBu kanunda belirlenen esaslara gö
re...» diye devam eder. 

Ayrıca bir de «Sit alanları» dedik. Kanunu bil
memek mazeret değildir. Şimdi, birisi bu kanunu oku
du, «acaba sit alanları nedir?» diye sorsa... Kısaltıl
mış terimleri daha evvel de koymayalım demiştik, bu 
kısaltılmış terim değil mi? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bunu 
daha evvel biz de merak ettik, sorduk Sayın Cum
hurbaşkanım, «Sit» deyimi, «site» kelimesinden ge
liyor, Yerleşmiş, kökleşmiş bir deyim. 

BAŞKAN — Ama, tanımlar maddesine keşke 
sit deyimini de koysaydık. Bir vatandaş okuyunca 
«acaba benimki sitmidir, nedir bu sit» diye ona buna 
soracak. Sitin herhangi bir kanunda tarifi yapılmış mı? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — 1710 
sayılı Eski Eserler Kanununda bunlar belirli olan te
rimler Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «1710 sayılı Eski Eserler Kanunun
da geçen sit alanları için belirlenen» dersek o zaman 
bunun ne olduğunu o kanundan anlar. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAL (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — İki de
yim var Sayın Cumhurbaşkanım; birisi arkeolojik 
sit, diğeri genel olarak bildiğimiz sit. 

BAŞKAN — Onun için ben de işte o kanuna 
atıf yapılsın diyorum. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Emre
dersiniz efendim. 

BAŞKAN — Küçük (b) fıkrasında, «İmar planı 
olmayan yerlerde ve kendi parseli içinde; yönetme
liklerin ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda ge-
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çen Sit alanları için belirlenen geçici yapılanma ko- | 
şullarının uygulandığı alanlardaki yapılar» dersek, o I 
zaman gider, o sit alam neymiş, o kanundan açar I 
bakar. I 

Bu hususu bir daha okutuyorum : I 
«b) İmar planı olmayan yerlerde ve kendi par- I 

seli içinde; yönetmeliklerin ve 1710 sayılı Eski Eser- J 
ler Kanununda geçen SİT alanları için belirlenen ge- I 
cici yapılanma koşullarının uygulandığı alanlardaki I 
yapılar.» I 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin bu değişik son şek- I 
Ji üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. j 

Maddeyi bu son şekliyle oylarınıza sunuyorum: I 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

7 nci maddeyi okutuyorum: I 
Görevli idareler I 

MADDE 7. — Bu Kanunun öngördüğü yapıla- I 
rın tasnif, başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama I 
ve duyuru işlemleri; yapılar, belediye ve mücavir j 
alan sınırları içinde ise belediyelerce, belediye ve mü- I 
cavir alan sınırları dışında ise valiliklerce yapılır. I 

IBu Kanunda belediye ve belediye encümenine I 
verilen görev ve yetkiler; Ankara'da 28 Mayıs 1928 I 
tarih ve 1351 sayılı Kanunla verilen görev ve yetki I 
çerçevesinde Ankara Şehri İmar Müdürlüğü ve İmar I 
İdare Heyetince kullanılır ve bu yetkiler 14 üncü I 
madde esaslarına göre devredilebilir. I 

BAŞKAN — Bu maddede geçen 14 üncü mad
deden, maksat bu tasarının 14 üncü maddesi mi, I 
yoksa kanunun 14 üncü maddesi mi? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu Kanunun efendim; de- I 
ğerlendirme ve tespit için görevlendirilmiş üç kişi- J 
lik kurullar vardır. I 

BAŞKAN — Evet. 
7 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok. { 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... ! 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
8 nci maddeyi okutuyorum: I 
Görevli idarelerce alınacak tedbirler 
MADDE 8. — Valilik, 'belediye ve diğer ilgili 

kuruluşlarca; her tür ve ölçekte imar planlarının ve I 
uygulamalarının vatandaşların inşaat işlemlerini güç- I 
leştirmeyecek, geçmiş düzensiz uygulamalara zorla- I 
mayacak şökilde ve zamanında yapılmasına; ayrıca I 
ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesi
ne ve gecikmesine sebep olan engellerin kaldırılma
sına, işlemlerin süratle yürütülmesine ilişkin gerekli I 
tertip ve tedbirler alınır. ( 
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BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Afete maruz bölgelerin yeniden değerlendirilmesi 
'MADDE 9. — Taşkın koruma alanları ile su 

baskını, heyelan, kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve ben
zeri fiilî veya muhtemel afete maruz bölge kabul ve 
Resmî Gazetede ilan edilen yerler; İmar ve İskân 
Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde yeniden incelenerek; 
alınacak tertip ve tedbirlerle afete maruz bölge vas
fından tamamen veya kısmen çıkarılabilecekler tespit 
edilir ve alınacak tertip ve tedbirler beş yıl içinde 
bir program dahilinde gerçekleştirilir. Diğerlerinin 
afete maruz 'bölge vasfı devam eder. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgele

rinin yeniden değerlendirilmesi 
MADDE lü. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunca şimdiye kadar verilmiş 
eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT böl
gelerine ilişkin kararlar; bu Kanunun yürürlüğe gi
riş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlar 
Kurulunca yeniden belirlenir ve ilan edilir. 

BAŞKAN — «SİT» konusu 6 ncı maddede geç
tiği ve açıklayıcı bir şekilde madde düzeltildiği için 
bu maddede bir değişikliğe gerek yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bence 
asıl burada uygulanmalı. Orada madde arasında kal
dı, burada ise doğrudan doğruya bu Eski Eserler 
Kanunundan bahsediyor. 

BAŞKAN — Bu maddeye de aynı hususu koya
biliriz. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde va
tandaşla ilgili bir madde değil, Bakanlar Kuruluyla 
ilgili. O bakımdan bunun dikkate alınmasını tensip
lerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî Bakanlar Kurulu ile ilgili, 
vatandaşla ilgisi yok. Yani, Bakanlar Kurulunca 1 
yıl içinde yeniden belirlenecek. 

10 uncu madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KİSİM 

Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başvuru İşlemleri! 

MADDE 11. — İmar mevzuatına aykırı yapılar
la gecekondular için yapının bulunduğu yerin vali
lik veya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre baş
vurulur. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek 
malikli olanların sahibi, apartmanların müteahhitle
ri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi 
biri veya bunların vekilleri vasıtası ile dilekçe ile be
lediye ve mücavir alan sınırları içinde beleriyelere, 
belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valili
ğe bizzat müracaat ©derler. Dilekçe üç nüsha ola
rak tanzim edilir ve dilekçenin her birine varsa ta
pu suretleri ve başvuru masrafı olarak başvurduğu 
belediye (Ankara'da Ankara Şehri İmar Müdürlü
ğü) veya il özel idareleri 'hesabına millî bir bankaya 
yatırılan 2 000,— TL.'nın makbuzları eklenir. Ban
kaya yaltınlan bu paralar, belediye (Ankara'da An
kara Şehri İmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri 
bütçelerine irad 'kaydedilir. Valilik: veya belediyeler 
dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir sure
tini müracaat Sahibine, bir suretini yapının dosyası
na, bir suretini arşive teslim eder. 

Başvuru iadeli taahhütlü olarak posta ile de ya-
pılabiliir. Posta ile yapılan başvurularda, dilekçenin 
postaya verildiği tarih başvuru tarihi sayılır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilip valilik 
ve belediyelerce Ve dış temsilcilikler için de Dışişleri 
Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçede; başvura
nın kimliği ve adresi, yapının mevkii ve varsa ada 
ve parsel numarası, yapının türü ve inşaat seviyesi 
ve imar mevzuatına aykırılıkları ve daha önce tes
pitinin yapılıp yapılmadığı belirtilir. 

Başvuru, belediye ve mücavir alan sınırlan için
deki ve 2 noi maddenin (b) fıkrasındaki yapılar için 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren, belediye ve 
mücavir alan sınırlan dışında İmar ve İskân Bakan
lığının tespit ve Resmî Gazetede ilan ettiği yerleşme 
yerlerinde bulunan yapılar için ise bu ilanın yapıl
dığı tarihten itibaren, en geç üç ay 'içinde yapılır. 
Süresi içinde başvuruyu engelleyecek hastalık veya 

görev gibi mazereti tevsik edilenlerin başvuruları, 
bu sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde de ka
bul edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt 
dışında çalışan işçiler, daimî görevde bulunanllar ile 
herhangi bir nedenle yurt dışında bulunup buradaki 
ikametleri üç aydan fazla devam edenler için başvu
ru süresi bir yıldır. Yurt dışında bulunanlar dış tem
silciliklere başvuru masrafı karşılığı yabancı parayı 
yatırarak müracaat edebilirler. Dış temsilcilikler di
lekçe ve eklerinin alındığını 'Onaylayarak bir nüsha
sını müracaat sahibine teslim öder, ' diğerlerini ve 
başvuru masrafları karşılığı yabancı parayı ilgili ida
relere gönderirler. 

Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi 
tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere 
yardımcı olmak üzere; arsa ve arazilerin ada ve par
selini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hak
kındaki mevcut bilgileri havi bir dilekçe ile valilik 
veya belediyelere 2 000,— TL. İlk başvuru masrafı
nı ödemeden başvurabilirler. 

Yukarıda belirtilen başvuruların usulüne uygun 
yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce ye
terli bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve 
tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Bu maddede de bir değişiklik yap
mak gerekecek.. 

İkinci fıkrada, «... apartmanların müteahhitleri 
veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri 
vöya bunların vekilleri müracaat edecek» deniyor. 
Bu diziliş bir öncelik sırası mıdır? Hiçbirisi müra
caat etmedi, birbirlerinin üzerine attı; apartman sa
hibi müteahhide attı, müteahhit yöneticiye attı, yö
netici kat malikine attı; esas, birinci derecede so
rumlu kimdir? Bunlara ileride bir ceza gelse, «yöne
tici müracaat edecekti etmedi» falan dense, bundan 
hukukî bir durum çıkar mı? İcap öderse hepsi de 
müracaat etsin, değil mi? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hepsinin mü
racaat etmelerine imkân verme bakımından konul
muştur bu. İleride müracaat etmeme balinde ceza
ların bir kat fazlasıyla alınacağı belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Yöneticinin, dairesinde bulunma
yan bir kişi varsa, onun namına müracaat etmesi 
için konulmuş; yoksa esasında yöneticinin burada 
bir görevi yok, değil mi? Bu müracaat etme görevi 
esasında malikindir. Yönetici konduğuna göre, dai
re sahibi belki bir yere gitmiştir, sahibini bulama
mışlardır, yönetici, «onun namına ben yapayım» di
yecek; ama iki bin lirayı da verecek. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu 'Başkana) — Sayın Cumhurbaşkanıim, yöne
tici şu 'bakımdan düşünülmüştür: Malumunuz, apart
manın tümünde birden fazla yapılaşma çıkıyor, hep
si ayrı ayrı müracaat etmesin, herkes adına yönetim 
masrafından da iki bin lira düşülsün. Mesele bura
da apartmanı veya yapıyı bildirmek; yapı 'bildirilir 
ve bunun masrafı da o apartman adına onun gider
lerinden karşılanır. 

BAŞKAN — Hiçbir yöneticinin burada bir .'so
rumluluğu yok. Yönetici bu parayı nereden bula
cak? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu para apart
manın genel giderlerinden karşılanır, yalnız kiracı
ları koymamak lazım. 

BAŞKAN — 24 daireli bir apartmanı düşüne
lim; yönetici tek başına müracaat ederse 24 daire 
namına iki bin lira verecek, dört daireli bir apart
manın yöneticisi de yok, onlar sekiz bin lira vere
cek. Olur mu böyle adaletsizlik? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, on-

, Hardan da biri müracaat edecek. Yüksek malumu
nuz, burada önemli olan her bağımısız bölümün de
ğil, kaçalk yapılmış binanın tespitidir. Onlardan biri 
müracaat edecek; ancak dördü birbirine güvenmi
yor da, «o müracaat etmedi, ben 'müracaat edeyim» 
derlerse, onlara da açık bırakılıyor. Kendileri arzu 
ederlerse yapacaklar. 

BAŞKAN — Bir binadan bir müracaat olursa 
bu ıkâfi mi? 

BAŞKAN — İmar ve İskân Balkanımız ne di
yor?. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuyu An
kara Belediye Başkanımız dile geltirhıişti. Hakikaten 
yöneticisi olmayan dört daireli bir apartman sekiz 
bin lira ile müracaat edecek, kırk daireli bir apart

man da kat malikleri kendi aralarında bunun hesa
bını yapacaklar ve birisi gelip iki bin 'lira ile müra
caat yapacak. Ayrıca, kanun metnini 'okuduğumuz
da görülecektir, diğer otuzdokuz kişiden hiçbir za
man bu iki bin lirayı isteyemeyeceğiz. En azından 
bu otuzdokuz kişiden de ikişer bin lirayı isteyecek 
bir madde konulmalı; yani bir kişi müracaat etse 
dahi işlem başlamalı ve sonunda tümünden ikişer 
bin lira alınmalı. Ankara Belediye Başkanı daha ev
vel bu şekilde arz etmişti efendim. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcıisı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biz pratikte güçlüklerini müta
laa ettik ve «kırk daireli bir apartmanda kırk kişiyi 
birden bulmak zor olacaktır; mühim olan da bina
nın belediyeye veya vilayete haber verilmesidir» diye 
düşündük. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Benim teklifim; kırk tane daire varsa, 
birinin müracaatı kabul edilsin; ama işlemler gelişir
ken diğer otuzdokuz kişiye «ikişer bin liranı yatır, 
işlemini devam 'ettirelim!» densin. 

BAŞKAN — Semtlerden birisinde bitişik yapıl
mış, yan yana oturan ilki daireli bir gecekondu, bun
lar aynı çatı altında ama, müşterek vermeleri müm
kün değil; ayrı ayrı verecekleri için dört bin Ura ve
recekler, kırk daireli, doksan daireli bir apartman 
iki bin lira verecek!.. Adalet mi bu? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcıisı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, başlangıçta bin lira olarak düşün
dük, ama belediye reisleri «bunu ilki bin Binaya çı
kartalım» dediler. Esasında iki bin lira bugünkü ya
şam şartlarında büyük biir rakam da değil, sembolik 
bir paradır, 

BAŞKAN — Bunun için bin lira diyeli'm, ama 
her müstakil daire sahibi müracaat etsin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurlbaşlkanım, her daire sahi
bi bu müracaatı yapimayacağından, bu nedenle de 
gecikeceğini düşündüğümüzden dolayı, herhangi bi
rinin müracaatı, ile işlem başlamalı, bu hüküm de
ğişmemeli Yine herhangi birisi müracaat edebilme
li; fakat o binada olan diğer müstakil daire sahiple
ri de işlemler yapılırken üzerlerine düşen ikişer bin 
liralarını ödemek durumunda kalmalıdırlar. 

BAŞKAN — O da olmaz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCtL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Ayrı bir mülahazayı daha arz 
edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Sayın Cumhurbaşkanım, evvelce genel görüş
mede de arz etmiştim «bu bir adaletsizlik olur» şek
linde. Bir mülk sahibi müracaat edip iki bin lira ve
riyor, buyurduğunuz gibi, 24 veya 30 daireli apart
man da müracaat ettiği zaman iki bin Ura veriyor. 
634 sayılı Yasaya göre yöneticinin görevleri bellidir. 
Binaenaleyh, yöneticiden ziyade yasal olarak mülk 
sahiplerinden birisinin müracaat etmesi daha uygun 
olur, 

— 402 — 



M. G. Konseyi B : 135 

Malumları, on daireli, yirmi daireli bazı apart
manlar kat mülkiyeti nedeni ile bir araya gelip her
hangi bir işlem yapamıyorlar; apartmanlarda büyük 
kavgalar var. Sayın Bakanın söylediği gibi, geriye 
bırakmanın tahsilatta ve takipte büyük zorlukları var. 
Başlangıçta sırf üç ay için yapılacağından «başka 
bir yere gitmiştir» gibi sebeplerle ondan almadan bir 
başkası da bu parayı vermez, o kişilerin hakkı tüm 
zail olur, diye de düşündük. Birçok anlaşmazlıklar 
var malumları. 

BAŞKAN — O da doğru. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bir yere görevli gitmiştir, 2 - 3 
ay yoktur... 

BAŞKAN — Muamelesini yapmazlar. Sizi anlı
yorum ama, Sayın Bakan sizin söylediğiniz şekilde 
bu fıkrayı yeniden yazmak lazım. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bir şey 
daha var Sayın Cumhurbaşkanım; tabiî büyük bi
naların kendine has bazı avantajları var, bunu da 
peşinen kabul etmek uygun olur kanaatindeyim. 

Nitekim, asansör bunlardan bir tanesi; 5 katlı bir 
binada da asansör olur, 40 daireli bir apartmanda 
da asansör olur, ama aybaşında elektrik parası ve
rilirken kalabalık apartmanlarda şahıs başına düşen 
elektrik ve asansör masrafı normal olarak kendili
ğinden daha az olur, öbürü daha fazladır. 

BAŞKAN — Ötekinde daha çok işler, gene ay
nıdır o. Çünkü nüfus fazladır ve mütemadiyen işler 
onda. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — 40 daireli apart
manın hesabı kitabı mutlaka her şeyi ile yapılacaktır 
efendim. 

HALIM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Bir de, bir daire
nin birden fazla maliki olabilir Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Yalnız, 4 üncü fıkrada dilekçe kıs
mında, «imar ve iskân Bakanlığınca tespit edilip, va
lilik ve belediyelerce ve dış temsilcilikler için de 
Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçede, 

başvuranın kimliği ve adresi, yapının mevkii ve var
sa ada ve parsel numarası, yapının türü ve inşaat 
seviyesi ve imar mevzuatına aykırılıkları ve daha ön
ce tespitinin yapılıp yapılmadığı belirtilir» denmiş. 

Bunun sonuna, «... yapılmadığı ve buna benzer 
hususlar belirtilir» gibi bir şey diyelim. Eğer yalnız 
bunlar belirtilecekse forma gerek yok o zaman. Bu
raya, «... ve benzeri hususlar belirtilir» diyelim. Form 
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yapacağımıza göre belki ileride aklımıza başka şey
ler de gelecek. 

Şimdi bundan sonraki fıkrada zannediyorum de
ğişiklik yapılması lazım. 

Var mı buna ait bir önerge? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Var 
efendim. 

2 nci madde değiştiğine göre, buna paralel olarak 
şöyle olabilir, eğer tensip buyurulursa : Beşinci fık
rada «Başvuru» kelimesinden sonra, 3 üncü satırdaki 
«bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren...» ibaresine 
kadar silinecek ve ifade, «Başvuru, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisin
de yapılır» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Evet, «Başvuru, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
yapılır» şeklinde olacak ve ondan sonrası aynen de
vam edecek. 

ORGENERAL NEClP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman olur; çünkü o ilan yapa
caktı, biz onu 2 nci maddede kaldırdık, yeni şekle 
soktuk; o zaman o ilan falan yapılmayacak artık. 

4 ve 5 inci fıkraları, değişik şekliyle bir kere da
ha okutuyorum : 

«imar ve İskân Bakanlığınca tespit edilip, valilik 
ve belediyelerce ve dış temsilcilikler için de Dışişleri 
Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçede; başvura
nın kimliği ve adresi, yapının mevkii ve varsa ada 
ve parsel numarası, yapının türü ve inşaat seviyesi ve 
imar mevzuatına aykırılıkları ve daha önce tespitinin 
yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar belirtilir. 

Başvuru, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde yapılır. Süresi içinde 
başvuruyu engelleyecek hastalık veya görev gibi ma
zereti tevsik edilenlerin başvuruları, bu sürenin biti
minden itibaren üç ay içinde de kabul edilir. Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan 
işçiler, daimî görevde bulunanlar ile herhangi bir ne
denle yurt dışında bulunup buradaki ikametleri üç 
aydan fazla devam edenler için başvuru süresi bir yıl
dır. Yurt dışında bulunanlar dış temsilciliklere baş
vuru masrafı karşılığı yabancı parayı yatırarak müra
caat edebilirler. Dış temsilcilikler dilekçe ve ekleri
nin alındığını onaylayarak bir nüshasını müracaat sa
hibine teslim eder, diğerlerini ve başvuru masrafları 
karşılığı yabancı parayı ilgili idarelere gönderirler.» 
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BAŞKAN — Şimdi bu formları belediye ve va- . 
lilikler çoğaltacak, değil mi? j 

tMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Evet efendim. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı göndere- I 
cek, diğerini de Dışişleri Bakanlığı çoğaltacak. I 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — O kendi gönderecek. I 

BAŞKAN — Onun parasını ister o; bir hayli mas- I 
raftır. Bu kadar formun bastırılması, postayla gön- I 
derilmesi; bunu da düşünmek lazım. 

ORGENERAL NECtP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bu ge
lecek senenin bütçesine alınabilir Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Ama şimdi, hemen yapacak. Beledi- I 
ye ve valilikler mühim değil, onlar bastırır da, Dışiş
leri Bakanlığı... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Dış temsilcilikler kendileri de çoğaltır bun
ları efendim. Teksir edip gönderme bakımından bü- I 
yük bir sorun var. 

BAŞKAN — Belki bir yerden ek bir para bulu- I 
nur. Oraya gönderirler de belki orada teksir eder
ler; o da olur. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Bütün kon
solosluklarda teksir makinesi var. 

BAŞKAN — Evet, konsolosluklarda vardır o tek- I 
sir makineleri. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, «Dış temsilcilikler 
için de Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılır» tabirini ko
yabiliriz. 

BAŞKAN — «Dışişleri Bakanlığınca da» demeli; 
«Bakanlığınca» deyince onun içine konsolosluklar fa
lan hepsi girer. 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı burada; Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinden bunun ödeneği için biraz düşün
mek lazım ve dilekçe sahiplerinden de bunun pa
rasını almak gerek; fiyatı 25 kuruş mudur, 50 ku
ruş mudur, neyse, almak gerek. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir | 
iki nokta önemli. I 

Bunlardan birisi, zatı âlinizin buyurduğu nokta; 
süratin sağlanması. Süratin sağlanması için Dışişleri 
Bakanlığının ihtiyaç duyacağı kâğıdı ve baskı mas
rafları için gerekli parayı sağlarız tahmin ediyorum, ı 
emir buyurursanız. j 

Yalnız burada, «yabancı parayı ilgili idarelere 
gönderirler» diyor. Yabancı paralar, malumu âliniz, 
konvertibl olanlar ve konvertibl olmayanlar diye iki
ye ayrılır. Konvertibl olmayan paralar, bizim için pa
ra niteliğinde değildir. Yani vatandaş bu parayı ilgili 
yere yatırmak suretiyle borcundan kurtulmuş olma
yabilir. Bazı yerlerde, mesela Rusya gibi ülkelerde 
konvertibl paranın sağlanması da güç olabilir. 

Onun için, müsaade buyurursanız efendim, bura
ya, «Karşılığı uygun görülecek yabancı parayı ilgili 
idarelere gönderirler» desek. 

Aslında yabancı parayı gönderdikleri takdirde Mer
kez Bankasınca Türk parasına tahvil edileceği de ta
biî. «Masraflar karşılığı uygun görülecek yabancı pa
rayı ilgili idarelere gönderirler» diyebiliriz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu belki kanun için bir teferruat 
olabilir; bir tamimle nasıl ödeneceği ayrıca bildirile-
bilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, «Dışişleri Bakanlı
ğınca» ibaresiyle ilgili başka bir teklifim var. 

Sayın Cumhurbaşkanım, valilere gönderiyoruz, be
lediyelere gönderiyoruz; pek çok yere gönderiyo
ruz, dış temsilciliklere de göndeririz. Dışişleri Bakan
lığı burada bastırıp kilo kilo gönderinceye kadar biz 
göndeririz. 

Cümleyi, «imar ve İskân Bakanlığınca tespit edi
lip valilik ve belediyelerce ve dış temsilciliklerce ço
ğaltılacak form dilekçeleri» diye değiştirelim. Her bi
rinin güzel fotokopileri vardır. Türkiye'nin içinde
kinden çok daha iyi imkâna sahipler yurt dışındaki
ler. Dışişleri Bakanlığına bir görev daha vermeyelim. 
Biz 1 700 yere gönderdiğimiz gibi, 100 yere daha 
göndeririz. 

BAŞKAN — Ben de onu diyorum; Dışişleri Ba
kanlığının bununla hiçbir alakası yok, dışarıdaki kon
soloslukların var, sefaretlerin de değil. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Dışiş
leri Bakanları muhatap olduğu için, devreye bakan
lık olarak Dışişleri Bakanlığının girmesi... 

BAŞKAN — Hayır, diğer bakanlıklar da birçok 
görevler veriyor. 

Siz diyorsunuz ki İmar ve İskân Bakanlığı gön
dersin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Uygun görülürse; masraf, şu bu sorunlar var. 
Biz 1 700 yere göndereceğiz, 100 tane daha dış tem-
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silciliğe göndeririz; Dışişleriyle temas edebiliriz. Bü
yük bir sorun doğacak; para, masraf gibi konular 
çıkacak diye düşünmüştüm. 

BAŞKAN — O zaman şöyle mi olacak :< «imar 
ve iskân Bakanlığınca tespit edilip valilik ve beledi
yelerce ve dış temsilcilikler için de İmar ve iskân Ba
kanlığınca çoğaltılacak form dilekçede...» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Oraya da örnek göndereceğiz, ellerinde ör
nek olacak, bastırsınlar birer sayfalık örnek. Posta 
masrafını da azaltmak bakımından böyle düşünüyo
ruz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY — (Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — 
Alışılmış bir muhaberat şekli var malumları. Konso
losluklarla normal olarak çoğunlukla Dışişleri Bakan
lığı muhataptır ve muhaberat oraya aittir. O bakım
dan, o kanaldan belki daha kolay olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, biz onu Dışişleri Bakanlı
ğına söyleriz; «siz numune gönderin, orada onları 
çoğaltsınlar» deriz, söylenir o. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Komutanımın buyurduğu gibi bir teamül var. Mu
haberat Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılıyor. İmar 
ve İskân Bakanlığı da oraya gönderecek olsa yine 
Dışişleri Bakanlığı kanalı ile olacak. 

BAŞKAN — Nerelerde işçi var falan bilmez, 
bilmeyebilir, onlar biliyor. Nerelerde konsolosluklar 
var, fahrî konsolosluklar neresidir, ki fahrî konso
loslar da var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer sonradan bir 
mecburiyet olmazsa, «Dışişleri Bakanlığınca çoğaltıla
cak» deyince büyük posta işleri çıkacak ortaya. Onu 
değişik bir cümle ile düzeltelim. 

«... belediyelerce ve...» dedikten sonra imar ve 
İskân Bakanlığına verilmiş görevleri Dışişlerine ve
relim, orada çoğaltılsın. Dışişlerinin imkânları çok 
yurt dışında. 

BAŞKAN — Bir problem olmaz bunda. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Peki efendim. 
BAŞKAN — Mühim bir problem değil. 
Para mevzuu var. «Başvuru masrafları karşılığı 

yabancı parayı ilgili idarelere gönderirler...» ibaresini 
nereye koyuyorsunuz? Sovyet Rusya'da falan olabilir 
tabiî. 
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ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o da bir sorun olmasa gerek, Mali
ye Bakanlığı bunu halleder efendim. 

BAŞKAN — Siz onu yaparsınız. O yabancı pa
radan ne kastedildiği, konvertibl olup olmadığı Ma
liye Bakanlığınca bir tamimle belirtilir. 

11 inci madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi bu son okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tespit İşlemleri ve Islah İmar Planlan 

Tespit 
MADDE 12. — İmar mevzuatına aykırı yapı

larla gecekondular için tespit işlemlerinde; İmar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya be
lediyelerce bastırılacak standart formlar kullanılır. 

Başvuru işlemleri usulüne uygun tamamlanmış ya
pıların tespit işlemleri; 6785 sayılı imar Kanununun 
ilgili hükümlerine göre valilik veya belediyeler tara
fından oluşturulacak teknik ekiplerce, mahallinde aşa
ğıdaki öncelik sırasına göre yapılır. 

Birinci öncelik; zemin katın tavan betonu dökül
memiş veya zemin katının tavanı kapatılmamış inşa 
halindeki yapılarla gecekondulara, ikinci öncelik, kat 
tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış 
inşa halindeki yapılara, üçüncü öncelik; kullanılan 
veya kullanılmaya hazır hale getirilmiş yapılara ve
rilir. 

Birinci öncelikteki yapılara kendi içinde; inşaatı 
subasman seviyesi üzerinde olanlar, subasman saf
hasında olanlar, bodrum katı inşaat seviyesinde olan
lar ve temel safhasında olanlar, olmak üzere öncelik 
verilir. 

Bu Kanun kapsamına girip de 11 inci maddedeki 
süreler içinde başvurusu yapılmayan yapılar; valilik 
veya belediyelerce elektrik, su ve benzeri kayıtlar üze
rinde inceleme yapılarak ve ayrıca mahallinde araş
tırılarak belirlenir ve bu maddede belirtilen esaslara 
göre tespit edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren yapıların tespitinde; 
başvuruda beyan edilen bilgiler tahkik edilir ve fiilî 
durum tespit edilir, inşa halindeki yapılardan mühür
lenmemiş olanlar mühürlenerek inşaat durdurulur. Ya
pının statik yeterliliğini belirleyen proje veya rapor-
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ların incelenmesine ve değerlendirilmesine esas ola
cak fizikî durumu tespit edilir ve bir zabıt tutulur ve 
her yapı için bir dosya açılır, inşa halindeki yapının 
imar mevzuatında belirtilen belgeleri aranır ve bu bel
gelere göre durumu incelenir, tlave bilgi ve belge ge
reken yapılar için bu bilgi ve belgeleri tamamlatmak 
üzere süre verilir. 

Islah imar planlarının yapılması da dahil tespit 
işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden iti
baren en geç onsekiz ay (hisseli arsa ve arazilerde otuz-
altı ay) içinde tamamlanacak şekilde gerekli tertip ve 
tedbirler alınır. Nüfusu 500 000'i geçen belediyelerde 
veya imar ve İskân Bakanlığının gerekli gördüğü il
lerde; talep halinde Bakanlar Kurulunca bu süre en 
çok altı ay daha uzatılabilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : i 
Sınır tespiti ve ıslah imar planı yapılması 
MADDE 13. — Gecekonduların bulunduğu arsa 

ve araziler ile üzerinde yapı bulunan hisseli arsa ve 
arazilerin bölge ölçeğinde sınırlarının tespit edilme
sinde ve ıslah imar planlarının yapılmasında ve uygu
lanmasında bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
6785 sayılı imar Kanunu ile 775 sayılı Gecekondu Ka
nununun ilgili hükümleri uygulanır. Valilik veya be
lediyeler bu uygulamaları yapmaya yetkilidir. 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde; gecekondularla hisseli arsa ve ara
ziler üzerindeki yapıların, varsa tasdikli halihazır ha
ritalar, yoksa kadastral durum veya hazırlanacak kro
kiler veya mevcut hava fotoğrafları esas alınarak ve 
civarı ile bütünlenerek bölge ölçeğinde sınır tespiti 
yapılır. Daha önce sınırları tespit edilmiş bölgelerde 
de bu Kanuna göre yeniden sınır tespiti yapılır. 

Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlarda mül
kiyet durumları dikkate alınarak, gecekondu, hisseli 
arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve kalan diğer 
alanlar belirlenir. Bölge sınırı, bu ayrıntılarla birlikte, 
belediye encümenleri veya il idare kurullarınca karar
laştırılarak imar ve tskân Bakanlığının tasdikine su
nulur. İmar ve iskân Bakanlığı ve bu sınırların tas
dik işlemini üç ay içinde sonuçlandırmakla yükümlü
dür. Şehir içinde, çevresindeki imar durumu ile uyum 
sağlayamayan gecekondular bölge sınırları içine da
hil edilmez. 

Sınırları belirtilen alanlarda kadastral haritası bu
lunmayan arsa ve arazilerin tahdit, tespit ve tescil-
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leri, ilanların yapılmasına ve komisyonların kurulma
sına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu 
hükümleri uyarınca kadastro veya tapulama müdür
lüklerince öncelikle tamamlanır. Anlaşmazlıklar yet
kili ve görevli mahkemelerce çözümlenir. 

Bilahara her yapı mahallinde teknik ekiplerce in
celenir. Bu incelemeden sonra yapıların ve işgal ettiği 
arsanın, varsa katların ebatlı krokisini de ihtiva eden 
rapor hazırlanır ve bir zabıt tutulur. Bu yapılar, var
sa hava fotoğraflarından da yararlanılarak haritaları 
üzerinde işlenir. Bu belgelerle birlikte, yapılar için 
tanzim edilen dosyalar ıslah imar planlarını yapa
cak birimlere teslim edilir. 

b) Üzerinde gecekondu bulunan arsa ve araziler
den; aşağıda belirtilenler, 775 sayılı Gecekondu Ka
nununun 3 üncü maddesindeki istisnalara bakılmak
sızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz 
olarak belediye veya il özel idarelerin mülkiyetine 
geçmiş sayılır. 

1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; Hazi
ne ve il özel idarelerine ait olanlar ile Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki yerler (sahil şeridi, kıyı ve 
18 inci madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler hariç) 
belediyelerin mülkiyetine. 

2) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; Ha
zine ve belediyelere ait olanlar ile Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerler (sahil şeridi, kıyı ve 18 
inci madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler hariç) il 
Özel idarelerinin mülkiyetine. 

Bunlardan tespit edilen bölge sınırları içinde ka
lanlar valilik veya belediyelerin talebi üzerine resen 
tapuya tescil edilir. Islah imar planlarında genel büt
çeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti 
için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahiplerine 
aynı şartla geri verilir. 

c) Islah imar planlan mümkün olduğu kadar fiilî 
durum dikkate alınarak yapılır, imar planı olan yer
lerde, mevcut imar planları ıslah imar planları şeklin
de yeniden düzenlenir. Islah imar planları imar ve ts
kân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde tasdik veya iade edilir. İade edilen ıslah 
imar planları, kendilerine intikal tarihinden itibaren 
valilik veya belediyelerce bir ay içinde düzeltilerek 
tekrar tasdike gönderilir. Düzeltilmiş bu planlar, imar 
ve iskân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren ye
niden incelenir ve en geç üç ay içinde tasdik edilir. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ıslah 
imar planlarının yapılması ve uygulanması için ye-
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tersiz kalan veya teknik niteliğini kaybeden kadastro 
ve tapulama paftaları; Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün göstereceği lüzum üzerine 766 sayılı Ta
pulama Kanunundaki ilan, tespit ve itiraz usullerine 
uyularak kadastro ve tapulama müdürlüklerince, bu 
müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde yetkili kılınacak 
diğer müdürlüklerce yenilenir. Bu yenileme sonucun
da tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler resen yapılır. 

Valilik veya belediyeler ıslah imar planı yapılacak 
bölgeleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Kadastro ve ta
pulama paftalarının yenilenmesine ilişkin hususlar Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce talebin kendisi
ne yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ta
mamlattırılır. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar, bu Ka
nunun uygulanmasında herhangi bir hak ve talepte 
bulunamazlar. 

Bu maddenin (b) fıkrasına göre mülkiyetine geç
miş sayılanlar dahil belediye veya il özel idarelerine 
ait arsa ve araziler için; bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç altı ay içinde il idare ku
rulları veya belediye encümenlerince gecekonduların 
taf)u verilinceye veya tasfiye edilinceye kadar alınmak 
üzere arsa kullanım bedeli tespit edilir. Üzerinde ge
cekondu bulunan Hazineye ait arsa ve arazilerin kul
lanım bedellerini tespit etmeye; mevcut kira muka
velelerine itibar ederek, il idare kurulları veya bele
diye encümenleri yetkilidir. Hazine, belediye ve il özel 
idarelerine ait arsa ve arazilerin kullanım bedelleri, 
belediye ve il özel idarelerine irad kaydedilir. 

Vakıflar idaresine veya diğer katma bütçeli dai
relere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek 
kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arazi ve 
arsalar üzerindeki gecekonduların arsa ve arazi kul
lanma bedelleri ise; karşılıklı anlaşma yoluyla belir
lenerek ilgililerce arsa ve arazi sahiplerine ödenir. 
Taraflar anlaşamadığı takdirde kullanım bedelinin 
tespiti için yargı yoluna başvururlar. 

Bu kullanım bedelleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takip eden ay başından başlamak üzere 
tahakkuk ettirilir. 

e) Bu maddeye göre sınırları tespit edilen böl
geler içindeki yapılardan fen ve sağlık yönünden kul
lanılabilir olduğu 19 uncu maddeye göre tespit edi
lenler; ıslah imar planları yapılıp ruhsat ve kullan
ma iznine ilişkin karar verilinceye kadar; ilgili ka
nunlarda öngörülen ödemeleri yerine getirmek kaydı 
ile; elektrik, yol, su, kanalizasyon gibi, mümkün ola-
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bilen altyapı hizmetlerinden bir program dahilinde 
geçici olarak yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasının ikinci ben
dinde; «Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlar
da mülkiyet durumları dikkate alınarak; gecekondu, 
hisseli arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve ka
lan diğer alanlar belirlenir. Bölge sınırı, bu ayrın
tılarla birlikte, belediye encümenleri veya il idare ku
rullarınca kararlaştırılarak İmar ve iskân Bakanlığı
nın tasdikine sunulur» deniyor, ki buraya kadar ta
mam; devamında, «imar ve İskân Bakanlığı ve bu sı
nırların tasdik işlemini üç ay içinde sonuçlandırmak
la yükümlüdür.» denilmektedir. Bu cümlede bir nok
sanlık var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — «ve» fazla. 

BAŞKAN — Evet, «ve» fazla. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, biz de onu tes
pit ettik, arz edecektik. 

BAŞKAN — «imar ve İskân Bakanlığı bu sınır
ların tasdik işlemini üç ay içinde sonuçlandırmakla 
yükümlüdür» şeklinde olacak. Ya orada «ve»den 
sonra başka bir şey vardı da unutuldu veya o «ve» 
fazla; onun silinmesi lazım. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, «ve» fazla, silinmesi lazım. 

Bir küçük düzeltme de (d) fıkrasının ikinci pa
ragrafının sonunda var efendim. «Hazine, belediye ve 
il özel idarelerine ait arsa ve arazilerin kullanım be
delleri, belediye ve il özel idarelerine» değil, «... bele
diye veya il özel idarelerine irad kaydedilir.» olacak. 

BAŞKAN —- Evet, «... belediye veya il özel ida
relerine irad kaydedilir.» şeklinde olacak. 

Buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Maliye Ba
kanlığı olarak 13 üncü maddenin (b) fıkrası ile ilgili 
küçük bir maruzatımız olacak. 

BAŞKAN — Belediye ve il özel idarelerine bıra
kılan arsalarla ilgili, değil mi? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Daha 
evvel arz etmiştik zatı âlilerine efendim. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuda 
Maliye Bakanlığı ile sizlere niyabeten bu metin üzerin
de çalışan Özel İhtisas Komisyonu arasında görüş 
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birliği sağlanamamış olmasına rağmen, Sayın Baka
nım bir kere daha bu hususun yüksek dikkatlerinize 
ve takdirlerinize sunulmasında fayda mülahaza etti
ler. Fakat zatı âlinizin de takdir buyuracağı bir se
bepten dolayı kendileri bugün Bakanlıkta bulunmayı 
tercih ettikleri için beni görevlendirdiler. 

13 üncü maddenin (b) fıkrasındaki «üzerinde ge
cekondu bulunan arsa ve arazilerden aşağıda belirti
lenler, 'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz 
olarak belediye veya il özel idarelerinin mülkiyetine 
geçmiş sayılır», hükmünün temel esprisine Bakanlı
ğımızca katılınmaktadır. Yani ona itiraz etmiyoruz 
efendim. 

Nitekim, 25 nci sayfanın en sonunda yer alan «Bu 
kullanım bedelleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi takip eden ay başından başlamak üzere tahak
kuk ettirilir» ibaresi bu temel tercihin gerekçesini 
teşkil etmektedir ve Maliye Bakanının bu konuda bir 
itirazı yoktur. Yalnız, bu (b) fıkrasında yer alan ve 
(1), (2) diye işaretlenen paragrafların hemen akabin
de, gelen «'Bunlardan, tespit edilen bölge sınırları 
içinde kalanlar valilik veya belediyelerin talebi üze
rine resen tapuya tescil edilir» ibaresinde bizim te
reddütlerimiz vardır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, zatıâlinizin de takdir 
buyuracağı gibi, devletin ve diğer kamu tüzelkişileri
nin ve hatta özel şahısların malik oldukları menkul 
veya gayri menkul değerlerin hesaplarını bilmedik
lerinden tabiî bir şey olamaz. Buradaki bu hüküm, 
Hazinenin kendi menkullerinin hesabını tutma im
kânını ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir işlemin re
sen yapılması halinde. Hazine, daha önce kamu adına 
ve fakat işin gereği icabı Hazine üzerine tescil edil
miş bir gayri menkulün başına nasıl bir iş geldiğinden 
veyahut da bunun kısmen veya tamamen başka bir 
hükmî şahsiyetin tasarrufuna geçmiş olduğundan ha
berdar olamayacaktır ve netice itibariyle biz defter
lerimizde, kayıtlarımızda bir gayri menkulün Türk 
kamusu adına, Hazinenin üstüne tescil edildiğini zan
nederken, bunun bizim bilgimiz dışında, yani kamu
nun bilgisi dışında bir başka kamu tüzelkişiliğinin 
mülkiyetine geçmiş olduğu vakıasıyla karşı karşıya 
kalacağız. Halbuki, bunun herhangi bir şekilde Ma
liye Bakanlığının önceden ıttılaına arz edilmesinde faz
la bir mahzur olmayacağı kanaatindeyiz. Onun için, 
eğer mümkünse, «'Bunlardan tespit edilen bölge sınır
lan içinde kalanlar valilik veya belediyelerin talebi 

üzerine ve Maliye Bakanlığının muvafakatıyla ta
puya tescil edilir» ibaresinin buraya dahil edilmesini 
yararlı görüyoruz. 

BAŞKAN — Yani resen değil. 
BRTUĞRUL KUMCUOĞLU — (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — «Resen» yerine, «Maliye Bakan
lığının muvafakatıyla tapuya tescil edilir» ibaresinin 
eklenmesinde fayda mülahaza ediyoruz. 

Bunun bir başka gerekçesi de; bugün Hazinenin 
tasarruf ettiği veya Hazine üzerine tescili gayri men
kuller, sıradan bir vatandaşın mülkündeki gibi bir 
dönüm, yarım dönüm, 10 dönüm, 15 dönümlük yer
ler değildir, yüzlerce dönüm, binlerce dönüm büyük 
araziler ya Hazinenin hüküm ve tasarrufundadır veya 
Hazinenin mülkiyetindedir. Bunun belli bir kısmının 
dahi özel idarenin veya belediyenin eline geçmesi ha
linde, bir ifraz sorunu çıkacaktır, Tapunun tamamen 
değilse bile, kısmen tashihi gerekecektir. Hazine bun
dan da haberdar olmayacaktır. 

Eğer, yüksek takdirlerinizle uygun bulunur ise; bu 
metnin buraya dahil edilmesini Maliye Bakanlığı ar
zu etmektedir; sırf kamunun gayri menkullerinin he
sabını bilebilmesi açısından. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Nitekim, öyle yerler var ki beledi
yelerin yeni imar planında yola rastlıyor veya yeşil 
sahaya rastlıyor veya Hazineye ait bir arazi var, bedel
siz olarak belediyeye devri isteniyor. Her zaman kar
şılaşıyoruz; «filan belediyeye, falan belediyeye devri» 
diye. Ama Maliye Bakanlığı bunu biliyor. Ona göre 
diyor ki : «Re'sen yaparsa bunu, devlet malına sa
hip olamaz; yani, Maliye Bakanlığının hiçbir yerden 
haberi olmaz. Belediyelere verilsin ama, bu tescil iş
lemleri yapılırken Maliye Bakanlığının muvafakatıyla 
tescil edilsin.» Yalnız, muvafakat etmezse ne olacak? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir esas iti
bariyle 775 sayılı Gecekondu Kanununu bugüne ka
dar belli ölçülerde uygulamış bulunuyoruz. Bugüne 
kadar herhangi bir belediye, makul sınırları içinde, 
Hazineden bir arazinin mülkiyetini veya tasarrufunu 
talep etmişse, bunun reaksiyon görmüş olması müm
kün değildir. Velevki, bu gayri menkul Silahlı Kuv
vetlere veyahut da bir ilkokul yapımı için Millî Eği
tim Bakanlığına veyahut da bir başka maksatla bir 
kuruma tahsis edilmeye. 
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Mademki, burada kanun yapıcının temel direktifi, 
bunlardan il özel idareleri, belediyeler lehine feragat 
etmektir, Maliye Bakanlığının böyle bir direktife uy
mamasının düşünülmemesi gerekir. Çünkü kamu bir 
bütündür. 

Muvafakat edilmiştir bugüne kadar. Aslında -bu 
işte uzun süre emek verenler de bilirler- 775 sayılı 
Kanun hiçbir zaman Maliye Bakanlığının bu konuda 
muhafazakâr davranması dolayısıyla uygulanamamış 
değildir. Aslında kanun kendi emredici hükümlerini 
vatandaş üzerinde icbar edemediği için uygulanama
mıştır. Ben tahmin etmiyorum Türkiye'de herhangi 
bir belediye; «Maliye Bakanlığından istendi de bir gay
ri menkul verilmedi» desin; çünkü Maliyede emsali 
yoktur Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yalnız 13 üncü maddenin (b) fıkra
sı ile tezat teşkil etmiyor mu? Orada, «üzerinde ge
cekondu bulunan arsa ve arazilerden; aşağıda belirti
lenler...» diye devam ediyor, sonra; «... bakılmaksızın 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz olarak 
belediye veya il özel idarelerin mülkiyetine geçmiş sa
yılır» diyor. 

Ondan sonra 1 nci ve 2 nci fıkra ile belirtiyoruz 
aşağıdakileri ve diyoruz ki; «Bunlardan tespit edilen 
bölge sınırları içinde kalanlar valilik veya belediye
lerin talebi üzerine Maliye Bakanlığının muvafakati ile 
tapuya tescil edilir.» 

Yukarıda «geçmiş sayılır» dedik, burada da, «mu
vafakati ile» diyoruz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Maliye Ba
kanlığına bilgi vermek» dersek daha uygun olur. Çün
kü esbabı mucibesi öyle; «bilgi vermek» deniyor. Zi
ra, «hesabını tutamayız, şayet bilgi verilirse hesabını 
tutarız» diyorlar. 

BAŞKAN — Buna ne diyorsunuz? 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu (b) fıkrası
nın 1 nci paragrafını aynı sahifenin sonuncu cümlesi 
ile bilerek bağladığımız takdirde; burada menfaattar 
olma hakkının devri açısından böyle bir zorunluluk 
getiriliyor ve bu kanun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 
ay başından itibaren bunların kullanım bedelleri artık 
Hazineye irat kaydedilmeyecek, söz konusu kamu ku
ruluşlarına geçecek. 

Yani bizim inancımız odur ki, tezat teşkil etme
yecek. Çünkü, etmiş olsa idi, «Bunlardan tespit edilen 
bölge sınırları içinde kalanlar, valilikler veya beledi
yelerin talebi üzerine re'sen tapuya tescil edilir» ibare
sine de ihtiyaç kalmazdı. Madem bu ibareye ihtiyaç 
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var, mülkiyetin geçmiş olması, tapu kaydının tashihi
ne mani olmaz. Nitekim, miras hukukunda, mirasçı
nın vefatı onun murisleri açısından mülkiyet hakkını 
doğurur; ama tapuya tescil edilmediği müddetçe defi 
nedeni olamaz mahkemelerde. Bu da aynı espridir 
tahmin ediyorum. Sayın Genel Müdür daha iyi takdir 
ederler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALIM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Sayın Cumhur
başkanım, tapu konusundaki bu maddenin esprisi 
şöyledir : 1 inci ve 2 nci fıkralarıyla, kullanma hakkı 
belediyelere ve il Özel idarelerine verilir. Bunun üze
rinde tapu ile ilgili bir işlem yapacakları zaman evve
la adlarına tescil ettireceklerdir, ondan sonra onun 
üzerinde işlem yapacaklardır. 

Nitekim, Medenî Kanunun 630 uncu maddesi de 
o Ihususu şu şekilde belirtmiştir : Birisi mirastır; bu
nun bir anlamı var, terekesi mirasçılara otomatikman 
intikal eder. Onu yapmak istemiyorsa mutlaka zama
nında intikal işlemlerini yaptırmış olmaları lazım gelir.; 

'Biz de konuyu böyle vazetmeye çalıştık bu madde 
içinde. Esasen bir noktanın tam vuzuha kavuşması la
zım kanaatimce. Eğer Maliye Bakanlığı bir muvafa
kat istiyorsa, onun ifadesi değişik olur, bir bilgi isti
yorsa tabiî onunki daha değişik olması lazım. 

Nitekim, Gecekondu Kanununun 3 üncü maddesi
ne baktığımız zaman, bir genel uygulama hali, ancak 
dört tane de bunun istisnası vardır. Bir tanesi kamuya 
ayrılmış olan yerlerdir -ki buraya bir fıkra olarak ge
liyor- bir tanesi de Bakanlar Kurulunun kararıyla de
vir dışında bırakılacaklar ile Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunudur, bir de 189 sayılı Kanun -ki bu askerî hiz
metlerle ilgilidir- böyle bir istisna getiriyor... 

Onun için konunun; «acaba muvafakat mı, yoksa 
bilgi mi isteniyor» şeklinde yorumlamaması için mut
laka vuzuha kavuşması lazım. 

Hukukî açıdan farklı sonuçlar doğurur. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, muvafakat ve bilgiden farklı ola
rak, bu ikisinin arasında bir işlem daıha var; malum
ları o da koordinedir. 

Muvafakat eğer kabul edilirse, işlemde bazı güç
lükler, tıkanıklıklar olabilir. Maliye Bakanlığı -buyur
duğunuz gibi- «hay hay» dediği takdirde, o iş bir süre 
en azından durur. 
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Eğer sadece «bilgi verilmesi» şekli kabul edilirse, 
bu takdirde belediyeler ve vilayetler o 'bilginin ceva
bını beklemeden bir işleme tevessül edebilirler. 

Kaldı ki, Maliye Bakanlığının da söyleyeceği bazı 
şeyler, vereceği bazı bilgiler vardır. 

O bakımdan yetki yine vilayet ve belediyelerde 
olmak üzere, «koordine eder» şeklinde olursa, ka
naatimce daha iyi olur. 

BAŞKAN — «Bilgi vererek» değil de, «bilgisi tah
tında» demek gerekecek. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman son fıkrayı şöyle yapmak 
lazım: «Valilik veya belediyenin talebi üzerine Ma
liye Bakanlığının bilgisi tahtında tapuya tescil edi
lir.» «Bilgi vererek» değil, «bilgisi tahtında.» Yani 
muhakkak bilgisi olacak bu işten, ki işlesin ve o da 
malına mülküne sahip olsun. Re'sen olursa hiçbir 
zaman haberi olmaz, hiç kimse haber vermez. Ya
ni o da doğrudur. 

Değil mi Sayın Bakan?... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Yalnız işlemleri geciktirici olmamalı 
Sayın Cumhurbaşkanım. Yani gereği yapılmalı; çün
kü bu çok kapsamlı bir iş. 

BAŞKAN — İşte o da bilgi veriyor; «bu bana 
geçmiştir» diye bildiriyor. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Medenî Kanunun 927 nci maddesinde 
buna benzer bir hüküm vardır: «Tapu sicil memuru 
alâkalılar haberdar edilmeksizin yapılan muamele
leri kendilerine tebliğ ile mükelleftir.» Yani, bir ki
şinin gıyabında hir işlem yapılmışsa tebliğ edilmesi 
lazım. Böyle bir hüküm vardır. Nihayet bu bir ge
nelgeyle de sanıyorum uygulamaya konabilir. 

Ancak, acaba bir tasarruf düşünülüyor mu Ma
liye Bakanlığınca? Mesela, fevkalade bir sebepten 
dolayı muhafaza etmek istiyorsa o toprağı, o za
man bir muvafakatin söz konusu olabileceği nokta
sına kadar gelinecektir. Onun açığa kavuşması la
zım. Aksi taıkdirde, tatbikatta biz bu bilgiyi dahi 
almadan tesis işlemini yapmak için belediyelere ve 
özel idareye yollayacağımız için, o bilgi yine bir 
muvafakat yerine geçer kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, esas itibariy
le Maliye Bakanlığının burada hedeflediği husus, 

muvafakatin alınmasıdır. Niçin böyle düşünülmekte
dir? Burada Maliye Bakanlığı, söz konusu gayri men
kullerin kesinlikle sahibi değildir. 45 milyonluk Türk 
Milletine niyabeten, gözetmek görevi vardır. Onun 
dışında da gayrimenkuller kamunun müşterek malı
dır. Herhangi bir şekilde kamunun müşterek malı 
olan bir gayrimenkul ıbelediyelere veya özel idare
lere devredildiği takdirde her ne kadar kamu kesi
minde kalıyorsa da, bunlardan istifade edecek kim
selerin bölgesel niteliği dolayısıyla iş mahiyet de
ğiştirmektedir. Bu muvafakat şartı niçin lazımdır? 
Bunu cevaplamak için; vatan üstünde her parça, gay
rimenkulun etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi 
için, memleketin bütünü açısından meseleye bak
makta fayda vardır. Aksi takdirde il özel idareleri 
veya belediyeler meselelere sadece kendi dar var
lıkları açısından bakma zaafından kendilerini kurtara
mayacaklardır. 

Nitekim, ne kadar hüsnüniyetli olunursa olun
sun bu böyle olacaktır. 1950'li yıllarda bu husus Tür
kiye'de yaşanmıştır. Bugün Ankara veya İstanbul'da 
Hazine, vergi dairesi binası, okul binası, tapu bina
sı, karakol binası yapmak için çok büyük zorluk
larla karşılaşmaktadır. 

Halbuki, yüksek malumlarınızdır ki, daha Birin
ci Dünya Harbi sonunda İstanbul'un 'belki de ta
mamına yakın bir kısmı özel maliklerin değil, dev
letin veya devlete, izafeten bir takım kuruluşların' 
malı idi. 

Maliye Bakanlığı mazide tapuya kendiliğinden in
tikal hükümlerinin kötü kullanıldığına inanmakta
dır. Ancak o zaman bir engelleme çıkar mı? Biz çık
mayacağından eminiz. 

Nitekim, son zamanlarda Turizmi Teşvik Kanu
nu çıkarılmış ve bu Kanuna göre «turizm özel böl
gesi» ilan edilen yerlerle ilgili muvafakatini Maliye 
Bakanlığı bir ay içinde bildirmiştir. 

Kaldı ki, meseleye Maliye (Bakanlığının engelle
me ihtimali var mıdır diye baktığımızda, maddenin 
bütününü göz önünde tuttuğumuz takdirde, yapıla
cak işlerin oldukça uzun zaman alacağı görülmek
tedir. Yukarıdan hava fotoğrafları çekilecek, aplikas
yon yapılacak, ondan sonra İmar ve İskân Bakanlı
ğına gidecek, bu Bakanlığın itiraz hakkı var, geri 
gönderecek, bir ay içinde belediyeler de İmar ve İs
kân Bakanlığına gönderecek. 

İlk tespit ile İmar ve İskân Bakanlığının nihaî tas
diki arasında geçecek sürede Maliye Bakanlığının da 
aynı konuda muvafakatini bildirmemesi için sebep 
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göremiyoruz; yani bugün kamu kesimlerini bir bir
leşik kap olarak düşünürsek, bir bakanlık ne ka
dar etkin çalışıyorsa, öbürü de aşağı yukarı o et
kinlikte çalışmaktadır diye düşünürüz. 

Bize intikal ettirilen 'hususta, Yüksek Konseyin 
iradesiyle; mümkün olduğu kadar Maliye Bakan
lığını muhafazakâr yaklaşımlardan ari kılma operas
yonu 'diye mesaj algıladığımız için yumuşak davran
dık, 

Tensip buyurursanız ımuvafakatta ısrar ederiz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — «Muvafakat» demezsek belediyele

rin eline fırsait geçiyor, bölgeyi tespit ederken onun 
dışına çıkar ve hepsini birden tapuya tescil ettirir. 
Üzerinde gecekondu olmayan yer var, belki burada 
da gecekondu vardı, olacaktı. Binaenaleyh, sınır tes
pitinde «'burası da gecekondu bölgesi idi» diyebilir 
ve bedelsiz mülkiyetine geçirir. O da doğru. Valilik
ler belki çekinir, yapamaz; ama belediyeler yapar. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Olanlar hep bize oluyor. 

BAŞKAN — Sen yalnız Ankara Belediye Başka
nısın; biz ne belediye başkanları gördük. 

İşler uzar diye mi böyle yapmıştınız? 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bü
rokrasi açısından zaman alabilir ve işlerde tıkanıklık 
olur düşüncesiyle. 

BAŞKAN — Yani o kadar?.. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
efendim, 

'BAŞKAN — İş de sağlam olur. Belki o bölgede 
hakikaten başka bakanlığın yaptıracağı tesis de var
dır. Maliye Bakanlığı biliyordur onu : «Şu kısmını 
verme, Sümerbankın veya başka bir kuruluşun bir 
tesisi kurulacak» derse ne olacak? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, belki 
de önemli noktalardan biri zatı âlinizin buyurduğu
dur, 

Şimdi, üzerinde halen gecekondu var, tabiî o böl
ge yıllarca önce planlanmış; «bir okul yapılacak» di
ye planlanmış. Şimdi oralar yıkılacak, okul yapılacak, 
onlar da başka yere nakledilecek. Bu problemler sık 
sik olabilecektir. Asılında talbiî temel espri; gecekon
duları mümkün olduğu kadar yerinde muhafaza 
edip, yerinde iskân etmek temel direktifi çerçevesin
de meseleye yaklaşmaktır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, hepimiz aynı iyi ni
yetlerle Devlete 'hizmet için çalışıyoruz ama bazen 
gecikmeler, sorunlar doğabiliyor. Burada hemen he
men her kuruluşa bir süre verdik, bir tek yargı ha
riç. O zaman, en azından burada da süreye dikkat 
etmek gerekir. Aksi takdirde tüm işler, muvafakat 
işlemi uzun sürerse, ortada kalabilir. Burada yargıya 
siz kendiniz uygun görmemişsiniz, onun haricinde 
tüm kuruluşlara süre kondu. O zaman Maliyeye de 
bu konuda bir süre verilmesi lazım; kabul veya reddi 
için. Hiç olmazsa belli bir noktada, muvafakatini de, 
reddini de getirecektir. 

BAŞKAN — O zaman şöyle denilir : «Maliye 
Bakanlığının azamî şu kadar ay içerisinde vereceği 
muvafakatla tapuya tescil edilir.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer 
müsaade buyurulursa onu buraya yazmayalım, sınır 
tasdiki safhasında yapalım. Çünkü sınır tespiti yapıl
mış yerlerde, artık muvafakat vermez, oraya tekrar 
dönülecekse sınırlar bir daha tekrar tespit edüecek 
demektir. 

Müsaade buyurursanız, sınır tespiti safhasında bu 
alınmalı, aynı maddenin içerisinde, (a) fıkrasında. 
«Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlarda mül
kiyet durumu dikkate alınarak; gecekondu, hisseli 
arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve kalan diğer 
alanlar (belirlenir. Bölge sınırı, bu ayrıntılarla birlik
te, belediye encümenleri veya il idare kurullarınca 
kararlaştırılarak İmar ve İskân Bakanlığının tasdikine 
sunulur.» 

Bu safhada alınmalı, eğer uygun bulunursa. 
BAŞKAN — Olmaz ki, (b) fıkrasında; «Üzerinde 

gecekondu bulunan arsa ve arazilerden; aşağıda belir
tilenler, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü 
maddesindeki istisnalara bakılmaksızın bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz olarak belediye ve
ya il özel idarelerin mülkiyetine geçmiş sayılır» de
niyor. Bunu kaldıracak mıyız? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — O geçmiş, Ihayır kaldırmayaca
ğız, o duracak. 

Sayın Maliye Bakanlığı Müsteşarının da belirttiği 
gibi, bir kullanım hakkı gibi, kendi hakkını ona dev
rediyor. Ancak, sonra resen tescil edilecek, ıslah 
imar planının tasdikinden sonra. Ancak, ıslah imar 
planından önce, malumları, o bölgenin sınır tespiti. 
yapılacak, 
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fakatını alarak tasdikle yükümlü, sonuçlandırmakla 
yükümlü olsun» demek daha uygun olur. Bütün 'be
lediyeler Maliye Bakanlığına muhatap olur, burada 
daha iyi halledilir. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, bize verilen 
süre üç ay. Belediyeler bu süreyle karşı karşıya de
ğiller. Sayın Evdi Paşanın söylediği yerindedir; so
run vardır, fakat belediyenin Ibilmesi gerekir, teklif 
ettiğinin iyi veya kötü olduğunu. 

BAŞKAN — Efendim nereden bilecek? 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Tabii, 
onun İçin de ne olacağını bilmiyoruz ki hüküm vere
lim efendim. 

BAŞKAN — Onu belediyeler bilir. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bu da
ha sonra ortaya çıkacak efendim. Peşinen bunu bile
bilmek zor. 

'BAŞKAN — Onun için İmar ve iskân Bakanlığı 
bunu yapmamalı. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Maliye, illerdeki temsilcilerine haber gönde
rir, hudutlara baktırır, incelettirir ona göre bir iş
lem yapar. Bizim yapmamız da olmaz. 

Yalnız Maliye 'Bakanlığına geldiği tarihten itiba
ren belli bir süre konulması lazım Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — 'Birleşime 20 dakika sonra toplan
mak üzere, ara veriyorum. Bu süre zarfında madde
yi yeniden gözden geçiriniz. 

Kapanma Saati : 16.22 
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BAŞKAN — «Bunlardan tespit edilen bölge sı
nırları içinde kalanlar valilik veya belediyelerin tale
bi üzerine, Maliye Bakanlığının muvafakati ile tapu
ya tescil edilir.» kısmını mı çıkaracağız? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, çıkarmayacağız, orada 
duracak; fakat sınır tespiti esnasında süre vermeyi 
oraya koyalım diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buraya koyarsak ne olur? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) ••— Buraya koyarsak, işlemler tek
rar bir daha geriye dönecek. Müsaade buyurulursa 
işlemi başlangıçta tutalım. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın 'Evcil Paşanın dediğinin doğru olabi
leceği düşüncesindeyim. «Ayrıntılarıyla birlikte, Ma
liye Bakanlığının muvafakati alınmak kaydıyla...» 
diye başlayıp, belli bir süre koyarak, «belediye encü
menleri veya il idare kurullarınca kararlaştırılarak 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderir» denirse daha iyi 
olur, 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — O zaman Maliye Bakanlığının 
bir diyeceği varsa, sınır tespitinde dikkate alınmaz, 
çıkarılır. Yeniden Maliye Bakanlığının arzusuna göre 
sınır tespitleri yapılır. 

BAŞKAN — «Bölge sınırı bu ayrıntılarla birlik
te....» diyoruz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bu muvafakat verilirse Sayın 
Cumhurbaşkanım, «İmar ve İskân Bakanlığı alsın, 
tasdik etmeden evvel Maliye Bakanlığının da muva-
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.47 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz, K. K. ve MİDİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (Je Gnw K. ve Mülî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Ola
rak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 
Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/12; M. G. 
Konseyi : 1/453) (D. Meclisi S. Sayısı : 167 ve 167'ye 
1 ve 2 nci Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 535) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının 1!3 üncü maddesinin mü
zakeresinde kalmıştık. Bu madde üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

Komisyon bir metin hazırladı mı? 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel 'Sekreter Yardımcısı) — Ha
zırladık Sayın Cumhurbaşkanını. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyunuz. 
«13 üncü Maddenin (a) bendinin ikinci fıkrası : 
Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlarda 

mülkiyet durumları dikkate alınarak; gecekondu, his
seli arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve kalan 
diğer alanlar belirlenir. Bölge sının, bu ayrıntılarla 
birlikte, Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak 
suretiyle belediye encümenleri veya il idare kurulla
rınca (kararlaştırılarak İmar ve İskân Bakanlığının 
tasdikine sunulur. Maliye Bakanlığı talebin yapıldığı 
tarihten itibaren bir ay içinde görüşünü bildirmek
le, İmar ve İskân Bakanlığı bu sınırların tasdik işle
mini üç ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. 
Şehir içinde, çevresindeki imar durumu ile uyum 
sağlayamayan gecekondular 'bölge sınırları içine 
dahil edilmez.» 

13 üncü maddenin ı(b) bendinin 2 numaralı alt 
bendinin ikinci fıkrası: 

«Bunlardan tespit edilen bölge sınırları içinde 
kalanlar valilik veya belediyelerin talebi üzerine 
resen tapuya tescil edilir ve ilgili idarelere bildirilir. 
Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak 
olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen ar
sa ve araziler eski sahiplerine aynı şartlarla geri ve
rilir.» 

BAŞKAN — «İlgili idarelere bildirilir» den kasıt 
ne; hangilerine bildirilir? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ma
liye Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyelere bil
direcektir. Malumunuz, il özel idarelerinden, beledi
yelere, belediyelerden il özel idarelerine geçiyor. On
lara da bildirecek. Eğer belediye sınırları içinde, üze
rinde gecekondu yapılmış il özel idaresinin arazisi 
varsa, malumları o belediyeye geçiyor. Aksi varsa, 
onlar da il özel idaresine geçiyor. 

BAŞKAN — Tabiî, belediyeye veya aksi olursa 
il özel idaresine geçiyor. 

Maliye Bakanlığının muvafakatini da buraya de
ğil, öbür tarafa koyduk. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üye
si - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — «İlgili ba-
Ikanlık ve idarelere» desek daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Tescil eden tapu idaresi, bu tes
cili ilgililere bildirecek, yani, belediye, valilik ve ba
kanlığa bildirecek. 

«İlgili idarelere ve Maliye Bakanlığına bildirir» 
diyelim. Ama Maliye Bakanlığı muvafaaktini zaten 
daha evvel vermiş oluyor. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — İşlemin yapıldığını bilmesi için Maliye
ye gelmesi lazım, yani o işin yürütüldüğünü bilme
si için. 

BAŞKAN — «Maliye Bakanlığına ve ilgili ida
relere bildirilir» demek lazım, daha açık olur. 

!Bu kısmı yeniden okutturuyorum: 
«iBunlardan tespit edilen bölge sınırları içinde 

kalanlar valilik veya belediyelerin talebi üzerine 
resen tapuya tescil edilir ve Maliye Bakanlığına ve 
ilgili idarelere bildirilir. Islah imar planlarında ge
nel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu 
hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski 
sahiplerine aynı şartlarla geri verilir.» 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Mü
saadenizle Sayın Cumhurbaşkanım, oraya bir keli
me ilave edilirse daha iyi olacak sanırım. «Maliye 
Bakanlığına ve ilgili diğer idarelere» diyelim. 

BAŞKAN — «İdare» değil artık bakanlık. «İda
reler» diyoruz. Yani belediyeye vesaireye. Çünkü, 
diğer idareleri saydık, sanki bakanlık da bir idarey-
miş gibi olur o zaman. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
tereddüdüm var efendim. 

Şimdi, 13 üncü maddenin (a) fıkrasında bir dü
zenleme yaptık, Maliye Bakanlığının muvafakatini 
aldık. Yalnız, burada Hazinenin bir arazisi olmaya
bilir efendim. IBunlar imar planında belirtilmemiş ve 
malı da yok ise, ille de Maliye Bakanlığının muva
fakatini gerektirecek mi? Olmayabilir de efendim. 

Bir diğer husus; ı(b) fıkrasında da, «Üzerinde ge
cekondu bulunan arazi ve arsalar» tabirini çok ge
nel olarak kullandık. Oysa imar İslah planında; «imar 
İslah planı yapılan yerlerde Hazine malı var ise, sa
dece onlar, arsa sahiplerine verilebilmeli.» Bu mad
de Ikanımca çok geniş oldu. 

İmar ıslah planında gecekondu bölgesi olmayan bir 
yerde Hazinenin bir arsası var ve fakat burada bir 
gecekondu mevcut ise, bu arazi de derhal belediye 
veya il özel idaresinin mülkiyetine geçecek. Yani mut
laka, Hazine, kendi malını korumak istiyor, ama imar 
ıslahı bölgesinde ise; bir muvafakati var, bir fedakâr
lığı var. Bilmiyorum yanlış mı değerlendiriyorum 
efendim? 
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Bir önceki metinde de; «imar ıslah planları yapı
lan bölgelerdeki Hazineye ait araziler belediye ve
ya il özel idarelerine verilecek, demiştik. Onlar yan
lış değerlendirildi herhalde efendim. 

BAŞKAN — Ben de, öbür tarafta olmasını daha 
uygun buluyordum (a) fı'krasına koydunuz siz bunu. 
Çünkü burada diyor ki: «Bölge ölçeğinde sınır tes
piti yapılan alanlarda 'mülkiyet durumları dikkate alı
narak (mülkiyet var şimdi burada) gecekondu, hisseli 
arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar (hisseli arsalar 
var, yani özel şahıslara ait yerler de var burada) ve 
kalan diğer alanlar belirlenir.» Bunları belirleyeceğiz. 

«Bölge sınırı, bu ayrıntılarla birlikte Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle belediye en
cümenleri ve il idare kurullarınca kararlaştırılarak 
İmar ve İskân Bakanının tasdikine sunulur.» 

Burada, Maliye Bakanlığının bir rolü yok. Neden 
Yok? Çünkü burada özel kişilerin arsaları da var, 
hisseli araziler de var. Ne yapacak burada Maliye 
Bakanlığı? 

Halbuki, (b) fıkrası sırf Hazineye ait araziyi kap
sıyor. Niye oraya koyduk da buraya koymadık? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz arz edeyim efendim. 

Maliye Bakanlığının muvafakatini alma konusu, 
sadece Hazine arazileri içindir. Eğer tereddüt oldu 
ise, oraya «Hazine arazileri açısından Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle» diye bir 
açiklı'k getirelim. 

Şöyle ki: Malumları bir gecekondu bölgesinin ön
ce sınırları tespit edilir. Burada buyurduğunuz gibi, 
özel idarenin, Hazinenin arazileri var, bunlar tasdik 

ediliyor, ondan sonra buraya ıslah imar planı yapılı
yor. Tabii bunlar hepsi süreli efendim, sınır tespiti 

bir yıl kadar bir zaman alıyor, altı ay 'kadar da ıslah 
imar planı yapılması zaman alıyor. Eğer her iş bit
tikten sonra Maliye Bakanlığının muvafakati alınır
sa, tekrardan geriye döneceğiz ve bir buçuk yıl geç
miş olacak; ondan sonra tekrar başlayacağız. O ne
denle, daha işin başlangıcında Maliye Bakanlığının 
muvafakatini alalım diye arz ettik. 

BAŞKAN — O halde, Maliye Bakanlığının bu
radaki muvafakati, Hazine arazisine ait. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Baş'kanı) — Evet, Hazine arazisine ait efen
dim. Bu açıklığı getirelim dedik. 

} 
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BAŞKAN — O zaman; ayrıntılarla birlikte; var
sa Hazineye ait araziler için Maliye Bakanlığının mu
vafakati alınmak suretiyle» demek lazım, değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hazineye 
ait malum âliniz İki türîü tasarruf hakkı vardır: Bi
rincisi, mülkiyetten 'kaynaklanan tasarruf hakkı; di
ğeri ise, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ara
zilerin tasarruf hakkı. Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki araziler tapuya konu olmadığı için, aidiyet 
konusu havadadır. Yani aidiyeti belli değildir, çün
kü 'kamu bütününe aittir ve tapuya ait bir konu de
ğildir. 

Müsaade ederseniz, burada Sayın Tuğgeneralimin 
söyledikleri gibi biz işi, süratli olsun, aynı zamanda 
aksamasın, siz de üzerinde önemle duruyorsunuz di
ye öne almıştık. Burada biz teşkilatımıza tamim ya
parız ve deriz ki: Hazineye ait bir arazi yoksa veya
hut Hazinenin hüküm ve tasarrufu altına giren ara
zi üzerinde bir işlem yapılmıyorsa muvafakati oto
matik olarak verin. Biz zaten bu işleri taşrada bitir
mek niyetindeyiz, defterdarlıklara böyle tamim ya
parız, bu kanunun uygulamasında. Eğer herhangi bir 
şdkiîde Hazinenin üstüne tescilli bir şey yoksa veya-
hutta devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlere tecavüz etmiyorsa, Maliye Bakanlığı buna 
otomatikman muvafakat verir. 

BAŞKAN — Yani koymayalım mı, «varsa Hazi
neye ait araziler için» ibaresini? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — O zaman hükümet tasarrufu al
tında garantileri de zikretmemiz gerekecektir. Çap
raşık hal alıyor giderek kanun kendi içinde. Zati 
âlinizin buyurduğu doğru, ama burada biz sistema
tiği bozduğumuz için, bu zorlama oldu. 

öbür tarafta da müsaade buyurursanız, zabıtlara 
da geçti biz (b) fıkrasını şöyle anlıyoruz: Burada her 
ne kadar üzerinde gecekondu bulunan arsa ve ara
ziler tabiri (a) fıkrasında belli bir şekilde gecekondu 
bölgesi olarak belirlenmiş arazilerin dışında kalacak 
arazileri de kapsıyor idiyse, bu (b) fıkrasının en son 
bendi; «bunlardan tespit edilen bölge sınırları içinde 
kalanlar ancak resen tapuya tescil konusu olabildiği» 
için herhangi bir şekilde (a) fıkrasına göre yapılmış 
olan düzenlemeye gidildiğinde; «haritası çıkarılarak 
burası gecekondu bölgesidir» denilmeyen yerlerde re
sen tapuya tescil söz konusu olamayacağı için Hazi

ne hakkının korunulduğu inancı içindeyiz, kanunu böy
le anlıyoruz. Zabıtlara bu şekilde geçerse mesele 
açıklığa kavuşur. 

BAŞKAN — Tabiî, gecekondu bölgesi dışında 
olan yerler için elbette mevzubahis değil. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU — (Maliye B a 
kanlığı Temsilcisi) — Birinci kısımda herhangi bir 
şekilde engel çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanım, Mali
ye Bakanlığı olarak biz suhulet gösterir, bu engeli 
aşarız. Tensip buyurursanız böyle kalsın efendim. 

BAŞKAN — Evet, (a) fıkrasında; «Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle» dedik. Öbür 
tarafta da, (b) nin son pragrafında, «Maliye Bakan
lığı ve ilgili idarelere bildirilir» hükmünü koyduk, 
değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — EVet. 
13 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı efendim? Yok. 
O halde, bu maddeyi son yapılan ve okuttuğum 

(a) ve (b) fıkralarındaki o değişiklikle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme Esasları 

MADDE 14. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla 
gecekondular için yapılacak değerlendirme işlemlerin
de aşağıdaki esaslar dikkate alınır. 

a) Yapılan tespitlere göre değerlendirme sonuç
ları hakkında belşdiye encümeni veya il idare kurul
larının karar alması esastır. Sadece bu Kanunun uy
gulanmasına ait olmak şartı ile ve gerektiğinde söz 
konusu kurullar bu yetkilerini en az birer fen ve 
sağlık elemanı ile teşkil edecekleri asgarî üç kişilik 
kurullara devredebilirler. Değerlendirme sonuçları 
hakkındaki kararlar, değerlendirme sonuçlarının ku
rullara veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
alınır. 'Bu kararda: önce, yapının 4 üncü maddenin 
(h) fıkrasında sayılan imar mevzuatına aykırı yön
leri, daha sonra 5 ve 6 hcı maddelere göre durumları 
belirlenir. 

b) Tespiti yapılmış yapıların değerlendirme iş
lemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itiba
ren en geç kırkiki ay (hisseli arsa ve arazilerde beş 
yıl içinde tamamlanır ve uygulamaya geçilir. Bu sü
reye başvuru ve tespit süresi de dahildir. 
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M. G. Konseyi B : 135 15 . 3 . 1983 O : 2 

c) Değerlendirmelerde aynen veya ıslah edilerek 
mu'hafazası mümkün olan yapılardan, komşu parsele 
çıkmalar da dahil tecavüzlü olara'k yapılanlara, teca
vüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını bel
gelemek ve tapu işlemlerini tamamlamak kaydı ile 
ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların anlaşması 
mümkün olmadığında yargı yoluna 'başvurulur. 

d) Daha önce verilmiş olan ruhsat ve eklerine 
göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne 
sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal 
edilen yapılar için daha önce verilmiş olan ruhsat ve 
kullanma izinleri müktesep haK kabul edilir. Bu gibi 
yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulama İşlemleri 

Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza 
edilecek yapılar 

MADDE 15. — Değerlendirme sonucu kendi par
seli içinde olan, imar mevzuatına aykırı yapıların; 
yola veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisine veya 
18 inci maddede belirtilen karayolları yaklaşma sını
rına tecavüz durumları yapının tecavüzü 'bölümleri
nin yıktırılıp, tecavüz durumu giderildikten ve ayrı
ca komşu parsele tecavüzü olanların 14 üncü mad
denin (c) fı'krasına göre taraflar arasında anlaşma 
sağlanarak gerekli işlemleri tamamlandıktan, fen ve 
sağlık: kurallarına ve bu Kanunda belirtilen diğer 
hususlara uygunluğu belirlendikten sonra; aşağıda be
lirtilen durumlarına göre muhafazalarına veya ıslah 
edilerek muhafazalarına karar verilir. Bunlardan in
şa halindeki yapıların, kat tavan betonu dökülmemiş 
veya kat tavanı kapatılmamış bölümleri için, imar 
mevzuatına uygun hale getirilmesi kaydı ile inşaata 
devam izni verilir. 

a) Bölgeleme esaslarına uyan, 'kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılara ruhsat ve 
kullanma izni verilir. Bunlardan kat tavan betonu 
dökülmüş veya kat tavanı 'kapatılmış inşa halindeki 
yapıların sadece kat tavanı kapat/İmiş bölümlerinin 
tamamlanması için gerekli inşaat izni verilir. 

b) Bölgeleme esaslarına uymayan sanayi ve tu
rizm yapılarının, imar planındaki konumuna uygun 
yerlere nakil edilip edilmeyecekleri İmar ve İskân 
Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre valiliklerce 

kararlaştırılır. Nakli gerekli görülen kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş sanayi ve turizm ya
pılarının; Bakanlar Kurulunca belirlenecek bir süre 
sonuna kadar geçici muhafazalarına karar verilir. 
İnşa halindekilerin bölgeleme esaslarına uygun mak
sada göre tadil edilmeleri kaydı ile inşaata devam iz
ni verilir. Nakline gerek görülmeyen inşa halindeki
ler de dahil sanayi ve turizm yapılarına, ruhsat ve 
kullanma izni verilir. 

Bölgeleme esaslarına uymayan, kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş diğer yapılara bu Ka
nunun yürürlüğe gifdiği tarihten itibaren beş yıllık 
geçici ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Bölgeleme esaslarına uymayan, kat tavan betonu 
dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki 
yapıların, sadece kat tavanı kapatılmış bölümlerinin 
tamamlanması için gerekli inşaata devam izni bölge-
'koşullarına uygun amaca tahsis edilmek kaydı ile ve
rilir. 

c) 6785 sayılı İmar Kanununun 33 üncü madde
sinde sayılan kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alan
larda yapılan, kullanılan veya kullanılmaya hazır ha
le gelmiş yapıların; dört yıllık imar programına dahil 
olmayan yerlerde, sahiplerinin muvafakati aranmak
sızın tapu kütüğüne şerh verilerek 6785 sayılı İmar 
Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü 
edilen on yıllık sürenin beş yılı bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte geçmiş sayılarak beş yıllık geçici 
ruhsat verilir. 

Bunlardan kat tavan betonu dökülmüş veya kat 
tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların sadece kat 
tavanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için ge
rekli geçici inşaat izni verilir. Bunlar için beş yıllık 
geçici sürenin başlangıç tarihi ruhsat ve kullanma 
izninin verildiği tarihtir. 

d) Bölgeleme esaslarına uymayan, kullanılan teh
likeli madde depoları bu Kanunun yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde boşaltılarak, 
bölge koşullarına uygun bir amaca tahsis edildiği tak
dirde muhafazalarına karar verilir. Gerekli hallerde 
bir yıllık süre Bakanlar Kurulu Kararı ile beş yıla 
kadar uzatılabilir. 

Kullanılmaya hazır hale gelmiş veya inşa halin
deki tehlikeli madde depolarına, bölge koşullarına uy
gun bir amaca tahsis edilmesi şartı ile ve durumuna 
göre, ruhsat ve kullanma izni veya inşaata devam 
izni verilir. 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununun 
268-275 inci maddelerine aykırı şekilde gayri sıhhî 
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müessese olarak inşa edilen ve işletme ruhsatı alın
mamış kullanılan yapılardan; genel sağlığa verdiği 
zararları önleyecek tertip ve tedbirler alınamayacak 
olanlar, bir yıl içinde boşaltılarak genel sağlığa zarar 
vermeyecek bir amaca tahsis edildiği takdirde mu
hafazalarına karar verilir. Gerekli görüldüğü haller
de hır yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla 
kadar uzatılabilir. 

f) Sahil şeridinde, toplumun yararlanmasına ay- j 
rılan veya bu amaçla kullanıma uygun hale getirile- j 
bilen; kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gel- I 
miş yapılara ruhsat ve kullanma izni verilir. Kat ta
van betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış in
şa halindeki yapıların, sadece kat tavanı kapatılmış 
bölümlerinin tamamlanması için, toplumun yararlan
masına ayrılan yapı olarak kullanılmak kaydıyla ge
rekli inşaat izni verilir 

g) Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hü
küm ve tasarrufunda olan diğer yerlerdeki kamuya 
ait ve kamu tarafından yaptırılmış yapılarla 18 inci 
madde (m) ve (n) fıkralarına göre belirlenecek genç
lik ve spor tesislerinin ve bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek sanayi tesislerinin muhafazasına 
karar verilir. 

Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hüküm 
ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; gerçek kişilere 
veya özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iske
le, rıhtım ve dayanma duvarlarından; valilik veya be- I 
lediyelerce muhafazasında millî ekonomiye katkısı 
veya kamu yararı olduğu kararlaştırılanların ve yu
karıda belirlenen sanayi tesislerinin bulunduğu arsa 

i ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara veya te
sis sahiplerine kiraya verilir. 

h) 18 inci maddenin (c), (g), (m), (o) ve (r) fık
ralarında belirtilen şartlara uygun hale getirilebilen 
yapılardan kullanılan veya kullanılmaya hazır hale 
gelmiş olanlara durumlarına göre devamlı veya geçi
ci ruhsat ve kullanma izni verilir. Aynı durumdaki 
kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatıl- 1 
mış inşa halinldeki yapıların sadece tavanı kapatıl-< I 
mış bölümlerinin tamamlanması için durumlarına gö
re gerekli inşaat izni verilir. j 

ı) 18 inci madde (f) fıkrasındaki esaslara göre 
askerî makamlardan muhafazasına izin alınan yapı
lara durumlarına göre ruhsat ve kullanma izni veya 
inşaata devam izni verilir. I 
, Yapı sahibine tebliğ - tarihinden itibaren altı ay } 

içinde bu kanunda belirtilen tecavüzlü durumları ve- I 
ya aykırı kısımları giderilerek ıslah işlemleri sahip- \ 
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lerince yerine getirilmeyen yapıların, valilik veya be
lediyelerce tecavüz durumları veya aykırılıkları yıkı
larak giderilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Torumtay. 
ORGENERAL NECtP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu maddeye önemli mütalaa etti
ğimiz iki ibareyi ilave ettik, müsaadenizle onu arz 
ödeyim. 

Birincisi; 15 nci maddenin baş kısmının beşinci 
satırında, «fen ve sağlık kuralları» terimi var. Daha 
evvelki taslakta hu mevcut değildi. Hiçbir surette fe
da edilemeyecek iki koşul oldukları için bu «fen ve 
sağlık kura'lları»nı burada vurgulamak bakımından 
hassaten belirtmeyi uygun mütalaa ettik. 

Diğeri de, mütealkip sayfanın (g) fıkrasında; «kı
yı tanımına giren yerlerde...» diye başlayan kısımda
dır. 

Çalışmalarımızda şuna da muttali olduk; kıyı 
üzerinde, hatta bazı yerlerde sundurma yapı niteli
ğinde bazı fabrikaların mevcudiyetini öğrendik. He
men yıkılmasın. Bakanlar Kurulunca bir ceremeye 
tabi tutulsun ve ondan sonra yıkılma kararı verilsin 
diye bu fıkraya da bununla ilgili ibareler koyduk. 

Mesela, üçüncü satırdan itibaren; «ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek sanayi tesislerinin 
muhafazasına Ikarar verilir» ifadesi vardır. 

Eğer gerçekten önemli bir sanayi tesisi ise, Ba
kanlar Kurulu belki bunu yıktırmayabilir. 

Keza, yine aynı mealde bu fıkranın son cümle
sine de, liman ve iskelelere ilave olarak «ve yukarıda 
belirlenen sanayi tesislerinin bulunduğu arsa ve ara
ziler Maliye Bakanlığınca kullananlara veya tesis sa
hiplerine kiraya verilir» kaydını koyduk. 

Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, (g) fıkrasında; «kıyı tanımı

na giren yerlerde ve devletin hüküm ve tasarrufunda 
olan diğer yerlerdeki kamuya ait ve kamu tarafın
dan yaptırılmış yapılarla» deniyor. «Kamu niteliğine 
haiz kurum ve kuruluşlarca yaptırılmış» demek daha 
doğru olmaz mı?. 

ORGENERAL NECtP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel 'Sekreter Yardımcısı) — J3vet. 
I Efendim, misal olarak Sayın Bakanım da söyle
diler. Mesala Emlak Kredi Bankasının İzmir'de ga
liba bazı evleri var. 
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BAŞKAN — Ama, «kamu tarafından yaptırıl
mış» tabiri yerinde mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — «'Kamu niteliği» tabirini kullansak?.. 

BAŞKAN — «Kamu kurum ve kuruluşları tara
fından yaptırılmış...» değil mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Evet eferidim. 

BAŞKAN — Kamuya ait olacak, aynı zamanda 
da kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırıl
mış olacak; iki şart var. «...Yaptırılmış yapılarla 18 
inci madde (m) ve (n) fıkralarına göre 'belirlenecek...» 
deniyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bu «veya» olacak Sayın Cumhurbaşka
nım. «Kamuya ait» bir; bir de «veya kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yaptırılmış yapılardır» de
nilmesi lazım. 

BAŞKAN — Şim'di, «Kıyı tanımına giren yerler
de ve devletin hülküm ve tasarrufunda olan diğer 
yerlerdeki kamuya ait» denilmiş; «veya» olmaz o. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu teklifi biz dün 
arz ettik. Konu şu : Doldurulmuş sahalar var, mesela 
İzmir Bostanlı'da bazı sahaları Emlak Kredi Banka
sına; «burayı doldurup, ev yapıp, vatandaşa satabi
lirsiniz» demişler. 

BAŞKAN — Yapmış, satmış da.: 
İMAR VE İSKÂN İBAKANI AHMET SAM

SUNLU — Evet. 
Eğer biz burada kıyı kenar çizgisini, hakiki ma

nada, eski haliyle çizecek olursak (doldurulduğu du
rumda değil) eski haliyle, bu evlerin çoğunun yıktırıl
ması gerekir. Bunun zamanında belki yapılmaması ge
rekirdi, böyle karar verilmiş ve bu doldurulan yer
ler belirlenmiş. Bizim burada kastettiğimiz o idi. Bu 
eski haliyle kamuya aitti. «Veya kamu kurum ve ku
ruluşlarınca yaptırılmış yapılar» ifadesinden kastetdi-
ğimiz bu idi. 

'BAŞKAN — Bir de, «gençlik ve spor tesislerinin 
ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek sanayi 
tesislerinin muhafazasına karar verilir» deniliyor. 

!Bu cümleyi anlamak biraz zor. 
«(Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hüküm 

ve tasarrufunda olan diğer yerlerdeki kamuya ait» de
niliyor. Kamuya ait olan ne?.. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Halkın kullanılmasına ayrılmış ya
pılar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Kamuat ait yapılar. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait yapılardır. 

BAŞKAN — Öyle olur. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — «Kamuya» deyince herkese ait 
olan yer olarak anlaşılır. 

BAŞKAN — Zaten Devletin hüküm ve tasarru
funda olan yerler, kamuya ait yerlerdir; Devletin hü
küm ve tasarrufunda ise. Öyle değil mi; o yerler 
kimindir? Kamunundur, Hazinenindir yani. 

O halde, «... yerlerdeki kamuya ait» denmez. O za
man «tasarrufunda olan diğer yerlerdeki kamu ku
rum ve kuruluşları tarafından yaptırılmış* yapılarla 
18 inci madde (m) ve (n) fıkralarına göre belirlene
cek gençlik...» demek ve buradaki «kamuya ait ve» 
ibaresini silmek lazım. 

Şöyle oluyor cümle : «Kıyı tanımına giren yerlerde 
ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yer
lerdeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptı
rılmış yapılarla 18 inci madde (m) ve (n) fıkralarına 
göre belirlenecek gençlik ve spor tesislerinin ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek sanayi tesisle
rinin muhafazasına karar verilir.» 

Sanayi tesisleri nerede olursa olsun, öyle mi?. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bura
da, kıyıdaki sanayi tesislerinden bahsediliyor Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yok, buradan o anlaşılmıyor. «... ve 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek sanayi te
sisleri» denmiş. Neredeki sanayi tesisleri? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Kıyı tanı
mına giren yerlerde» diye başlıyor. 

BAŞKAN — «Devletin hüküm ve tasarrufunda 
olan yerlerdeki.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Devle
tin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerler» var, 
ayrı o. Hem «kıyı tanımına giren yerler» var, hem de 
«devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerler» 
var, ikisi ayrı. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz bir hususu arz edeyim. 
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Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılma
dan, satm alınmış böyle yerler de olabilir. Eğer izin 
verilirse, «Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yap
tırılan veya bunlara ait...» diyelim. 

BAŞKAN — «Veya bunlara ait» denebilir. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL {ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet. Çünkü, orada belki bir 
boşluk kalabilir. Yaptırılmış bir binayı satın almış, 
kendisi yaptırmamış olabilir. 

'BAŞKAN — O zaman «yaptırılan» demeye gerek 
yok; «kamu kurum ve kuruluşlara ait» dedik mi hem 
yaptırılan, hem de satın alman; ikisi de, bunun içine 
girer. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVOlL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yalnız bumda bir 'incelik var 
Sayın Cumhurbaşkanım. Kamu kurum ve kuruluşla
rı tarafından yaptırılmış, fakat satılmış olanlar var. 
Emlak Kredi Bankasının yaptığı ıtesisler öyledir > 
şimdi. O nedenle; «halen kamu kurulm ve kuruluş
larına ak» diyebiliriz. ; 

BAŞKAN — Emlak Kredi Bankasıniin yaptırdığı 
o binalar bu Kanunun çerçevesi içerisine girmez. O j 
sahili doldurmuş, inşaatıda normal; ruhsatım almış 
yapmış, kaçak değil M onlar. i 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM- ! 
SUNLU — Onların 'kaçak olanı da var. Doldurma ; 
sahalarıyla 'ilgili onayı almadan yaptıkları da var. ; 
Zamanında bir anlaşma yapılmış ve (Sayın Söylemez-
oğlu o zamanları daha iyi bilecek) buralarda binalar i 
yapılmış. Yani kıyı çizgisi çizildiği vakit oranın dol- ; 

durulmaması gerekirdi. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komissyotıu ] 

Üyesji - tmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Culmhur'baş'kanım, orası bataklık bir alan. As
lında deniz hali de yok; o ziaman doldurulmuş. O 
alan doldurulurken denizin 'batak tamı da dolduru
larak arazi elde edilmiş ve çok derin kazıklar çakı
larak o araziye uygun yapılar yapılmış. Şimdi, on
ların bu durumıda problemi cılktı. Çünkü normal es
ki haline göre geçirilmiş kıyı kenar çizgisine göre 
dolmuş görünüyor, binaların yapıldığı yer. 

BAŞKAN — Ruhsat alınmamış mı? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 

Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Alın
mamış efendim. Zaten şimdi ruhsat konusu yüzün
den problem çıktı. 

BAŞKAN — Herkes gitti oradan daire aldı. Ruh
satsız olsa alır mı? Tapularım aldı herkes. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân 'Bakanlığı Temsilcisi) — Efen

dim, normal alanlar üzerinde yapılan binalarınk'ini 
verdi de, buralarda şiirndi verilemiyor; çünkü bele
diye ile problemleri var. 

İMAR VE İSKÂN BAKAM AHMET SAM
SUNLU — Bir kısmı Bostanlı'nın giriş yerindedir, 
ora'laı'da bu. sorun yok efendim. İlerler1! de dolduru
luyor ve buralara şu anda tapu veremiyoruz efen-
ıdim. 

Haritada bu çizgiyi çizdiğiniz takdirde, artık 
kendilerine »tahsis edilmemiş yerlerde hiçbir inşaat 
yapmamaları gerekir. 

BAŞKAN — Bundan sonra değil mi? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU .— Bundan sonra efendim... 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Şöyle bir uy
gulamamız var, müsaade ederseniz arz edeyim Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

Eğer bir yer doldurulur ve özel mülkiyete konu 
olursa biz onu Hazine adına tesoil ederiz. Hazinenin 
özel mülkiydüne geçtikten sonra, Hazine bunu ken
di mevzuatı içinde değerlendirebilir. 

Mesela, Altın Yunus'ta ve diğerlerinde olduğu 
gibi hiçbir hakları yoktur, fakat hir arazi parçası 
meydana geldiği için biz tescil etmişizdir. Tescilden 
sonra Hazine kendi mevzuatı içinde, mesela kiraya 
vermiştir. Buna benzer işlemler tabiatıyla yapılmak
tadır efendim. Orası kara parçası olduğuna göre ar
tık tapu da muallakta kalamaz. Aksi takdirde daha 
değis/ik gayri meşru tasarruflara gider. Bu itibarla 
biz bu tedbiri almışızdır efendim. 

Arz ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, buradaki maddeyi şundan 
esinlenerek yazdık; «Deniz ve göl 'kenarlarında kara 
yönündeki yerlerde denizden doldurma ve bataklık 
kurutma yoluyla özel mülkiyet adına arazi ve arsa 
kazanılamaz.» 

BAŞKAN — Yaoü »bu, Rize'de de var. Rize'de 
de verildi. Rize Belediyesi doldurdu, doldurdu; son
ra sattı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Şimdi aynı sorun Rize için de söz ko
nusu. 

BAŞKAN — Olur mu; 'koca şehir teşekkül etti, 
öyle 'bir tane itki tane bina değil. 12 katlı, 18 katlı 
btaaiar yapıldı. Nasıl yıkacaksınız onları? Mümkün 
değil. Her yerde var ve davası da görüldü bunun. 
Dava açtı Hazâoe Rize Belediyesi aleyhine, sonra 
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halledildi bu. Hazineye geçirildi, fakat satıldı o ara
ziler; apartmanlar yapıldı, koca hanlar yapıldı, çar
şı yapıldı; Rize'yi ben bilirim, 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Müsaade buyurur musunuz Sayın 
Cumhurbaşkanım, 'bu hudutlar içinde kalan o şekil
deki arsalar çeşitli vesileleri© belediyelere devredil
di. 

BAŞKAN — Hayır, denizi doldurdu, ben 'biliyo
rum; doldura doldura arazi elde etti iki sene içeri
sinde. 

Bunlar yıkılacak gibi 'değil, öyle bir iki fotada 
değil. Belki 50ı0 metre filan dolduruldu, koca tesis
ler inşa edildi, gezinti bölgeleriyle filan. 

Sonra Trabzon Belediyesi denizi doldurdu, fuar 
alanı yaptı. 

İ M A R V E I S K Â N B A K A N I A O M E T S A M 
S U N L U — Şimdi bunların hepsi imar sorunu olan 
yerler. 

BAŞKAN — Yıkılır mı efendim şimdi o fuar 
falan? 

İMAR VE ISKAN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Acalba şu soruyu 'sorabilir miyim efen
dim? Burada; «özel mülkiyet adına arazi ve arsa
lar kazanılamaz» denilmiş. Kazanılmışsa/ıbunlar Ma
liyenin olduğunda, Maliye daha sonra bunları sata
bilir mi acaba? 

I, MESUT YÜKSELTÜRK (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır, satamaz. 

BAŞKAN — Satmış, satılmış, 
t. MESUT YÜKSELTÜRK (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — 1972'den önce oldu Sayın Cumhur-
başkanıım. 

BAŞKAN — Niye 1972'den önce? 
I. MESUT YÜKSELTÜRK (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — O zaman müsaitti mevzuat 1972*d!e 
özel bir kanun çıktı. 

I M A R V E İ S K Â N B A K A N I A H M E T S A M 
S U N L U — Kanun 1972'de çıktı, yönetmelik ise 
1975'de çıktı Sayın Cumhurbaşkanımı. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkam) — Yönetmeliği 1975 senesinde 
çıktı Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada 1975'den ön
ce yapılanlar, normal kabul edildi. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi (g) fıkrasını, yapılan değişiklikle 'birlikte 

tekrar okutuyorum : 
ıg) Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hü

küm ve tasarrufunda olan diğer yerlerde kamu ku
rum ve kuruluşları tarafından yaptırılmış bulunan 

veya bu- kurum ve kuruluşlara ait olan yapılarla 18 
inci madde (m) ve (n) fıkralarına göre belirlenecek 
gençlik ve spor tesislerinin ve bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek sanayi tesislerinin muhafa
zasına karar verilir, 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanını, eğer müsaade ederseniz sadece 
son satıra şu ibareyi ilave edebilir miyiz acaba? 

«Muhafazasına» ibaresinden evvel; «... tesisleri
nin geçici veya daimî olaraik mulhafazasına...» de
sek. Belki bir müddet sonra nakletmek gerekebilir 
sanayi tesisini. 

I M A R V E İ S K Â N B A K A N I A H M E T S A M 
S U N L U — Kıyıda bir sanayi tesisi varsa kesin mu
hafaza edilebilsin, ya da icaJbında Bakanlar Kuru
lunca geçici bir süre için muhafaza edilebilsin; 10 
yıl, 20 yıl gibi. Orada bir tahdit koymuyoruz ama, 
belli bir süre sonunda da nakledilsin. 

BAŞKAN — Ama Emlak Kredi Bankasının yer
leri de dahil olur o zaman. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Ha
yır efendim, bu sanayi çevresi. 

BAŞKAN — Olmaz, «tesislerin» deyince, hepsi 
girer, «muhafazasına karar verilir» ibaresi bütün 
hepsine, (Ig) fıkrasumn hepsine ait. O, 1 dinci fıkra
nın hepsine aittir. Yalnız sanayi tesislerinin muha-
fazasuna ait değil; «muhafazasına karar verilir» iba
resi yukarıdakilere de şamil. Yani, «Kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan veya bu 
kurum ve kuruluşlara ait olan yapılarla...» falan di
ye davam eden kısım var ya, onlara da şamil o. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bel
ki onların içinden de bazılarının yıkılması veya nak
ledilmesi gerekebilir, «geçici veya daimî olarak» de
yince Bakanlar Kurulu, «şunlar daimî olaraik kalır» 
diyebilir. 

BAŞKAN — «Karar verilir» değil de, «karar ve
rilebilir» demek lazım. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ayırmak suretiyle, sanayi te
sisleri için ayrı bir hüküm getirmekle halledilebilir. 

BAŞKAN — Ayrılırsa olur. İla; «verilir» değil, 
«verildb'ilir» olması lazım zaten onun. «verilir» de
yince amir bir hüküm, mutlaka verilir şeklinde olu
yor. Halbuki, «verilebilir» demek gerekir. Veritaez-
se zaten mesele yok. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, «yaptırılmış» 
tabiri geçJCi. «kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptı
rılmış» demiyor, «yaptırılmış» tabiri yerine, «yaptı
rılan» talbiri daha uygun düşer kanaatimce. «Yaptı
rılmış» tabiri, bitmiş manasımdadır. Şu anda temel
leri atılmış olanlar var Emlak Kredi Bankasının bi
naları içinde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Geçi-
oi veya daimî olarak» ifadesini koyduk mu? 

BAŞKAN — Koymadık, onu koymak gerekirse 
bunu ayırmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ayır
mak gerekecek. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddeniin görüşülmesine 'başlamadan önceki durum 
şöyleydi: «... tesislerinin mUhafazlasına ve bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içimde Ba
kanlar Kurulunca belirlenecek sanayi tesislerimin ise 
geçici veya daimî muhafazasına karar verilebilir.» 

BAŞKAN — İşte o zaman ikiye 'bölmek lazım. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 

olur. 
BAŞKAN — «Muhafazalarına» diye yazainm. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ka
mu kurum ve kuruluşjiarma ait olan 'binaların de
vamlı olarak kalmasına Bakanlar Kurulunun kararı 
gerekmeyecek ise, bunu tok cümle ile bitirelim: «Om
lar muhafaza edilir» diyelim. 

«Ancak bu yerlerde yapılmış bulunan sanayi te
sislerimin geçici veya devamlı olarak kalmalarına 
Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.» diyelim. Yani, 
sanayi tesisleri için Bakanlar Kurulu kararı, diğerle
ri için bu kanundaki muhafaza hükümleri söz ko
nusu olsun. İleride bir müşkülat çıkmaması 'içim cüm
leyi ikiye ayıralım. 

BAŞKAN — Öyle, zatem 'burada ayrıldı; ama 
bağlanmadan ayrıldı. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Böylece iki sistemde muhafa
za edill'ir. 

Diğerleri için de; «bu bölgelerdeki sanayi tesis
lerimin muhafazasına Bakanlar Kurulu karar verir» 
demek lazım. 

BAŞKAN — O zaman, «... tesisleri muhafaza 
edilk. Bu gibi yerlerde kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek sanayi tesisleri...» diye devam eder. 
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Turistik tesisler olmayacak mı, yalnız sanayi 
mi?.. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
misyonu Başkanı) — Onlar dçin ayrı maddeler 'ko
nuldu; var Sayın Cum'hurbaşkamıım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Kıyıda yok efendim. 

BAŞKAN — Olmaz olur mu, turistik tesisler de 
vardır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Kıyıda koymadık, o zaman onu da koy
mak lazım efendim. 

BAŞKAN -.— Yalnız sanayi tesisi değil ki; «sa
nayi ve turistik tesisler» demek gerekecek. 

Turistik tesis yok mu?. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü : 

vemlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sahil 
şeridinde var Sayım Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kıyıda yapılmışsa?... 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Kıyı
da kayıt konmamış; sanayi ve turistik tesisler diye. 

BAŞKAN — Turistik tesisler de var. Daha çok 
onlar var. 

2 nci fıkraya da zaten o turistik tesisleri koymak 
lazım, oraya da konmamış. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım turizme ait hüküm var; fakat böl-
geleme esaslarına aykırı bir maddede, kıyıda değil. 

BAŞKAN — Değişikliği bir daha okuyunuz. 
g) Kıyı tanımıma girem yerlerde ve devletin hü

küm ve tasarrufumda olam diğer yerlerde kamu ku
rum ve kuruluşları tarafımdan yaptırılmış bulunan 
veya bu kurum ve kuruluşlara ait olan yapılarla 18 
imci madde (m) ve (m) fıkralarıma göre belirlenecek 
gençlik ve spor tesisleri muhafaza edilir. Bu gibi 
yerlerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek sa
nayi ve turizm tesislerinin geçici veya daimî muhafa
zasına da karar verilebilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Gereğinde bir yıl sonra da yıktırılmasını is
teyebilir Bakamlar Kurulu, değil mi Sayın Curnhur-
başkanım?... 

BAŞKAN — Şimdi (g) fıkrasının devamına da 
koyacağız, onu da okuyunuz. 

«Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hüküm 
ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; gerçek kişilere 
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veya Özel hukuk tüzelkişilerine ait oîan liman, iskele, 
rıhtım ve dayanma duvarlarından; valilik veya bele* 
diyelerce muhafazasında millî ekonomiye katkısı ve
ya kamu yaran olduğu kararlaştırılanların ve yuka
rıda belirlenen sanayi ve turizm tesislerinin 'bulun
duğu arsa ve araziler Maliye 'Bakanlığınca kullanan
lara veya tesis sahiplerine kiraya verilir.» 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz isteyen var mı?. 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, turizm 
tesisleri dediğimiz vakit, bunun içerisinde küçük otel 
veya pansiyonlar da giriyor. «Kıyı devletin malıdır» 
diyoruz ve şimdiye kadar da özellikle korumaya ça
lıştığımız kıyının, devlete ait olduğunu, buralarda te
sis yapılamayacağını, varsa buradakilerin devam edip 
etmeyeceğini de yine valiliklerin takdirine bırakıyo
ruz. Turistik tesis diye, bu şekildeki küçük küçük yer
ler dahi kalabilir. 

BAŞKAN — Olur mu?. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İhtisas 

Komisyona Üyesi) — «Sahil şeridi» değil, sadece 
«kıyı» diyoruz. Kıyı da çok az olan bir mesafe. De
niz herkesin faydalanmasına ait lona bir yerdir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım. Alba
yımın belirttiği gibi tabiî küçük pansiyonlar da ola
bilir. Ancak bunun güvencesi, Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek sanayi ve turizm tesisleridir, ©akanlar 
Kurulu, böyle küçük küçük tesisleri kryt üzerinde 
muhafaza için belirlemeyecektir. 

Zatıâlilerinin buyurduğu» büyük otellerdir ve on
lara ancak Bakanlar Kurulu karar verecek. Yoksa 
küçücük bir motele veya küçücük bir pansiyona kal
kıp da Bakanlar Kurulu böyle bir kararı herhalde 
vermeyecektir. 

BAŞKAN — O, turizm tesisleri araşma giriyor 
mu? Yoksa, çardaktan bir yer yaprm? oraya; sandal
yeler koymuş, gefip oturuyorlar. Turizm tesisi mi
dir şimdi bu? Tesis sayılması için Turizm Bakanlı
ğından belge alması lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhnrbaşkat«m, belge 
aldı ise (ki pansiyonlar da belge alıyorlar: onlara 
kredi de veriyorlar malumları, örnek verildiği için 
arz ediyorum) tabiî turizm tesisi sayılabilir onlar 
da. Ancak, Bakanlar Kurulu bu kararı vermez. Di
ğerleri için Bakanlar Kurukmun o konuda karar 
vermesi lazım, 

Burada maddenin güvencesi, muhafazasına Ba
kanlar Kurulunun karar vermesidir. O nedenle bun
ları çok büyük oteller, çok büyük turizm tesisleri 
veya sanayi tesisleri diye mütalaa etmek gerekiyor. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Sayın Cumhurbaşkanım. Oraya «kiraya veri-
rilir» diye katî hüküm koymuş oluyoruz. «Kiraya 
verilebilir» denirse daha iyi olacak. 

BAŞKAN — Hep «verilebilir» dedik, o şekilde 
olacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İktınci fıkrada «verilir» şeklinde efendim. 

I BAŞKAN — Hayır, o da «verilebilir» olacak. 
Yukarıda da «verilebilir» dedik, o da «verilebilir» 
olacak. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim; 
«büyük turistik tesisler» demek lazım. 

BAŞKAN — Benim de aklıma geldi. Ancak han
gisi büyük, hangisi küçük, bunu Bakanlar Kurulu 
tespit edecek. Otel derse verecek, ama o küçük pan
siyonlara vermeyecek. 

Şimdi, büyük tatil köyleri var tam denizin kena
rında, Hatta büyük gazino ve lokantaları da var; 
tatil köylerinin içerisinde böyle olanları da var. Ne 
olacak şimdi; yıkılacak mı bunlar? İşte bunlar ken-
dillerine kiraya verilecek, benim kastettiğim bu. Bil
mediğimiz yerlerde büyük oteller vardır. Belki de 
yapılmıştır, kıyı tanımına giren yerlerde. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bun
ları Bakanlar Kurulu belirleyeceğine göre, Öyıe kü
çük tesisler olmayacaktır.; 

BAŞKAN — Herhalde olmaması lazım. 
TUĞGENERAL CUMCUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkam) — Zatıâlilerinizin bu görüşü zap
ta da geçtiğine göre, daha açıklayıcı oldu. 

IBAŞKAN — öyle olması lazım, bizim kastı
mız o. Yoksa kendisine orada küçücük bir ev yap
mıştır. Sonradan pansiyona dönüştürmüştür. «Ben 
burayı pansiyon olarak işletiyorum, yeri de devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır, burası turistik tesis
tir» diyememeli, diyemez. Onu Bakanlar Kurulu tes
pit edecek. 

ÎMAR VE IJSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci bentteki 
İbarenin «verilir» diye kalmasında fayda var: «Ki
raya verilir.» 

BAŞKAN — «Verilebilir» isterse verir, isterse 
vermez. Belki yıktırır. 
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İ M A R V E İ S K Â N B A K A M A H M E T SAM
S U N L U — Yıktırmaya Bakanlar Kurulu karar ve
riyor. Halbuki (g) fıkrasının ikinci paragrafındaki; «kira
ya verilir» hükmünün geçici bir süre kalmasına ka
rar verdiğimize göre, Maliye Bakanlığının kira al
ması lazım bunlardan. 

BAŞKAN — «... ait olan liman, iskele, rıhtım 
ve dayanma duvarlarından; valilik ve belediyelerce 
muhafazasında millî ekonomiye katkısı veya kamu 
yararı olduğu kararlaştırılanların ve yukarıda belir
lenen sanayi ve turizm tesislerinin bulunduğu arsa 
ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara veya 
tesis sahiplerine kiraya verilir.» 

Evet, «verilir» olması lazım. Çünkü burada mu
hafaza mevzubahis değil. Zaten muhafazayı yukarı
da söyledik. Burada da bu gibi arazilerin kirasını 
alacak. 

Bunlara «turizm tesisleri» mi diyelim, «turistik 
tesisler» mi diyelim? Turistik tesis olursa turistik bel
ge alması lazım. «Turizm tesisleri» dersek çok ge
niş olur mu? Hangisi daha doğrudur? 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanlığın ismi de 
Turizm Bakanlığı., 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — «Turizm tesisleri» daha uygun olur 
efendim. 

BAŞKAN — «Turistik tesisler» mi diyoruz, «tu
rizm tesisleri» mi diyoruz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz, emir buyurulursa bu maddeyi yarına ka
dar geri alalım; Turizm Bakanlığı ile bir kere daha 
konuşup, bütün bu tereddütleri giderecek tarzda mad
deyi yarın tekrar arz edelim zatıâlilerine. 

BAŞKAN — O zaman tekriri müzakere yapa
rız. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Emredersiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — «Turizm belgesi» veriyor Sayın Cum
hurbaşkanım, «ıturistik belge» vermiyor. Verilen bel
genin ismi «turizm belgesi.» 

BAŞKAN — «Turistik belgedir» ismi. 
SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka

nı) — Denetleme yaptığımız zaman «turistik belge» 
arıyoruz biz; birinci derece, ikinci derece, üçüncü de
rece turistik belge. 

IBAŞKAN — Benim de bildiğim odur; «Turistik 
belge.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Teşvik belgesi? 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Teşvik belgesi ayrı. Ayrıca çalışma belgesi 
ve ruhsat arıyoruz. 

ORGENERAL NEOfP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Turizm 
tesisleri» deyince Sayın Cumhurbaşkanım, herhalde 
Turizm Bakanlığının işlettiği tesisler akla gelir. Ama 
«turistik tesisler, deyince, özel veya resmî birçok tu
ristik tesisler akla gelebilir. Ama emrettiğiniz gibi, 
sorabiliriz. 

BAŞKAN — O halde ben 15 inci maddenin, tök-
rar Turizm (Bakanlığı ile temas edilerek bu konunun 
belirlenmesi için, Komisyona iadesini teklif ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddenin (g) fıkrası bu yönde yeniden 
düzenlensin. 

Şu husus da düşünülsün: Turizm tesislerini bu
raya koyalım mi, koymayalım mı? Dediğimiz gi
bi, bunu Bakanlar Kurulu kararlaştıracak ama, aca
ba suiistimale uğrar mı, uğramaz mı; bu gibi tesis
ler ne kadardır? Belki Turizm Bakanlığı bunların 
miktarını bilir. Büyük oteller, turistik tesisler, ak
lımıza gelmeyen bazı şeyler de olabilir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Islah imar planı yapılan bölgelerdeki gecekondu

lar 
MADDE 16. — Islah imar planı tasdik edilen 

bölgelerdeki gecekondular hakkında aşağıdaki uygu
lamalar yapılır. 

a) Bu Kanun gereğince arsa veya konut tahsis 
edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya re-
şid olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı 
içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir 
yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine kar
şılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. 

Gecekondu önleme bölgelerinde, bak sahibi ol
mayanlar tarafından yapılan yapılar hakkında da bu 
maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. Ancak, 
daha önce arsa tahsis edilmiş olup, arsası işgal edil
miş olan ve gecekondu hak sahipliliği sıfatı devam 
eden kişilere de; 11 inci maddede öngörülen başvu
ru süresi içinde başvurmaları halinde, aynı bölgede 
veya diğer bir gecekondu ıslah veya önleme bölge
sinde başka bir arsa veya hisse verilir. Ödenmiş tak
sitleri yeni arsa bedelinden mahsup edilir. 

b) Belediye veya il özel idareleri mülkiyetin
de olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine ge-
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çen arsa ve araziler üzerinde, ıslah imar planları 
ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sa
hiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate 
alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uy
gun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir. Gecekon
dusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı böl
gede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölge
lerinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edi
len arsa veya hissenin gerçek bedeli valilik veya 
belediyelerce, 6830 sayılı İstimlak Kanununda belir
tilen usullere göre hesaplanır. 

Bu gibi yerlerde, fen ve sağlık yönünden kulla
nılabilir olduğu 19 uncu maddeye göre belirlenen 
ve muhafazasına karar verilen, bağımsız bölüm şek
linde veya müstakil halde birden fazla gecekondu
su bulunanlara, bunlardan sadece dilediği biri tah
sis edilir. Geriye kalanları, tahsis tarihinden itibaren 
en geç bir yıl içinde yapı sahibi tarafından, bu mad
denin (a) fıkrasında belirtilen hak sahipliği şartlarını 
taşıyan kişilere satılır. Bu süre içinde satış yapılma
dığında; söz konusu yapılar vilayet veya belediyeler
ce, tabi oldukları mevzuata göre satışa çıkarılır. Bu 
suretle de bir yıl içinde ve en az üç defada satılama
yan yapılar, İmar ve İskân Bakanlığı, belediye veya 
il özel idarelerince en yüksek muhammen bedel üze
rinden satın alınır ve 775 sayılı Gecekondu Kanu
nu çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince bu 
Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yapıla
rın değerlendirilmesinde her yıl için % 2 yıpran
ma payı düşüldükten sonra cari Bayındırlık 'Ba
kanlığı birim fiyatlarına göre bulunan keşif değeri 
esas alınır. 

Satış bedelinden arsa ve yapıya ait paylar, taraf
lara ödenir ve satış gerçekleşip tapu verilinceye ka
dar arsa kullanım bedelinin tahsiline devam olu
nur. 

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde müstakil ve
ya hisseli bir arsa veya bağımsız bölüme karşılık 
hisse tahsis edilen gecekondu hak sahiplerine; para 
cezaları ve arsa bedellerinin 22 nci maddeye göre 
ilk taksitlerini ve bu maddede belirtilen kullanım 
bedellerini ödemeleri ve 775 sayılı Gecekondu Ka
nununda öngörülen borçlanma mukavelesi ve ka
nunî ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydı ile va
lilik veya belediyelerin talebi üzerine tapuları, veri
lir. Gecekondunun devri halinde borç muacceliyel 
keslbeder. 

c) Vakıflar İdaresine veya diğer katma bütçeli 
dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya ger-

I çek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa 
I ve araziler üzerindeki fen ve sağlık yönünden kul-
I lanılabilir olduğu 19 uncu maddeye göre belirlenen 
I ve tasdikli ıslah imar planıyla muhafazasına karar 
t verilen gecekonduların sahipleri ile arsa ve arazi sa-
I hiplerinin anlaşmaları halinde tapuda devir işlemleri 
I yapılır. 
I Anlaşma sağlanamadığı takdirde; gecekondu sa-
I hiplerinin bir ay içinde mahkemeye başvurmaları ve 
I mahkemece tespit edilen gerçek bedeli millî bir ban-
I kaya yatırmaları gerekir. Bu bedelin, arsa ve arazi 
I sahiplerince ihtirazî kayıt beyan edilmeksizin çekil-
I mesi halinde, bedele ve genel hükümlere göre mül-
I kiyete ilişkin dava hakkı düşer. Dava hakkı düştü-
I ğü. veya açılmış davaların lehte sonuçlandınldığının 
I belgelenmesi halinde de, tapuda devir işlemleri ya

pılır. 
I Vakıflar idaresi ile diğer Ikatma bütçeli dairele-
I re veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arsa ve ara-
j ziler üzerindeki muhafazasına karar verilen bağım

sız bölüm şeklinde veya müstakil halde birden faz
la gecekondusu bulunanlara sadece dilediği biri veri
lir. Geriye kalanlar taraflarca yapılan anlaşmaya 
göre ilgili idare veya yapı sahibi tadafından gece
kondu hak sahiplerine satılır veya sattırılır. Bu satış 
sonunda arsa ve yapı payları taraflara ödenir. 

ıSatış işlemleri tamamlanıp tapu verilinceye ka-
I dar gecekondu sahiplerinden arsa ve arazi kullanım 
I bedelleri alınır. 
I d) Bu Kanuna göre; sınırları tespit edilen gece-
I kondu bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları 
I sonunda tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan 
I veya yola veya imar yoluna veya sahip şeridinin ka-
I ra yöönündeki son hududuna veya karayolları istim-
I lak sınırından itibaren onbeş metrelik sahaya te-
I cavüz durumu giderilebilen gecekondulara bu Ka-
I nundaki esaslara göre tapusunu almak kaydı ile ruh-
I sat ve kullanma izni verilir. 
I e) Belediye veya il özel idarelerine ait arsa ve 
I araziler üzerinde sınırları tespit edilen gecekondu 
I bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları sonu-
I cu beklenmeden valilik veya belediyelerce bulunduk-
I lan yerde muhafazası sakıncalı görülen tamamı iş-
I yeri olan yapılar tebligat tarihinden itibaren bir yıl içeri -
I sinde tasfiye edilir. Tasfiye oluncaya kadar geçen sü-
I re için arsa kullanım bedeli alınır. Bulundukları yer-
I de muhafazasında sakınca görülmeyen ve ıslah imar 
I planları ile muhafazası mümkün ve tamamı işyeri olan 
I yapılar, ilgili idarece geçici ruhsata bağlanır ve ge-
I cici ruhsat süresince kullanım bedeli alınır. 
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Vakıflar İdaresine veya diğer katma bütçeli 
dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya ger
çek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa 
ve araziler üzerindeki bu gibi yapıların bulunduğu 
arsaların mülkiyeti tarafların anlaşması ile bedeli 
mukabilinde yapı sahiplerine devredilebilir. Arsa ve 
arazi sahibinin, arsa ve arazinin mülkiyetini devret
mediği hallerde; taraflar arasında anlaşma ile tespit 
edilecek bir kullanım bedeli karşılığında ve sürede 
yapı sahiplerine arsa ve arazi kiraya verilebilir. Ar
sa veya arazinin satış veya kullanım bedelinin ve sü
renin tespiti konusunda anlaşma olmadığı takdirde; 
bedel tespiti veya yapının akibetinin tayini konu
sunda adlî mercilere başvurulur. 

f) Bu Kanun gereğince sınırları tespit edilen ge
cekondu bölgeleri dışında kalan gecekondulardan; 
hazine, 'belediye, il özel idareleri ile Vakıflar İdaresi 
veya diğer katma bütçeli dairelere veya kamu tüzel
kişileri ile gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişi
lerine ait arsa ve araziler üzerinde olanlar, bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren azamî kırkiki ay 
içinde hak sahiplerine gecekondu önleme veya ıslah 
bölgelerinde bulunan arsa veya konutlar veya bu 
madde gereğince belediye veya il özel idaresi mülki
yetine geçen konutlar verilmek suretiyle tasfiye 
edilirler. 

'Bunlardan şehir içinde, çevresindeki imar duru
mu ile uyum sağlayamayan gecekondular ile gerçek 
kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve 
araziler üzerinde veya 2565 sayılı Askerî Yasak Böl
geler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı 
koyduğu alanlarda veya Millî Savunma Bakanlığına 
tahsis olan veya tahsissiz olarak Millî Savunma Ba
kanlığınca kullanılan arsa ve araziler üzerinden olan 
ve haklarında yargıdan alınmış yıkım kararları bu
lunan gecekondulara arsa tahsis edilerek, tasfiyede 
öncelik verilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bundan evvel tasfiye için tanınan süre beş yıldı, bir 
yıla indirilmiş; onu sormak istiyorum. Ayrıca; «Ha
zine ve belediye veya il özel idarelerine ait arsa ve 
araziler üzerinde sınırları tespit edilen gecekondu böl
gelerinde ıslah imar planı uygulamaları zorunludur ve 
böylece valilik veya belediyelerce bulundukları yerle
rin muhafazası sakıncalı görülen tamamı işyeri olan 
yapılardan...» deniyor. Taşınmaları için yer gösteril
mek» kaydı silinmiş. Bu gibi yerlere tanınan süre de; 

I «en çok beş yıl içinde yer gösterilmek kaydıyla tas-
I fiye edilirler» şeklinde idi. 
I BAŞKAN — Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
I misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha 
I önce öyle idi. Malumları, bunun süresi belli olma-
I dığı için; «Ankara Belediyesi bunun süresini tespit 
I etsin, ona göre bildirsin» emir buyurulmuştu. Ankara 
I Belediyesince süre tespit edildi. Ankara Belediyesi bir 
I yıl olmasının uygun olacağını, bu süre daha uzun 
I olursa problemler doğuracağını belirtti ve Ankara Be-
I lediyesinin teklifi üzerine bu bir yıllık süre uygun 
I görüldü. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka-
I nı) — Sayın Paşamın arz ettikleri gibi, bilhassa şeh-
I rin en kritik bölgelerinde, bunlar için kısa süre kon-
I masını uygun bulduk. Sayın Komutanımın da belirt-
I tiği gibi, ilk defa azamî süre olarak beş yıl alınmıştı. 
I Sonradan bunun bir sınıra bağlanması, daha yararlı 
I olur diye bir yıllık süre getirildi. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
I misyonu Başkanı) — Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım, 
I maddenin son paragrafının 3 üncü satırında, «Millî 
I Savunma Bakanlığına tahsis olan» değil de, «tahsisli 
I olan» şeklinde olacak, bir maddî hata var. 
I BAŞKAN — Tabiî, «tahsisli» olması lazım. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka-
I nı) — Müsaade buyurursanız Sayın Cumhurbaşka

nım, bu maddede şu hususu arz edeceğim. Genel gö
rüşmede de değindik; bilhassa hak sahibi olan adına 
775 sayılı Yasaya göre arsa verilecek veyahut da sos
yal konut verileceklerin bulunduğu belediye sınırları 
içerisinde veyahut diğer belediye sınırları içinde, ken
disinin veyahut velayeti altında bulunan çocuklarının 
(reşid olmayan çocuklarının) o sınır içinde herhangi 
bir gayri menkulünün bulunmamasını amirdir. 

Öbür türlü Türkiye çapında olması halinde, çok 
büyük problemler ile karşılaşılıyor ve netice alına
mıyor, yanlış yollara gidiliyor. Tensip buyurulursa bu 
(a) fıkrasındaki hükmün şöyle olmasını isteriz : «Bu 
kanun gereğince arsa veya konut tahsis edilecek kim
selerin, kendisinin veya eşinin veya reşid olmayan ço
cuğunun bulunduğu belediye sınırları içerisinde...» 

IBu iş daha pratik oluyor, öbür türlü belediyeleri 
çok yanlış yollara sevk ediyorlar ve muamelede de çok 
uzuyor. 'Biz maalesef kati netice alamadık. Çünkü 
tüm belediyelerden sorulması gerekiyor. 

BAŞKAN — Kendisi beyanda bulunacak. Yoksa 
biz 67 vilayete ve bütün kazalara soramazsınız ki. O 

J. diyecek, «Benim hiçbir yerde bu kanunda bahsi ge-
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çen evsafta bir evim yok, dairem yok; ne kendime 
ne eşime ne de çocuğuma ait» diye. Bunun hilafı ha
kikat olduğu meydana çıkarsa, o zaman işlem yapı
lacak. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü-
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Efen
dim, teker teker takibi çok zor. 

BAŞKAN — Evet, çok zor. Dediğiniz şekilde; 
«aym belediye hudutları içerisinde» diyecek olursak 
takibi mümkündür. Diğer belediye hudutları içerisin
de de bir sürü gecekondusu olabilir; Kayseri'de var
dır, Konya'da vardır, bilmem nerede vardır da bura
da yoktur. O zaman ne yapacağız? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Saym Cumhurbaşkanım, bu tür beyanda 
bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
var zaten. 

BAŞKAN — Kendi beyanı esastır. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Biz tahkik etmeyeceğiz, beyanı esas ala
cağız. Ama, bir şikâyet olduğu anda tahkik edile- ; 
çektir. 

BAŞKAN — Tabiî. 
SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka

nı) — ikinci bir husus olarak da şunu arz edeceğim. 
Malumlarınız, önceki görüşmelerde; «Bağımsız 

bölüm veya müstakil halde birden fazla gecekondu
su var ise; bunlardan bir tanesini seçecek, diğerini 
satışa çıkaracak» denilmişti. Fakat bu satış için, bele
diye veya özel idarelerden bir belge alması, yani tah
kikatı bizim yapmamız gerekecektir. Aksi takdirde bu 
kişi, lalettayin bir kişiye, «Bu hak sahibidir» şeklin
de satış yapabilir. IBunu önleme bakımından; bele
diye veya özel idarelerden hak sahibi olduğunu belir
ten belgeyi aldıktan sonra satın almaya teşebbüs et
mesi gerekir. 

(BAŞKAN — Bu çok zor iş. Onu, bundan evvelki 
görüşmelerde konuştuk. 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Fakat. Bunu otomatikman birisine satabilir. 

BAŞKAN — Hayır, otomatikman değil. Hangi 
şartları haiz olanlara satılacağını belirttik (b) fıkra
sında; «...geriye kalanları, tahsis tarihinden itiba
ren en geç bir yıl içinde yapı sahibi tarafından, bu 
maddenin (a) fıkrasında belirtilen hak sahipliği şart
larını taşıyan kişilere satılır» dedik. 

Kendisi arasın bulsun. Yoksa, her seferinde sa
tışa iştirak edecek olan evvela gelip belediyeden «Bu 
hak sahibidir» diye belge alacak Ancak, fiyatta anla-
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şamazsa, bu kez başka birisi çıkacak, onu soracak... 
Bununla baş edilmez. Belediyeler için de zordur. Ayrı
ca, bu belediyeleri ilgilendiren bir konudan ziyade, 
devleti ilgilendiren bir konudur. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (İMİM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bu po
lisiye bir iş. 

BAŞKAN — Evet, polisiye bir iş. 
İMAR VE KSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU •— Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Belediye 
Başkanının ileri sürdüğü konu çok uygun. !Bu satışı 
bir yer tescil edecek; o da tapudur. Tapu hiç olmaz
sa bunun varit olup olmadığını kontrol etsin. Çün
kü, belediyeye değil tapuya gidecek. 

BAŞKAN — Nereden kontrol etsin?. 
HALIM ÇORIBALI (ihtisas Komisyonu Üyesi -

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Arz edeyim, 
efendim. 

O da çok zor olur. Biz, mal sahiplerinin sicilini 
ancak bir bölge seviyesinde tutabiliyoruz. Henüz Tür
kiye çapında bilgisayar kullanımına geçmedik. Onun 
için, mal sahibinin beyanı kâfidir efendim. 

'İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — IQ beyanı kim alacak? 

HALİM ÇORfBALI (İhtisas (Komisyonu Üyesi -
(Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Beyanı kendi
si ilgili merciye verecek. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI IAİHIMET SAM
SUNLU — İlgili merci yok; biri alıyor, biri satıyor. 

BAŞKAN — Efendim, biz daha evvel gecekon
du tahsis edeceğimiz kişinin beyanını esas almadık 
mı? Aldık. Şimdi, satış yapılan kişi de bir beyanda 
bulunacak; «IBenim bir yerde kendime, karıma ve ço
cuğuma ait evim yoktur» diyecek ve alacak. Onun 
da hilafı hakikat olduğu meydana çıkarsa, yine ce
zasına razı olacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu beyanı hiç 
olmazsa tapuya verdiği belgelerin arasına koysun. 
Çünkü, diğerinde resmen vermiyor. 

ORGENERAL NEÖİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — ISayın 
Cumhurbaşkanım, bu mümkündür. 'Başvuru belgesin
de neleri yazacağını daha evvel belirttik. Suallerden 
birisi de; «Başka bir yerde evi olup olmadığı» şeklin
de idi.. Biz beyannamelerde o kısmı nasıl dolduruyor-
sak, başvuru sahibinin de orada yazması herhalde kâ
fidir. Başvuru belgesindeki bir sual de bu olur., Oraya 
yazdırmak, suretiyle kendisini bağlamış oluruz. 
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BAŞKAN — Yani, buraya koymayalım mı demek 
istiyorsunuz? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Oraya 
koymaya gerek yok. Efendim. 

HALÎM ÇORİBALI ((İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Efendim, ten
sip edilirse biz bu belgeyi, satış sırasındaki emrî bir 
düzenlemeyle hallederiz. Ya belediyeden geçiririz, be
lediye bize 'bir yazı gönderir... 

BAŞKAN — Efendim, her şey kanuna yazılmaz. 
Yönetmelikler çıkacak. O yönetmeliklere atıf yapılır. 
Biz yönetmelik gibi kanun yapmaya çalışıyoruz. 

HAOM ÇORİBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Yani, bu gay
rimenkulu sattığı kişinin de aynı şartları haiz olması • 
gerekir. 

BAŞKAN — Hayır, «Hak sahipliğinin şartlarını 
taşıyan kişiler» dedik. Bu şartları taşıyıp taşımadığı
nın nasıl belli edileceği de yönetmelikte belirtilir. 

ORGENERAL (NECİP TORUMTAY (Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, biraz evvel emir buyurdunuz, 
maddeye «Benzerleri» diye bir elastikiyet getirildi. O, 
«Benzerleri» diye arz ettiğim; «Başka bir yerde evi 
olup olmadığı» bu bölüm içerisinde sorulur. «Yok
tur» diye cevap verilmişse, beyanı da ona göre dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Efendim, bu gibi şeyler yönetmeli
ğe bırakılır, detaya girilmez. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — O beya-
nı da not olarak alsınlar. 

BAŞKAN — Tabiî. Burada «Hak sahipliğinin 
şartlarını taşıyan kişilere satılır» denilmiş. O şartların 
nasıl yerine getirileceğini yönetmelik ortaya koyar. 

16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., 'Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Islah imar planı yapılan hisseli arsa ve araziler 

üzerindeki yapılar 

MADDE 17. — İslah imar planları tasdik edilen 
alanlarda, bu alanları ıslah imar planına uygun hale 
getirebilmek amacıyla; binalı veya binasız arsa ve ara
zileri maliklerin muvafakati aranmaksızın birbirleriy
le, yol fazlalıklarıyla ve hazine, belediye, il özel idare
leri ile Vakıflar İdaresi veya diğer katma bütçeli dai
relere veya kamu tüzelkişileri veya gerçek kişilere ve

ya özel hukuk tüzelkişilerine ait yerlerle birleştirme
ye, bunları yeninen parsellere ayırmaya, yapıları 
yeniden doğan imar parseli içinde kalanları ya
pı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahipleri
ne müstakil veya hisseli olarak vermeye, bunlar adı
na tapuya tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında ka
lanların hisselerini, bedeli peşin ödenmek şartı ile ta
pu sicilinden terkin ettirmeye, valilik veya belediye
ler yetkilidir. 

Üzerinde düzenleme yapılan arsa ve arazinin ih
tilaflı olması veya ihtiyatî tedbirli veya takyitti olma
sı uygulamayı durdurmaz. Kendilerine arsa veya ya
pı tefrik edilmeyenlerin hakkı bedele dönüşür. 

Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan ar
sa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde, valilik 
veya belediyelerce 6785 sayılı İmar Kanununa göre 
düzenleme ortaklık payı alınabilir. IDüzenleme ortak
lık payı arsa olarak alınamayan hallerde bu payın 
karşılığını kendisine arsa verilen yapı sahipleri, 6830 
sayılı İstimlak Kanununda belirtilen usullere göre be
lirlenecek gerçek bedel üzerinden valilik veya beledi
yelere öderler. 

Islah imar planı ile yapılan düzenleme sonunda 
hissesine karşılık hiç veya yeteri kadar yeri kalmayan
larla yapısı muhafaza edilemeyeceklerin hisseleri ve 
yapı bedeli; hissesinden fazla arsa tahsis edilen yapı 
sahibi hissedarlarca, hisselerinin fazlalıkları oranında 
ödenir, ödenecek bu bedeller; valilik veya belediye
lerce yukarıdaki gibi tespit ettirilir ve tahsil edilerek 
ilgililere ödenir. Tespit ve fiilî ödeme süresi arasında 
geçen süre için tecil faizi alınır. 

Yukarıdaki işlemleri tamamlayanlara; 22 nci mad
deye göre ilk taksitlerini ödemeleri ve borçlanma mu
kavelesini yapmaları kaydıyla kanunî ipotek işlemle
ri tamamlanarak tapuları verilir. 

ıBu Kanuna göre sınırları tespit edilen hisseli ar
sa ve arazilerde ıslah imar planı uygulamaları sonun
da tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan veya 
yola veya imar yoluna veya sahil şeridinin kara yö
nündeki son hududuna veya karayolları istimlak sı
nırından itibaren onbeş metrelik alana tecavüz duru
mu gider ilebilen, kullanılan veya kullanılmaya hazır 
yapılara tapusunu almak kaydıyla ruhsat ve kullanma 
izni verilir.. 

Kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapa
tılmış olan inşa halindeki yapıların sadece kat tava
nı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için bu mad
de hükümleri uygulanarak inşaata devam izni verilir. 
Kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı kapa» 
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tılmamış inşa halindeki yapıların bu bölümleri için, 
bu madde hükümleri uygulanmak ve ıslah imar planı 
şartları yerine getirilmek kaydıyla inşaata devam izni 
verilir. 

BAS/KAN — İ17 inci madde üzerinde söz almak is
leyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 
(Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yıkılacak olanlar 
MADDE 18..'— Aşağıdaki durumlara uyan yapı

lara değerlendirme sonunda yıkım kararı verilir. 
a) iBu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni ve

rilemeyen yapılar. 
b) İBu (Kanunun 9 uncu madde esaslarına göre 

afete maruz bölge vasfı devam eden bölgelerde [Ba
kanlar Kurulunca belirlenen program gereğince hak 
sahipleri afet evlerine nakledilen yapılar. 

c) Bir sulama projesinin uygulandığı sulama 
alanlarında; su kanallarını yıkma, kapatma veya tah
rip etme gibi sulamayı engelleyecek şekilde sulama 
tesislerine verdiği zararlar ilgili kuruluşların mal sa
hibine tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay için
de giderilmemiş yapılar. 

d) Tecavüzlü yapılarla gecekondulardan mülki
yete ilişkin dava haklarını kullanmayanlara veya da
va haklarını kullanmakla beraber lehte sonuçlandıra-
mayanlara ait yalpılar ve tasfiye işlemi uygulanan ge
cekondular. 

e) Her ölçekte imar planında konut, sanayi, ti
caret, turizm alanları ile benzerleri için ayrılmış alan
lara yapılan ve kullanım amacı verilen süreler içinde 
değiştirlemeyen tehlikeli madde depoları ile imar pla
nında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde 
tehlikeli madde depoları dışındaki ruhsatsız yapılar. 

f) 2565 sayılı Askerî Yasak (Bölgeler ve Güven
lik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alan
larda veya (Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan 
veya tahsissiz olarak iMillî Savunma (Bakanlığınca kul
lanılmakta olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen 
yapılardan; bu (Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren altı ay içinde askerî makamlardan muhafa
zası için izin alınamayan yapılır. 

g) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 
ilan edilmiş bulunan «Turizm Alanlarında» ve «Tu
rizm Merkezlerinde» imar mevzuatına aykırı inşa 
edilmiş veya inşası devam eden, ancak bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarında getirilmiş 
bulunan kararlara uygun hale getirilemeyen yapılar. 

h) Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre Bakan
lar Kurulunca belirlenecek eski eserler ile bunların 
koruma alanları ve SlT bölgelerinde koruma amaçlı 
imar planlarına veya Gayrimenkul Eski Eserler vê  
Anıtlar Yüksek Kurulunca kabul edilen geçici dönem 
yapılanma koşullarına uygun olmayan yapılar. 

ı) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı (Kanunla 
onaylanmış bulunan «(Sivil Havacılık Anlaşması» nın 
14 sayılı teknik mana esaslarına uymayan ve havaa
lanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 
tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye göre Ulaştırma 
Bakanlığınca 1/1 000 ölçekli harita üzerinde sınırları 
belirlenecek saha içinde bulunup da yapımcı veya ya
pı sahibine yapılan tebliğden itibaren altı aylık süre 
içinde tebliğ esaslarına uydurulmayan yapılar. 

j) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek 
olan baraj, göl, gölet gibi yüzeysel su kaynaklarının 
mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve 
kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları et
rafında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapılar. 

k) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan ge
cekondularla 1 Ocak 1983 tarihinden sonra inşasına 
başlanan imar mevzuatına aykırı yapılar. 

1) İKıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere ve
ya özel hukuk tüzelkişilerine ait yapılar. 

m) Sahil şeridinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın teklifi, ©akanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek 
gençlik ve spor tesisleri ile köy yerleşik alanlarında 
köy nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayan kişilere ait 
alanlar dışında; toplumun yararlanmasına ayrılmayan 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç bir yıl içinde toplumun yararlanmasına ayrıl
mış hale getirilmeyen yapılar. 

n) Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi, Bakan
lar Kurulu Kararı ile belirlenecek gençlik ve spor te
sisleri hariç deniz içinde yapılmış ve hakkında kesin
leşmiş yıkım kararı olan yapılar. 

o) Yüksek gerilim elektrik nakil hatlarına yü
rürlükteki mevzuatta belirtilen yatay ve düşey uzak
lıklar içinde kalan ve masrafları yapı sahibi tarafın
dan karşılanmak suretiyle bu durumu giderilemeyen 
yapılar. 

p) (Kendi parselinde, anayapıya statik bakımın
dan bağlı olmadığı yapılacak tetkik sonunda belirle
nen ilave yapılar.; 

r) 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Ka
nunu ile 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
aykırı olarak kendi arsa ve arazisi üzerinde yapılan; 
karayoUan kamulaştırma sınırına beş metreden daha 
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yakın olan ve konut olarak kullanılan veya kamulaş- J 
tırma sınırına onbeş metreden daha yakın olan ve ko
nut dışı amaçlarla kullanılan yapılardan; Karayolları 
Genel Müdürlüğünce bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren altı ay içinde mal sahiplerine teb
liğ edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde tecavüz I 
durumları giderilmeyen yapılar. 1 

s) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulu
nan gar, istasyon, lojman, liman sahaları ile de
miryolu güzergâhları üzerinde TCDD Genel Müdür
lüğünün izni alınmadan yapılan yapılar. { 

Değerlendirme sonucu haklarında yıkım kararı J 
alınan yapılar, yıkım kararının 20 nci maddeye göre I 
tebliğinden itibaren en geç altı ay içinde sahibi tara- j 
fmdan yıktırılır. Sahibi tarafından yıktırılmayan yapı
larla 16 nci madde (c) fıkrasına göre tarafların anla- I 
şamadığı hallerde arsa ve arazi sahibinin yıkılması I 
için başvurduğu yapılar valilik veya belediyelerce 
yıktırılır. Belediyelerin müracaatı üzerine en büyük I 
mülkî amirlikçe yapılar boşaltılmak ve gerekli emni
yet tedbirleri alınmak suretiyle yıkım işleri gerçekleş
tirilir. 

BAŞKAN — 18 inci maddenin (r) fıkrasının son 
satırında iki defa «İtibaren» kelimesi geçiyor: «Kara
yolları Genel Müdürlüğünce bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mal sahipleri
ne tebliğ edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde 
tecavüz durumları giderilmeyen yapılar.» O kısım şu I 
şekilde düzenlense daha uygun olur: «Karayolları 
Genel Müdürlüğünce bu Kanunun yürürlüğe girdiği I 
tarihten itibaren altı ay içinde mal sahiplerine teb- I 
liğ edilmesinden en geç bir yıl içinde tecavüz durum- I 
lan giderilmeyen yapılar.» Bu şekilde düzeltelim. Hat- j 
ta orada; «En geç» demeye de lüzum yoktur; «Bir 1 
yıl içinde» denince, «En geç» demektir o. I 

1'8 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? I 

Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY l(lMillî Gü- | 

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, kısa bir maruzatta bulunmak isti
yorum. I 

Yarına tekriri müzakere için bırakılan fıkra, bu- I 
radaki 1(1) fıkrasını karşılayan ve ona esneklik veren j 
fıkradır. I 

Şöyle ki; «Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek I 
kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait yapılar» I 
deniliyor. I 

Bunların hepsi yıkılacak, ama 15 inci maddenin I 
<g) fıkrasındaki yapılar hariç. 1 

BAŞKıAN — Onlar kamuya ait. ' 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — özel 
kişilerin de var; «'Sanayi ve turizm tesisleri» ona da
hil. Eğer o 15 inci maddenin (g) fıkrasında böyle bir 
açılklama olmasa, kıyıdaki bütün binaları yıkmak la
zım. Onun dışında kalanlar yıkılacak. 

BAŞKAN — O kısmı ona göre düzeltmek lâzım 
öyleyse. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (»Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bunu 
dikkate alarak oraya koymuştuk, yarın takdim ede
ceğiz. 

BAŞKAN — O halde 18 inci maddeyi de Komis
yonun geri alması lazım. ; 

ORGENERAL NECİJP TORUMTAY (1Mİ1İÎ GüT 

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Hayır 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada kalabilir, yarın suna
cağımız '15 inci maddenin (g) fıkrası dışında kalan 
sanayi ve turizm tesislerini de tensiplerinize sunaca
ğız. Bunun dışındakilerin yıkılması lazım, özel ve tü
zel kişilere ait kıyının üzerinde yapılmış bütün bina
ların gerçekten yıkılması lazım. 

BAŞKAN — Yani bu (1) fıkrasının kalması la
zım mı demek istiyorsunuz? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
efendim, kalması lazım. 

BAŞKAN — Tamam. 
18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ('İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, iki ta
ne maddî hata var onları arz edeceğim. 

32 nci sayfanın (ı) fıkrasında «Esaslarına uydurul
mayan yapılar» denilmiş, Eğer izin verirseniz daha 
öncekilere hep «uygun hale getilmeyen» demiştik. 
'Burada bir maddî hata olmuş, «Tebliğ esaslarına uy
gun hale getirilmeyen yapılar» olarak düzeltelim. 

Bir de (m) fıkrasında, ikinci satırın sonunda; «Ki
şilere ait alanlar» denmiş, onun da «Kişilere ait olan
lar» olması lazım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tabiî, onları düzeltiniz. 
18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Ruhsat ve kullanma izni belgeleri 

MADDE 19. — Kullanılan ve kullanılmaya ha
zır duruma getirilmiş yapıların ruhsata veya kullan
ma iznine bağlanmasında 6785 sayılı İmar Kanunu
nun 4 üncü maddesindeki belgeler aranır. Bu belgeler 
yoksa tapu senedi veya tapu senedi yerine geçecek 
belgelerden biri ile mimarî proje ve bir fen adamı ta
rafından düzenlenmiş, yapının statik yeterliliğini be
lirleyen rapor ile yetinilir. Bu işlemler sonunda yapının 
ruhsata veya kullanma iznine bağlanması halinde, fen
nî ve malî sorumluluk; yapımcı, mal sahibi, belge
leri veya raporları hazırlayan fşn adamlarına aittir. 

Gecekondularla hisseli arsa ve araziler üzerinde 
yapılan yapılar ile bitmiş, kullanılan veya kullanılma
ya hazır diğer yapılarda; yapı, bağımsız bölüm ola
rak iskânı mümkün olan bodrum veya zemin katı 
dahil iki katı geçmemek ve sorumluluğu mal sahibi
ne ait olmak kaydıyla bu Kanun gereğince yapılan 
tespit sırasındaki inceleme ve tutulan zabıtla yetini
lir. Bu yapıların sahipleri arzu ettikleri takdirde yu
karıda birinci fıkrada belirtildiği şekilde mimarî pro
je ve bir fen adamı tarafından düzenlenmiş yapının 
statik yeterliliğini belirleyen raporu hazırlatarak bi
rinci fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir. 

Yapı, bağımsız bölüm olarak imkânı mümkün 
olan bodrum veya zemin katı dahil iki katı geçtiği 
takdirde yukarıdaki fıkra esaslarına göre hareket edi
lir. 

BAŞKAN — Görüşmelerimizde buradaki «bod
rum» kalsın demiştik değil mi? 

SÜLEYMAN ÖNDER (Ankara Belediye Başka
nı) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok suiistimal ediyor
lar. Bodrumun kalmasında yarar var. 

BAŞKAN — Bodrum dahil, ama iskânı mümkün 
olan bodrum değil mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Evet, iskânı mümkün olan bodrum. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bu maddenin ikinci fıkrası üzerin
de Sayın İmar ve İskân Bakanımızın da bir önerisi 
oldu, Komisyonumuz da bunu uygun mütalaa etti, 
tensiplerinize arz ederim. 

Takdim edilen tasarıda altı çizili olan hususlar, 
ki gecekondularda mal sahibine de bir sorumluluk 
tevdi etmek; bir de, yukarıdaki fıkrada olduğu gibi, 
eğer onlar arzu ederlerse bu sorumluluktan kurtul
mak için, herhangi bir fen adamından rapor temin 
edebilmek. 

BAŞKAN — Yani; «sorumluluğu mal sahibine 
ait olmak kaydıyla» demek istiyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, o safhada sorum
luluğun kime ait olduğu belli değildir. Zira iki kata 
kadar bir şey talep edilmedi. Yarın bir olay olursa 
sorumluluk kime ait belli değil. Onun için bunu mal 
sahibine verdik. Ama hassas bir konudur. İki kattır, 
ama o katta üç daire daha vardır. Bir sorun olabilir, o 
takdirde gitsin o da diğerleri gibi her şeyi tamamla
sın. 

BAŞKAN — Güzel. 

TUÖGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir hu
susu tavzih edeyim. 

Efendim, 19 uncu madde iki fıkradan ibarettir. 
33 üncü sayfaya matbua hatası olarak bir üçüncü fık
ra gibi devam edilmiş. Ancak, yukarıdaki fıkra hük
münden kasıt birinci fıkra, burada kastedilen ise 
üçüncü fıkra değil, ikinci fıkranın devamıdır. 

BAŞKAN — Ama orada da; «... uygulanmasını 
isteyebilir» ibaresinden sonra satır yarıda kesilmiş. Hal
buki o satırın; «Yapı, bağımsız bölüm» diye devam 
etmesi gerekirdi. Onu bu şekilde yazalım. 

19 uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit geciktiğinden yarın saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.26 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

135 ÎNCt BİRLEŞİM 

15 Mart 1983 Saü 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay 

Üstçavuş (1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında 
özel Af Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/85; M. G. Kon
seyi : 2/111) (D. Meclisi S. Sayısı : 332; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 552) 

2. — imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Ola
rak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 
Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi ih
tisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/2; M. G. 
Konseyi : 1/453) (D. Meclisi S. Sayısı : 167 ve 167'ye 
1 ve 2 nci Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 535) 

3. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
4. — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
5. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 

» > • < » *••• 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 552 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş (1976-54) 
Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel Af Kanunu Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/85; M. G. Kon

seyi : 2/111) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 332) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 11 Mart 1983 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-3184 (2/85) 9557 

Konu : Kanun Teklifi 

MİLLÎ GÜVENLtK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mart 1983 tarihli 69 uncu Birieşînrinde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen. Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş (1976-54) Mehmet DEMİRCİOĞLU 
Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederini. 
Vefik KÎTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam VJ 

DANLŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ı«Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş (1976-54) Mehmet DEMtRCİOĞLU Hakkında 
Özel Af Kanunu» Teklifim ve gerekçesi eklidir. 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Muş illeri Sıkı yönetim Komutanlığının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu^ 
nunun 3/a maddesi uyarınca verdiği emir gereği Darende merkez ilçesinde 17 Mayıs 1981 günü genel ara
ma yapılmıştır. Bu aramada Sıkıyönetim görevlisi olan hükümlü, bütün evleri aratmış, ilçenin sorgu hâkimi, 
hâkimlik sıfatı nedeniyle evinin aranmasına karşı çıkmıştır. Hükümlü evi aramamış durumu özel bölük ko
mutanına arz etmiş, aldığı emir üzerine ilçe sorgu hâkiminin evine tekrar geldiğinde aynı şekilde direnme 
ile karşılaşmıştır. 

Verilmiş olan bir görevi yerine getirmek heyecan ve hassasiyeti içerisinde aramayı yapmış ve bu arada 
cereyan eden olayların tesiri altında kalarak fiilinin suç oluşturacağını düşünmeden « şu anda kanun da 
yok, nizam da yok, istersem seni alıp götürürüm, buyurun aşağıya inelim orada gerekli şeyi veririm...» şek* 
lindeki söz ve davranışları ile suçlu duruma düşmüştür. 
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Meslek hayatının henüz başlangıcında olan ve ye terli tecrübeye sahip bulunmayan hükümlünün bu mahj 

kûmiyeti asıl mesleği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi ve ilerlemelerine engel olacak, görev ve emirleri 
yapma heyecanını kıracaktır. Cezalannın hukukî neticeleri ile birlikte affı, kişisel olmaktan öteye hizmet yö
nünden daha faydalı olacaktır. 

Bu nedenle hükümlünün mahkûm olduğu dört ay hapis ve dört ay süre ile memuriyetten men cezasının 
hukukî sonuçları ile birlikte affı maksadıyla bu Kanun Teklifi yapılmıştır. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/111 14 Mart 1983 
Karar No. : 99 

MtLLl GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mart 1983 tarihli 69 uncu Birleşiminde kabul edilen «Hasan oğlu 
1954 doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş (1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel Af Kanunu Tek
lifi» ve gerekçesi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Adalet Komisyonunun raporunda açıklanan gerekçeler karşısında, 
Danışma Meclisinin kabul ettiği metin Komisyonumuz ca da uygun görülmüş ve maddeler aynen benimsen
miştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin tensip ve tasviplerine saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR Edip GÜLTEKİN 

Hâkim Tümgeneral Hv. Hâk. Kd. Alb. Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Tuncer SÖNMEZ 
Adalet Bakanlığı 

Kan. Gn. Md. Tet. Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 552) 
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TEKLİF 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade 
Astsubay Üstçavuş (1976 - 54) 
Mehmet DEMtRCtOĞLU Hakkın

da Özel Af Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 
1 inci Ceza Dairesinin 23.6.1982 
Gün ve Esas 1982/514, Karar 1982/ 
487 sayılı ilamı ile onanarak ke
sinleşen, 8 inci Kolordu ve Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahke
mesinin 26.2.1982 Gün ve Esas 
1981/428, Karar 1982/58 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 245/1 
ve Sıkıyönetim. Kanununun 17/1 
maddeleri uyarınca dört ay hapis ve 
dört ay memuriyetten muvakkaten 
men cezasına hükümlü Hasan oğ
lu, 1954 Doğumlu, Piyade Astsu
bay Üstçavuş (1976-54), Mehmet 
DEMİRCİOĞLU'nun mahkûm 
olduğu aslî ve feri cezaları bütün 
hukukî sonuçları ile birlikte af
fedilin iştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu Kanun hü
kümlerini Millî Savunıma Bakanı 
ile Adalet Bakanı yürütür. 

DANİŞMA MECLİSİNİN 
KABUL EİTİĞ'İ METİN 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade 
Astsubay Üstçavuş (1976 - 54) 
Mehmet DEMtRCtOĞLU Hakkın

da Özel Af Kanunu Teklifi 

MADDE 1. Askerî Yargıtay 
1 inci Dairesinin 23.6.1982 gün ve 
Esas 1982/514, Karar 1982/487 
sayılı ilamı ile onanarak kesinle
şen, 8 inci Kolordu ve Sıkıyöne
tim Komutanlığı Askerî Mahkeme
sinin 26.2.1982 gün ve Esas 1981/ 
428, Karar 1982/58 sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 245/1 
ve Sıkıyönetim Kanununun 17/1 
maddeleri uyarınca dört ay hapis 
ve dört ay memuriyetten muvak
katen men cezasına hükümlü Ha
san oğlu, 1954 Doğumlu, Piyade 
Astsubay Üstçavuş (1976-54), Meh
met DEMİRCİOĞLU'nun mah
kûm olduğu aslî ve feri cezaları bü
tün hukukî sonuçları ile birlikte af-
fedikniştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Millî Savunma Bakanı 
ile Adalet Bakanı yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade 
Astsubay Üstçavuş (1976 - 54) 
Mehmet DEMtRCtOĞLU Hakkın

da Özel Af Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Danışma Mecli
si metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

>mmm 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 552) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 535 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapı
lan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/12; 

M. G. Konseyi : 1/453) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 167 ve 167'ye 1 ve 2 nci ekleri) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 14 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-62/238 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışana Meclisi Genel Kurulunun 13 Aralık 1982 tarihli 29 uncu Birleşiminde görüşülerek acık oy ile 
kabul edilen, İmar Mevzuatına Aykırı Olan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemlere, Gecekondulara Uygu
lanacak TedMrlere ve 6785 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

i Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 25.10; 1, 3, 8, 11.11; 8, 9, 13.12.1982 tarihli 7, 8, 9, 10, 12, 
27, 28 ve 29 uncu Birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Ekim 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 101-968/06244 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğini emiklerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

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

Çarpık yapılaşma şeklinde ifade edebileceğimiz bu durum birdenbire olmamış, çeşitli etkenler sonucu or
taya çıkmıştır. Bu etkenlerden en önemlisi; İmar ve İskân Bakanlığının kurulduğu tarihten önce başlayan ve 
Bakanlığın kuruluş örgütünü tamamlamaya çalıştığı yıllarda doruk noktasına varan hızlı şehirleşmeye gerek
tiği ölçü ve oranda sahip çıkılamamasıdır. Bir başka deyişle hızlı nüfus artışı ile katlanarak büyüyen şehir
leşme olayı karşısında inşaata hazır arsa arzı ve sosyal konut üretimi yeterli ölçü ve oranda yapılabilmiş, her 
ölçekte fizikî planlar yapılanmaların önünde götürebilebilmiş, planlama ve uygulama işlerinden sorumlu olan 
belediyeler bu işlerle ilgili dairelerini yeter sayı ve nitelikte elemanlarla takviye edebilmiş, planlama ve uygu
lamalar yetkili mercilerce yönlendirebilmiş olsaydı bugünkü çarpık yapılaşmadan söz edilemeyecekti. 

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

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

Bunun sonucu olarak sayısı büyük rakamlara ulaşan vatandaşlarımız inşa ettirdikleri yapılardaki bazı öl
çü, yapım, yerleşme, hata ve kusurları yüzünden iskân müsaadesini alamadıkları için belediye hizmetlerinden 
yararlanamamışlar ve dolayısıyla elektrik, su gibi en zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamışlardır. 

Bu kanun tasarısı hazırlanırken, imar mevzuatına aykırı yapıların aykırı kısımlarını kamuya maletmek 
gibi bir düşünceden hareket edilebilirdi. 

Eğer olaya bu düşünce ile yaklaşılsaydı; bir yandan Anayasamızın özel mülkiyete ilişkin hükümleri zade-
lenecek, bir yandan mevzuatın korumadığı yapıları kamuya maletmek suretiyle sanki kamu bu yapıları tec
viz ediyormuş gibi çarpık bir anlam yaygınlaşacak, bir yandan da halen kendi mülk ve akarını bile gerektiği 
biçimde işletemeyen kamuyu çok dağınık ve parekende durumda bulunan aykırı yapıların işletilmesi külfeti 
ile karşı karşıya bırakmak gibi ters bir durum yaratılacakta 

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

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 535) 



— 3 — 

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

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

Bu tasarı ile ülkemiz ekonomisinin esas dayanağı olan tarım arazilerinin korunmasına ve çevre kirliliği
nin önlenmesine özen gösterilmiştir. Diğer taraftan düzensiz yapılaşmanın önemli sebeplerinden olan mevzu
ata aykırı olarak ruhsat düzenleme konusunda getirilen müeyyidelerle vatandaşın haksız olarak mağdur olma
sı önlenirken, yasalara aykırı olarak yapı yapan vatandaşlarımız hakkında getirilmiş olan müeyyidelerle de 
kanunun caydırıcılık etkisi sağlanmış, yeni getirilen harç ve cezalarla da sağlıklı imar uygulamalarını gerçek
leştirici bir fon yaratılmıştır. 

Bugüne kadar bu konuya esaslı bir şekilde el atılmaması, el atılsa bile konunun kısmî ve geçici çözümler
le geçiştirilmesi nedeniyle imar uygulamalarında Devlet otoritesi yeterli ölçüde sağlanamamıştır. Böylece bu 
konuda; hem köklü ve kalıcı çözüm 'bulmak, hem de Devlet otoritesini sağlamak gereği kaçınılmaz hale gel
miştir. 

Özet olarak denilebilirki; hazırlanan bu kanun tasarısı hiç bir zaman geniş kapsamlı bir af kanunu niteli
ğinde bir kanun tasarısı değildir. Aksine plan fikri zedelenmeden imar mevzuatı ve planlara uygun hale geti
rilebilecek yapıların gerekli harç ve cezaların alınması şartıyla hukukîleşmelerini, plan ve mevzuata uygun 
hale gelemeyecek olanların ortadan kaldırılmalarını ve getirdiği ağır ceza maddeleriyle bundan böyle bu tür 
yapılanmaları kesin olarak önlemeyi amaçlayan hükümlere yer vermek suretiyle tamamen meşru yapılaşma 
düzenini sağlamayı hedef alan bir kanun tasarısıdır. 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bu tasarının bir an önce kanunlaşması zorunlu hale gelmiş bulun
maktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

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

Madde 2. — Bu maddede, yasanın kimin tarafından ve hangi alanlarda uygulanacağı belirlenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde, yasa kapsamına giren bina ve tesislerle ilgili başvuru, tespit ve değerlendirme 
usûl ve süreleri ile yetkili mercileri saptamaktadır. Bu sürelerden başvuru ile ilgili bir aylık süre hak düşü
rücü nitelikte bir süre olup, tespit ile ilgili süre ise tespitlerin bir yıl içinde (1 aylık başvuru süresi dahil) 
bitirileceğine ilişkin kesin süre niteliğindedir. Kanun değerlendirme ile ilgili bir süre getirmemiş, ancak değer
lendirme iş ve işlemlerini süratle sonuçlandırma konusunda idareyi görevlendirmiştir. 

Madde 4. — Bu madde uygulama esaslarını belirlemektedir. Bu esaslar uyarınca imar planı ve mevzuat 
hükümlerine aykırı yapılan ..... 
yapıların; 

— İmar planı belgeleme esaslarına ve diğer yasalarla getirilmiş hükümlere aykırı olmamak, 
— Mülkiyet hakkını zedelememek, 
— Tecvizi hata olarak kabul edilebilecek ölçüler içinde inşaat alanlarının belli bir oranını geçmemek ve

ya bir. normal kattan fazla kat kazanmamak, küçük parsellerde 100 metrekarelik bir konut imkânı verme
mek şartıyla durumu bu esaslara uyanların, yıkımının millî servetin heder olmasına yol açacağı görüşü ile 
bir defaya mahsus olmak üzere hukukîleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak, bu gibi durumlara maliyet be
dellerinin % 50 sine kadar para cezaları getirilmek suretiyle kamu düzenine karşı gelmenin müeyyidesi gös
terilmiş; mahallî idarelere önemli bir gelir kaynağı sağlanmışta*. 
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Bu hükümler 'bugüne kadar imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış bina ve tesislerin çok büyük bir bö
lümünün, imar açısından önemli mahzurlara yol açmadan, hukukîleştirilmesi imkânını verecektir. 

Bu ölçülerin dışına çıkan bina ve tesislerin ise bölgede altyapıyı zorlayacak ve çevre düzenini bozacak 
büyük yoğunluklar ve sağlık şartlarına uymayacak sonuçlar doğuracağı için istenen ölçülere getirilmesi ya 
da yıkılması yoluna gidilmiştir., 

Madde 5. — Bu madde ile imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak ilgili mercilerce verilen 
ruhsat ve eklerine uygun olarak inşaatı tamamlanmış olan yapılar hakkında yıkım yoluna gidilmesi halinde 
ilgilisinin umumî hükümler gereğince adlî mercilerde dava açması gerekeceği, ayrıca bu tür yapılarda üçün
cü şahıslara hisse mukabilinde daire satılmış olması dolayısıyla ruhsatlı bir binadan her türlü imkânı kulla
narak meşru bir mülk edindiğini zanneden vatandaşların mağdur olmasına sebep olacağı düşüncesiyle; imar 
planı bölgeleme esaslarına aykırı olmayan bu tür yapıların; Devletin bütünlüğü ve sürekliliği ve vatandaşla
rın Devlete olan güvenlerinin azalmaması hususları da göz önünde bulundurularak kullanma izni almaları 
imkânı getirilmiştir. 

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

Maddede getirilen en önemli yenilik belediye ve mücavir alanlar dışında bugüne kadar mevzuattaki boşluk 
dolayısıyla alınmayan harç ve cezaların il İdare Kurulunca tespit edilerek, il özel idaresi bütçesine gelir ola
rak kaydedilmesi imkânını vermekte olmasıdır. Bu suretle bir eşitlik sağlanmakta, uygulamalar işlerlik ka
zanmaktadır. Böylece önemli bir gelir kaynağı sağlanmış, bununla imar Kanununun Ek 7 nci ve 8 inci mad
delerine göre yapılacak çalışma ve kontrollerin en etkili şekilde yapılması ve bu kanunun uygulanması sebe
biyle yapılacak masrafların karşılanması imkânı getirilmiştir. 

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

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

Bu sebeple madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesinlikle imar planı ve mevzuat hü
kümlerine aykırı ve ruhsat alınmadan kaçak olarak inşaat yapılmaması amaçlanmış, bu tip yapıların hiç bir 
karar alınmasına gerek kalmaksızın belediye ve Devlet zabıtasınca yıkılacağı hükmü getirilmiştir. Kaçak in
şaata sebep olan ya da yıkmayan ilgililer ve yetkililer hakkırida da etkin müeyyideler öngörülmüştür. 

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

Madde 9. — Bu madde, kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini belirlemektedir. 
Madde 10. — Bu madde, yasa ile ilgili yürütmenin kim tarafından gerçekleştirileceğini belirtmektedir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 14 Mart 1983 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/453 
Kanun No. : 117 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYt BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Gendi Kurulunun 13 Aralık 1982 tarihli 29 uncu Birleşiminde görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen «İmar Mevzuatına Aykırı Olan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemlere, Gecekondulara Uy
gulanacak Tedbirlere ve 6785 Saydı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

, Bilindiği gibi, geçmişte şehirleşme, yerleşme ve konut konusunda gerekli ve yeterli uygulamaların yapılama
ması sonucu, ülkemizde şehirler düzensiz ve sağlıksız olarak gelişmiş, gecekondu ve kaçak yapılar azmısan-
mayacak miktarlara ulaşmıştır. Bu Kanunun amacı, anılan yapı anarşisine bir düzenleme getirmek, müm
kün olan yapıları ıslah etmek gerekli cezalar alınmak suretiyle gecekondu ve kaçak yapılara meşruluk kazan
dırmaktır. 

Tasarının birinci maddesini teşkil eden amaç maddesinde; imar mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak 
bir seri işlemlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş ve inşa edilmekte olan yapılara uy
gulanacağı belirtilme'ktedir. 

Tasarının ikinci kapsam maddesinde ise; köy yerleşim yerleri de dahil ülke genelindeki, imar mevzuatına 
aykırı bütün yapılara, bu kanun hükümlerinin uygulanması, ülke şartları da dikkate alındığında uygun mü
talaa edilmemiş, kapsamın daraltılmasına ilişkin hükümlerin getirilmesi gerekli görülerek yüksek tensiple
rinize sunulmuştur. Ayrıca özellik arz eden bölgelere bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının çözüm getir
meyeceği düşünülmüş üçüncü madde ile bu tür yörelerdeki yapılanmalar için özel kanunların çıkarılması 
yüksek onaya arz edilmiştir. 

Kanunun uygulanmasında muhtemel tereddütleri ortadan kaldırmak ve uygulamada beraberlik sağla
mak için ihtiyaç olacağı düşünülen tanımlar, diğer mevzuattan toplanarak ve gerektiğinde yeniden tarif edi
lerek Kanun metnine dahil edilmiş ve yüksek onaya takdim edilmiştir. 

İmar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılar ile gecekondulara uygulanacak işlemler
de, kolaylık ve uygulama birliği sağlamak için kaçak yapılar ve gecekondular, beşinci madde ile genel bir 
tasnife tabi tutulmuş ve yüksek onaya sunulmuştur. 

Bu Kanun uyarınca yapılacak tespit ve değerlendirme sonunda, kaçak yapılarla gecekonduların kesin sta
tüsünün belirlenmesi için, imar mevzuatı bakımından konumlarını gösteren bir sınıflandırma, altıncı madde 
içerisinde düzenlenerek tensiplerinize arz edilmiştir. 

Görevli idareler başlığı altında düzenlenen yedinci madde ile Kanun uygulamasında görev alan kuruluş
lar belirlenmiştir. Ayrıca sadece Ankara şehrine münhasır olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerinin 1351 sa
yılı Kanunla kurulmuş Ankara şehri İmar Müdürlüğü ve İmar Heyetince yürütüleceği ifade edilerek yüksek 
onayınıza takdim edilmişti. 

Bu Kanunun uygulanması sırasında, vatandaşların süratle ve zahmetsizce başvurmaları ve müracaatlar 
için vaki olacak yığılmanın önlenmesi düşünülerek sekizinci maddede ilgili idarelerin gerekli her türlü ter
tip ve tedbiri almaları öngörülmüş ve yüksek onaya sunulmuştur. 

İmar ve İskân Bakanlığının tespit ve teklifi, Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan afete maruz böl
geler ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit ve ilan edilen eski eserler, bunların 
koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararların; tüm etkenler ve ekonomik zaruretler göz önüne alına
rak, ilgili kuruluşlarca 1 yıl içinde yeniden tespit ve ilan edilmesi uygun mütalaa edilerek 9 ve 10 uncu 
madde metinleri düzenlenmiş yüksek onaya takdim edilmiştir. 

İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için bu Kanun uyarınca yapılması gerekli başvuru esasla
rı onbirinci maddede düzenlenmiştir. Madde; başvuruların süratle ve kolaylıkla yapılabilmesi, noterlerdeki 
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yığılmanın önlenmesi ve fotoğraf çekimi zorlukları dikkate alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, 
bu kanunda görev alan ilgili idarelerce; kanunun uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirebilmesi ve il
gili idarelere asılsız müracaatların yapılmasının önlenmesi için 2 000 TL. lık bu başvuru masrafının alın
ması düşünülmüş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ilişkin tespit işlemleri onikinci maddede düzenlenmiştir. 
Bu Kanun kapsamına giren yapıların tespitinde; inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum ve bu sektörde 
çalışanların istihdamları ve beklemenin inşaat maliyetlerine etkisi düşünülerek inşa halindeki yapılara ve ay
rıca bilhassa büyük şehirlerimizde büyük miktarda olan gecekondulara öncelik verilmesi esas alınarak arz edil
miştir. 

Onüçüncü maddede gecekondularla hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapıların civarı ile bütünleşecek şe
kilde ve bölge ölçeğinde sınırlarının tespit edilmesi ve bunu takiben tatbik edilecek ıslah imar planları ile 
bölgelerin düzenli ve sağlıklı bir hale dönüştürülmesi amaçlanmış, madde buna göre düzenlenmiştir. İlaveten, 
ıslah imar planına ilişkin uygulama esasları belirlenmiş ve bu uygulamanın süratle yapılabilmesi için alın
ması düşünülen her türlü tertip ve tedbirler madde metnine ilave edilerek yüksek onaya sunulmuştur. 

İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için değerlendirme işlemleri ondördüncü maddede düzen
lenmiştir. Madde metninde; değerlendirme işlemlerini yapacak kurullar, karar organları, değerlendirme süre
leri ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümler uygulamaya açıklık getirecek şekilde düzenlenmiş ve yük
sek onayınıza takdim edilmiştir. 

Onbeşinci maddede muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara ilişkin esaslar yer al
mıştır. -İlke olarak kendi parselinde kalan imar mevzuatına aykırı yapılara ruhsat ve kullanma izni veril
mesi, tecavüz edenlerin tecavüz durumlarının düzeltilmesi veya tarafların anlaşmaları esas alınmıştır. Bu tür 
yapıların; konumları, tecavüzleri, fonksiyonları, inşa edildikleri yer ve çevre ilişkileri, inşaat seviyeleri dik
kate alınarak muhafazalarına veya fonksiyon değiştirilmesi, çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılması, te-
cavüzlü kısımların yıktırılması gibi tedbirler uygulanmak suretiyle ıslah edilmelerine ilişkin hükümler mad
de metni içerisinde detaylı bir şekilde belirlenmiş ve yüksek tensiplerinize sunulmuştur. 

Islah imar planı yapılan bölgelerdeki gecekonduların uygulama esaslarına ilişkin hükümler onaltıncı mad
dede düzenlenmiştir. Islah imar planı yapılan bölgelerdeki gecekondular hakkında yapılacak işlemler, gece
kondu hak sahipliği şartları, gecekonduların üzerinde bulunduğu arsaların mülkiyet durumuna gpre tapu 
alma işlemleri, tamamı işyeri olarak kullanılan yapıların muhafaza şartları, çevresindeki imar durumu ile 
uyum sağlamayan gecekonduların tasfiyesi, yol, imar yolu, sahil şeridi kara yönündeki son hududu, karayol
ları istimlak sının gibi belirli hudutlara tecavüzü olan gecekonduların tabi olacakları uygulamalar açık ve 
anlaşılır bir biçimde madde metninde düzenlenmiş ve tasviplerinize sunulmuştur. 

Onyedinci maddede ıslah imar planı yapılan hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapıların uygulama esas
larına ilişkin hükümler yer almaktadır. Islah imar planı yapılan alanlarda 6785 sayılı İmar Kanununun 42 
nci maddesinde belirlenen tevkit ve ifraz işlemlerine benzer uygulamanın ayrı bir maddede düzenlenmesi 
düşünülmüş ve buna ait esaslar madde metni içerisinde belirlenerek yüksek onaya sunulmuştur. 

Yıkımla ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması ve uygulama kolaylığı sağlanması amacı ile yıkılacak ya
pılar ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Tecavüz ve zararlarının giderilmesi, fonksiyonlarının değiştiril
mesi ve benzeri tedbirler ile ıslah edilmeleri mümkün olmayan ve asgarî miktarda tutulan yıkılacak yapılar 
belirlenmiş ve tasviplerinize arz edilmiştir. 

Kullanılan ve kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesine ilişkin 
hükümler ondokuzuncu maddede düzenlenmiştir. Bu madde ile 6785 sayılı İmar Kanununda belirtilen bütün 
belgelerin talep edilmesi ilke olarak kabul edilmiş ise de inşası bitmiş bir bina için statik proje yerine statik 
bakımdan yeterli olduğunu belirleyen teknik bir raporla iktifa edilerek uygulamada kolaylık ve elastikiyet 
sağlanmıştır. Ayrıca iki katlı bütün yapılarda proje bulunmaması ha'linde tespit ve inceleme sırasında tu
tulan zaptın yapılara kullanma izni verilmesi için yeterli olabileceği düşünülerek madde metni düzenlenmiş 
böylece metin içerisinde ekonomi ve güvenlik dengelenmek istenmiştir. 
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Yirminci Madde, tespit ve değerlendirme sonunda yapılacak işlemlerin, ilgililere süratle ve kolaylıkla ulaş
tırılması, Kanunun uygulanmasında çabukluk göz önüne alınarak düzenlenmiş ve tasviplerinize sunul
muştur. 

Yirmibİrinci Maddede, muhafazası veya ıslah edilerek muhafazası öngörülen yapılara daimî veya geçi
ci . ruhsat verilebilmesi için durumlarına göre ruhsat harcı, para cezası, arsa bedeli, katılım payı, yıkım mas
rafları ve zarar tazmini ile ilgili hususlar bir araya getirilerek düzenlenmiş ve yüksek onayınıza arz edil
miştir. 

Para cezasının tahakkuk ve tahsilinde vatandaşların ödeme güçleri farklı yörelerin farklı ekonomik 
koşulları dikkate alınarak matematiksel bir formülle para cezasının hesap edilmesinin uygun olacağı düşü
nülmüştür. 

Para cezası hesabının kolay anlaşılabilmesi için bir örnek sunulmaktadır. 

ÖRNEK 
1350 m2 yapı inşaat alanı olan mesken olarak kullanılan yapının 150 m2 lik bölümü imar mevzuatına 

aykırıdır. Bu yapının arsası 900 m2, asgarî arsa m2 birim değeri 10.000 TL., bina m3 normal inşaat maliyeti 
de 5.000 TL.'dır. Yapının imar mevzuatına aykırılıkları; ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine ve kat nizamına aykı
rı olmaktır. Yapı imar planı olan yerde kendi parseli içindedir.. 

Ekli cetvelin I ve II nci bölümündeki formüller aşağıdaki gibi uygulanır. 

a. b 2 
a •= 900 m2 C± = ( y + n.y) . KL 

s 100 

900. 10.000 2 
Cx — ( . 150 + 5.000 . 150) . 1 £ 

1350 100 

1 -J (kat nizamına aykırılık katsayısı) Cx = 52.500 TL. 
2 

K2 = 1 (ruhsatsız inşaat yapma katsayısı) C2 = n. y. K2 
100 

a = 5.000 . 150 . — 

b = 
y = 

n = 

.s = 
K, = 

10.000 TL. 
150 m2 

5.000 TL. 

1350 m2 

= 1 A (kat 

2 

100 
C2 = 15.000 TL. 
c = ca + c2 
C = 52.500 + 15.000 
C = • 67.500 TL. 

Bu örnekte olduğu gibi yapının toplam parsel değerinin imar mevzuatına aykırı bölümüne isabet eden 
kısım ve gene yapının imar mevzuatına aykırı bölümünün inşaat değeri bulunmuş ve iki formülde de yerle
rine konarak hesap edilmiştir. Kx ve K2; para cezasına esas katsayılar cetvelinin A dikey sırasında kalan 
I3 ve II3 bölümlerinden bulunmuştur. 

Tahakkuk ve tahsil başlığı altında düzenlenen yirmiikinci maddede; ilgili kuruluşlarca vatandaşlar arasın
da çıkması muhtemel ihtilafların önlenmesi amacı ile harç ve para cezalanmn, kimlerden, hangi oranlarda 
tahsil edileceğini, tahakkuk ettirilen harçlar, arsa bedeli ve para cezalarının ödeme sıraları, taksitlendirme 
esasları metin içerisinde düzenlenmiş ve tensiplerinize arz edilmiştir. 

Muaflıklar başlığı altındaki yirmiüçüncü maddede; genel ve katma bütçeli idareler, mahallî idareler ve 
Kamu iktisadî Teşebbüslerine ait yapılar için 12 Eylül 1980 tarihinden önce ise normal ruhsat harcı, sonra 
ise 5 kat ruhsat harcı alınması öngörülmüş ve anılan kuruluşlara ait ve 1 Ocak 1983 tarihinden önce inşaa-
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ta başlanmış yapılar için para cezası alınmayacağı hükme bağlanmış, 6785 sayılı İmar Kanununun Ek - 8 kap
samına giren alanlardaki yapılar için belirli tarih esasına göre ruhsat ve para cezası alınmasına ilişkin hüküm
ler metin içerisinde düzenlenmiş ve tasviplerinize sunulmuştur. 

Yirmidördüncü maddede; bu kanunun uygulamasında görev alan idarelerin munzam hizmetlerini ya
pabilmesi için ihtiyaç duydukları maddî imkânları karşılamak üzere kanunda belirlenen gelirlerin bir fona 
yatırılması ve bu fonun kullanılma esasları, ayrı bir madde olarak hükme bağlanmış ve yüksek onayınıza 
arz edilmiştir. 

Bu kanunla getirilen hizmetlerin gereği olarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulama 
sırasında çıkabilecek sorunların çözümlenmesi amacı ile Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi uygun ve gerek
li mütalaa edilmiş, madde metni buna göre düzenlenerek yüksek tasviplerine sunulmuştur. 

Bu Kanunun uygulamasında, sürat ve kolaylık sağlamak üzere uygulamada görevli idarelerin ihtiyaç 
duyduğu teknik eleman, araç ve gereçli bakanlıklara bağlı bölge kuruluşlarının ve diğer kamu kuruluşları
nın mevcut imkânlarından karşılanması uygun ve gerekli mütalaa edilerek madde metni düzenlenmiş ve 
yüksek onayınıza sunulmuştur. 

27 nci maddede, bu Kanun kapsamında olup da meri imar mevzuatı hükümlerinden dolayı adlî ve ida
rî yargı makamlarına intikal etmiş yapıların, devam eden hukukî ve idarî işlemlerine ilişkin hükümlere yer 
verilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Afete maruz bölge vasfından çıkarılabilmesi için alınması gerekli tertip ve tedbirlerle ilgili düzenlemeler 
28 inci maddede belirlenmiştir. Bu düzenleme de; Bölgede alınacak tedbirlerin bir program dahilinde 5 yıl
da tamamlanması, bu maksat için yapılacak harcamalara önceki hak sahipleri hariç diğer yapı sahiplerinin 
makul bir oranda katılmaları, ancak bunlara ödeme kolaylığı sağlanması, aynı bölgede hak sahipleri için 
yapılmış olup da, şimdiye kadar iskân edilmemişlerin, makul bir sebebi olamayacağı düşüncesinden hareket
le tahsis işlemlerinin iptal edilmesi ve başka hak sahiplerine tahsis edilmesi, gibi hususlar düzenlenerek 
yüksek onaya sunulmuştur. 

Bu Kanunun uygulanmasında kolaylık sağlamak ve kat mülkiyeti tesis edebilmek, Tarımsal alanların ve
rimliliğine önemli katkısı olan sulama projelerinin uygulandığı alanlar içinde sulama sularının kirletilmesini 
önleyebilmek için sulama kanallarının bulunduğu yerlerde düşünülen hükümler tensiplerine sunulmuştur. 

Ayrıca, ruhsat ve kullanma iznine ilişkin işlemlerde vatandaşlar lehine getirilen kolaylıkların gelecek
te" örnek teşkil edemeyeceği vurgulanmak, düzensiz uygulamaların tekerrürünü önlemek amaçlanmıştır. 32 
nci madde hükümleri ile zemin hakkı bedeli dönüştürülerek Osmanlı Hukukuna dayanan bir probleme çö
züm getirilmesi düşünülmüş ve madde metninde bedel taşınmaz malın son emlak vergi değerinin l/5*i olarak 
tespit edilmiş ve bilahara yapılacak işlemlere ait esasları belirleyecek şekilde madde metni düzenlenmiş ve yük
sek onayınıza sunulmuştur. 

Uygulanmayacak Kanun hükümleri ile 32 nci madde ile düzenlendiği için yürürlükten kaldırılan 11 Ocak 
1963 tarih ve 141 sayılı Kanun belirlenmiş, 34 üncü madde ile de yönetmelikler düzenlenmiş ve geçici mad
delerle de Bakanlar Kurulunun; 29 Ocak 1983 tarih ve 17943 sayılı İstanbul Boğazı'nın iki yakası ile ilgili 
imar kararı hükümlerinin yürürlükte olduğu belirtilmiş, yapıların dış görünümünü bozmayan ve taşıyıcı 
elemanlarını etkilemeyen değişikliklerin muhafazaları için vatandaşlara kolaylık sağlayacak esaslar düzenlen
miş ve yüksek onaya sunulmuştur. 

Ayrıca geçici üçüncü madde ile kanun kapsamı dışında kalan yapıların imar mevzuatına uygun yapılar 
olarak kabul edilmesi esası düzenlenmiş ve geçici dördüncü madde ile de 6785 sayılı İmar Kanununda ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar bundan böyle imar mevzuatına aykırı yapı yapılmasını önlemek, imar 
mevzuatı ile ilgili personelin kanunlara uygun davranışını sağlamak amacıyîa fiile ve duruma göre hapis 
ve para cezası öngörülmüş ve madde buna göre düzenlenerek Yüksek Tensiplerine sunulmuştur. 
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35 ve 36 ncı maddeler yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düzenlenmiş yürürlük tarihi ilgili idarelere 
hazırlık için asgarî zaman bırakabilmek maksadıyla 1 Nisan 1983 olarak belirlenmiş ve yüksek onaya tak
dim edilmiştir. 

Arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Günay CİNSEL 

Hv. Plt. Kur. Alb, 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Yaşar EMRE 

Kur. Bnb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Ülkü SOYLEMEZOĞLU 
fmar ve İskân Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 

Üye 
Halim ÇORBAL1 

Tapu Kadastro Gn. Md. 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

înıar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunuma Aykm Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı. 

Amaç 

MADDE 1. — 'Bu Kanun ile ülke ölçeğimde 'hailen liımar mevzuatıyla ilgili (kanun, tüzük, plan ve yönet
melik mülküm ler ine aykırı alarak inşa ediknliş olan konut, sanayi teslisi, turistik teslisler, depolama tesisleri, 
tarımsal amaçilı tesisler gibi resmî ve ihususî bütün yapıların tespitine, ıtespiıtle ilgillü ibaşvurma usulüne, tespit 
sonunda yapılacak değerlendirmelere, uygulamaya ve yapılacak işlemılere ait esaslar getirilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, belediye ve mücavir alan sınırları (içinde ve dışında 'kendisine veya 'başkasına 
ai.ü arazi ve arsalar üzerinde imar mevzuatına aykırı alaraık (inşa edilenlerden kullanıllımakta olan veya kul
lanılmaya hazır durumda 'bulunan rösmî ve hususî 'bütün yapılara uygulanır. 

Başvuru, tespit ve değerlendirme 

MADDE 3. — 'Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 'bulunan imar mevzuatına aykırı ya
pı ve tesislerin ilgilileri ıbu kanunun 'yayımı (tarihinden itibaren bir ay içimde yapısına ait tapu, çap, fotoğ
raf, varsa ruhsat gibi (belgeleri eklemek suretiyle lilgii malkama başvurur, Ibir ayılılk süre İçinde ligill makama 
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar mevzuatına aykırı yapılanmaların (tespitinde İlgili bele-
diyenıin fen >ve liımar işleri ile görevli dairesi, 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yapılanmaların tespitinde ise Valilik (İl İmar Müdürlüğü) 
yetkiıliidiır.; 

Tespitler, bu 'kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 'içinde her yapı içim (tespiti© görevli dairenin 
görüşlerini ve asgarî bilgilileri içerecelk raporların hazırlanması ve yapı tesislerin fiilî durumlarını varsa ha
ritalar üzerine lişltamek yoksa bu ıkonuda krokiler düzenlemek suretiyle yapıta*. 

Belediye ve mücaVir alan sınırları içinde tespiti yapılmış olan limar mevzuatına aykırı yapı ve tesis
lerin değeıi(end!Mllırniesinıe ait işlemler ıbelediye encümenlerince, 

'Belediye ve ımüıcaviir lailiaın sınırları 'dışındaki imar mıevzuatına aykırı yapı ve tesislerin değerlendirilmesine 
ait işlemler lise İl İdare Kurulunca karara bağlanır. 

Değerlendirme dile iilgü işlem ve tkararJar süratle sonuçlandırılır. 

Uygulama esasları 

MADDE 4. — İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılardan, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1593 sayılı Umumıi İMzıssıhna Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 
6785/1605 sayılı İmar Kanununun Ek 7 noi maddesi, 18.1.1975 tariml'i Resmî Gazetede yayımlanan «'İmar 
Kanununun Bk 7 inci ve 8 iinci maddelerine ilişkin yönetmeliğin» 1.06" maddesi lile 1., 2., 3. sınıf kıymetli 
tanım alanları, uygulama yapılmış veya uygulaması başlamış sulama alaniları, yapı yasağı ve' su ıkaynaikla-
rı ıkoruma kuşaklan ıhak'kında özel 'hükümfer getiren diğer düzenlîem'elere aykırılığı olmayanlar 'hakkında 
aşağıdaki esaslar uygulanır : 

I - Belediye ve mücavir alan sınırları İçinde; 
A) İmar planı bulunan alanlarda; 
a) 'Kendi parselli içinde yapılmış olup da; 
—• Kullanılmakta olan veya kullanılmaya hazır hale getMlImliş ıbulüman, 
— Fen ve sağlık 'kurallarına uygun olan, 
— Ön cephe (hattına tecavüz etmeyen, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı :• 535) 



- 1 * — 
(Hükümetin Teklifi) 

— İmar planlarımda Ikaımıu 'hizmet ve tesisleri (yol, yeşıill aılıan, otoparlk, çoculk bahçesi, sportif tesisler, 
resmî 'bina, dkul, hastane, ıkreş v.b. 'tesisler) için ayrılmış alanlar üzerinde bulunmayan, 

— Her ölçdcte onanılı imar planı bölgelöme esaslarına uygun olarak yapılımış olan, 
— İmar planı ve yönıetaııelıilkte belirtilen yan bahçe raesafelıer'ine; çıkmalı binalarda çıkana ucundan, çılk-

masız binalarda 'binanın zemine oturduğu noktadan bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu parsel sa
hibi ile ıbu şartı sağlayacak şetkilıde anlaşma yapılan, 

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

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

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

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

Ancak bu % 50 oranı, kıyı içermeyen isikân dışı alanlarda inşaat alanı, bürüt 100 metrekarelik bir konut 
ünitesinin korunmasını sağlamıyorsa % 50 ile 100 metrekare arasındaki her metrekare fark için ruhsat har
cına esas olan M2 birim fiyatının 10 misli para cezası olarak alınır. 

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

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

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

II. — Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve İmar Kanununun Ek 7 ve 8 inci maddeleri kap
samında kalan alanlarda : 

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

hükümleri uygulanır. 
III. — Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere göre uygu

lama yapılan yerlerde : 
A) Kendi arsa ve arazisi üzerinde inşa edilen yapılardan, fen ve sağlık kurallarına uygun olmak şartıyla; 
ilgili yönetmelikte belirtilen yan bahçe mesafelerine; çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çıkmasız binalarda 

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

kon ve çıkma ucundan bir metreden fazla yaklaşmayan yapılarda yönetmelikle getirilen yapılanma şartlarına 
göre iskân edilen; bodrum, asma kat, çekme kat, çatı katı ve kapalı çıkmalar dahi bütün katların açık çık
malar ve ışıklı'klar çıktıktan sonra elde edilen (tüm inşaat alanı miktarının en fazla % 20'si kadar aykırılığı 
bulunanlara imar Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre ruhsat verilir. Ancak, bu % 20 oranı bölge
nin kat nizamına göre fazla yapılmış bir katı karşılamıyorsa, en çok bir katı geçmemek üzere % 20'nin üs
tünde kalan her metrekare için Maliye 'Bakanlığınca Resmî Gazete'de ilan edilen «Binaların Metrekare 
Normal inşaat Bedellerinden» 3 üncü sınıf inşaatlar için tespit edilen maliyet bedelinin % 20'si ayrıca para ce
zası olarak alınmak şartıyla ruhsat verilir. 

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

Mevzuata uygun olmadan verilen ruhsatlar 
MADDE 5. — ilgili mercilerden aldığı ruhsata uygun biçimde inşaatı tamamlanarak kullanılan veya kul

lanılmaya hazır hale getirilmiş yapılardan; ruhsatlarının imar planı ve mevzuata aykırı olarak verildiği tespit 
edilmiş olanlara, 4 üncü maddede belirlenmiş olan şartlara uygun olmak kaydıyla kullanma izni verilir. 

Harç ve cezalar 
MADDE 6. — Bu Kanunun uygulama esaslarına göre muhafazasına karar verilen veya kullanma izni

ne bağlanan yapı ve tesislere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 6785/1605 sayılı îmar Kanununun ruh
sata ilişkin harç ve cezaî hükümleri ile bu Kanunun getirdiği cezalar uygulanır. Ancak başvuru için tanı
nan bir aylık süre içinde başvurmayan ve belediye veya valilikçe 3 üncü maddede tespit için kabul edilen süre 
İçinde, tespit edilen bu tür yapı sahiplerinden bu Ka nunda öngörülen para cezaları bir misli fazla olarak 
alınır. 

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

Belediye ve mücavir alanlar dışındaki bu kabil yapı ve tesislerden yukarıdaki fıkra hükmüne göre alına
cak harçlar ve cezalar ile normal ruhsat ve iskân harçları il idare kurullarınca tespit edilerek özel idare büt
çesine konacak bir fasılda toplanır. Toplanan bu paralar valilik oluru ile İmar Kanununun ek 7 nci ve 8 inci 
maddelerine ilişkin uygulama çalışmalarına sarfedilir. 

Tebligat ve müddetler 
MADDE 7. — Değerlendirme çalışmaları sonuçları ilgilisine en çok 3 ay içinde bildirilir. 
Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar verilen yapı ve tesislerin sahipleri, belediye encümen

leri veya il idare kurulunca kendilerine verilen süre içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Yıkımına 
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karar verilen ve süresi içinde gereği yerine getirilmeyen yapı ve tesisler, sahiplerince derhal yıktırılır. Aksi hal
de bu yapılar ayrıca hiçbir tebligata lüzum kalmadan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masrafları 
% 10 fazlası ile ilgililerden tahsil edilir. 

Bu kanunun yayımından sonra yapılacak yapılar 

MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsat alınmadan inşa edilecek bütün yapı 
ve tesisler hiçbir karar istihsaline gerek kalmaksızın belediye veya Devlet zabıtası tarafından yıktırılır. Ruh
sata aykırı olarak yapılan bina ve tesislerde ise 6785 sayılı îmar Kanunu hükümleri uygulanır, ancak dur
durma emri ve yıkım kararlarının inşaat mahallerine asılması tebliğ hükmündedir. 

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

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

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

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

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

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bak. 
/. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. V. 
Dr. S. Tüten 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

22 Eylül 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İmar Mevzuatına Aykırı Olan Yapı ve Tesislere Uygulanacak işlemlere, Gecekondulara Uygulanacak Ted
birlere ve 6785 sayılı İmar Kanununa bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, halen yürürlükte bulunan imar ile ilgili Kanun, Tüzük, Plan ve 
Yönetmelik hükümlerine ve esaslarına aykırı olarak inşa edilmiş veya inşa edilmekte olan resmî ve özel 
bütün yapı ve tesislerin tespitine, tespitle ilgili başvurma usulüne, tespit sonunda yapılacak değerlendirme
lere, uygulamaya ve diğer işlemlere ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam • 

MADDE 2. — Bu Kanun, belediye veya mücavir alan sınırları içinde veya dışında kendisine ait olan 
veya olmayan arazi ve arsalar üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilenlerden kullanılmakta olan 
veya kullanılmaya hazır durumda bulunan veya hangi seviyede olursa olsun inşa halindeki resmî ve özel 
bütün yapı ve tesislere uygulanır. Ancak inşa halindeki yapılara imar mevzuatına uygun hale getirilmeden 
yeniden kat ilavesine müsaade edilmez. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda sözü edilen : 
Ruhsat harcı : 
26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununda değişiklik yapılması hakkında 21.1.1982 tarih 

ve 2589 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilmiş olan bina inşaat harcı. 
Tüm inşaat Alanı : 
İskân edilen bodrum, asmakat, çekmekat, çatıkatı ve kapalı çıkmalar dahil bütün katların açık çıkma

lar ve ışıklıklar çıktıktan sonra elde edilen inşaat alanı, 
Islah imar Planı : 
Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş mesken topluluklarının veya yerleşme alanlarının sınırları belli 

edilmek suretiyle mevcut durumunu da dikkate alarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla 
yapılan imar planı, 

Her ölçekte imar planı : 
Herhangi bir ölçekte çevre düzeni, nazım veya uygulama imar planlarından herhangi biri, 
Anlamındadır. 

Başvuru tespit ve değerlendirme 

MADDE 4. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında bulunan imar mevzuatına aykırı 
yapı ve tesislerin sahip veya hissedarlarından biri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ya
pısının yerini ve konumunu belli eden en son fizikî durumunu bütün cepheleriyle gösterir noterce mühür
lenmiş fotoğraflarını dilekçesine eklemek suretiyle ilgili makama başvurur. Resmî yapı ve tesisler için 
başvuruda 1 aylık süre kaydı aranmaz. Postayla yapılacak başvurularda başvurunun iadeli taahhütlü ola
rak postaya verildiği tarih esas olarak alınır. Bir aylık süre içinde ilgili makama yapılmayan başvurular dik
kate alınmaz. Değerlendirmeye esas olacak tapu, satış senedi, çap, röperli kroki ve ruhsat gibi belgelerden 
mevcut olanlarının asılları veya onaylı suretleri tespit süresi içinde tespitle ilgili makama verilir. Belediye 
ve mücavir alan sınırları içindeki imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin tespitinde ilgili belediyelerin 
fen ve imar işleri ile görevli dairesi, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yapı ve tesislerin tespitinde 
ise Valilik (II imar Müdürlüğü) yetkilidir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı imar 
Kanununun Bir Maddesin'n Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yürürlüğe giriş tarihinden önce imar ve gecekondu mevzuatına ay

kırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu 
işlemlere ilişkin başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belir
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerler

deki bütün yapıları kapsar. 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar. 
b) Deniz kıyılarında kara yönünde üç kilometrelik kuşak içinde kalan yapılar. 
c) Belediye ve mücavir alan sınırları dış çevrelerinde ve/veya kıyılardaki üç kilometrelik kuşak sınırları 

civarında, tmar ve tskan Bakanlığınca 15 Haziran 1983 tarihine kadar tespit ve Resmi Gazetede ilan edilecek 
yerleşim yerlerinde bulunan yapılar. 

d) Belediye ve mücavir alan sınırları ile kıyılardaki 3 Km. lik kuşak dışında bulunan sanayi, turistik, de
polama ve tarımsal tesislere ait yapılar. 

İstisnalar 
MADDE 3. — İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 286 sayılı Tezkere-i 

Samiye ile belirlenen Ereğli Kömür Havzası'nda ve bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay 
içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan; adalarda, tarihî değeri olan yerlerde, 31 Aralık 1981 tarihinde 
orman sınırları içinde bulunup da bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerde, bu Kanu
nun hükümleri uygulanmaz. Buralardaki yapılanma esasları özel kanunlarla düzenlenir. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar ile belediye ve müca
vir alan sınırları dışındaki 2 nci madde kapsamındakiler hariç köy yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı 
ve köyde sürekli oturanlara ait yapılar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında kullanılan bazı terimler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yapı: Karada ve suda, daimi ve muvakkat, resmî ve özel, yeraltı ve yerüstü, sualtı ve suüstü inşa

atı ile bunların ilavelerini değişikliklerini ve tamirlerini, sabit ve müteharrik tesislerini kapsar. İnşa halinde
kiler de bu tanıma dahildir. 

b) Muhafaza edilecek yapı: Bu Kanunda belirtilen tecavüz durumları bulunmayan, kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılar ve kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış yapı 
bölümleridir. 

c) Islah edilerek muhafaza edilecek yapı: Bu Kanunda belirtilen tecavüzleri giderilecek yapılar veya 
kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavam kapatılmamış yapı bölümleri imar mevzuatına uygun hale 
getirilecek yapılardır. 

d) Gecekondu: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın 
kendisine ait olmayan arsa ve araziler üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. 
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Tespitler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde her yapı ve tesis için tespitle görevli dai
renin görüşünü ve asgarî bilgileri içerecek raporların hazırlanması, yapı ve tesislerin fiilî durumlarının var
sa haritalar üzerine işlenmesi, yoksa bu konuda krokiler düzenlenmesi suretiyle yapılır. 

Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde tespiti yapılmış olan imar Mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin 
değerlendirilmesine ait işlemler belediye encümenlerince veya belediye encümenlerinin yetkili kılacağı teknik 
mercî veya kurullarca; Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki imar mevzuatına aykırı yapı ve tesis
lerin değerlendirilmesine aft işlemler ise İl idare Kurullarınca karara bağlanır. 

Değerlendirmelerle ilgili işlem ve kararlar başvuru sırasında göz önüne alınarak bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren engeç 2 yıl içinde sonuçlandırılır. Resmî yapı ve tesislerin değerlendirilmesi önce
likle yapılır. 

Uygulama esasları 

MADDE 5. - imar 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 amaçları ile, Millî Savunma Bakanlığınca tahsisli veya tahsissiz olarak kullanılmakta 

olan arazi ve arsalar üzerine inşa edilenler, 
C) Yapının yapıldığı tarihte herhangi bir kamu hizmetine tahsisli bulunan Hazineye ait yerlerde inşa 

edilenler, 
D) Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde in

şa edilenler, 
E) Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca kararlarının alınmasından sonra birinci 

sınıf 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 

Karayolları Trafik Kanununun kesin olarak yapı yasağı koyduğu hükümlere aykırı olanlarla, karayolları 
istimlak sınırına ve 5 metrelik yaklaşma sınırına tecavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz eden kısımları, 

H) 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı 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 106 ncı maddesine göre tanımı yapılan kıyılarda toplu kullanıma açık 
olmayan özel yapı ve tesisler, 

î) 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşma
sının 14 sayılı teknik ekinde belirtilen mania esaslarına uymayanlar, 

J) Başvuru tarihinde en az bir katının tavanı teşkil edilmemiş olan yapı ve tesisler. 
II. — Aşağıda sayılan imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin muhafaza edilmeleri1 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 Es
ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun, 

B) 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla değişik 311.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre 
orman sınırları içinde inşa edilen yapı ve tesisler için, bilim ve fen balkımından buraların orman niteliğini 
kaybettiği, toprak ve su rejimine zarar vermediği, orman bütünlüğünü bozmayan yerlerde inşa edildiği ko
nusunda Tarım ve Orman Bakanlığının, 

C) Sulama alanlarındaki yapı ve tesislerle ilgili olarak bunların sulama projesini engellemedikleri konu
sunda ilgisine göre Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının veya Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, 
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e) Hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar: Kişilerin, hissedar oldukları arsa ve arazinin herhangi bir 
yerini işgal ederek tmar mevzuatına aykırı inşa ettikleri yapılardır. 

f) Tehlikeli madde deposu: Katı, sıvı ve gaz halinde olan parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve zararlı 
maddelerin zemin altında veya zemin üzerinde depolandığı yapılardır. 

g) Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı: Yetkili makamlarca belirlenmiş kural ve ücret tarifelerine 
uygun biçimde, kamu görevlilerinin denetimi altında, getirdiği kullanımdan belirli kişi veya topluluklara 
farklı kullanım tekeli tanımaksızın faydalanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan 
konut dokunulmazlığı olmayan yapılardır. Eğitim, sağlık, turizm, spor ve benzeri amaçlara yönelik, ilgili ba
kanlıklarca belirlenen yapılar da bu tanıma dahildir. 

h) tmar mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız yapılan; ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat 
nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı böl-
geleme esaslarına aykırı olan; komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi 6785 sayılı 
tmar Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden; 
başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. 

i) Yapı inşaat alanı : Bodrum, asmakat, çekmekat ve çatıkatları dahil, iskânı mümkün olan bütün 
katların ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. 
j) Ruhsat harcı : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilmiş olan bina inşaat harcıdır. 
k) Islah tmar Planı : Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alan

larının sınırları belli edilmek suretiyle mevcut durumunu da dikkate alarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale 
getirilmesi amacıyla yapılan imar planıdır. 

1. Her ölçekte imar planı : 1/50 000 dahil daha büyük ölçekli; çevre düzeni, nazım imar planı veya 
uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planlarından herhangi biridir. 

m) Bölge ölçeği : Hisseli arsa ve araziler üzerinle veya gecekondu niteliğinde, düzensiz ve sağlıksız 
olarak yapılmış binaların yoğun olduğu, civarı ile bütünleştirilmek suretiyle en az bir ıslah imar planının 
yapılabileceği kadar alan büyüklüğünü ifade eder. 

n) Kıyı : Deniz, göl (doğal ve yapay) ve nehirlerin kıyı çizgisi boyunca uzanan kara parçasıdır. Bu ka
ra parçası, deniz ve göllerde, taşkın durumları dışında, kara yönünden en çok ilerlediği anda suların belir
lediği kıyı çizgisi ile bu çizgiden sonra da devam eden, kıyı hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıUık, taş
lık, kayalık, sazlık, bataklık alanın kara yönündeki do ğal sınır çizgisi arasında kalan alandır. 

Nehirlerde (akarsularda) bu alan, suyun olağan yatakları ile bu yataklardan sonra da devam eden; su
yun etkisiyle oluşan kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, batakbk alanın kara yönündeki doğal sımr 
çizgisi arasında kalan alandır. 

o) Kıyı kenar çizgisi : Deniz, göl ve nehir kıyılarının kara yönünde bittiği doğal sınır çizgisidir. 
p) Sahil şeridi : Deniz, göl ve nehir kenarlarında; kara yönünde kıyı kenar çizgisinden itibaren imar pla

nı olan yerlerde yatay olarak en az 10 metre, imar planı olmayan köy ve kasabaların toplu yerleşme alanla
rında en az 30 metre, diğer yerlerde en az 100 metre genişliğindeki afazidir. 

r) tçme ve kullanma suyu kaynaklan (mutlak koruma alanı : tçme ve kullanma suyu temin edilen ve
ya edilecek baraj, göl, göletler etrafında en yüksek su seviyesinde, su ile karanın oluşturduğu çizgiden iti
baren yatay 300 metre genişlikteki karasal alandır. 

s) İçme ve kullanma suyu kaynakları kısa mesafe koruma alanı : Mutlak koruma alanı sınırlarından 
itibaren yatay 700 metre genişlikteki karasal alandır. 
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D) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha 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 işleri Genel Müdürlüğünün, 

'Bu kanunun genel amacı doğrultusunda geliştirecekleri olumlu görüşleri alındıktan sonra yapılır, ilgili 
kuruluşlar görüşlerini en geç üç ay içinde bildirmek zorundadırlar, 

Muhafaza ve ıslah esesları 

MADDE 6. — 5 inci maddedeki şartlara göre bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecek yapı ve te
sislerin muhafaza edilip edilmeyecekleri ile ıslahları için, müteakip maddelerdeki durumlarına uyan hü
kümler uygulanır. 

imar planı bulunan yerlerde 

MADDE 7. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 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, çıkmasız 

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

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

imar 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 edilme

si gereken inşaat alanından en çok % 20 ye kadar fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat harcı alı
nın 

% 20 nin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve tesislerden ise ayrıca % 20 nin üstündeki beher metreka
re inşaat için adı geçen yapı ve tesisin arsasına Emlak Vergisine esas olmak üzere Emlak Vergi Dairesince 
tespit ve tayin edilen metrekare kıymetinin 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 di
ğer 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 malik-
ferinden tahsil edilir. 

B) imar planlarında1 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 
dışında bulunan yerlerde inşa edilen yapı ve tesisler (A) fıkrasındaki şartlan haiz oldukları takdirde sahip
lerinin muvafalkatı aranmaksızın 6785 sayılı imar Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü edilen 
10 yılhk sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 5 yıllık geçici ruhsata bağlanır. Ancak bu durumdaki yapı ve 
tesislerden ruhsat harcı 5 kat olarak alınır. 

C) Her ölçekte onanlı imar planı bölgeleme esaslarına uygun olmayan ve (A) fıkrasındaki 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, ticaret bölgelerinde inşa edilmiş konut, sanayi,, depo, tu

ristik. yapı ye tesislerden, 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Tasnif 
MADDE 5. — îmar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tutu

lacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir : 
a) Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecekler. 
b) Yıkılacaklar. 

Yapıların konumları ve muhafazası 

MADDE 6. — İmar mevzuatına aykırı yapıların, imar mevzuatı bakımından konumları aşağıda gösteril
miştir. 

a) imar planı olan yerlerde ve kendi parseli içinde; bölgeleme esaslarına uygun olan veya olmayan veya 
yol, meydan otopark gibi 6785 sayılı îmar Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesisleri
ne ayrılan alanlarda yapılan yapılar. 

b) îmar planı olmayan yerlerdfe ve kendi parseli içinde; yönetmeliklerin ve SfT alanları için belirlenen 
geçici yapılanma koşullarının uygulandığı alanlardaki yapılar. 

c) İmar planı olan veya olmayan yerlerde; başkasının mülküne kısmen tecavüz eden veya iskân dışı şart
ların uygulandığı alanlarda yapılan yapılar. 

d) Gecekondular. 
e) Hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar. 
Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara, 

bu Kanundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. İmar mevzuatı
na aykırı olup da ruhsat ve kullanma izni verilemeyecek, yıkılması gereken yapılar 18 inci maddede göste
rilmiştir, 

Görevli idareler 
MADDE 7. — Bu Kanunun öngördüğü yapıların tasnif, başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama ve 

duyuru işlemleri; yapılar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyelerce, belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında ise valiliklerce yapılır. l 

Bu Kanunda belediye ve belediye encümenine verilen görev ve yetkiler; Ankara'da 28 Mayıs 1928 tarih 
ve 1351 sayılı Kanunla verilen görev ve yetki çerçevesinde Ankara Şehri İmar Müdürlüğü ve İmar İdare He
yetince kullanılır ve bu yetkiler 14 üncü madde esaslarına göre devredilebilir. 

Görevli idarelerce alınacak tedbirler 

MADDE 8. — Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca; her tür ve ölçekte imar planlarının ve uygula
malarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleştirmeyecek, geçmiş düzensiz uygulamalara zorlamayacak şe
kilde ve zamanında yapılmasına; ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine 
sebep olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine ilişkin gerekli tertip ve tedbirler alımr. 

Afete maruz bölgelerin yeniden değerlendirilmesi 

MADDE 9. — Taşkın koruma alanları ile su baskını, heyelan, kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve benzeri 
fiilî veya muhtemel afete maruz bölge kabul ve Resmî Gazetede ilan edilen yerler, İmar ve İskân Bakanlığın
ca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yeniden incelenerek; alınacak tertip 
ve tedbirlerle afete maruz bölge vasfından tamamen veya kısmen çıkarılabilecekler tespit edilir ve alınacak 
tertip ve tedbirler beş yıl içinde bir program dahilinde gerçekleştirilir. Diğerlerinin afete maruz bölge vasfı 
devam eder. 
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Muhafazalarına karar verilenleri, 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Bu yapı ve tesislerden in
şaat alanının beher metrekaresi için konutlarda 250 TL. diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para cezası 
alınır. Turizm ve rekreasyon bölgelerinde turistik amaçlar dışında inşa edilen yapı ve tesisler 5 kat ruhsat 
harcı alınarak ruhsata bağlanır. Ancak, kesin uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerektiği takdirde 
arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli ödenmez; ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kütüğüne işlenir. 

D) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve tesislerde; 
a) Mal sahiplerinin yukarıda belirtilen bütün şartlan yerine getirecek şekilde ve 4 üncü maddede belir

tilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen parsel sahipleri ile anlaştıklarını belgelemek şartıyla muha
fazalarına karar verilir. Muhafazasına karar verilen bu yapı ve tesisler tapu işlemlerini tamamlamak 'kaydıy
la (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilen esaslara göre ruhsata bağlanır. 

b) Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taraflar Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu hükümleri 
uyarınca delillerin tespiti için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme yaptırılacak incelemede, taşkın inşaatın 
komşu mülke tecavüz eden kısmının yıkılarak düzeltilmesinin mümkün olmadığı veya aşırı zarar gerektire
ceği tespit olunduğu takdirde taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen miktar kadar arsa bedeli ile mülkü te
cavüze uğrayan varsa diğer bütün zararları tutarın* 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. Tarafların her 
safhada genel hükümlere göre dava açmak ve açılmış davaları sürdürmek hakları saklıdır. Mülkü tecavüze 
uğrayan kimse bedele itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyle bankaya yatırılmış olan parayı çekebilir. Bu tak
dirde ihtilaf sadece bedel üzerinden devam eder. Dava açılması halinde, kesin hüküm uyarınca işlem ya
pılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler tapu kayıtlarına işlenir ve durumun belgelenmesi halinde taşkın inşaat 
durumuna uyan madde esaslarına göre ruhsata bağlanır. 

îskân dışı şartların uygulanıldığı alanlarda 

MADDE 8. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 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 olan 
ve iskân dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bulunan yapı ve tesisler 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata bağ
lanır. 

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

tmar planı olup da 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 öngör-
rülen katılım paylarını ödemeleri şartıyla belediyelerince muhafazalarına karar verilir ve belediye hizmetle
rinden geçici olarak yararlandırılır. 

Islah imar planlarının yapılması ve tatbiki için yetersiz kalan, yapılaşma veya teknik nedenlerle uygula
ma niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftaları, yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanunlardaki tespit, 
ilan ve itiraz usullerine uyularak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yenilenir ve buna göre tapu sicille
rinde gerekli düzeltmeler resen yapılır. 

Islah imar planı tasdik edilen alanlarda, bu alanları ıslah imar planlarına uygun hale getirebilmek ama
cıyla belediyeler, maliklerin muvafakatini aramaksızın bu arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalıkları, kamu 
kurum ve tüzelkişileri ile diğer gerçek tüzelkişilere ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden parsellere ayır
maya, hisseli veya müstakil olarak veya yeni doğan imar parseli içinde birden fazla yapı ve tesis kalsa dahi, ka
lan yapı ve tesis sahiplerine vermeye yetkilidir. Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yeni sahiple
rine verilmesinde bunlardan belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan yerlerin düzenlemeden önceki mesahala
rın % 25'ine kadar düzenleme ortaklık payı alınır. 
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Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi 

MADDE 10. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca şimdiye kadar verilmiş eski eser
ler ile bunların koruma alanları ve SÎT bölgelerine ilişkin kararlar; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir ve ilan edilir. 

tKİNCt KISIM 

Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başvuru İşlemleri 

MADDE 11. — imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya 
belediyelerine aşağıdaki esaslara göre başvurulur. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek malikli olanların sahibi, apartmanların müteahhitleri 
veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri veya bunların vekilleri vasıtası ile dilekçe ile belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müra
caat ederler. Dilekçe üç nüsha olarak tanzim edilir ve dilekçenin her birine varsa tapu suretleri ve başvu
ru masrafı olarak başvurduğu belediye (Ankara'da Ankara Şehri İmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri 
hesabına millî bir bankaya yatırılan 2 000,— TL.'nm makbuzları eklenir. Bankaya yatırılan bu paralar, bele
diye (Ankara'da Ankara Şehri îmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri bütçelerine irad kaydedilir. Valilik veya 
belediyeler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir suretini müracaat sahibine, bir suretini yapının dos 
yasına, bir suretini arşive teslim eder. 

Başvuru iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan başvurularda, dilekçenin posta
ya verildiği tarih başvuru tarihi sayılır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilip valilik ve belediyelerce ve dış temsilcilikler için de Dışişleri Ba
kanlığınca çoğaltılacak form dilekçede; başvuranın kim iği ve adresi, yapının mevkii ve varsa ada ve parsel 
numarası, yapının türü ve inşaat seviyesi ve imar mevzuatına aykırılıkları ve daha önce tespitinin yapılıp ya
pılmadığı belirtilir. 

Başvuru; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve 2 nci maddenin (b) fıkrasındaki yapılar için bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren, belediye ve mücavir alan sınırları dışında İmar ve İskân Bakanlığının tes
pit ve Resmî Gazetede ilan ettiği yerleşme yerlerinde bulunan yapılar için ise bu ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren, en geç üç ay içinde yapılır. Süresi içinde başvuruyu engelleyecek hastalık veya görev gibi mazereti 
tevsik edilenlerin başvuruları, bu sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde de kabul edilir. Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler, daimî görevde bulunanlar ile herhangi bir nedenle yurt 
dışında bulunup buradaki ikametleri üç aydan fazla devam edenler için başvuru süresi bir yıldır. Yurt dışın
da bulunanlar dış temsilciliklere başvuru masrafı karşılığı yabancı parayı yatırarak müracaat edebilirler. 
Dış temsilcilikler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir nüshasını müracaat sahibine teslim eder, di
ğerlerini ve başvuru masrafları karşılığı yabancı parayı ilgili idarelere gönderirler. 

Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yar
dımcı olmak üzere; arsa ve arazilerin ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki 
mevcut bilgileri havi bir dilekçe ile valilik veya belediyelere 2 000,— TL. lık başvuru masrafını ödemeden 
başvurabilirler-

Yukarıda belirtilen başvuruların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce yeterli 
bürolar kurulur ve gerekli hertürlü tertip ve tedbirler alınu\ 
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(Düzenleme sonunda hissesine karşılık hiç veya yeteri kadar yeri kalmayanların hisselerinin bedelini, ar
sanın kendisine verildiği yapı ve tesis sahibi hissedarların, 6830 sayılı istimlak 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 İskân 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 7 nci maddenin (A), (B), (C) ve (D) fıkraları ve bu mad
denin (A) ve (B) fıkralarında bina ve tesisin durumuna uygun olanlarına göre işlem yapılır. 

C) Kıyı içermeyen alanlarda; 
a) Hazine, belediye ve il özel idarelerine ait arsa ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu

nan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kullanılan yapılar, haklarında yıkım kararı bulunsa dahi, muhafa
zalarına 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 kullanma 
bedelini, 775 sayılı Kanun gereğince kendilerine tapu verildiği takdirde ise arsa bedelini rayiç bedel üzerin
den öderler. 

b) Gerçek kişilere özel hukuk tüzelkişilerine ve yukarıda sayılanların dışında kalan kamu tüzelkişileri
ne ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılarla '(a) alt bendinde belirtilen yerlerde inşa edilen ve ko
nut dışı 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 be
lediye hizmetlerinden yararlandırılır. 

Arsa veya arazi sahipleri ile anlaştıklarını belgelemeyenler veya arsa ve arazi sahipleriyle temas imkânı 
bulamayanlar, arsa veya arazinin bedelini mahallen bilirkişi marifetiyle ve delil tespiti suretiyle, tespit ettir
mek için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde mahkemeye başvurmuş olmaya ve 
mahkemece tespit edilecek bedeli millî bir bankaya ve arsa veya arazi sahibi namına tevdi etmeye mecbur
durlar. 

Mahkemelerde ve yargıtayda bu gibi tespit işlerine umumî ve adlî tatilde dahi ve duruşması/ olarak bakı
lır. Gerek tespit gün ve saati ve gerekse tespit raporu, adresi bilinen arsa veya arazi sahiplerine de tebliğ 
edilir. Tarafların, bu kararları, tebliğden itibaren bir hafta içerisinde temyiz hakları vardır. Bankaya tevdi 
edilen paranın arsa veya arazi sahiplerince alınması temyiz hakkına müessir değildir. Bu takdirde ihtilaf 
sadece bedel üzerinden devam eder. Hakikî bedel, katileşen tespit raporundaki bedeldir. 

Mahkemece yapılan tespite razı olmayan arsa veya arazi sahiplerinin Medenî Kanuna göre dava hak
ları mahfuzdur ve bu hak, bankadaki paranın alınmaması şartına bağlıdır. 

Mahkemenin vereceği karara göre mülkiyete ilişkin değişiklikler tapu kayıtlarına işlenir. Durumun belge
lenmesi halinde de bu gibi yapı ve tesisler için 7 nci maddenin (A), (B) ve (C) fıkraları ile bu maddenin (B) 
fıkrası hükümlerinden durumuna uygun olanına göre işlem yapılır. 

Başvurma süresi içerisinde alakalı makamlara başvurmayan veya başvurmakla beraber müddeti içerisinde 
arsa veya arazi sahipleri ile anlaşmayan veya anlaşamadığı, yahut onlarla temas ve irtibat kuramadığı takdirde 
bedel tespiti için mahkemeye müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde delil tespiti muamelesini takip 
ve intaç etmeyen veya mahkemece «espit edilen bedeli derhal arsa veya arazi sahibi namına millî bir ban
kaya tevdi etmeyen bina veya tesis sahiplerinin bina veya tesisleri hiçbir tebliğe lüzum olmaksızın valilik 
veya Belediyelerce derhal yıktırılır. 

Mülkü tecavüze uğrayan arazi sahibinin her safhada Medenî Kanun hükümlerine göre dava hakkı sak
lıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Tespit İşlemleri ve Islah îmar Planları 

Tespit 
MADDE 12. — îmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlemlerinde; îmar ve îskân 

Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya belediyelerce 'bastırılacak standart formlar kullanılır. 
Başvuru işlemleri usulüne uygun tamamlanmış yapıların tespit işlemleri; 6785 sayılı İmar Kanununun il

gili hükümlerine göre valilik veya belediyeler tarafından oluşturulacak teknik ekiplerce, mahallinde aşağı
daki öncelik sırasına göre yapılır. 

Birinci öncelik; zemin katın tavan betonu dökülmemiş veya zemin katının tavanı kapatılmamış inşa halim
deki yapılarla gecekondulara, ikinci öncelik, kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa ha
lindeki yapılara, üçüncü öncelik; kullanılan veya kullanılmaya hazır hale getirilmiş yapılara verilir. 

Birinci öncelikteki yapılara kendi içinde; inşaatı su basman seviyesi üzerinde olanlar, subasman safhasında 
olanlar, bodrum katı inşaat seviyesinde olanlar ve temel safhasında olanlar, olmak üzere öncelik verilir. 

Bu Kanun kapsamına girip de 11 inci maddedeki süreler içinde başvurusu yapılmayan yapılar; valilik ve
ya belediyelerce elektrik, su ve benzeri kayıtlar üzerinde inceleme yapılarak ve ayrıca mahallinde araştırıla
rak belirlenir ve bu maddede belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren yapıların tespitinde; başvuruda beyan edilen bilgiler tahkik edilir ve fiilî 
durum tespit edilir, inşa halindeki yapılardan mühürlenmemiş olanlar mühürlenerek inşaat durdurulur. Ya
pının statik yeterliliğini belirleyen proje veya raporların incelenmesine ve değerlendirilmesine esas olacak 
fizikî durumu tespit edilir ve bir zabıt tutulur ve her yapı için bir dosya açılır, inşa 'halindeki yapının imar 
mevzuatında belirtilen belgeleri aranır ve bu belgelere göre durumu incelenir, ilave bilgi ve belge gereken ya
pılar için bu bilgi ve belgeleri tamamlatmak üzere süre verilir. 

Islah imar planlarının yapılması da dahil tespit işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
en geç onsekiz ay (hisseli arsa ve arazilerde otuzaltı ay) içinde tamamlanacak şekilde gerekli tertip ve tedbir
ler alınır. Nüfusu 500 000'i geçen belediyelerde veya îmar ve îskân Bakanlığının gerekli gördüğü illerde; 
talep halinde Bakanlar Kurulunca bu süre en çok altı ay daha uzatılabilir. 

Sınır tespiti ve ıslah imar planı yapılması 

MADDE 13. — Gecekonduların bulunduğu arsa ve araziler ile üzerinde yapı bulunan hisseli arsa ve 
arazilerin bölge ölçeğinde sınırlarının tespit edilmesinde ve ıslah imar planlarının yapılmasında ve uygulan
masında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6785 sayılı îmar Kanunu ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu
nun ilgili, hükümleri uygulanır. Valilik veya belediyeler bu uygulamaları yapmaya yetkilidir. 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; gecekondularla 'hisseli arsa ve ara-
üiler üzerindeki yapıların, varsa tasdikli halihazır haritalar, yoksa kadastral durum veya hazırlanacak kro
kiler veya mevcut hava fotoğrafları esas alınarak ve civarı ile bütünlenerek bölge ölçeğinde sınır tespiti ya
pılır. Daha önce sınırları tespit edilmiş bölgelerde de bu Kanuna göre yeniden sınır tespiti yapılır. 

Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlarda mülkiyet durumları dikkate alınarak; gecekondu, hisseli 
arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve kalan diğer alanlar belirlenir. Bölge sınırı, bu ayrıntılarla birlikte, 
belediye encümenleri veya il idare kurullarınca kararlaştırılarak İmar ve îskân Bakanlığının tasdikine sunulur. 
İmar ve îskân Bakanlığı ve bu sınırların tasdik işlemini üç ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Şehir içinde, 

çevresindeki imar durumu ile uyum sağlayamayan gecekondular bölge sınırları içine dahil edilmez. 
Sınırları belirtilen alanlarda kadastral haritası bulunmayan arsa ve arazilerin tahdit, tespit ve tescilleri, 

ilanların yapılmasına ve komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu hü
kümleri uyarınca kadastro veya tapulama müdürlüklerince öncelikle tamamlanır. Anlaşmazlıklar yetkili ve 
görevli mahkemelerce çözümlenir. 
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Ek 7 ve 8 inci madde kapsamına girenler 

MADDE 9. — 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 idare 
Kurulunca bu maddenin 7 nci maddedeki yapı ve tesisin durumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu hüküm. 

B) iskân dışı şartların uygulandığı alanlarda yapılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında 8 inci 
maddenin yapı ve tesisin durumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu hüküm, 

Uygulanır. 

İlgili yönetmeliklere göre uygulama yapılan yerler 
MADDE 10. — Belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında imar planı olmayıp da ilgili yönetmeliklere 

göre uygulama yapılan yerlerde; 
A) Kendi arsa ve arazisi üzerine inşa edilen mevzuata aykırı yapı ve tesisler için 7 ve 8 inci madde hü

kümleri; 
B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine tecavüz su

retiyle inşa edilen yapı ve tesisler için 7 nci maddenin (D) fıkrası ile 8 inci maddenin durumuna uygun olan 
hükümleri, 

Uygulanır. 

Yapı ruhsatı mevzuata uygun olmadan verilmiş yapılar 
MADDE 11. — Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı halde yürürlükteki imar planı ve mevzuata aykırı 

olduğu gerekçesiyle iskân ruhsatı alamadığı tespit edilen, ancak kullanılan veya kullanılmaya hazır 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 tamamlanmamış olanlara 2 nci ve 6 nci madde hükümleri uygu
lanır. 

Bu madde hükmünden yararlanan yapılarda, imar durumuna göre müsaade edilmesi gereken inşaat alanının 
1, 2 katından fazla olan her metrekare için konutlarda 1 000 TL., diğerlerinde 1 500 TL. ceza alınır, iskân dı
şı alanlarda bu cezalar 250 TL. ve 400 TL. olarak uygulanır. 

Muhafazalarına veya ruhsata bağlanmasına karar verilen yapı ve tesislerde aranacak belgeler 
MADDE 12. — 8 inci maddenin (C) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ve konut olarak kullanılan 

tek katlı yapılar dışında, gerek daimî ve geçici ruhsata bağlanan, gerekse muhafazalarına karar verilen yapı ve 
tesisler için 6785 sayılı imar Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen bütün belgeler aranır. 

Harçlar ve cezalar : 
MADDE 13. — Bu Kanunun uygulama esaslarına göre muhafazasına karar verilen veya kullanma iznine 

bağlanan yapı ve tesislere 2464 ve 2589 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ayrıca uygulanır. 
Genel ve Katma Bütçeli idarelerle Kamu İktisadî Teşebbüsleri, özel kanunla kurulmuş bankalar, mahallî 

idareler ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan derneklere ait binalarda bu Kanunun getirdiği cezalar uygulan
maz. 

Yapı ve tesisler yapılıp satılmış ise bu Kanun gereğince tahsil edilmiş cezalar için cezayı ödeyenler tara
fından bina ve tesisleri inşa ettirerek satanlara genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu edilir. 

Binanın bu Kanun gereğince yıktırılması halinde bina ve tesisleri inşa edip satanlara karşı tazminat hakkı 
doğar. 

Para cezaları, ipotek ve benzeri teminatlar alınmak şartıyla 2 yıl içinde en çok 8 taksitte tahsil edilir. 
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Bilahara her yapı mahallinde teknik ekiplerce incelenir. Bu incelemeden sonra yapıların ve işgal ettiği 
arsanın, varsa katların ebatlı krokisini de ihtiva eden rapor hazırlanır ve bir zabıt tutulur. Bu yapılar, var
sa hava fotoğraflarından da yararlanılarak haritaları üzerinde işlenir. Bu belgelerle birlikte, yapılar için tan
zim edilen dosyalar ıslah imar planlarını yapacak birimlere teslim edilir. 

b) Üzerinde gecekondu bulunan arsa ve arazilerden; aşağıda belirtilenler, 775 sayılı Gecekondu Ka
nununun 3 üncü maddesindeki istisnalara bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz ola
rak belediye veya il özel idarelerin mülkiyetine geçmiş sayılır. 

1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; Hazine ve il özel idarelerine ait olanlar ile Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki yerler (sahil şeridi, kıyı ve 18 inci madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler ha
riç, belediyelerin mülkiyetine. 

2) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; Hazine ve belediyelere ait olanlar ile Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerler (sahil şeridi, kıyı ve 18 inci madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler hariç) il özel 
idarelerinin mülkiyetine. 

Bunlardan tespit edilen bölge sınırları içinde kalanlar valilik veya belediyelerin talebi üzerine .re'sen ta
puya tescil edilir. Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan 
veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahiplerine aynı şartlar
la geri verilir. 

c) Islah imar planları mümkün olduğu kadar fiilî durum dikkate alınarak yapılır. îmar planı olan 
yerlerde, mevcut imar planları ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir. Islah imar planları tmıar ve 
iskân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tasdik veya iade edilir. İade edlen ıslah 
imar planları, kendilerine intikal tarihinden (itibaren valilik veya belediyelerce bir ay içinde düzeltilerek tek
rar tasdike gönderilir. Düzeltilmiş bu planlar, İmar ve İskân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren yeniden 
incelenir ve en geç üç ay içinde tasdik ediMr. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ıslah imar planlarının yapılması ve uygulanması için yetersiz 
kalan veya teknik niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftaları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün göstereceği lüzum üzerine 766 sayılı Tapulama Kanunundaki ilan, tespit ve itiraz usullerine uyularak 
kadastro ve tapulama müdürlüklerince, bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde yetkili kılınacak diğer mü-
dürlüklerce yenilenir. Bu yenileme sonucunda tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler re'sen yapılır. 

Valilik veya belediyeler ıslah imar planı yapılacak bölgeleri bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Kadastro ve tapu
lama paftalarının yenilenmesine ilişkin hususlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce talebin kendisine 
yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlattırılır. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar, bu Kanunun uygulanmasında herhangi bir hak ve talepte bulu
namazlar. 

Bu maddenin (b) fıkrasına1 göre mülkiyetine geçmiş sayılanlar dahil belediye veya il özel idarelerine ait 
arsa ve araziler için; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde il idare kurulları 
veya belediye encümenlerince gecekonduların tapu verilinceye veya tasfiye edilinceye kadar alınmak üzere 
arsa kullanım bedeli tespit edilir. Üzerinde gecekondu bulunan Hazineye ait arsa ve arazilerin kullanım bedel
lerini tespit etmeye; mevcut kira mukavelelerine itibar ederek, il idare kurulları veya belediye encümenleri 
yetkilidir. Hazine, belediye ve il özel idarelerine ait arsa ve arazilerin kullanım bedelleri, belediye ve il 
özel idarelerine irad kaydedilir. 

Vakıflar idaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek kişile
re veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arazi ve arsalar üzerindeki gecekonduların arsa ve arazi kullanma be
delleri ise; karşılıklı anlaşma yoluyla belirlenerek ilgililerce arsa ve arazi sahiplerine ödenir. Taraflar anlaşa
madığı takdirde kullanım bedelinin tespiti için yargı yoluna başvururlar. 

Bu kullanım bedelleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlamak üzere ta
hakkuk ettirilir. 
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Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da İl İdare Kurullarınca muhafazasına veya ruhsata bağ
lanmasına karar verilen yapı ve tesislerden alınacak harçlar için 6785 sayılı tmar Kanununa bu Kanunla eklenen 
Ek Madde 10 hükümleri uygulanır. 

MAIDDE 14. — Ruhsatı ve projesine uygun olarak inşa edilmiş olup da, bilahara kat malikleri tarafından 
mevzii olarak yapılmış tadilat ve ekler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen kat malikleri it
tifakı, cezalı harç ödenmiş olması kayıt ve şartıyla, aranmaz. 

Değerlendirme sonuçları Ut ilgili uygulama 
MADDE 15. — Değerlendirme çalışmaları sonuçları ilgilisine en çok üç ay içinde bildirilir. 
Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına karar verilen yapı ve tesislerin sahipleri belediye encümenleri 

veya ti tdare Kurullarınca kendilerine verilen süre içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Yıkımına ka
rar verilen veya süresi içinde gereği yerine getirilmeyen veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin belirlediği süre 
içinde başvuruda bulunulmayan yapı ve tesisler sahiplerince derhal yıktırılır. Aksi halde bu yapılar ayrıca hiç
bir tebligata gerek kalmadan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masrafları % 10 fazlası ile ilgililerden tah
sil edilir. 

Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak yapılar 
MADDE 16. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsat alınmadan inşa edilecek yapılardan, be

lediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar belediye encümeni kararı ile belediye zabıtası tarafından; bele
diye ve mücavir alan dışındakiler 11 İdare Kurulu kararı ile devlet zabıtası tarafından mahkeme kararı aranmak
sızın yıktırılır. Ruhsata aykırı olarak yapılan yapı, bina ve tesislerde ise 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri 
uygulanır, ancak durdurma emri ve yıkım kararlarının inşaat mahallerine asılması tebliğ hükmündedir. 

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

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

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

MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren bina ve tesislerle ilgili olarak başlamış hukukî ve idarî işlem
ler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun kapsamına giren Yapı ve Tesisler için belediye veya valiliklere başvurulduğu takdirde, evvel
ce İdarî Yargı mercilerine açılmış ve henüz kesin karara bağlanmamış davalar, konusuz kalmış sayılır. Bu da
valar nedeniyle taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez. 

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

MADDE 18. — 6785 sayılı İmar Kanununa aşağıda yazılı (ek madde 10) eklenmiştir. 
EK MADDE 10. — Ek madde 8 hükümlerine göre İl İmar Müdürlüklerinden alınacak yapı izinleri için 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve değişikliklerinde gösterilen bina inşaat harcının % 50'si alınır. 
Bu harçlar ve bu Kanuna göre alınacak cezalar İl İmar Müdürlüklerince tahakkuk ettirilir ve İl özel İda

relerince tahsil edilerek Özel İdare bütçelerine gelir olarak kaydedilir, özel İdare gider bütçesine ek ödenek ola
rak alınacak bu paralar yalnız 6785 sayılı İmar Kanununun ek 7 nci ve 8 inci maddeleri uygulamaları için har
canır. 

Yürürlük ° 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme . 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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e) Bu maddeye göre sınırlan tespit edilen bölgeler içindeki yapılardan fen ve sağlık yönünden kullanıla* 
bilir olduğu 19 uncu maddeye göre tespit edilenler; ıslah imar planları yapılıp ruhsat ve kullanma iznine 
ilişkin karar verilinceye kadar; ilgili kanunlarda öngörülen ödemeleri yerine getirmek kaydı ile; elektrik, yol, 
su, kanalizasyon gibi, mümkün olabilen altyapı hizmetlerinden bir program dahilinde geçici olarak yararlan
dırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme Esasları 

MADDE 14. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için yapılacak değerlendirme işlemlerin
de aşağıdaki esaslar dikkate alınır. 

a) Yapılan tespitlere göre değerlendirme sonuçları hakkında belediye encümeni veya il idare kurulları
nın karar atması esastır. Sadece bu Kanunun uygulanmasına ait olmak şartı ile ve gerektiğinde söz konusu 
kurullar bu yetkilerini en az birer fen ve sağlık elemanı ile teşkil edecekleri asgarî üç kişilik kurullara dev
redebilirler. Değerlendirme sonuçları hakkındaki kararlar, değerlendirme sonuçlarının kurullara veriliş tari
hinden itibaren en geç üç ay içinde alınır. Bu kararda; önce, yapının 4 üncü maddenin (h) fıkrasında sa
yılan imar mevzuatına aykırı yönleri, daha sonra 5 ve 6 ncı maddelere göre durumları belirlenir. 

b) Tespiti yapılmış yapıların değerlendirme işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en 
geç kırkiki ay (hisseli arsa ve arazilerde beş yıl) içinds tamamlanır ve uygulamaya geçilir. iBu süreye başvum 
ve tespit süresi de dahildir, 

c) Değerlendirmelerde aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan yapılardan, komşu parsele 
çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapılanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarım belge
lemek ve tapu işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların anlaşması mümkün 
olmadığında yargı yoluna başvurulur. 

d) Daha önce verilmiş olan ruhsat ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne se
beple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için daha önce verilmiş olan ruhsat ve kullan
ma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulama İşlemleri 

Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılar 

MADDE 15. — Değerlendirme sonucu kendi parseli içinde olan, imar mevzuatına aykırı yapıların; yola 
veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisine veya 18 inci maddede belirtilen karayolları yaklaşma sınırına teca
vüz durumları yapının tecavüzlü bölümlerinin yıktırılıp, tecavüz durumu giderildikten ve ayrıca komşu parsele 
tecavüzü olanların 14 üncü maddenin (c) fıkrasına göre taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri 
tamamlandıktan, fen ve sağlık kurallarına ve bu Kanunda belirtilen diğer hususlara uygunluğu belirlendikten 
sonra; aşağıda belirtilen durumlarına göre muhafazalarına veya ıslah edilerek muhafazalarına karar verilir. Bun
lardan inşâ halindeki yapıların, kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı kapatılmamış bölümleri için, 
imar mevzuatına uygun hale getirilmesi kaydı ile inşaata devam izni verilir. 

a) Bölgeleme esaslarına uyan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılara ruhsat ve kullan
ma izni verilir. Bunlardan kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların 
sadece kat tavanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için gerekli inşaat izni verilir. 

b) Bölgeleme esaslarına uymayan sanayi ve turizm yapılarının, imar planındaki konumuna uygun yerlere 
nakil edilip edilmeyecekleri îmar ve İskân Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre valiliklerce kararlaştırılır. 
nakli gerekli görülen kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş sanayi ve turizm yapılarının; Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek bir süre sonuna kadar geçici muhafazalarına karar verilir. İnşa halindekilerin bölge
leme esaslarına uygun maksada göre tadil edilmeleri kaydı ile inşaata devam izni verilir. Nakline gerek gö
rülmeyen inşa halindekiler de dahil sanayi ve turizm yapılarına, ruhsat ve kullanma izni verilir. 
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Bölgeleme esaslarına uymayan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş diğer yapılara bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık geçici ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Bölgeleme esaslarına uymayan, kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapı
ların, sadece kat tavanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için gerekli inşaata devam izni bölge koşullarına 
uygun amaca tahsis edilmek kaydı ile verilir. 

c) 6785 sayılı İmar Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 
yapılan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapıların; dört yıllık imar programına dahil olmayan 
yerlerde, sahiplerinin muvafakati aranmaksızın tapu kütüğüne şerh verilerek 6785 sayılı îmar Kanununun 
11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü edilen on yıllık sürenin beş yılı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
geçmiş sayılarak beş yıllık geçici ruhsat verilir. 

(Bunlardan kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların sadece kat ta
vanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için gerekli geçici inşaat izni verilir. Bunlar için beş yıllık geçici 
sürenin başlangıç tarihi ruhsat ve kullanma izninin verildiği tarihtir. 

d) Bölgeleme esaslarına uymayan, kullanılan tehlikeli madde depoları bu Kanunun yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde boşaltılarak, bölge koşullarına uygun bir aıpaca tahsis edildiği tak
dirde muhafazalarına karar verilir. Gerekli hallerde bir yıllık süre Bakanlar Kurulu Kararı ile beş yıla kadar 
uzatılabilir. 

Kullanılmaya hazır hale gelmiş veya inşa halindeki tehlikeli madde depolarına, bölge koşullarına uygun 
bir amaca tahsis edilmesi şartı ile ve durumuna göre, ruhsat ve kullanma izni veya inşaata devam izni verilir. 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssihha Kanununun 268-275 inci maddelerine aykırı şekilde gayri sıhhî mü
essese olarak inşa edilen ve işletme ruhsatı alınmanı »ş kullanılan yapılardan; genel sağlığa verdiği zararları 
önleyecek tertip ve tedbirler alınamayacak olanlar, bir yıl içinde boşaltılarak genel sağlığa zarar vermeyecek 
bir amaca tahsis edildiği takdirde muhafazalarına karar verilir. Gerekli görüldüğü hallerde bir yıllık süre Ba
kanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar uzatılabilir. 

f) Sahil şeridinde, toplumun yararlanmasına ayı ilan veya bu amaçla kullanıma uygun hale getirilebilen; 
kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılara ruhsat ve kullanma izni verilir. Kat tavan betonu dö
külmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların, sadece kat tavanı kaaptılmış bölümlerinin tamamlan
ması için, toplumun yararlanmasına ayrılan yapı olarak kullanılmak kaydıyla gerekli inşaat izni verilir. 

g) Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerlerdeki kamuya ait ve 
kamu tarafından yaptırılmış yapılarla 18 inci madde (m) ve (n) fıkralarına göre belirlenecek gençlik ve spor 
tesislerinin ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca belirle
necek sanayi tesislerinin muhafazasına karar verilir. 

Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; gerçek kişilere veya 
özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iskele, rıhtım ve dayanma duvarlarından; valilik veya belediyeler
ce muhafazasında millî ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılanların ve yukarıda belirle
nen sanayi tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara veya tesis sahiplerine 
kiraya verilir. 

h) 18 inci maddenin (c), (g), (m), (o) ve (r) fıkralarında belirtilen şartlara uygun hale getirilebilen yapılardan 
kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş olanlara durumlarına göre devamlı veya geçici ruhsat ve kul
lanma izni verilir. Aynı durumdaki kat tavan betona dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki 
yapıların sadece tavanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için durumlarına göre gerekli inşaat izni verilir. 

ı) 18 inci madde (f) fıkrasındaki esaslara göre askerî makamlardan muhafazasına izin alınan yapılara du
rumlarına göre ruhsat ve kullanma izni veya inşaata devam izni verilir. 
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Yapı sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde bu kanunda belirtilen tecavüzlü durumları veya 
aykırı kısımları giderilerek ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların, valilik veya belediyeler
ce tecavüz durumları veya aykırılıkları yıkılarak giderilir: 

İslah imar planı yapılan bölgelerdeki gecekondular 

MADDE 16. — Islah imar planı tasdik edilen bölgelerdeki gecekondular hakkında aşağıdaki uygulama
lar yapılır. 

a) Bu Kanun gereğince arsa veya konut tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşid olmayan 
çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya 
apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. 

Gecekondu önleme bölgelerinde, hak sahibi olmayanlar tarafından yapılan yapılar hakkında da bu madde
nin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. Ancak, daha önce arsa tahsis edilmiş olup, arsası işgal edilmiş olan ve ge
cekondu hak sahipliliği sıfatı devam eden kişilere de; 11 inci maddede öngörülen başvuru süresi içinde baş
vurmaları halinde, aynı bölgede veya diğer bir gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya 
hisse verilir, ödenmiş taksitleri yeni arsa bedelinden mahsup edilir. 

b) Belediye veya il özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa 
ve araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapı
larının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya 
hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekon
du ıslah veya önleme bölgelerinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek be
deli valilik veya belediyelerce, 6830 sayılı İstimlak Kanununda belirtilen usullere göre hesaplanır. 

Bu gibi yerlerde, fen ve sağlık yönünden kullanılabilir olduğu 19 uncu maddeye göre belirlenen ve mu
hafazasına karar verilen, bağımsız bölüm şeklinde veya müstakil halde birden fazla gecekondusu bulunanlara, 
bunlardan sadece dilediği biri tahsis edilir. Geriye kalanları, tahsis tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 
yapı sahibi tarafından, bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen hak sahipliği şartlarım taşıyan kişilere satılır. Bu 
süre içinde satış yapılmadığında; söz konusu yapılar vilayet veya belediyelerce, tabi oldukları mevzuata gö
re satışa çıkarılır. Bu suretle de bir yıl içinde ve en az üç defada satılamayan yapılar, imar 
ve İskân Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince en yüksek muhammen bedel üzerinden satın alınır ve 
775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı 
maddesi gereğince bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yapıların değerlendirilmesinde her yıl için 
% 2 yıpranma payı düşüldükten sonra cari Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre bulunan keşif değeri 
esas alınır. 

Satış bedelinden arsa ve yapıya ait paylar, taraflara ödenir ve satış gerçekleşip tapu verilinceye kadar arsa 
kullanım bedelinin tahsiline devam olunur. 

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde müstakil veya hisseli bir arsa veya bağımsız bölüme karşılık hisse 
tahsis edilen gecekondu hak sahiplerine; para cezaları ve arsa bedellerinin 22 nci maddeye göre ilk taksit
lerini ve bu maddede belirtilen kullanım bedellerini ödemeleri ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda öngö
rülen borçlanma mukavelesi ve kanunî ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydı ile valilik veya belediyelerin 
talebi üzerine tapuları verilir. Gecekondunun devri halinde borç muacceliyet kesbeder. 

c) Vakıflar İdaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek ki
şilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerindeki fen ve sağlık yönünden kullanılabilir oldu
ğu 19 uncu maddeye göre belirlenen ve tasdikli ıslah imar planıyla muhafazasına karar verilen gecekondu
ların sahipleri ile arsa ve arazi sahiplerinin anlaşmaları halinde tapuda devir işlemleri yapılır. 

Anlaşma sağlanamadığı takdirde; gecekondu sahiplerinin bir ay içinde mahkemeye başvurmaları ve mahke
mece tespit edilen gerçek bedeli millî bir bankaya yatırmaları gerekir. Bu bedelin, arsa ve arazi sahiplerince 
ihtirazî kayıt beyan edilmeksizin çekilmesi hallinde, bedele ve genel hükümlere göre mülkiyete ilişkin dava 
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hakkı düşer. Dava hakkı düştüğü veya açılmış davaların lehte sonuçlandırıldığının belgelenmesi halinde de, 
tapuda devir işlemleri yapılır. 

Vakıflar idaresi ile diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üze
rindeki muhafazasına karar verilen bağımsız bölüm şeklinde veya müstakil halde birden fazla gecekondusu 
bulunanlara sadece dilediği biri verilir. Geriye kalanlar taraflarca yapılan anlaşmaya göre ilgili idare veya ya
pı sahibi tarafından gecekondu hak sahiplerine satılır veya sattırılır. Bu satış sonunda arsa ve yapı payları 
taraflara ödenir. 

Satış işlemleri tamamlanıp tapu verilinceye kadar gecekondu sahiplerinden arsa ve arazi kullanım bedel
leri alınır. 

d) Bu Kanuna göre; sınırları tespit edilen gecekondu bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları so
nunda tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan veya yola veya imar yoluna veya sahil şeridinin kara yö
nündeki son hududuna veya karayolları istimlak sınırından itibaren onbeş metrelik sahaya tecavüz durumu 
giderilebilen gecekondulara bu Kanundaki esaslara göre tapusunu almak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. 

e) Belediye veya il özel idarelerine ait arsa ve araziler üzerinde sınırları tespit edilen gecekondu 
bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları sonucu beklenmeden valilik veya belediyelerce bulundukları yerde 
muhafazası sakıncalı görülen tamamı işyeri olan yapılar tebligat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tasfiye 
edilir. Tasfiye oluncaya kadar geçen süre için arsa kullanım bedeli alınır. Bulundukları yerde muhafazasında 
sakınca görülmeyen ve ıslah imar planları ile muhafazası mümkün ve tamamı işyeri olan yapılar, ilgili ida
rece geçici ruhsata bağlanır ve geçici ruhsat süresince kullanım bedeli alınır. 

Vakıflar idaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer* kamu tüzelkişilerine veya gerçek kişi
lere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerindeki bu gibi yapıların bulunduğu arsaların mül
kiyeti; tarafların anlaşması ile bedeli mukabilinde yapı sahiplerine devredilebilir. Arsa ve arazi sahibinin, ar
sa ve arazinin mülkiyetini devretmediği hallerde; taraftar arasında anlaşma ile tespit edilecek bir kullanım be
deli karşılığında ve sürede yapı sahiplerine arsa ve arazi kiraya verilebilir. Arsa veya arazinin satış veya kulla
nım bedelinin ve sürenin tespiti konusunda anlaşma olmadığı takdirde; bedel tespiti veya yapının akibetinin 
tayinli 'konuşlumda adlî mercilere başvurulur. 

f) Bu Kanun gereğince sınırları tespit edilen gecekondu bölgeleri dışında kalan gecekondulardan; hazi
ne, belediye, il özel idareleri ile Vakıflar idaresi veya diğer katma bütçeli dairelere veya kamu tüzelkişileri 
ile gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerinde olanlar; bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren azamî kırkiki ay içinde hak sahiplerine gecekondu önleme veya ıslah bölgelerinde bulunan 
arsa veya konutlar veya bu madde gereğince belediye veya il özel idaresi mülkiyetine geçen konutlar verilmek 
suretiyle tasfiye edilirler. 

Bunlardan şehir içinde, çevresindeki imar durumu ile uyum sağlayamayan gecekondular ile gerçek kişi
lere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerinde veya 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda veya Millî Savunma Bakanlığına tahsis olan 
veya tahsissiz olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanılan arsa ve araziler üzerinde olan ve haklarında yargı
dan alınmış yıkım kararları bulunan gecekondulara arsa tahsis edilerek, tasfiyede öncelik verilir. 

İslah imar planı yapılan hisseli arsa ve araziler üze rindeki yapılar 

MADDE 17. — Islah imar planları tasdik edilen alanlarda, bu alanları ıslah imar planına uygun hale ge
tirebilmek amacıyla; binalı veya binasız arsa ve arazileri maliklerin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle, yol 
fazlalıklarıyla ve hazine, belediye, il özel idareleri ile Vakıflar idaresi veya diğer katma bütçeli dairelere veya 
kamu tüzelkişileri veya gerçek kişilere veya özel 'hukuk tüzelkişilerine ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden 
parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları di
ğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli olarak vermeye, bunlar adına tapuya tescil ettirmeye ve tescil işlemi 
dışında kalanların hisselerini, bedeli peşin ödenmek şartı ile tapu sicilinden terkin ettirmeye, valilik veya bele
diyeler yetkilidir. 
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Üzerinde düzenleme yapılan arsa ve arazinin ihtilaflı olması veya ihtiyatî tedbirli veya takyitli olması uygu
lamayı durdurmaz. Kendilerine arsa veya yapı tefrik edilmeyenlerin hakkı bedele dönüşür. 

Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde, valilik veya 
belediyelerce 6785 sayılı imar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. Düzenleme ortaklık payı 
arsa olarak alınamayan hallerde bu payın karşılığını kendisine arsa verilen yapı sahipleri, 6830 sayılı İstimlak 
Kanununda belirtilen usullere göre belirlenecek gerçek bedel üzerinden valilik veya belediyelere öderler. 

Islah imar planı ile yapılan düzenleme sonunda hi sesine karşılık hiç veya yeteri kadar yeri kalmayanlarla 
yapısı muhafaza edilemeyeceklerin hisseleri ve yapı bedeli; hissesinden fazla arsa tahsis edilen yapı sahibi his-
sedarlarca, hisselerinin fazlalıkları oranında ödenir. Öd necek bu bedeller; valilik veya belediyelerce yukarıdaki 
gibi tespit ettirilir ve tahsil edilerek ilgililere ödenir. Tespit ve fiilî ödeme süresi arasında geçen süre için tecil 
faizi alınır. 

Yukarıdaki işlemleri tamamlayanlara; 22 nci maddeye göre ilk taksitlerini ödemeleri ve borçlanma mu
kavelesini yapmaları kaydıyla kanunî ipotek işlemleri tamamlanarak tapuları verilir. 

Bu Kanuna göre sınırları tespit edilen hisseli arsa ve arazilerde ıslah imar planı uygulamaları sonunda 
tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan veya yola veya imar yoluna veya sahil şeridinin kara yönündeki 
son hududuna veya karayolları istimlak sınırından itibaren onbeş metrelik alana tecavüz durumu giderilebi-
len, kullanılan veya kullanılmaya hazır yapılara tapusunu almak kaydıyla ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış olan inşa halindeki yapıların sadece kat tavanı 
kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için bu madde hükümleri uygulanarak inşaata devam izni verilir. Kat 
tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı kapatılmamış inşa halindeki yapıların bu bölümleri için, bu madde 
hükümleri uygulanmak ve ıslah imar planı şartları ysjrine getirilmek kaydıyla inşaata devam izni verilir. 

Yıkılacak olanlar 

MADDE 18. — Aşağıdaki durumlara uyan yapılara değerlendirme sonunda yıkım kararı verilir. 
a) Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilemeyen yapılar. 
b) Bu Kanunun 9 uncu madde esaslarına göre afete maruz bölge vasfı devam eden bölgelerde Bakanlar 

Kurulunca belirlenen program gereğince hak sahipleri afet evlerine nakledilen yapılar. 
c) Bir sulama projesinin uygulandığı sulama alanlarında; su kanallarını yıkma, kapatma veya tahrip et

me gibi sulamayı engelleyecek şekilde sulama tesislerine verdiği zararlar ilgili kuruluşların mal sahibine tebliğ 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde giderilmemiş yapılar. 

d) Tecavüzlü yapılarla gecekondulardan mülkiyete ilişkin dava haklarını kullanmayanlara veya dava hak
larını kullanmakla beraber lehte sonuçlandıramayanlara ait yapılar ve tasfiye işlemi uygulanan gecekondular. 

e) Her ölçekte imar planında konut, sanayi, ticaret, turizm alanları ile benzerleri için ayrılmış alanlara 
yapılan ve kullanım amacı verilen süreler için'de değiştirilemeyen tehlikeli madde depoları ile imar planında 
tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde tehlikeli madde depoları dışındaki ruhsatsız yapılar. 

f) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda 
veya Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmak
ta olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay 
içinde askerî makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar. 

g) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan «Turizm Alanlarında» ve «Tu
rizm Merkezlerinde» imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşası devam eden, ancak bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarında getirilmiş bulunan 
kararlara uygun hale getirilemeyen yapılar. 

h) Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek eski eserler ile bunların ko
ruma alanları ve S1T bölgelerinde koruma amaçlı imar planlarına veya Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunca kabul edilen geçici dönem yapılanma koşullarına uygun olmayan yapılar. 
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ı) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Sivil Havacılık Anlaşmasının 
14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih 
ve 7/16130 sayılı kararnameye göre Ulaştırma Bakanlığınca 1/1 000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirle
necek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahi bine yapılan tebliğden itibaren altı aylık süre içinde teb
liğ esaslarına uydurulmayan yapılar. 

j) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi yüzeysel su kaynaklarının 
mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bı
rakılan koruma alanı içerisindeki yapılar. 

k) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondularla 1 Ocak 1983 tarihinden sonra inşasına baş
lanan imar mevzuatına aykırı yapılar. 

1) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait yapılar. 
m) Sahil şeridinde; Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek genç

lik ve spor tesisleri ile köy yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayan kişilere ait alanlar 
dışında; toplumun yararlanmasına ayrılmayan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
bir yıl içinde toplumun yararlanmasına ayrılmış hale getirilmeyen yapılar. 

n) Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek gençlik ve spor tesis
leri hariç deniz içinde yapılmış ve hakkında kesinleşmiş yıkım kararı olan yapılar. 

o) Yüksek gerilim elektrik nakil hatlarına yürürlükteki mevzuatta belirtilen yatay ve düşey uzaklıklar 
içinde kalan ve masrafları yapı sahibi tarafından karşılanmak suretiyle bu durumu giderilemeyen yapılar. 

p) Kendi parselinde, anayapıya statik bakımdan bağlı olmadığı yapılacak tetkik sonunda belirlenen ilave 
yapılar. 

r) 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ay
kırı olarak kendi arsa ve arazisi üzerinde yapılan; karayolları kamulaştırma sınırına beş metreden daha yakın 
olan ve konut olarak kullanılan veya kamulaştırma smrına onbeş metreden daha yakın olan ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılardan; Karayolları Genel Müdürlüğünce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde tecavüz durumları 
giderilmeyen yapılar. 

s) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahaları ile demiryolu 
güzergâhları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün izni alınmadan yapılan yapılar. 

Değerlendirme sonucu haklarında yıkım kararı alınan yapılar, yıkım kararının 20 nci maddeye göre 
tebliğinden itibaren en geç altı ay içinde sahibi tarafından yıktırılır. Sahibi tarafından yıktırılmayan yapılarla 
16 ncı madde (c) fıkrasına göre tarafların anlaşamadığı hallerde arsa ve arazi sahibinin yıkılması için başvurdu
ğu yapılar valilik veya belediyelerce yıktırılır. Belediyelerin müracaatı üzerine en büyük mülkî amirlikçe 
yapılar boşaltılmak ve gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle yıkım işleri gerçekleştirilir. 

Ruhsat ve kullanma izni belgeleri 
MADDE 19. — Kullanılan ve kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapıların ruhsata veya kullanma 

iznine bağlanmasında 6785 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesindeki belgeler aranır. Bu belgeler yoksa 
tapu senedi veya tapu senedi yerine geçecek belgelerden biri ile mimarî proje ve bir fen adamı tarafından 
düzenlenmiş, yapının statik yeterliliğini belirleyen rapor ile yetinilir. Bu işlemler sonunda yapının ruhsata veya 
kullanma iznine bağlanması halinde, fennî ve malî sorumluluk; yapımcı, mal sahibi, belgeleri veya raporlan 
hazırlayan fen adamlarına aittir. 

Gecekondularla hisseli arsa ve araziler üzerinde yapılan yapılar ile bitmiş, kullanılan veya kullanılmaya 
hazır diğer yapılarda; yapı, bağımsız bölüm olarak iskânı mümkün olan bodrum veya zemin katı dahil iki 
katı geçmemek ve sorumluluğu mal sahibine ait olmak kaydıyla bu Kanun gereğince yapılan tespit sırasında
ki inceleme ve tutulan zabıtla yetinilir. Bu yapıların sahipleri arzu ettikleri takdirde yukarıda birinci fıkra
da belirtildiği şekilde mimarî proje ve bir fen adamı tarafından düzenlenmiş yapının statik yeterliliğini be
lirleyen raporu hazırlatarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir. 
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Yapı, bağımsız bölüm olarak iskânı mümkün olan bodrum veya zemin katı dahil iki katı geçtiği takdirde yu
karıdaki fıkra esaslarına göre hareket edilir. 

BEŞİNCİ BOLÜM 

Duyuru İşlemleri 

MADDE 20. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme sonuçlan, değerlen
dirilmenin tamamlanmasından itibaren engeç on beş gün içinde bir ay müddetle umumî mahal
lere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya köy muhtarlıklarına verilir. Ayrıca 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın; güvenlik kuvvetleri aracılığı ile de mal sahibine veya yapıyı yapana 
veya fennî mesullerine tebliğ edilir. Güvenlik Kuvvetlerince yapılacak tebligat onbeş gün içinde tamamlanır. 
Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yap mahallinde gönülebilecek bir yere onbeş gün 
müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir. Böylece defcerlendkme sonuçları ilgililere tebliğ edil
miş sayılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Harçlar ve Para Cezalan 

Harçlar, para cezaları, arsa bedelleri, yıkım masrafları ve tazminatlar 

MADDE 21. — Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışında bu Kanun gereğince yapılacak değer
lendirme sonunda imar mevzuatına aykırı yapılardan muhafazasına veya ıslah edilerek muhafazasına karar 
verilen yapılara daimî veya geçici ruhsat ve kullanma izni verilebilmesi için; durumlarına göre ruhsat harcı, 
para cezası ve arsa bedelleri alınır. Ayrıca gerekli hallerde bu Kanunda belirtilen yıkım masrafları ile katılma 
ve düzenleme ortaklık payı tahsil edilir ve yapının sebep olduğu zarar tazmin ettirilir. 

a) Harçlar : 
İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde; 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre beş kat ruhsat harcı ile imarla ilgili diğer harçlar, belediye ve müca
vir alan sınırları dışında, söz konusu harçların yarısı alınır. 

b) Para cezası : 
Yapılarda tespit edilen imar mevzuatına aykırılıkların şekline ve derecesine bağlı olarak bu maddenin (a) 

fıkrasında belirtilen harçlar dışında bu Kanuna ekli cetvelde yer alan katsayı ve açıklamalara göre ayrıca 
para cezası alınır. 

c) Arsa bedelleri : 
Bu Kanuna göre tapu verilecek gecekondu sahiplerinden ilgili maddelerde belirtilen esaslar gereğince tes

pit edilen miktarlarda alınır. 
d) Yıkım masrafları: 
15 ve 18 inci maddelere göre valilik ve belediyelerce yapılan yıkım masrafları yapı sahiplerinden % 20 

fazlası ile alınır. 
e) Zarar tazmini : 
18 inci madde (c) fıkrasına göre su kanallan yıkma, kapatma veya tahrip etme gibi sulamayı engelle

yecek şekilde sulama tesislerine zarar veren yapıların sahiplerinden, verilen zararların bedeli % 20 fazlası 
ile alınır. 

f) Katılma ve düzenleme ortaklık payları : 
Islah imar planı uygulamaları gereği bu Kanımda belirtilen esaslara görns tespit edilen miktarlarda alınır. 
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Tahakkuk ve tahsil 

MADDE 22. — Harçlar ve para cezaları; sözkonusu yapının tümü ruhsatsız ise tüm maliklerin hisse
leri oranında, ruhsatlı olup da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde ise; ruh
sat ve eklerine aykırı olarak kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri adına kazanılan alan miktarı 
kadar tahakkuk ettirilir. 

Başvuru süresinde başvurusu yapılmayan veya başvuru masrafları yatırılmayan yapılardan tespit edilen
ler için bu Kanunda belirtilen başvuru masrafı, ruhsat harcı ve para cezası bir kat fazla tahakkuk ettirilir. 

Değerlendirme sonunda tahakkuk ettirilecek tüm harçlar ve para cezalarının sözkonusu yapının yapım
cısı (müteahhidi) veya birden fazla yapımcı sözkonusu ise tüm yapımcılardan alınması esastır. Sözkonusu ya
pının veya müstakil bölümlerinin devri yapılmışsa harçlar ve para cezaları maliklerden alınır. Alınan harç ve 
para cezaları için malikler, yapımcılara rûcu edebilirler. Malikler ve yapımcılar arasındaki bu davalar öncelik
le sonuçlandırılır. Malikler ve yapımcılar arasında arsa payı üzerinden yapının bağımsız bölümleri için ortak
lık tesis edilmiş ise, harç ve para cezaları bu arsa payları oranında dağıtılır. 

Bu Kanun kapsamına giren yapıları satış vaadi ve benzeri şekilde devir alan kişiler ödedikleri ve ödeye
cekleri harç ve para cezalarını, yapımcılarına veya mal sahiplerine olan borçlarından mahsup edebilirler. 

Tahakkuk ettirilenlerden; önce harçlar, sonra arsa bedeli ve para cezası ödenir. 
Harçların ilk taksidi, değerlendirme sonuçlarının tebliğini takibeden ayın sonuna kadar ödenmek şartıy

la dörder aylık devrelerde ve eşit taksitlerle bir yıl içerisinde ödenir. Ancak, taksit miktarı 1.000 liradan 
aşağı olamaz. Harçların tamamen ödenmesini müteakip, arsa bedeli ve para cezası dörder aylık devrelerde 
ve eşit taksitlerde 1989 yılı sonuna kadar ödenir. 

21 nci maddenin (d) ve (e) fıkralarına göre tahakkuk et :irilen yıkım masrafları ve tazminatlar tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde defaten tahsil edilir. 

Başvuru masrafları, harçlar, para cezaları, arsa be lelleri, yıkım masrafları, tazminatlar ve katılma ve 
düzenleme ortaklık payları karşılığı bedelleri bu Ka i unda belirtilen esaslara göre ödemeyenler hakkında; 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Hukuki nedenler
le 1 Ocak 1990 tarihine kadar tahakkuk ve tahsili yapılamamış olanlar, Kamu Konut Fonuna yatırılmak 
üzere defaten tahsil edilir. 

Tahakkuk ve tahsilata ilişkin diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
Muaflıklar 

MADDE 23. — Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılardan 6785 sayılı îmar Kanunu
nun 20 nci maddesine göre ceza tahakkuk ettirilmez ve tahakkuk ettirilmiş olan cezalar terkin edilir. 

Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait olup 12 Eylül 1980 
tarihinden önce inşaatına başlanmış yapılardan sadece normal ruhsat harcı, 12 Eylül 1980 ile 1 Ocak 1983 
tarihi arasında inşaatına başlanmış yapılardan beş kat ruhsat harcı alınır. Bu kuruluşlara ait olan ve 1 Ocak 
1983 tarihinden önce inşaatına başlanmış yapılardan para cezası alınmaz. 

6785 sayılı îmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar ile anı
lan Kanunun EK-8 inci maddesi kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılara 
bu Kanunda belirtilen ruhsat harcı ve para cezaları tahakkuk ettirilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fon Hükümleri 

MADDE 24. — Bu kanunda belirtilen para cezaları ile hazine, belediye veya il özel idarelerine ait ar
sa ve araziler üzerinde gecekondu sahiplerinden alınacak arsa bedelleri ile hisseli arsa ve araziler üzerin
deki yapı sahiplerinden 17 nci madde gereğince alınacak düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller ve mü
cavir alan sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde olan yapılardan 21 inci madde (a) fıkrasına göre alınacak harç-
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lar belediye veya il özel idareleri adına Emlak Kredi Bankasında, bulunmadığı yerlerde diğer bir devlet banka
sında açılan imar fonu hesabına yatırılır. Bu fona yatırılan paralar için vadesiz faiz uygulanır. 

Bu fonda toplanan bedeller; valilik veya belediyelerce öncelikle bu kanunun uygulamasında ihtiyaç du
yulacak geçici teknik personelin karşılanmasına ve gecekondu bölgelerinin bir program dahilinde alt yapı hiz
metlerinin yapılmasına ve ıslah imar planlarının uygulan masına ait kamulaştırmalara ve bir başka yere nakle
dilecek gecekonduların nakledilmelerine veya ıslah edileceklerin onarılmalarına ve arsa sağlanmasına ve bu 
kanunun uygulanmasına ilişkin kadastro, harita ye plan gibi hizmetlerin yapılmasına veya yaptırılmasına ve 
uygulamasına yönelik amaçlarla kullanılır. 

Fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanununa tabi değildir. 

Fonun denetimi, ilgisine göre belediye ve il özel idarelerinin denetim usullerine göre yapılır. 
Engeç 31 Aralık 1990 tarihinde imar fonu tasfiye edilerek fon bakiyeleri 2487 sayılı Toplu Konut Ka

nunu gereğince kurulan Kamu Konut Fonuna aktarılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yetki Hükümleri 

Bakanlar Kurulunun yetkisi 

MADDE 25. — Bu IKanun hükümlerinin belirlenen sürelerde uygulanması ile ilgili olarak; hizmetlerin 
kurumlar arasında koordinasyonunun sağlanması ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunların bu Kanun 
ve imar mevzuatı hükümleri esaslarına göre çözümlenmesi için düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. N 

Teknik eleman, araç ve gereç ihtiyacının karşılanması 

MADDE 26. — Valiler; bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hizmetlerde kullanılmak üzere; bakanlıkla
ra bağlı bölge kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarının görevlerinin büyük ölçüde aksatılmaması kaydı ile 
mevcut imkânlarını amlan hizmetlere sevketmek ve yıkım işlerinde bu kuruluşların makine parklarındaki araç 
ve gereçleri kullanmakla yetkilidirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Devam eden hukukî ve idarî işlemler hakkındaki hükümler 

MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili başlamış hukukî ve idarî işlemler hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanun kapsamına giren yapılar için valilik veya belediyelere başvurulduğu ve bu idarelerce ya da il
gililerce durum bildirildiği takdirde, evvelce idarî yargı mercilerine açılmış ve henüz kesin karara bağlanma
mış davalar konusuz kalmış sayılır. Bu davalar nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez. 

îmar mevzuatına aykırı ve bu kanun kapsamına giren yapılardan; 2 Haziran 1981 tarihinden sonra 
yapılan gecekondular ile 1 Ocak 1983 tarihinden sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar ha
riç haklarında idarî ve yargı mercilerince yıkım kararı alınmış olanların yıkım işlemleri bu kanunda belirti
len tespit ve değerlendirme sonucuna göre yerine getirilir. Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arsa 
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ve arazileri üzerine yapılmış gecekondular ile imar mevzuatına aykırı yapıların yıktırılmalanna ilişkin olarak 
alınmış ve kesinleşmiş yargı kararlarının yerine getirilmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl geciktirilir. Bu süre içinde zaman aşımı işlemez. Arsa ve arazi sahiplerinin kullanım bedeli isteme ve di
ğer hakları saklıdır. 

Afete maruz bölgelerin yeniden değerlendirilmesi sonunda yapılacak uygulamalar 

MADDE 28. — Afete maruz bölge vasfından tamamen veya kısmen çıkarılması uygun görülen yerlerde, 
yapılan bir program dahilinde beş yıl içinde gerekli tertip ve tedbirler alınırken, bu tertip ve tedbirler dola
yısıyla yapılacak harcamalar için, daha önce tespit edilmiş hak sahipleri hariç diğer yapı sahiplerinden 1/3'ü 
geçmeyecek oranda ve beş yıllık süre içinde yıllık eşit taksitlerle tahsil edilerek afetler fonuna yatırılmak 
üzere katılma payı alınır. Keza bu bölgelerde hak sahipleri için yapılmış ancak bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte hak sahiplerince iskân edilmemiş konutların îmar ve iskân Bakanlığınca tahsis işlemleri iptal edi
lerek başka hak sahibi afetzedelere tahsis edilir veya 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde değerlendirilir. 

Afete maruz bölge vasfı devam eden bölgeler içinde kalan yapılar, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına göre, Bakanlar Kurulu
nun belirleyeceği bir program uyarınca nakledilir. Bu uygulama sırasında daha önce belirlenmiş olan hak sa
hipliği listeleri iptal edilerek, olmuş veya muhtemel afet dolayısıyla afete maruz her konut için sadece bir hak 
sahipliği kabul edilir ve bir konut verilir. 

Kat mülkiyeti tesisi 
MADDE 29. — Bu Kanunun uygulanmasına ve bir defaya mahsus olmak üzere, 19 uncu mad

dede belirtilen yapıya ait belgelere dayanılarak birden fazla kat malikine ait yapı üzerinde, kat malik
lerinin talebi ile kat mülkiyeti kurulabilir. Kat maliklerinin talebinin sağlanamaması halinde, kat maliklerin
den birinin talebi üzerine valilik veya belediyeler mevcut belgelere dayanarak kat mülkiyeti tesisini isteyebilir. 

Kat mülkiyetinin bu kanun gereğince tesis edildiği ve fennî ve malî sorumluluğunun yapımcı, kat mali
ki, belgeleri ve raporları hazırlayan fen adamlarına ait olduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine işaret edi
lir, 

Bu yapının mülkiyeti 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen şartlara uygun hale getirildiğinde, 
tapu kütüğüne verilen yukarıdaki meşruhat kaldırılır. 

Sulama projelerine verilen zararın önlenmesi 

MADDE 30. — Bir sulama projesinin uygulandığı sulama alanlarında bulunan ve kullanılışları sebebiyle; 
sulama suyunu, kirleterek kullanılamaz hale getiren yapılar mühürlenerek, bu zararlar giderilinceye kadar iç
lerindeki faaliyet durdurulur. 

Uygulamaların örnek teşkil etmemesi 
MADDE 31. — Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma iznine ilişkin işlemler bir defaya mahsus ol

mak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil edemez. Bu Kanuna göre ruh
sat ve kullanma izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapıla
cak yapılar icJn vürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını geliştiren 
imar planlan uygulanır. Bu husus ve bu Kanuna göre tapu verildiği tapu siciline işlenir. 

tmar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 32. — 6785 sayılı, tmar Kanununun Ek^9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ek Madde 9. ••— Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler 

(örfü belde - paftos) tamamen müntafi ve münhedim olarak varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakıl
maksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar-
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Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin haklan bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1 /5'dir. 
Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince, gedik sahibinin müracaatı halinde zemin 

hakkı sahibi adına emaneten millî bir bankaya yatırtınlır. Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı sahi
bi lehine kanunî ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin % 25'i peşin, bakiyesi, en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu bede
le bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin miktar ve taksitler 25 000 TL. dan az olamaz. 

Bu işlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. 
Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hü

kümlere tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Uygulanmayacak hükümler ve yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 33. — IBu Kanunun uygulanmasında; bü Kanun hükümlerine aykırı düşen diğer kanunların il
gili hükümleri uygulanmaz. 

11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır, 

Yönetmelik 

MADDE 34. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde toplumun yararlanmasına 
ayrılan yapıların kullanılma amaçları ile bu amaçların denetim usul ve esaslarının ve toplumun yararlanma
sına ayrılan yapıları amacı dışında kullanan yapı sahiplerine Geçici Madde 4 (b) fıkrasında belirtilen para 
cezalarının verilmesine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik imar ve iskân Bakanlığı ile Kültür ve Tu
rizm Bakanlığınca müşterek hazırlanır ve yürürlüğe konulur. 

Ayrıca aşağıda belirtilen yönetmelikler Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde; 
imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur ve mevcut yönetmeliklerde gerekli değişiklik
ler yapılır. 

a) 24 üncü maddeye göre tesis edilecek fonların harcama esas ve ilkelerini düzenleyen yönetmelik, 
b) Bu Kanun gereğince yapılacak uygulamaların vilayet, belediye ve imar ve iskân Bakanlığınca izlen

mesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik, 
c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen ruhsat harcı ile imarla ilgili diğer harçların bele

diye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerin bağlı olduğu il veya ilçe merkez belediyelerinde uygula-
nan tarifenin yarısı oranında alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik. 

d) Bu Kanunda belirtilen tahakkuk ve tahsilata ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik, 
e) Bu Kanunun uygulanması için gerekli görülen diğer yönetmelikler. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlar Kurulunun; 29 Ocak 1983 tarih ve 17943 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanan 83/5760 sayılı İstanbul Boğazının iki yakası ile ilgili imar karan hükümleri, istanbul Boğazı için 
özel kanun yürürlüğe girinceye kadar uygulanır. 

GEÇlCt MADDE 2. — imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda; 1 Ocak 
1983 tarihinden önce yapılan ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve valilik ve belediyelerce tespit 
edilen yerlerde yapının dış görünümünü bozmayan; yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı ele
manlarını etkilemeyen değişiklikler sahibinin, durumu belirten iki nüsha dilekçeyle başvurusu üzerine kanun
da öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılır. Dilekçe yapının dosyasına konur, 
örneği alındığı onaylanarak başvuruyu yapana geri verilir. Bu amaçla yapılacak başvuru süresi bir yıldır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 535) 



— 38 — 

(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Valilik veya belediyelerin gerekli görülen hallerde yapacakları uygunluk denetimi sonucuna göre kanu
nun diğer maddeleri uyarınca işlem tesis etme yetkileri saklıdır. 

Bu dilekçelere sadece 2.000,— TL. başvuru masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni 
alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dışındadır. 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar. 
b) 6785 sayılı İmar Kanununun EK Madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihin

den önce yapılmış yapılar. 
c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen köy yerleşik alanlarındaki yapılar ile Türk Silahlı Kuvvet

lerine ait harekât eğitim ve savunma amaçlı yapılar. 
d) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında, Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ve İmar ve İs

kân Bakanlığınca belirlenecek yerleşme yerleri dışında ki yapılar. 
Ancak, (a) ve (b) fıkralarındaki yapılarda söz konusu tarihlerden sonra yapılan değişiklikler hakkında bu 

Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6785 sayılı İmar Kanununda bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ; , 

a) Yapılacak gecekondular ile ruhsatsız yapılar, taşınmaz malın bulunduğu yerin belediye başkanı veya 
en büyük mülkî amiri tarafından yıktırılır. İtiraz veya dava açılması yıkım kararının uygulanmasını durdur
maz. 

Yıkım masrafları % 20 fazlası ile yapımcı ve mal sahibinden tahsil edilir. 
b) Yapılacak gecekondular ile başkasının mülküne tecavüzlü imar mevzuatına aykırı yapılar (a) fıkrasına 

göre yıktırılmakla beraber yapı sahipleri, fennî mesuller ve müteahhitleri 100.000,— liradan 500.000,— liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde yapı sahipleri altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra uyarınca yıktırılan yapıların enkazına ilgili idarelerce elkonu-
lur. Enkazın kullanılabilecek olanları irat kaydedilir. 

c) İmar mevzuatına aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler ve görevini kötüye kullananlar 
ile bu Kanuna göre yapılacak değerlendirmeleri etkileyecek biçimde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya 
belge düzenleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanun 1 Nisan 1983 tarihinde yürürlüğe çireı. 

Yürütme 

MADDE 36. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PARA CEZASINA ESAS KATSAYILAR CETVELİ 
(21 

O 
j YAPI TÜRLERİ 

AYKIRILIKLAR 

A B G 
İmar planı İmar planı İmar planı olan ve olmayan yer-

olan yerler- olmayan yer- lerde iskân dışı şartların uygu-
deki yapılar lerdeki yapılar landığı alanlardaki yapılar 

D 

Gecekondular 

Hisseli arsa ve 
araziler üzerin

deki yapılar 

I. ALAN KAZANMA AYKIRILIKLARI (*) 

1. Kendi parselinde, kat nizamı ve taban alanı 
(komşu mesafeler, ön cephe hattı, imar yolu, 
bina derinliği) esaslarına aykırılık 

1/4 1/2 

2w Kendi parselinde kamu hizmet ve 
ayrılmış alanlara tecavüz 

3. Komşu parsele kısmî tecavüz 

4. Başkasının parseline tam tecavüz 

tesisleri için 
1 

1 1/2 

2 

— 

1 1/2 

2 

— 

1 1/2 

2 

— 

— 

1 

— 

1 

— 

Uygula 
Konutl 

a. 
C, = ( 

İşyerle 
a. 

C ( = ( 

5. Hisseli arazi kullanım şartlarına aykırılık 

II. DİĞER İMAR MEVZUATINA AYKIRILIKLAR 

1. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykın yapı 
inşa etmek 1/2 1/2 1/4 1/2 

2. 

3. 

4. 

5. 

Konut veya turizm alanında sanayi tesisleri ve 
tehlikeli madde depolan inşa ederek bölgeleme 
esaslarına aykırılık 

Bölgeleme esaslarına diğer aykırılıklar 

Turizm alan ve merkezlerinde imar planlarına 
aykırılık 

Sahil şeridi yapılanma şartlarına aykırılık 

1/2 

1/2 

1/2 

1 

— 

— 

1 

1/2 

— 

1 

— 

— 

— • 

— ( 

— 

( 
— 

1 

Uygula 

Konutl 

C2 = n.y 

İşyerle 

C2 = n.y 

A Ç I K L A M A L A R 

Önce, cetvelin dikey sıralarındaki (A, B, C, D, E) tanımlara göre yapı türü tespit edilir. Sonra, cetvelin yatay sıralarındaki tanımlara göre yapımn imar mevzua 
işaretlenir. Bu suretle işaretlenen aykırılıkların dikey sıra içindeki I inci 'Bölümde veya II nci Bölümde katsayılar (K15 K2) ayn ayrı bulunur. Bundan sonra her Bölümdeki 
mı bulunur ve o bölümlerdeki işlem yapılır. Para cezası yapının durumuna göre; I inci ve II nci Bölümlerde formüllerle bulunan cezaların toplamıdır. 

C : Ödenecek para cezasıdır ( C = Cx + C2) 
Kx : I inci Bölümdeki katsayılar toplamı; K2 = II nci Bölümdeki katsayılar toplamıdır. 

a : Parsel alanıdır, (m2) 
b : Maliye Bakanlığınca Emlak Vergisine esas olmak üzere tespit ve ilan edilen «asgarî arsa m2 birim değeri» veya bu değerin ilan edilmediği yerlerde, Em 

nununa istinaden belirlenmiş rayiç bedelin m2 başına isabet eden değeridir. 
n : Yapımn türü, sınıfı ve kullanıma şekline göre Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen «bina m2 normal inşaat maliyeti» dir. 
s : Yapının «yapı inşaat alam» dır. (m2) 
y : imar mevzuatına aykın olarak inşa edilen veya kullanılan yapı inşaat alanıdır, (m2) 

y : Toplam parsel ' değerinin yapının imar mevzuatına aykın bölümüne isabet eden kısmıdır. 
s 
n. y : Yapının imar mevzuatına aykın bölümünün inşaat değeridir. 

( *) Sahil şeridinde imar mevzuatına aykırı yapılar için; Cetvelin I inci Bölümündeki her aykırılık katsayısına 1/2 eklenerek hesap edilir. 
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