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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

17 Kasım 1983 Perşembe 

öülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 
(21/65) (S. Sayısı :' 729 ve 729'a 1 inci Ek) üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 2218 Sayılı 
Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında (2/169) (S. Sayısı : 734) 

Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisi
ne Dair (2/168) (S. Sayısı : 732) 

4.2.1983 Tarih ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair (2/167) (S. Sa
yısı : 730), 

Kanun teklifleri ile, 
17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı da (1/622) (S. Sayısı : 727); 

Kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
1'6.30'da son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

•> • •« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.50 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 186 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Boğaziçi Kanunu Tasarısı ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu (1/644) (S. 
Sayısı : 728) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında, Boğaziçi Kanunu 
Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 728 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il

gililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 

(1) 728 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

(Söz almak isteyn var mı? 
Buyurun. 
TUÖGENERAL CUMHUR EVCİL (fhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, son 
yıllarda ülkenin hızlı büyümesi ve denetim altına 
alınamayan göçler ve toplum sorunları; düzensiz şe
hirleşme, gecekonduların yaygınlaşması ve imar mev
zuatına aykırı yapılaşma gibi problemlere neden ol
muştur. 

İstanbul, tarihî ve doğal güzellikleri, müstesna 
konumu ve jeopolitik yeri açısından Türk Milletinin 
sanat, kültürel ve tarihinin adeta simgesi durumun
da önemli bir tarih mirası olmasına rağmen, bu prob
lemlerin en yoğun olduğu kentlerden biridir. 

Yüksek malumları, 2805 sayılı Kanun kapsamına 
Boğaziçi alanı bu nedenlerle alınmamış, aynı kanun-
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da Boğaziçi alanının imar düzeni için ayrı bir kanun 
çıkarılması belirlenmiş bulunmaktadır. 

Şimdi yüksek onaya sunulacak kanun tasarısı, 
Boğaziçiriin tarihî ve doğal güzelliklerinin yaşatılma
sı için alınacak tedbirleri düzenlemekte ve 2805 sa
yılı Kanunla getirilen esasların bu bölgede nasıl uy
gulanacağını belirlemektedir. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yök. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Boğaziçi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İstanbul Bo

ğaziçi alanının kültürel ve tarihî değerlerini ve do
ğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak 
ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu 
artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak 
imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

2 nçi maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
•MADDE 2. — Bu Kanunda kullanılan bazı te

rimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
a) 'Boğaziçi Alanı : Sınırlan ve koordinatları bu 

Kanuna ekli krokide gösterilen ve 22.7.1983 onay 
tarihli nazım planda gösterilen alandır. 

(Boğaziçi alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, 
öngörünüm bölgesinden, geri görünüm bölgesinden 
ve etkilenme bölgelerinden oluşur. 

b) Boğaziçi sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çiz
gisi ile 22.7.1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planın
da gösterilen hat arasında kalan bölgedir. 

c) öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine 
'bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli 1/1000 ölçekli imar 
uygulama planında gösterilen bölgedir. 
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d) Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesi
ne bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli 1/5000 ölçekli na
zım planında gösterilen coğrafî bölgedir. 

e) Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görü
nüm bölgeleri dışında 22.7.1983 tarihlî ve 1/5000 öl
çekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şe
ridi, öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etki
lenen 'bölgedir. 

BAŞKAN — O eski kroki bu mu? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o kro
kinin aslını getirterek fotokopi yaptırdık; ancak uy
gun çıkmadı, o nedenle şimdi sıra sayısında sunulan 
kroki, kroki olarak konulacak ve aslı nazım imar 
planında olacaktır. 

BAŞKAN — Bu kroki, geçen, gün gördüğümüz 
kroki. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım; 
İstanbul'dan aslını getirttik ve fotokopi çektirdik, fa
kat yeteri kadar iyi çıkmadı. 

BAŞKAN — Bu krokiden bir şey anlaşılmıyor, 
nokta nokta var, başka bir şey yok bunda. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanu
na bu şekilde kroki konacak. 

BAŞKAN — Renkîi olarak mı? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Siyah - beyaz olacak; ancak al
tına, «22.7.1983 onay tarihli-ve 1/5000 ölçekli Bo
ğaziçi nazım planına göre çizilmiş krokidir. Uygula
ma anılan plana göre yapılacaktır» şeklinde şerh ko
nacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin (a) 'bendinde Bo
ğaziçi alanının iki kere tarifi yapılıyor, (a) Fıkrası
nın birinci bendinde, «Boğaziçi Alanı: Sınırları ve. 
koordinatları bu Kanuna ekli krokide gösterilen ve 
22.7.1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alan
dır» denildikten sonra ikinci bende ne gerek var? 

^Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridin
den, öngörünüm bölgesinden, geri görünüm bölge
sinden ve etkileme bölgelerinden oluşan ve sınırlan 
ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide işaretli ve 
22.7.1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alan
dır» denilse daha uygun olurdu. 

Tasarıda iki defa tarif edilmiş oluyor, önceden, 
tariftir diyede bunun üzerinde hiç durmamıştık. 
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(a) fıkrasını bu şekilde değiştirilmiş olarak oku
tuyorum : 

«a) Boğaziçi alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeri
dinden, öngörünüm bölgesinden, geri görünüm böl
gesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınır
ları ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide işaret
li ve 22.7.1983 onay tarihli nazım planda gösterilen 
alandır.» 

BAŞKAN — Bundan evvelki şeklinde iki defa 
tarif edilmiş gibi oluyordu, şimdi daha iyi oldu. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

2 nci maddeyi (a) fıkrasındaki bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar, Orman Alanları, Yeşil Sahalar 

Genel esaslar 
MADDE 3. — Boğaziçi alanının korunması ve 

ıgeliş'tirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasın
da aşağıdaki hususlar esas alınır. 

a) Boğaziçi alanında yeralan kültürel ve tarihî 
değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve do
ğal yapı korunur. 

'b) Boğaziçi alanı bu Kanunun amaçlarına uy
gun olarak ve doğal ve tarihî çevreye uyumu göze
tilerek güzelleştirilir ve geliştirilir. 

c) Boğaziçi alanında tarihî ve millî kültürümüze 
dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire 
yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının 
sürdürülmesi teşvik edilir. 

d) Boğaziçi alanındaki kültür ve tabiat varlık
larının onarımına öncelik verilir. 

e) Boğaziçi alanındaki yapılar bu Kanun hü
kümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, 
aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır. 

f) Boğaziçi alanında nüfus ve yapı yoğunluğunu 
artırıcı nitelikte yapı yapılamaz. 

g) 'Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörü
nüm bölgesinde konut yapılamaz, tevhit ve ifraz iş
lemleri yapılmasına izin verilemez. 

ıh) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesin
de turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara 
toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu 
husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanması
na ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz. 

ı) 'Boğaziçi alanında kıyılar ancak kamu yara
rına kullanılır. 

j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun ya
rarlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri imar 
planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir. 

k) 'Boğaziçi alanında kıyıda ve sahil şeridinde 
'boş alanlar veya boşaltılacak sahalar «j» fıkrasındaki 
esaslara göre değerlendirilir. 

1) Boğaziçi alanında kömür ve akaryakıt depo
ları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz. 

m) Boğaziçi su yolunda hurda gemi ve benzerî 
araçlar bırakılamaz. 

n) Boğaziçi alanında imar planlarında parseller 
için belirlenen kullanım kararları tapu sicillerine iş
lenir. 

o) Boğaziçi alanında kamu hizmet ve tesislerine 
ayrılan alanlarda geçici inşaat müsaadesi verilmez. 
Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etki
lenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrı
lan alanlarda 40 m2,yi geçemeyen bekçi kulübesi, 
büfe, çay ocağı gibi yapılara imar uygulama prog
ramı uygulanana kadar Boğaziçi imar idare heyetin
ce müsaade edilir. 

BAŞKAN — Boğaziçi Alanı, 2 nci maddedeki 
tarife göre, 'bu krokide gösterilen öngörünüm bölge
sinin gerisindeki yerleri de ihtiva ediyor, değil mi? 

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

BAŞKAN — O gün konuştuğumuz sırt hattının 
şurası dahil, burada ki öngörünüm bölgesi olduğu 
gibi ve bunun arkasındaki yerler de var. Kaç kilo
metredir kıyıdan itibaren? Ta'biî bunun az yeri var, 
çok yeri var. Bunu görüştünüz mü? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Üç kilometre civarındadır. 

BAŞKAN — Üç kilometre, dört kilometre. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bazen daha fazla da olabilir. 

İBAŞKAN — Şimdi (e) fıkrasını okuyorum : 
«e) Boğaziçi alanındaki yapılar bu Kanun hü

kümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, 
aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.» 

Halbuki biz evvelki konuştuğumuzda bu yıkma
yı durdurmuştuk. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu hü
küm bundan sonra yapılacak yapılar içindir. Bun
dan öncekiler için, geçici maddelerde ayrı hükümler 
getirilecek efendim. 
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BAŞKAN — Bundan sonra bu Kanuna aykırı 
olarak yapılacak yapılar yıktırılacak?.. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bu maddeler bundan sonra yü
rürlüğe girecek, yürürlük maddesinde de belirtiyo
ruz. 

BAŞKAN — (f) fıkrasındaki, «Boğaziçi alanın
da nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapı 
yapılamaz» hükmünden kastımız nedir? Yani yük
sek katlı binalar mı yapılamayacak? v 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
plan yapımının ilkesidir, hem yükseklik, hem de yo
ğunluk bakımından. 

BAŞKAN — Plan var zaten. Yoksa plan yapıl
madı mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Tekrar bir daha plan yapılır
ken (bu planlar ileride de yapılabilir, bunlar boğaziçi 
alanlarının yapımında dikkate alınacak hususlar), 
nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı şekilde yapılmaya
cak; bu planlar tadil edilirken de nüfus ve yapı yo
ğunluğunu artıracak şekilde tadil edilmeyecek. O 
anlamda ileriye dönük olarak hüküm getirildi efen
dim. 

BAŞKAN — Bir kere de Bakanlık temsilcisini 
dinleyelim. 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu konuyu şöyle arz etmek istiyorum: 

Bu plan yapıldı ve şimdi belirlendiği gibi uygu
lamaya konacak. Yalnız, belki ileride plan değişik
liğiyle bütün İstanbul'a hatta Türkiye'ye hitap ede
cek büyük üniversiteler, hastaneler gibi, nüfus yoğun
luğunu etrafına toplayacak tesisler yapılmasın diye 
almıştık. Arzım budur. 

BAŞKAN — öyleyse otel de yaptırmazlar. 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Otel müsaadesi var, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır; birisi çıkar, «Burada böyle 
bir madde var» der. 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, o turizmle ilgili olduğu için teşvik ediliyor. 

BAŞKAN — «Bin yataklı otel yaptırıyorsunuz 
siz buraya, nüfus yoğunluğunu artıracak, bir sürü 
insan gelecek; binaenaleyh yapamazsınız» derler. 

Böyle her tarafa çekilebilir bir madde bu. j 

| İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM-
| SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu turizm ve 
:- otellerle ilgili başka bir madde var. 

BAŞKAN — O zaman bu hüküm ona aykırı olur. 
Orada müsaadeyi veriyorsak, bu (f) fıkrası aykırı 
olur-, 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten 
planlar yapılmış ve tasdik edilmiş. O planlarda ne 
yapılacağı belli ve o bu planın ilkesi. Planda, Sayın 
Müsteşar Yardımcısının belirttiği gibi, bu ilkeye gö
re hareekt edilmiş. Bundan sonra plan değişikliği ya
pılacaksa, planlarda tadilatlar yapılacaksa, bu ilke 
tabiî planda kalacak. Kanunda kalmazsa, nüfus ve 
yapı yoğunluğunu artırıcı, ileride, planlar yapılabi
lir, bu nedenle buraya alınmıştır ki, ileride nüfus ve 
yapı yoğunluğunu artırıcı planlama yapılmasın. Şim
di yapılacak binaların hepsinin ebadı, şekli planda 
belirlenmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Turis
tik konular için başka bir madde var zannediyorum. 

BAŞKAN — Vardır da, bu madde bana çok ga
rip geldi. 

Yapı yoğunluğu nasıl olur? Parkı kaldırırlar, is
kân bölgesi yaparlar; spor sahasını kaldırırlar, yapı 
yaparlar. Bunlar yapı yoğunluğunu artırır. Başka 
türlü yapı yoğunluğu olmaz. Çünkü, parsel parsel
dir zaten. Ben yapı yoğunluğunu anlayamadım. Par
sele ayrılmıştır, o parsele bir bina yapılacaktır; bina
ları bitişik yapın denmez, çünkü planı var. 

EROL ÜNAL (ihtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, esasen «Burada plan değişikliği yapılamaz» 
şeklinde yorumlayabiliriz, müsaadeniz olursa? 

BAŞKAN — O da olmaz. Bir plan değişikliği 
yapılamaz olur mu? Yarın, öbür gün bir zaruret ol
sa, ne olacak? 

Yalnız bugünkü bir yönetim mi bunu düşünmüş? 
Onbeş sene sonra gelirler, «olmadı burası, şu planı 
değiştirelim de şu yolları şuradan geçirelim, böyle ya
palım» diyebilirler. «Bu yol kâfi gelmedi, buradan 
bir yol açalım. Şuraya bir yeşil saha yapalım, burayı 
kaldıralım» diye düşünürlerse (ki bu Kur'anı Kerim 
değil ki, Allah'ın emri değil ki değiştirilemez olsun) 
değiştirirler. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — O hususlar tartışılmış ve plan değişikli
ğinin gerekliliği vurgulanmış efendim. 

Burada kastedilen, birtakım özel durumlarda, ora
ya nüfusu çekecek, yapıları artıracak, yapı yoğun-
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luğunu artıracak bir değişikliğe imkân olmayacak. 
Mesela, tbiz şu andaki planda yüzde onbeşe müsaa
de etmişiz; kaldırıp ileride yüzde altmış' yerleşim di
yebilirler. Böyle yapı yoğunluğunun artırılması ol
masın diyen bu hüküm getirilmektedir. 

BAŞKAN — Nüfus artışını önlemek için o yel
leri cazip hale getirmemek lazım. Yani, «Boğaziçi'nin 
güzelliğini bırakın, toprak halde bırakın, güzel şey
ler yapmayın, Kimse de buraya gelmesin» demektik 
Cazip hale getirmezseniz, nüfus artışı da olmaz; ak
si halde nüfus artışı olur. istanbul ilimizin nüfusu 
zaten kendiliğinden artıyor 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boğaz
içi yerleşim alanını bugünkünden daha genişletme
mek anafikri var. Bugün ne kadar yerleşilmişse ki, 
yapılamaz deniyor bina, o kadar kalacak. Onun geri 
kalanındaki yerler artık 'bir rekreasyon, bir eğlen
me, eğlence sahası halinde kullanılacak. Yeniden nü
fus artımı olmayacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Plan değişiklikleriyle buna doğru tekrar 
yeni bir kayma olmasın düşüncesi var. 

BAŞKAN — Ona ait hüküm «yapılamaz» diye 
geçmedi mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — (g) fıkrasında var efendim. 

BAŞKAN — Maddenin (g) fıkrasında, «Boğaz
içi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde 
konut yapılamaz, tevhit ve ifraz işlemleri yapılma
sına izlin verilemez» hükmü getirilmiş zaten. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, (f) ve 
(g) fıkraları birbirini tamamlayıcı ve bütünleyici ma
hiyettedir. 

BAŞKAN — Bu (f) fıkrası ileride birçok ihti
laflar doğurur. Herkes kendine göre başka türlü ya
par ve uygular. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, (f) fıkrasını çı
karıp da (g) fıkrası kalırsa, arkadaşımızın belirttiği 
gibi konut yapılamaz; ama üniversiteyi, hastaneyi 
ve tüm tesisleri getirip oraya yaparlar. 

BAŞKAN — Ama altındaki fıkralarda onunla 
ilgili hükümler de var. 

(j) fıkrasında; «Boğaziçi sahil şeridinde ancak 
toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm 
tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapı
labilir» deniyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — O, sahil şeridi ile ilgili efen
dim. 

BAŞKAN —Yine Qk) fıikrasında; «Boğaziçi ala
nında kıyıda ve sahil şeridinde ıboş alanlar veya 
boşaltılacak sahalar (j) fıkrasındaki esaslara göre 
değerlendirilir» hükmü yer almaktadır. Yine, oraya 
turistik tesisler yapılacağı işaretlenmiş. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bu fıkra da, kıyıda ve sahil 
şeridindekilerle ilgilidir efendim. 

BAŞKAN — Yine (i) fıkrasında: «Boğaziçi ala
nında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır» hük
mü yer almış, 

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

Tabiî (f) fıkrası tüm Boğaz'ı ilgilendiren bir fık
radır. Malumunuz (g) fıkrası ise, kıyı ve sahil şe
ridinde ve öngörünüm bölgesinde konut yapılama
masına ilişkin hükümleri taşımaktadır. Halbuki geri 
görünüm bölgesi ve etkilenme bölgesinde konut ya
pılacak; ancak bu, nüfus ve yapı yoğunluğunu artı
cı şekilde olmayacak. Yüksek malumları, «Boğaziçi 
taşlaştı» deniliyor efendim. 

BAŞKAN — Geçen gün konuşurken onu sor
dum: Görünümün arkasındaki sahayı niye durduru
yoruz? Yapılırsa yapılsın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Yapılacak efendim. 

BAŞKAN — Hayır, yapılmıyor; beş kilometre
ye, kadar öngörünüm merkezi dahil olmak üzere ar
kasındaki yerler de buna dahil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, konut 
yapılacak efendjm. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konut 
yapılacak. Geçen gün aynı soruyu sormuştuk. Geri 
görünüm bölgesinde konut yapılabilecek. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yüksek malumları (g) fıkrası 
Boğaziçi kıyı ve sahil şeridindekilerle ilgilidir. 

BAŞKAN — Tamam anladım da, (f) fıkrasına 
göre de yapamaz, (f) fıkrasına göre «Boğaziçi ala
nında» demekle, hepsi dahil oluyor. O fıkrayı bir 
kere daha okuyorum: «'Boğaziçi alanında nüfus ve 
yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapı yapılamaz.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O tür
de yapılamaz efendim. 

BAŞKAN — Ben de diyorum ki, yaparsa ne 
olur? 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bugünkü plan-
dakilere hak veriliyor ve alınmıyor. Yarın başka bir 
yöntemle - Sayın Komutanımızın belirttiği gibi-kat
sayı artırılır, yoğunluk artırılır, tekrar oraya yapılaş
ma imkânı yaratılabilir. 

BAŞKAN — Boğaz'dan geçerken görünmüyorsa, 
artırılırsa artırılsın. Dereye gelen bir yerde altı, yedi 
ıkatlı bina yapılırsa ne mahzuru olabilir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — O zaman, bunun bugünden verilmesinde 
fayda var; biz «ileride değişiklik olmasın» arzusunda
yız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
dereye gelen yerler için- planda beş kata kadar müsaa
de veriliyor. Yukarı gelen yerlere de ırki veya üç kata 
ikadar müsaade vermiş. Yani, şimdi onlardan daha 
büyük bir tesisi, daha kompleks halinde olanları dü
şünüyorlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, artık son şeklini 
alsın bu kararla ve oralarda büyük değişiklikler ol
masın. 

BAŞKAN — Bana yumuşak gelmedi. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boğaziçi 

Üniversitesinin genişlemesiyle ilgili konu var, onunla 
ilgili düşünülmüş. 

BAŞKAN — O husus, öngörünüm bölgesinde, ki 
ben onu kabul ediyorum, öngörünüm bölgesinde hiç
bir şey yapmayalım; ama onun arkasındaki yerlere ne 
karışıyoruz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, oraya 
planda üç kattan beş kata kadar müsaade edildi. Dere 
içinde görünmeyen yerlerde beş kata kadar, yukarılara 
çıktıkça iki veya üç kata kadar müsaade edildi. 

BAŞKAN — Güzel; ama halen yapılmamış alanlar 
var. Parselasyonu yapılmış, ama henüz inşaat yapıl
mamış. öngörünümün arkasında böyle yerler oldu. 
«Nüfus artırıcı değişiklik yapılamaz» denildiğine göre, 
ileride yetkililer, «Buraya ben bir şey yaptırmam» 
derse ne olacak? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bizim kastettiğimiz, «hiç yapılamaz» 
gibi anlaşılıyor. O zaman arkadaşlarımızın dedikleri 
gibi «mevcut planda yoğunluk artırıcı değişiklikler 
yapılamaz»dır amacımız. Söylenmek istenen «hiç ya
pılamaz» değil. 

BAŞKAN — «Boğaziçi alanında, ki onun gerisi 
de dahil, nüfus artırıcı» demek, yeni bir ev yapmaya
caksın demektir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Şöyle diyebiliriz; «Mevcut plan 
değiştirilerek nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nite
likte plan değişikliği yapılamaz». 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Öyle saha vardır ki planda de
ğişiklik yapılması gerekir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Boğaziçi özel 
ilgi gösterdiğimiz bir konu olduğu için, elde bitirilmiş 
bir planımız var, o plandan sonra yeni bir dönem 
gelir, «üç katlıların yıkılmasına ve on katlı yapıl
masına» diye tasdiki yaptırır, onu yaptırmayı istemi
yoruz. ^ 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Planda değişiklik yapılması ge
rekebilir. Değişiklik vukuunda ne olacak? 

BAŞKAN — Bir kanuna «plan değişemez» diye 
hüküm konmaz. Böyle şey olmaz. Bir plan, ihtiyaca 
göre değiştirilebilir de. Bugün yapılan plan en ideal 
plan mıdır; değildir. İleride bir başka şehircilik mimarı 
gelir ve «burası yanlış yapılmış, böyle şey olmaz, 
burayı değiştirelim der ve yeni bir plan yapabilir. 
Onun için plan değiştirilmeyecek diyemeyiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anladı
ğım 'kadarıyla, eğer geri bölgeye (etkilenme bölgesi de 
dahil olmak üzere) müsaade edilirse» büyük müessese
ler gelir buraya yapı yapar; onların etkilenmesiyle 
Boğaz'ın diğer altyapı tesislerini de etkileyebilir, ka
nalizasyon, elektrik, su vesaire gibi şeyleri. Çünkü, 
herkes oraya gitmeyi istiyor. Bunu önlemek için, bazı 
müsaadeler vermişler; fakat fazla büyük şeyler yap
masınlar diye kayıt konmuş. Kasıt budur. Benim an
ladığım bu. Bırakırsanız, herkes gelir ve mutlaka o 
bırakılan alanı doldurabiEr diye düşünülmektedir. Bi
rinci ve ön kısma gelemeyecek, onun arkasındaki bö
lüme de gelemeyecek, etkilenme atanına gelebilir ve 
orayı doldurabilirler. Gaye bu zannediyorum. 

BAŞKAN — O zaman, «Boğaziçi alanında mevcut 
planda nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte 
plan değişiklikleri yapılamaz» diyelim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Daha iyi olur efendim. 

— 561 — 



M. G. Konseyi B: 186 18 . 11 . 1983 Ö : 1 

Orada verdiğimiz yoğunluğu göz önüne alarak, 
beş parsele toplam ne tutuyorsa, birleştirir ve parselde 
kullanabilir. * 

BAŞKAN — Yani plan değişikliği yapılır ama, 
iki katlıyı dört katlıya çıkarıcı yönde, nüfus ve yapı 
yoğunluğunu artırıcı bir plan değişikliği yapılamaz. 
Yoksa yapı yapılamaz değil. 

Î 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 — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Maddenin (f) fıkrasını yeniden oku
tuyorum: 

«f) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve 
yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri 
yapılamaz.» 

BAŞKAN — Sizin de kastınız bu idi değil mi? 
İ 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 — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
JJAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi, (f) fıikrasındaki bu değişiklikle 

birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Orman alanları 
MADDE 4. — Boğaziçi Alanı sınırlan içinde 

Devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi 
Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır ve 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz 
olarak Hazineye devredilir. Özel mülkiyete ait olanlar 
ise Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaşıtırılır. 

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, Tarım 
ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve programa 
göre Boğaziçi alanının doğal yapısına uygun olarak 
düzenlenir, ağaçlandırılır, parklar ve mesire yerleri 
yapılır ve bunların bakımı, işletilmesi ve muhafazası 
sağlanır. 

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerlerde 6831 
sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uygulaması 
yapılamaz. 

Boğaziçi Alam içindeki ormanlarda intifa ve irtifak 
hakkı tesis edilemez. Ancak bu Kanunun amacına 
uygun intifa ve irtifak hakkı, Boğaziçi imar idare 
Heyetinin teklifi üzerine ilgili bakanlıklarca tesis 
edilebilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVClL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
küçük hata var, onu arz edeyim efendim. 

Birinci satırda, «Boğaziçi alanı sınırları içinde 
Devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi 
imar. Yüksek Koordinasyon Kuruluna» derken «imar» 
kelimesi unutulmuş, bunun ilave edilmesi gerekiyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, «Boğaziçi imar Yüksek Koor

dinasyon Kurulunca» şeklinde olacak; «imar» keli
mesini ilave edelim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yeşil alanlar 
MADDE 5. — Boğaziçi Alanında orman sayıl

mayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülki
yete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire 
yeri bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve 
bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. 

Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yokedilmesi veya 
tahrip edilmesi yasaktır. 

Yeşil alan sayılan yerlerde mahallî mahsullerin 
yetiştirilmesine devam edilir. 

imar planında yeşil alan olarak belirlenen arsa
ların ağaçlandırılması için gerekli tedbirler Boğaziçi 
imar Müdürlüğünce alınır. 

Boğaziçi Alanındaki yabancı ülke temsilciliklerine 
ait koruların bu nitelikleri korunur. 

BAŞKAN — Burada bazı yabancı elçiliklerin ko
ruları var, binaları var. Yani onlara mı emir vermiş 
oluyor; «Koruyun, bina yapmayın» diye. Kim koruya
cak onu? «Korunur» derse ne olacak? 

(TUĞGENERAL CUMHUR EVClL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ülkele
rin dışişleri bakanlıkları ile biz bu konuyu görüştük, 
ülkelerle mutabakatımız var; imar mevzuatında, her 
ülke karşılıklı birbirinin imar mevzuatına uyuyor. 
Ama, bu bir kontrol şeklinde değil, nezaket kuralları 
çerçevesinde; bu cümle ile, bu kanun çıktıktan sonra 
Dışişleri Bakanlığımız ilgilileri, konuyu kendilerine 
iletecekler. 

ıBAŞKAN — Zaten onun için de yeniden bir bina 
yapılacak olursa, müsaade alınması lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVClL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, müsaade alıyorlar efen
dim. Hatta 2805 sayılı Kanunla ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığımız kanunu iletmekte gecikmiş; dış temsilci
likler için bir ilave zaman talepleri vardı. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

€ ncı maddeyi okutuyorum: I 

İKİNCİ KISIM 
Organlar ve Uygulama Hükümleri I 

BlRİNCt BÖLÜM 
Organlar 

Kuruluş 
MADDE 6. — Bu Kanun amaçları doğrultusunda 

Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlan
ması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması 
ve denetlenmesi için Boğaziçi îmar Yüksek Koordi
nasyon Kurulu, Boğaziçi tmar İdare Heyeti ve 
Boğaziçi îmar Müdürlüğü kurulmuştur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

7 noi maddeyi okutuyorum: 
Boğaziçi îmar Yüksek Koordinasyon Kurulu 
MADDE 7. — Boğaziçi İmar Yüksek Koordi

nasyon Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği. Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında, 
îmar ve İskân, Millî Savunma, Maliye, İçişleri, 
Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım 
ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından oluşur. 
Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri 
kurul toplantılarına çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmeti İmar ve İskân Ba- I 
kaniığınca yürütülür. I 

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda 
en az iki defa toplanır ve çalışma esasları Başbakan
lıkça belirlenir. 

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
görevleri şunlardır: 

a) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını karar
laştırmak, imar planlarım ve diğer ilgili planlan gö
rüşmek ve kabul etmek, 

b) Boğaziçi imar uygulama programlarını onay- I 
lamak, 

c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği 
kamu yatırımlarını planlamak ve Bakanlar Kurulunun I 
onayına sunmak, I 

d) Boğaziçi tmar Müdürlüğünün malî yardım is
teklerini incelemek ve karara bağlamak, 

e) İmar ve İskân Bakanlığınca getirilen Boğaziçi 
alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak, i 
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BAŞKAN — Buraya, «Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Yüksek Kurulundan» bir üye alacaktık? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunda değil, Sayın Cumhur
başkanım, o «Boğaziçi İmar İdare Heyetinde» efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Peki, şimdi Sayın Bakana soralım; Boğaziçi İmar 

Yüksek Koordinasyon Kurulu, acaba böyle bakan
lardan müteşekkil mi olmalı, yoksa, (geçen sefer ar
kadaşlarla da konuşmuştuk) bu işleri yapabilecek, 
kompetan kişilerden mi müteşekkil olmalı? 

Şimdi bunların içinde, Millî Savunma Bakanı da 
var; ne yapacak yani Millî Savunma Bakanı Boğaziçi-
min durumunda; «Bana ne, ne getirirseniz getirin, 
ben imzalayayım» diyecek. 

Maliye Bakanı var; nihayet para işleri ile alakadar 
olacak. İçişleri Bakanı var; o da polisle, valilerle uğ
raşan bir «kişi. Sonra, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
var; o da sağlık işleri ile vesaire ile ilgilenecek. Ama, 
bu iş biraz zor olacak gibi geliyor. Sonra bakanlardan 
müteşekkil kurulları da çok kurduk biz. Öyle zannedi
yorum ki, bunları bir toplasak; bakanlar mütemadiyen, 
senede bir o toplantıya gidecek, bir bu toplantıya 
gidecek; bir Bakanlar Kurulu toplantısına gidecek. 
Ama, tabiî bir «yüksek kurul» deyince, bakanlardan 
müteşekkil olsun diye düşündünüz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanını, bunun gibi bir 
kurul, bizim Kuruluş Kanunumuzda yer aldığı gibi 
ayrıca Toplu Konut Kanununda da var efendim. 

BAŞKAN — Gene bakanlardan müteşekkil?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Evet efendim bakanlardan müteşekkil, 
Hakikaten her bakan bu konulan bilmiyor ama, 

hepsi Türkiye'nin çeşitli sorunlarını bildiği için veri
lecek kararlarda etkin oluyorlar. 

BAŞKAN — Uzmanlarını getirirler. 
İ M A R V E İ S K Â N B A K A N I A H M E T SAM

S U N L U — Uzmanlarını getiriyor, hazırlattırıyor; bil
melerinde fayda var, önemli bir konu. Bu, bizim Ku
ruluş Kanununda da yer almıştır zaten. 

BAŞKAN — Peki, zaten senede iki defa toplanıyor. 
7 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Boğaziçi İmar İdare Heyeti 
MADDE 8. — Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İs

tanbul Valisinin başkanlığında, İstanbul Belediye Baş-
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kanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, 11 İmar Mü
dürü, li Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar 
Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdürü, Vali ve 
Belediye Başkanının tayin edecekleri birer uzman, Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu 
Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilgi
li bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere oniki üyeden 
oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların tem
silcileri toplantılara çağrılabilir. Boğaziçi İmar İda
re Heyetinin sekreterya hizmeti Boğaziçi İmar Mü
dürlüğünce yapılır. 

Boğaziçi İmar İdare Heyeti ne az ayda iki defa, 
ayrıca valinin çağrısı üzerine toplanır, çalışma ve ka
rar alma esasları Valilikçe belirlenir. 

Boğaziçi İmar İdare Heyetinin görevleri şunlar
dır; 

a) Boğaziçi imar planını ve diğer ilgili planları 
görüşmek ve mütalaası ile birlikte İmar ve İskân 
Bakanlığına sunmak. 

b) Boğaziçi imar uygulama programlarını gö
rüşmek ve İmar ve İskân Bakanlığına sunmak. 

c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği 
kamu yatırımlarını planlamak ve İmar ve İskân Ba
kanlığına sunmak. 

d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün malî yardım 
isteğini görüşmek ve talepleri İmar ve İskân Bakan
lığına sunmak. 

e) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini görüş
mek ve karara bağlamak. 

f) Bu Kanun hükümlerine göre tespit ve teklif 
edilen yıkım işlerini görüşmek ve karara bağlamak. 

g) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce gündeme getiri
len konuları görüşmek ve karara bağlamak. 

h) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Bu (f) fıkrasını ilave ettiniz değil 
mi; «yıkım yetkisi»ni? 

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

BAŞKAN — Çünkü, doğrudan doğruya 11 İmar 
Müdürüne vermiştiniz bu yetkiyi; «Bir kişinin omzu
na yüklemeyelim, buraya teklif etsin, bunun onayı ile 
yıkılsın» dedik. 

Evvelce de böyle miydi; yani il imar müdürü yık-
tırabiliyor muydu? Yıktıramıyordu değil mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Yıktıramıyordu efendim. 2805 sayılı Ka
nunda yalnız buna cevaz var; belediye başkanının 
imzalaması ile hiçbir karar olmadan şimdi yıkılabili-
yor. 

BAŞKAN — Yalnız, il imar müdürü belediye baş
kanına bağlı. Bu yetkiyi belediye başkanına vermek 
lazım; çünkü il imar müdürlüğü belediye başkanına, 
bağlı bir müdürlüktür; eğer ona sormadan yaparsa, 
«Sen bana sormadan nasıl bunu yıktırdın, her şey
den sorumlu benim» diyecektir; ya da kurula vere
cektik ki, verilmiş. Bu şekilde daha iyi oldu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, kanunla ilgili 
olarak yapılan toplantıya katılan arkadaşlarım, Kon
sey Altkomisyonunda bunu birlikte yürüttüler; 2805 
sayılı Kanuna göre belediye başkanı imzayı attığı an
da hemen yıktırıyor. 

BAŞKAN — O zaman ona vermek lazım bu yet
kiyi. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Burada şimdi, «Yıkım işlerini görüşme ve 
karara bağlama» müessesesini getiriyoruz; ama 2805 
sayılı Kanunda bu yoktu. Şimdi burada bir çelişki 
doğacak mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, doğmayacak, Sayın Cum
hurbaşkanım. İleride gelecek olan «Yıkım İşleri» ke
nar başlıklı 13 üncü maddemiz var. Bu maddede bu 
konunun süratle ele alınması için gerekli düzenleme 
yapıldı. Daha önce sadece Boğaziçi imar Müdürü 
imzaladıktan sonra yıkılacaktı; ancak Boğaziçi imar 
idare Heyeti devreye girince, yıkım işinin süratlendi-
rilmesi için 13 üncü maddeye bir paragraf ilave edil
miştir. Yani, bu konunun süratle düzenlenmesi hususu 
ilerideki maddede görülecektir efendim. 

BAŞKAN — Sonra, bu konu Boğaziçi ile de ilgili 
olduğu için mühim ve özel bir konudur. Onun için 
böyle bir kurula gitmesi doğrudur. 2805 sayılı Ka
nun bütün Türkiye çapında uygulanır. 

Bir de, maddenin ikinci fıkrasında geçen, «en az ay
da iki defa» sözlerini, Türkçeye uyması bakımından 
«ayda en az iki defa» şeklinde düzeltelim. 

8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Boğaziçi imar Müdürlüğü 
MADDE 9. — istanbul Belediyesine bağlı ka

mu tüzelkişiliğe sahip Boğaziçi imar Müdürlüğü, Bo
ğaziçi imar Müdürü, en çok üç müdür yardımcısı ile 
gerekli planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare 
ve destek birimlerinden oluşur. 
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Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun 
olarak faaliyetlerin planlanmasından, koordinesinden 
ve uygulanmasından, Boğaziçi alanının genel görü
nüm ve estetiğinin ve tarihî ve doğal mimarî özellik
lerinin korunmasından birinci derecede sorumlu olan 
Boğaziçi İmar Müdürü, lisans düzeyinde yükseköğ
renim görmüş ve Boğaziçinin sorunlarına vâkıf kişiler 
arasından, İstanbul Belediye Başkanının inhası, İs
tanbul Valisinin teklifi üzerine imar ve İskân Bakan
lığınca atanır. Müdür yardımcıları, müdürde aranan 
şartları taşıyan kişiler arasından aynı usulle atanır. 
Diğer görevlilerin atanması genel hükümlere göre 
yapılır. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve 
yardımcıları ile diğer görevliler 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine tabidir. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 
a) Boğaziçi imar planlarını ve Boğaziçi alanın

da bu Kanunun amacına uygun yatırımları ve ilgili 
diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama program
larını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye 
Başkanlığına sunmak. 

b) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazır
lamak, Belediye Başkanının muvafakati ile imar ida
re heyetine sunmak. 

c) Boğaziçi alanında imar uygulamalarını, ruh
sat ve izin işlemlerini yürütmek. 

d) Boğaziçi alanında yapıları ve inşaatları kontrol 
etmek. 

e) imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alı
nan yıkım kararlarını uygulamak. 

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde okunurken de zorluk çekil

di, maddenin baş tarafında «istanbul Belediyesine bağ
lı kamu tüzelkişiliğe sahip Boğaziçi imar Müdürlü
ğü, Boğaziçi imar Müdürü» şeklinde iki defa «Bo
ğaziçi» lafı geçti. Buraya, «Boğaziçi İmar Müdürlü
ğü, müdür, en çok üç müdür yardımcısı» şeklinde 
düzenlesek nasıl olur? «Boğaziçi imar Müdürü» ifa
desinin geçmemesinin bir mahzuru olur mu? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— O, resmî ismi efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, cümle çok uzun. «Bo
ğaziçi İmar Müdürlüğü»nden sonra noktalı virgül ko
yarsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Evet, dediğiniz gibi olursa daha iyi 
olur. 

Bir de, ikinci fıkrada, aranan nitelikler konusun
da, «Boğaziçinin sorunlarına vâkıf kişiler arasından» 

ifadesi geçiyor. Bu özellik yarın öbür gün bir zor
luk yaratabilir, istanbul'dan birisi çıkar, bir dava 
açar ve «Ankara'dan, izmir'den bir kimseyi tayin 
edemezsiniz; çünkü Boğaziçinin sorunlarına vâkıf de
ğildir. Boğaziçinde oturan bir kişinin tayin edilmesi 
lazım. Bu şartlara ben uygunum, oraya benim tayin 
edilmem lazım» diyebilir. Bu hüküm acaba niçin 
konmuş? Zaten belediye başkanı inha edecek ve böy
le birisini inha etmesi de lazım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Hakikaten buyurduğunuz gibi çok kısıt
layıcı efendim. «Mümkün olduğu takdirde» gibi bir 
hususun burada yer alması lazım, izmir'den gelen 
bir kişi de, üç ay içinde o sorunları öğrenebilir. 

BAŞKAN — Tabiî, çabuk öğrenebilir. O ifade
yi oradan çıkartalım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Kötüye de kullanılabilir. 

BAŞKAN — Evet, kullanılabilir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oradaki, 

«Boğaziçinin sorunlarına vâkıf» sözü yerine, «esas 
konuya vâkıf» ifadesini koyabiliriz. 

BAŞKAN — Zaten aynı fıkrada, «özelliklerinin 
korunmasından birinci derecede sorumlu olan Boğaz
içi imar Müdürü, lisans düzeyinde yükseköğrenim 
görmüş kişiler arasından, istanbul Belediye Başka
nının inhası, istanbul Valisinin teklifi üzerine imar 
ve iskân Bakanlığınca atanır. Müdür yardımcıları, 
müdürde aranan şartları taşıyan kişiler arasından ay
nı usulle atanır» deniyor. Tabiî ki bu nitelikleri ara
yacaklar; ama bunların içinde Boğaziçi sorunlarına 
vâkıf kişi varsa, onu da tercih ederler. «Boğaziçi so
runlarına vâkıf» ifadesi yarın öbür gün bir zorluk 
çıkarabilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Buradaki en büyük tehlike, Sayın Cum
hurbaşkanım, yarın öbür gün birisinin şartları uyar 
da, nitekim geçmiş dönemde olmuştur, oniki yıl iz
mir Devlet Demiryollarında görev yapmış bir kimse, 
oradan alınmış İller Bankası Genel Müdürü yapıl
mıştır. Acaba buna benzer durumlarla karşılaşabilir 
miyiz diye, bu cümleyi mecburî bir şart değil de, ter-
cihan bir hatırlatma şeklinde yapabiliriz. 

BAŞKAN — Yani, «Boğaziçi İmar Müdürü, terci-
han lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş» şeklinde 
mi diyorsunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — «Yükseköğrenim görmüş ve tercihan Bo
ğaziçi'nin sorunlarına vâkıf kişiler arasından» şeklin
de efendim. 

— 565 — 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Bo-
ğaziçinin sorunlarına vâkıf» ifadesini buradan kal
dıralım efendim. 

BAŞKAN — O ifade, tanıdıklarını oraya vermek 
için öyle kullanılır ki, Belediye Başkanı öyle birisini 
bulur ki, «Bu İstanbul sorunlarını biliyor, benim ta
nıdığım bir adamdır» der ve onu oraya tayin ettir
meye çalışır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, ben başka bir konuya değin
miştim. 

BAŞKAN — Lisans düzeyinde olmayanı da mı 
alalım diyorsunuz? Bu olmaz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Hayır efendim, altöğrenim seviyesine in
mek değil, kesinlikle olmaz. 

BAŞKAN — «Tercihan» dersek öyle anlaşılır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «En az 

lisans düzeyinde» tabirinin oraya konmasını teklif edi
yorum ki, onun üstü de olabilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bugün en yenisi zaten lisans seviyesinde 
öğrenim görmüştür. 

BAŞKAN — Evet, demin söylediğim konu zaten 
olmaz. «En az lisans düzeyinde» ifadesi daha uy
gun. 

O halde, «ve Boğaziçinin sorunlarına vâkıf» ifa
desini silip, o kısmı şöyle ayarlayabiliriz : «Boğaziçi 
imar Müdürü, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim 
görmüş kişiler arasından.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, burada konu 
imar, inşaat gibi teknik konular olduğu için, burayı 
«teknik yükseköğrenim görmüş» şeklinde düzenlersek, 
acaba daha doğru olur mu, yoksa çok mu kısıtla
mış oluruz? 

BAŞKAN — Siz bu işin içindesiniz, bahsettiğiniz 
konunun dışında da oraya bir eleman verilir mi, bil
miyorum? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Mimarî, inşaat gibi teknik konularda 
bilgisi olan bir kişi yerine oraya bir hukukçu da ta
yin edilebilir. Onun için, oraya «teknik» kelimesinin 
konmasının faydalı olacağına inanıyorum. 

BAŞKAN — Elektrik mühendisi, fizikçi veya kim
yager olursa ne olacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man burada açıkça belirtmeliyiz. 

BAŞKAN — O zaman da ambargo koymuş olu
ruz. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yüksek 
mühendisin mimarî bölümü var, değil mi efendim? 

BAŞKAN — Ama inşaattan da olabilir, makine
den de olabilir; yani makine mühendisi olmuş, inşa
at mühendisi olmuş, böyle kendisini yetiştirmiş kişi
ler çok. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Öyle 
bir sınıftan olur ki efendim, makine veya inşaat mü
hendisini cebinden çıkartır. Mesela bizde doktorlar 
vardır; ama bir numaralı belediye reisidir ve o gö
revi en mütekâmil bir şekilde yaparlar. 

BAŞKAN — Mesela Marmaris Belediye Başka
nı. Onun için burada «teknik» olarak belirttik mi, 
başkaları da girer, önleyemeyiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Teklifimi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Herhalde oraya en çok layık birisi 
bulunur. Hatta söylendiği gibi doktor da aynı görevi 
yapabilir; niçin yapmasın? Bir zamanların istanbul 
Valisi Doktor Fahrettin Kerim Gökay'dır ve seneler
ce Belediye Başkanlığını beraber yürütmüştür. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Mesela Çelik Gülersoy hukuk-
çuymuş efendim. 

BAŞKAN — Evet, Çelik Gülersoy hukukçu; ama 
adam öteki sahada kendisini yetiştirmiş. Onun için 
bu kadar kısıtlama yapmaya gerek yoktur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız burada bir 

noktayı Sayın Cumhur Paşam ve diğer İlgrlilerin bil
gisine sunmak isterim. 

Buradaki herhangi bir elemandan memnun olun
madığı takdirde, değiştirme hususunda karşımıza so
run çıkar. Hiç olmazsa bu elemanların diğer beledi
ye personelinin tabi olduğu şartlara tabi olduğunu 
vurgulamak lazım. Mesela teknik elemanlar İmar ve 
iskân Bakanlığının onayından, diğer memurlar iç
işleri Bakanlığının onayından geçiyor. Böyle bir mad
de gerekir mi?. Aksi takdirde bunlar dokunulmaz, 
özerk 'bir kuruluşa dönüşür. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, Bo
ğaziçi imar Müdürlüğünün kamu tüzelkişiliği var; 
ancak Belediye Kanununa göre, Sayın Bakanımın be
lirttiği gibi, 'bu tür imarla ilgili işler İmar ve İskân 
Bakanlığının vizesinden geçiyor. O nedenle öyle yapı
lacak. «(Koymaya hiç gerek yok» dendi. Bu konuyu 
gerek belediyelerin ilgilileriyle, gerekse İçişleri Ba
kanlığının ilgilileriyle de görüştüğümüzde bir tered
düt olmadı. 

S66 — 
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İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Efendim, o zaman üniversitelerdeki sekreter
ler gibi giren bir eleman 30 yıl yerinden oynamaz; 
özerk kuruluşlarda böyledir. Onun için burada da 
ona benzemesin diye bu cümleyi 'dile getirdim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Biz ilgililere sorduğumuzda 
«gerek yok» dendi. «657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun hükümlerine tabi» denildi, 

BAŞKAN — «kişiler arasından aynı usulle ata
nır ve aynı usulle görevden alınır.» Zaten bu sistem 
hukukun gereğidir; bir kişi bir göreve hangi usulle 
atanmışsa aynı usulle o görevinden alınır. Mesela 
Bakanlar Kurulu kararı ile atanmışsa, Bakanlar Ku
rulu kararı ile görevden alınır; üçlü kararname ile 
atanmışsa, üçlü kararname 'ile görevden alınır, tek 
imza lile atanmışsa, tek imza ile görevinden alınır; 
bu kural hukukun gereğidir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
yurduğunuz gibi bu kural idarî hukukun temel pren
sibidir. Eğer burada, «5 sene süreyle atanır» den-
seydi, bu 5 sene içerisinde aynı usulle görevinden ge
ri alınır gibi bir hüküm belki tereddüt doğururdu. 
Ancak, atanıyor ve atandığı usulle de görevinden ge
ri alınacaktır. 

BAŞKAN — Hangi usulle atanmışsa, aynı usul
le görevinden geri alınır; yeter ki esbabı muoibesi 
olsun. Hiçbir sebep yokken görevinden alınırsa, o 
zaman da dava açıyor; «Beni neden görevimden aldı
nız?» diyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, ben en azından gerek
li görüldüğü anda bu kuruluştan alınıp İstanbul Be
lediyesine ataması yapılsın veya oradan alınıp bu 
kuruluşa ataması yapılsın düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — «Gerekli görüldüğü anda» diye
meyiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre görev yaparlar» 
deriz. 

BAŞKAN — O 657 sayılı Kanuna aykırı olur. 
Gerekli görüldüğü anda dendi mi, yetkili amir : 
«Ben gerekli gördüm, aldum» der. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ait hükümler uy
gulanır» deriz, olur biter. 

BAŞKAN — Ama, o hükmü buraya koyama
yız. özlük hakları kısmına koyabiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Başka 
bir yerede koyabiliriz Sayın Cumhurbaşkanım, bu-

I raya konulması şart değil. 
i TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Oımhıırbaşkanım, za
ten bu hüküm üçüncü fıkrada var efendim; «Boğaz
içi İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve yardımcı
ları ile diğer görevliler 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine tabidir» diyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — -Sayın Cumhurbaşlkamm, karar verildi, bu ki
şinin bu görevden alınması gerekiyor, suçlu bulduk; 
bu kişi nereye, hangi göreve gidecek?. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kendi 
ait olduğu eski kurum ve kuruluşuna gidecek. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Diyelim ki ilk defa birisini oraya memur ola
rak aldılar, bir müddet sonra bu kişinin burada çalış
ması sakıncalı görüldü; evvelce geldiği resmî bir ku
ruluş ya da kurum da yok, bu kişiyi hangi göreve ata
yacağız?. 

BAŞKAN — İl İmar Müdürlüğü var ya. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — O zaman en normali ya Belediye İmar Mü
dürlüğüne gider veya bize bağlı olan il İmar Müdür
lüğüne gider.* Buna ait 'bir hüküm var mı; ben o.ko
nuda şüpheliyim, bir açıklık yok. 

BAŞKAN — Özerk bir kuruluş değil ki bu, be
lediyeye bağlı bir imar müdürlüğü. Belediye dahilin
de başka bir yere tayin eder. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Başka bir yere de tayin edebi
lirsiniz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — İkinci fıkranın son cümlesinde şöyle diyor : 
«Diğer görevlilerin atanması genel hükümlere göre 
yapılır.» 

BAŞKAN — İşte üçüncü fıkrada yazılı : «Boğaz
içi İmar. Müdürlüğünde görevli müdür ve yardım
cıları 'ile diğer görevliler 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine ıtabidir.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Efendim, şu andaki kanunlarımıza göre biz 
herhangi 'bir belediyedeki görevliyi başka bir yere 
atayamıyoruz. Eğer bununla buradaki çalışmasında 
herhangi bir sorun çıkarsa, bu da kanun ve yönet
meliklere göre belirlenmişse, İstanbul Belediyesine ge-
çebilecekse, ondan sonra zaten diğer belediyeler gi
bi işlem görür. Eğer bu böyle anlaşılı yorsa benim 
bir diyeceğim yok. 
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Bir TÜBİTAK örneği olmasın, bir üniversite ör
neği olmasın; buraların özerk kanunları var. 

BAŞKAN — O halde, «657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine tabi olup, belediyenin di
ğer müdürlüklerinde görev verelim» rni diyorsunuz?. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — tik tayin yapan yer belediye olduğuna göre, 
yine belediyeye dönsün. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 
onu anıaçlamaımıştık. 

Sayın Bakamımın belirttikleri, Belediye Kanununa 
göre, malumunuz, belediye memurları başka yere 
atanamıyor; ancak belediye başkanı atıyor kendi ye
rinde kalıyor. Ona ayrı bir değişiklik getirelim. Be
lediye Kanunundaki bu prensibi değiştirelim. Bu ko
nu Belediye Kanunu içinde çözülecek. 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Eğer bunlar da belediyenin personeli gibi «iş
lem görüyorsa mesele yok. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Baş'kanı) — Gayet tabiî belediyeye bağlı, 
belediyenin bir müdürlüğü; ayrı bir kuruluş değil. 

Onlar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabidir; ancak belediyeler arasında memur ataması 
yok (Sayın Cumhurbaşkanım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuyu hallettik, 
bugünkü tartışma konusu değil. 

BAŞKAN — 9 uncu maddenin başında, «istan
bul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğe sahip» de
niyor. Neden böyle dediniz? «istanbul Belediyesine 
bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur» diye
lim. Daha öz olur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kamu 
tüzelkişiliği de şundan ileri geliyor : Malumunuz büt
çesi olacak, para harcama meseleleri olacak; İstanbul 
Belediyesi buranın paralarına el koyar. 

BAŞKAN — îşte bundan yararlanarak, «Ben kamu 
tüzelkişiliğine sahibim, beni belediyenin diğer müdür
lüklerine atayamazsınız» derler. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o ta
bir onu getirmiyor. Malumunuz, kamu tüzelkişiliği; 
mal sahibi olacak, kendi davalarını kendisi takip ede
bilecek, hukukî sorunlarına kendisi avukatlarıyla ve 
diğer davalara girmek suretiyle yaklaşacak ve mal 

edinebilecek. Yoksa bir müstakiliyet söz konusu de
ğildir. 

Arz ederim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Öyle anlaşılıyorsa »doğrudur efendim. 
BAŞKAN — Çünkü, «657 sayılı Devlet Memur

ları Kanunu hükümlerine tabidir» denmiş. Belediye
nin bir şubesi oluyor; bütçe kullandığı için «kamu 
tüzelkişiliğine sahip» diye söylenmiş. 

Bu yapılan düzeltmeyle 9 uncu maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Planlar ve imar" Uygulamaları 

imar planlarının yapılması, onayı ve tadili 
MADDE 10. — Boğaziçi alanıma ait Boğaziçi İmar 

Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararıyla Boğaziçi 
İmar Müdürlüğünce hazırlanan imar planları Boğaz
içi İmar Müdürlüğünce otuz gün süre ile asılarak 
ilan edilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile mes
lek kuruluşları bu süre içinde plana litiraz edebilirler. 
Boğaziçi İmar Müdürlüğü bu planları itirazları ile bir
likte inceler ve planlara görüşünü de ekleyerek itiraz 
belgelerinin tümü ile birlikte İstanbul Belediye Baş
kanlığına, Belediye Başkanlığı da bu tarihten 'itiba
ren en geç bir ay içinde gerekli incelemeleri yaparak 
İmar Jdare Heyetine sunar. 

İmar İdare Heyeti planları aynen veya düzelterek 
onay içim İmar ve İskân Bakanlığıma gönderir. 

İmar planı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon 
Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Plan değişiklikleri de aynı usûlle yapılır. 
BAŞKAN — 1 inci fıkramun sonunda, «İmar İda

re Heyetine sunar» deniyor; «sunar» kelimesi yerine 
«gönderir-» diyelim. Kanunlarda, 'sunmak, arz elfimek 
sökünde tabir kullanılmaz. 

«İmar İdare Heyetine gönderir» şeklinlde düzel
tiyoruz. 

Zaten ikinci fıkrada da: «İmar ve İskân Bakan
lığıma gönderir» demişiz. 

10 uncu madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok. 
Yapılan düzeltmeyle 10 uncu maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi'şitir. 

11 inci maddeyi okuftuyünıim : 
Yapının denetimi 
MADDE 11. — Boğaziçi alanındaki yapılar, ka

zı izni verildiği günden itibaren Boğaziçi İmar Mü-
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dürlüğünce imlşaat ruhsatıma ve eklerine ve bu Ka
nunla belirlenen lösaislara göre demdüenir. 

Boğaziçi tımar Müdürlüğü, demetletme sırasomda ûn-
şaat ruhsatı ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen 
imar mevzuatına aykırılıkları bir 'tutanakla tespit eder. 
Tutanak tanzimimde mal sahibi veya müteahhit ve-. 
ya fenlnî mesulün bulunması esasltır. Bunların bulun
mamaları halinde inşaatta çalışan herhangi bir ikisi» 
nin bulummalsı da yeterlidir. Terkedilmiş bir inşaaltta 
tuıtanaık, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendiri
lecek asgarî üç görevli tarafından tanzim edilir. 

İnşaat ruhisatı ve eklerine ve imar mevzuatıma ay
kırılığı tespit edilen yapılar î irü, tutanak tanzimli ile 
birlikte inşaat mühürlenir. Yapımın mühürlendiğini 
belirten beliğe ve levhalar yapının muhıtelif cephe
lerine alsılır. Bu suretle daırum mal sahibine veya 
rnüteammite veya fennî mesule tebliğ edilmiş sayılur. 

Tanlzim edilen tutamak <vte yapımım mühürlendiğini 
belirten belge, bir kroki ile birilikte derhal Boğaziçi 
İmar Müdürlüğüne sunulur, 

Mal sahibi Veya müteahhit inşaat ruhisatı ve ek
lerini denetlemeye hazır bir şekilde inşaat mahallinde 
bulundurmakla yükümlüdürler. 

Denetleme usulleri, yapıların denetiminde 'kabul 
edilebilir hata payları ve ölçüleri, tarafların yüküm
lülükleri ve inşaat mahallinde bulumdurulımasıi gereken 
belge ve levhalar ve denetime 'ilişkim diğer hususlar 
tmar ve İskân Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Dördüncü fıkradaki «sunulur» keli
mesini «gönderilir» yapalım. 

İkinci fıkrada, «'Bunlarım bulunmamaları halinde 
inşaatta çalışan herhangi bir kişinin bulunması da 
yet'aridir» deniyor, inşaatta bekçiler var, okuyup -
yazması yok, bu da yeterli olacak mı?. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Oımfaurbaşkanım, zaten 
inşaata memur ve görevli gidecek, inşaat mahallinde 
de mal sahibi, müteahlhilt veya fennî mesul burumsun. 

BAŞKAN — Ertesi günlü mal sahibi o bekçiyi iş
iten atar, sen 'nasıl bumu imzaladın diye. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, gidiyorsunuz şantiye
ye mal sahibi orada, ilgili orada; aımıa «kimse yok» 
'diyorlardı. Bu yüzden de tebliğ edilemiyor ve tebliğ 
edilemediği için de, kaçak inşaat dlevam ediyordu efen
dim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 11 inci 

maddenin son satırında, «denetime ilişkin diğer hu
suslar İmar ve İskân Bakanlığınca belirlenir» deni
yor. Ne ile denetlenir?. «Bir yönetmelikle denetlenir» 
denilebilir mi?. 

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

sarıda yönetmelik maddesi var, buna ilişkin yönet
melik çıkacak; Boğaziçi İmar Tüzüğü ve Boğaziçi 
İmar Yönetmeliği çıkacak, orada belirlenecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
burada denetleme usulleri var; çünkü bu özel bir ko
nu. 

BAŞKAN — Burada, «yönetmelikte belirlenir» 
dersek daha iyi olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buna ait 
bir yönetmelik çok Önemli. 

'BAŞKAN — «Diğer hususlar İmar ve İskân Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.» 

Son fıkrayı yeni düzenlenmiş şekliyle okutuyo
rum : 

«Denetleme usulleri, yapıların denetiminde ka
bul edilebilir hata paylan ve ölçüleri, tarafların yü
kümlülükleri ve inşaat mahallinde bulundurulması 
gereken belge ve levhalar ve denetime ilişkin di
ğer hususlar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikte belirtilir.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isiteyen var mı?. Yok. 

11 inci maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Kullanılan yapımın denetimi 
MADDE 12. — Kullanma izni verilen yapıların, 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünce tespit edilecek önce
liklere göre ve bir program dahilinde, projelerine ve 
imar mevzuatıma uygunluğu denetlendr. 

Denetleme sırasında tespit edilen aykırılıklar bu 
Kanunun 11 inci maddesinde 'belirtilen esaslara göre 
tespit edilir ve derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne 
bildirilir. 

Tutanak tanzimimde mal sahibi veya yönetici veya 
kiracının bulunması esastır. Terkedilmiş yapılarda tu
tanak Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirile
cek asgarî görevli tarafından tanzim edilir. 

Yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan de
ğişiklikler ve eklentiler, bu Kanunun 13 üncü mad-
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desinde belirtilen esaslara göre Boğaziçi imar Mü
dürlüğünce yukılır veya yıktırılır. 

Kullanılan yapıların denetim esasları ve denetim 
elemanlarının görev ve yetkileri ve ilgili diğer husus
lar imar ve iskân Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Bu madde de yine, «imar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirti
lir» şeklinde olacak. 

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

12 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yıkım işleri 
MADDE 13. — Aşağıda belirtilen yapılar Boğaz

içi İmar idare Heyetinin kararı ve Boğaziçi imar 
Müdürünün yazılı emri ile yıkılır veya yıktırılır. 

a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar, 
b) Yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar 

mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri, 
c) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce mühürlenerek 

yapımı durdurulmuş yapıların mühürlendikten sonra 
yapılan ilaveleri, 

d) Yapılarda kullanma izni verildikten sonra, 
imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler 
ve eklentiler. 

Bu Kanun hükümlerine göre yıkılması gereken ya
pılar tespit edildiğinde 'Boğaziçi İmar Müdürlüğünce 
derhal valiliğe 'bildirilir. Vali, Boğaziçi imar İdare 
Heyetini en geç yedi gün içinde toplayarak konunun 
karara bağlanmasını sağlar ve 'kanan Boğaziçi İmar 
Müdürlüğüne gönderir. 

Yıkım emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri veya 
belediye zabıta kuvvetleri tarafından imal sahibine ve
ya müteahhide tebliğ edilir. 'Bu tebligat onbeş gün 
içinde tamamlanır. Tebligatın bu şekilde yapılması 
mümkün olmadığı takdirde, yıkıım emri yapı mahal
linde görülebilecek bir yere onbeş; gün müddetle ası
lır ve bu işlem 'bir tutanakla belirlenir. Bu suretle 
durum mal ısabibi veya müteahhide tebliğ edilmiş sa
yılır. 

Tebligatın tamamlanmasından itibaren yedi gün 
içinde yapı, mal sahibi veya müteahhit tarafından 
yıkılmadığında, yıkım işlemi Boğaziçi imar Müdür
lüğünce yerine getirilir ve yıkım masrafları % 20 
fazlası ile mal sahibi veya müteahhitten tahsil edilir. 

BAŞKAN — (d) bendinde, «eklentiler» kelimesi, 
«eklentileri» olacak; çünkü (b) bendinde «bölümleri» 

(c) bendinde «ilaveleri» dediğimiz için (d) bendinde 
de, «değişiklikler ve eklentileri» şeklinde olması lazım. 

13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — 13 üncü maddenin en son paragrafında, «Teb
ligatın tamamlanmasından itibaren yedi gün içinde 
yapı, mal sahibi veya müteahhit tarafından yıkılma
dığında, yıkım işlemi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce 
yerine getirilir» deniyor. Eğer buraya «derhal» veya 
buna benzer zaman belirten bir ifade koymazsak, be
lirli bir zaman içerisinde yıkmaz ve uzar gider. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunu şunun için koymadık Sayın 
Cumhurbaşkanım : Yüksek malumları, yıkılması 
gereken bina çok büyük olabilir. «Bir hafta içinde yı
kılır» dersek, bu binanın yıkımı için lüzumlu alet, 
makine ve teçhizatın toplanması, emniyet tedbirlerinin 
alınması mümkün olmayabilir diye düşündük. O ne
denle takdire bıraktık. 

BAŞKAN — Kime yıktırır? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (Ühtisas Ko
misyonu Başkanı) — Eğer yıkılacak olan bina çok kü
çükse, kendi elinde bulunan makine ve teçhizatla yı
kım işlemini gerçekleştirecek, eğer bina büyükse, va
liye müracaat edecek, Karayollarından veya Devletin 
diğer ilgili kuruluşlarından makine ve teçhizat ala
cak; bölgeyi emniyete alacak ve ondan sonra yıkacak 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bir müteahhide veya başkasına yık-
tıramaz mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — ihaleye çıkarmak suretiyle, öyle 
de yapabilir Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O zaman kendisi yıkacaksa, müteah
hidin işine gelir. Çünkü işçi tutmayacak, getirip bir 
dozeri dayayacak, paldır-küldür yıkacak ve masrafı az 
olacak, yüzde 20 fazlası ile ödemeye razıyım diyecek. 
Böyle bir malhzur çıkmaz mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bu prensip 280|5'de de böyle bu-
yurulmuştu, aynı prensiple düzenlendi. 

BAŞKAN — 2805'de de, şu kadar zaman zarfında 
demedik mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, Saym Cumhurbaşkanım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — 2805'de bu safhaların hiçbirisi yoktu, Sayın 
Cumhurbaşkanım; ne mühürleme ne de herhangi bir 
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şey vardı; hemen yıkılıyordu. Şimdi eski tmar Kanu
nuna benzer şekilde efendim. 

BAŞKAN — Orada 2805 sayılı Kanunda «derhal» 
kelimesi varsa, buraya da koyalım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Yedi gün içinde» demiyelim de, «derhal yık
tırılır» diyelim. 

BAŞKAN — «Yedi gün içinde yerine getirilir»; 
yani yıktırmanın tamamlanmasını mı kastediyorsunuz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Yıktırılır» deyince, yıkılmadığında 
diye anlam çıkıyor efendim. Sayın Samsunlu'nun ifa
de ettiği aynı şey aşağıya da yansıyor. 

UMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Yansıyorsa, tamam. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) —' Yedi gün gibi bir süre yetmeyebilir 
diye ifade ediyor. 

BAŞKAN — Hakikaten büyük bir inşaat ise, yedi 
gün içerisinde yıkamayabilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN-
*LU — Bu süre içinde başlaması, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu. Başkanı) — Başlaması da kâfi değil, Sayın 
Cumhurbaşkanım. Bir tahta çeker, «başladım» der, 
bırakır; Sayın Bakanın belirttikleri gibi. 

Bu konuyu tartıştık, zaman koyamadık; zamana 
sığmayacak, ölçülerin dışında kalacak olaylar olabilir 
diye endişe ettik efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fazla ge
cikmemesi önemli. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Herhangi bir tarih de koymazsak, uzar, gider. 

BAŞKAN — Maddede «müteahhit tarafından yı
kılmadığında» diyoruz, «yıkılma işlemine başlanmadı
ğında» demivoruz. 

Bu yedi günlük süre, çok kısa bir süre; yedi günde 
bir bina yıkılmaz. İterek, hemen yıkılabilir de; tuğla
ları »teker teker sökecek, çerçeveleri alacak, kapıları 
alacak, camları çıkaracak, onları tekrar kullanacak. 
Bütün bu işlemler uzun sürer. 

Ya bu yedi günlük süreyi uzatmak, «15 gün, 1 ay» 
demek lazım veya «müteahhit tarafından yıkım işle
mine başlanmadığında» demek lazım. 

«Müteahhit tarafından yıkım işlemine başlanmadı
ğında» dersek, o da suiistimale uğrar; «başladım» der, 
her gün birkaç parça alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Süreyi 
biraz uzatalım, «onbeş gün» diyelim. 

BAŞKAN — Ohbeş gün yeter mi? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Onbeş günlük süre biraz daha iyi efendim. 
BAŞKAN — Peki, süreye «onbeş gün» diyelim. 
İMAR VE İSKÂN ©AKANI AHMET SAMSUN

LU — Efendim, yalnız 2 nci kısma kısıtlayıcı bir 
zaman koymak lazım. 

BAŞKAN — Orada «derhal» var mıydı, buldu
nuz mu? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, yoks 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Gecik
meksizin» diyebiliriz. 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAM-
SUNIJU — Sayın Cumhurbaşkanım, hiç olmazsa, Sa
yın Komutanımın söylediği gibi», «gecikmeksizin» 
demek lazım. 

BAŞKAN — Ama, «Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
de bu işi gecik'tirirse, kime güvenelim? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) Sayın Cumhurbaşkanım, öyle ce
zalar ıkoyduk ki; yapmadığı takdirde, işi bitiremedi
ğinde bir yıldan üç yılda 'kadar hapsedilecek. Şim
diki mevzuat yetersiz; ama getirdiğimiz cezalar çok 
ağır. 

BAŞKAN — Maddede tebliğ için 15 gün süre 
vermişiz, demek 'ki, 15 günlük süre azamî bir süre; 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünün de 15 gün içinde bu 
inşaatı yıktırması lazım. Orada 15 günlük süre ve
rince, yıkım için daha fazla süre olmaz; ona kıya-
sen burada da aynı süreyi vermek lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Zaten yıkmıyor ise hapsedile
cek efendim. 

BAŞKAN — «Yedi gün»lük süreyi, «onbeş gün 
içinde» diye düzeltelim. 

13 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

Bu ufak düzeltme ile maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 
MADDE 14, — Boğaziçi İmar Müürlüğü Büt

çesi; Boğaziçi tmar Mare Heyetinin kararını müte-
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akip, İstanbul Belediyesi bütçesi içinde ayrı bir prog
ram olarak yer alır. ita amiri Boğaziçi İmar Mü
dürüdür,. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Gelirler 
MADDE 15. — Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 

gelirleri şunlardır. 
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
Genel bütçeden, İstanbul Belediyesi bütçesi ka

nalıyla yapılacak yardımlardan Boğaziçi İmar Mü
dürlüğüne ayrılacak miktar, bütçe kanunlarında tas
rih edilir. 

b) 2 Şubat 1981 tarih ve 2380 sayılı Kanuna gö
re genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ve il 
özel idarelerine verilen paydan îller Bankasındaki 
belediyeler ve il özel idareleri ortak fonlarına akta
rılan payların yüzde 10 oranından aşağı olmayacak 
şekilde Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kuru
lunca kararlaştırılacak nispette ayrılacak miktar, 

c) Boğaziçi Alanında mevcut meskenlerin malik
lerinden varsa intifa hakkı sahiplerinden, her ikisi 
'de yoksa malik gibi tasarruf edenlerden emlak ver
gisi değerinin ibinde 2'si oranında ticarî amaçlarla 
kullanılan bina ve arsalardan emlak vergisi değerinin 
binde 5'i oranında alınan Boğaziçi emlak harcı, 

d) Boğaziçi alanında faaliyette bulunan otel, mo
tel, gazino, çay (bahçesi, lokanta ve benzeri eğlence, 
dinlenme ve turistik tesislerde belediye ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen tarifelere ekle
necek yüzde 10 1ar, 

e) Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerinin % 10'u, 
f) Boğaziçi alanında plan ilkelerine uygun ola

rak yapılacak inşaat veya tadilat projelerinin uygu
lanmasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
da yer alan imar ile ilgili harçlar ve harcamalara 
katılma paylarının bir misli oranında alınacak harç 
ve harcamalara katılma payları, 

g) Boğaziçi alanında kullanılmak üzere, yurt 
iiçi ve yurt dışından yapılacak her türlü mal, para 
ve benzeri bağışlar ve yardımlar ve bu Kanuna göre 
tahsil edilecek diğer gelirler. 

BAŞKAN — önce, ö değerleri «binde» olarak 
yazı ile yazın. 

Burada «Boğaziçi alanında mevcut» deyince, Bo-
ğaz'ı görmeyen ve sırtın gerisinde olan meskenlerin 

sahipleri de verecek bu Boğaziçi emlak harcını, öy
le yapacağımıza, planda kırmızı ile belirtilmiş olan 
öngörünüm bölgesindeki meskenlerin sahiplerinden 
alalım bu parayı. Görmeyenlerden niye alıyoruz, 
ne kabahatleri var? Gecekondular bile var arka ta
rafta. Bunlardan aldığımız takdirde, «'Benim verdi
ğim para ile öndekiler Boğaz'ı seyrediyor» diyecek, 
buralardaki mesken sahipleri. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
«Ön» ve «arka» diyelim efendim. 

BAŞKAN — ön tarafın ismi neydi? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — «Boğaziçi 'kıyı ve sahil şeridi ve öngörü
nüm bölgesi» efendim. 

BAŞKAN — «Boğaziçi alanının sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesinde» diyebiliriz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cıraıhurbaşkanım, «Bo
ğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada, galiba, et
kilenme var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
etkilenme değil; belki arka görünüm olabilir.: Çün
kü arka görünüm Boğaz'ı görüyor. 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Oımhurbaşkanım, öngörünüm 
bölgesini bu kadar kısıtladıktan sonra, önümüzdeki 
dönemde, geri görünüm bölgesi dediğimiz bölge, 
herkesin koştuğu 'bir bölge olacaktır. Onun için ora
daki insanların da dahil edilmesi lazım; bugünkü 
durumu değil, gelecekteki durumu düşünmeliyiz. 
Şimdi Boğaz'a koşup 200 milyon liralık daireleri 
almak isteyenler artık alamayacaklar, mecburen ge
riye kayacaklar ve orası da Boğaz sahasına gire
cek. 

'BAŞKAN — «Arka görünüm» demek, arkadan 
da gören manasına mı geliyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — O zaman dahil edebiliriz. 
EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 

ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu takdirde «etkilenme bölgesbni çıkarmak 
gerekir; bu bölge de en yoğun olan bir bölgedir. 

BAŞKAN — Yoğun olabilir; ama para alaca
ğım diye herkesi de dahil edemeyiz ki. 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Etkileme bölgesi-
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nin Boğaz'ı gören yerleri de var, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — 1 milyon liranın binde ikisi ne ka
dar ediyor? 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — 2 tein lira efendim. 

BAŞKAN — Her sene bu parayı alacağız, az 
para değil; orada 1 milyon liradan aşağı da ev yok
tur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) -^ Sayın Cumhurbaşkanım, 30 milyon liralık, 
40 milyon liralık daireyi alan kişinin de bu parayı 
ödemesi lazım, çünkü bu bir yerde onlar için çay pa
rası efendim. 

BAŞKAN — Öndekliler versin, ona bir şey de
miyorum; ama arka Ikısımdalkiler biır yeri görmüyor; 
zavallılar, niye versin? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Artılk ön tarafta bina yapılamayacağı 
için, arka taraflar da aynı derecede kıymetleniyor 
efendim. 

BAŞKAN — Mesela, arka tarafta dört - beş kat
lı bina vardır, dördüncü, beşinci kattakiler Boğaz'ı 
görüyordur da birinci, ikinci, üçüncü kattakiler gör
müyordun bu durumda onlardan da alacağız bu pa
rayı. Bir sürü İtirazlar olacak. İlla gelir sağlayacağız 
diye bunu yapamayız. 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - tmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, hemen hemen hepsi görüyor, geridekiler de 
görüyor. 

BAŞKAN — Hayır, hepsi görmüyor. Size öyle 
yerler gösterebilirim ki, üst kattakiler görüyor, alt 
kattakiler görmüyor; hatta öngörünüm bölgesinde-
ikilerden bile görmeyenler var, bina sokağın gerisin
dedir, birinci kattakier göremez. 

O kısma şöyle yazalım: 
«Sahil şeridi, öngörünüm, arka görünüim.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — «'Boğaziçi sahil şeridi, öngörü
nüm ve geri görünüm bölgelerinde» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) —• «Etkilenme» kaldırılacak efendim. 

BAŞKAN — O şekilde de olur :' 
«Etkilenme bölgesi hariç, Boğaziçi alanında mev

cut meskenlerden» diyebiliriz; böyle daha kolay. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Etkilenme bölgesinde Boğaziçi'ni gören bina 
sayısı daha çoki 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 'bu yal
nız Boğaziçi'ni görme meselesi değil; burada özel 
bir tanzimle ormanlar, mesire yerleri gibi yerler de 
var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Dinlenme yerleri var, buralar en değerli 
yerler. 

BAŞKAN — İyi ama, biz ön taraftakilerden de, 
ötekilerden de binde iki Boğaziçi emlak harcı alıyo
ruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Belki kademelendirmek mümkün olabilir 
efendim. 

TÜMGENERAL M SUAT EREN (Koordina
tör) — Fıkraya kademelendirme hususunu koyalım 
efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Bir 
derecelenme koyalım. Bunun içinden çıkamayız; bir 
çırpıda bunun içinden çıkmak lazım. Onun için de
diğiniz gibi, ön görünüm, geri görünüm şeklinde; 
böyle bir nispet dahilinde düzenlemek lazım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Kademeli bir nispet koyalım. Yani, en geri-
dekine binde bir, ötekine de binde iki gibi bir kade
me koyalım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Yani, hiç olmazsa bu harcı, etkileme böl
gesi için binde iki yerine binde bir, binde beş yerine 
binde üç olarak düzenleyelim, önümüzdeki yıl on
lar da bundan faydalanacaklar. Diğer bölgedekileri 
değil de, sadece etkilenme bölgesindeki oranı biraz 
azaltmak gerekir. 

«Boğaziçi alanında etkilenme bölgeleri dışında» 
diye başlayıp, ondan sonra «etkilenme bölgesinde» 
diye devam etmek gerekir, 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Etkilenme 'bölgelerinde olanlar için de böy
le» denir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
hepsini sayın. «Dışındaki» demeye lüzum yokj «Dı
şında» kelimesini koymayjn, yanlış anlaşılır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Boğaziçi alanında etkilenme ha
riç her türlü meskenlerin» diye devam eder, en so
nunda «etkilenme alanlarında olanlar yukarıdaki 
nispetlerin yarısı kadardır» denilir. 

BAŞKAN — Bunu o şekilde düzeltelim, bir ada
letsizlik olmasın. 
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öndeki alanla arkadaki alan bir değil. Bu durum
da ikisi de aynı vergiyi verecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben bir 
hususu öğrenmek istiyorum : Vatandaşlar Boğaziçi'n
de gidip eğleniyorlar. Oraya yüzde on şeklinde bir 
rakam koymuşuz; «otel, motel, gazino, çay bahçesi, 
lokanta ve benzeri eğlence, dinlenme ve turistik tesis-
lerde belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit 
edilen tarifelere eklenecek yüzde onlar» deniliyor. 
Bu yüzde on, acaba fiyatı çok yükseltir de, vatan
daşların oraya gitmelerini engelleyecek bir durum ya
ratabilir mi? Bugün mesela Boyacıköy'de vatandaş 
gidip oturuyor, akşam üzeri çay içiyor. Buraların 
fiyatları çok yüksektir de, vatandaşların oralara git
melerini kısıtlayabilir mi? 

Tahminen bu yüzde on ne kadar tutar acaba? 
BAŞKAN — Mesela gittiği bir gazinoya 10 bin 

lira vermişse, bu yüzde on uygulandığı takdirde Tl 
bin lira verecek. Onlar da cebe atacaklar; suiistimale 
yol açacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onu 
dikkate aldınız mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, (c) 
fıkrası şu şekilde oluyor efendim : «Etkilenme böl
gesi hariç Boğaziçi Alanında mevcut meskenlerin ma
liklerinden varsa intifa hakkı sahiplerinden, her iki
si de yoksa malik gibi tasarruf edenlerden emlak 
vergisi değerinin binde 2'si oranında ticarî amaçlarla 
kullanılan bina ve arsalardan emlak vergisi değeri
nin binde 5'i oranında Boğaziçi emlak harcı, 

Etkilenme bölgesinde Boğaziçi emlak harcı yu
karıda belirtilen miktarların yarısı kadar alınır.» 

BAŞKAN — Orada 25 milyon liralık evler var. 
Binde iki oranıyla senede 50 bin lira harç verecek. 
Gerçi değerini 25 milyon lira göstermiyor, 5 milyon 
lira filan gösteriyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Orada 
mutlaka zenginler değil, babasından, annesinden kal
ma evi olanlar da var efendim. Üstelik yalnız yaşa
yanlar, oturanlar da var. 

BAŞKAN — öyleleri de var; tahta evler bile var. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabla ev

lerden emlâk ıharcı almıyoruz, değil mi? 
BAŞKAN — Hepsinden alıyoruz. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Vergi değerine göre alıyoruz. 
İMAR VE tSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Tarihî eser durumunda olan binalardan al
mıyoruz efendim. 
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I BAŞKAN — (c) fıkrasını tekrar okutuyorum : 
I «c) Etkilenme bölgesi hariç Boğaziçi Alanında 
I mevcut meskenlerin maliklerinden varsa intifa hakkı 
I sahiplerinden, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf 
I edenlerden emlak vergisi değerinin binde 2'si oranın-
I da ticarî amaçlarla kulanı lan bina ve arsalardan em-
I lak vergisi değerinin binde 5'i oranında Boğaziçi em-
I lak harcı, 
I Etkilenme bölgesinde Boğaziçi emlak harcı yüka-
I rıdaki miktarların yarısı kadar alınır.» 
I BAŞKAN — Ortaköy bu bölgenin içine dahil, 

değil mi? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 

I Ortaköy'ün kenarında bitiyor galiba. 
BAŞKAN — Hayır, Ortaköy dahil. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN-

I LU — Boğaziçi Köprüsünden itibaren. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boğaziçi 
I Köprüsü diye biliyorum ben. 

AYLA BEŞKARDEŞ (İmar ve İskân Bakanlığı 
I Temsilcisi) — Etkilenme bölgesi, şehir merkezine ba-
I ğtmh etkilenme bölgesi, Ortaköy... 
I BAŞKAN — Ortaköy, Arnavutköy ve daha son-
I raki semtlerin hepsi dahil. Orada ne eski evler var; 

sokakların içerisinde, bodrum katlarında evler' var. 
I Biz şimdi bu harcı hepsinden alacağız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN-
I LU — Sayın Cumhurbaşkanım, değerini bir milyon 
I lira gösterecek, bu takdirde bin lira harç alacağız. 

BAŞKAN — Ne gösterirse göstersin. 
I Biz 'hep villa olarak düşünüyoruz; ama vaktiyle 

Ortaköy'de, Vaniköy'de ve diğer semtlerde yapıl
mış fakir fakuranın da öyle evleri vardır ki, vak
tiyle orada yapmıştır. Şimdi «Boğaziçi'nde oturu-

I yorsun» diye bunlardan da bu harcı alacağız. 
I O kişiler, «gelin görün benim oturduğum evi; Bo-
I ğaziçi ile alakası yok. Arnavutköy'de şu sokağın için-
I de gel sen otur bakalım. Ben burada mecburen otu-
I ruyorum» diyecekler. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen-
I dim, burada oturmak suç mu yani? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge-
I nel Sekreteri) — Emlak Vergisi birçok kıstaslara göre 
I tayin ediliyor. 
I BAŞKAN — Sonra o kişiler; «Benden aldığınız 
I bu parayı ne yapıyorsunuz; burayı düzenlemeniz ge

rekiyor; ama, siz başka yerleri düzenliyorsunuz. Her 
I taraf evlerle dolmuş, zaten buraya bir şey yapamaz-
1 siniz. Siz benden aldığınız parayı başka yere harcı-
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yorsunuz. Ben bundan istifade etmiyorum ki» diye
cektir. 

Bu bir haksızlıktır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu bü

yük bir yekûn tutacak mı acaba? 
BAŞKAN — Tutar. 
Çok kimseyi rahatsız eder. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) —: Bu hususu fıkradan çıkarmak lazım; nispet 
hususu üzerinde dahi durmamak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu fıkra 
çıkarılırsa gelir, bakımından büyük bir azalma olur 
mu? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, pek bir şey fark etmez 
efendim. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Ha
len Emlak Vergisi arazi değerine göre alınıyor. Bo
ğaziçi'nde arazinin değeri zaten daha fazla efendim. 

IBAŞKAN — Verdiği emlak vergileri var. O em
lak vergilerinin içinden muayyen bir miktar alsak 
mesele yok; ama bu ikinci ekstra bir vergi oluyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVOİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım, ayrıca 
şöyle bir konu daha var : Mesela Adalarda oturan
lardan alınmıyor, Moda'daki meskenlerden almaya
cağız. 

BAŞKAN — (c) fıkrasındaki hükmü olduğu gibi 
çıkaralım. 

Adalar, karşı tarafta deniz kenarında Kadıköy, 
Bostancı, Suadiye, Yeşilköy gi'bi birçok semtler var; o 
semtlerdeki meskenlerden harç almıyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, bilmiyorum, eğer bu 
konuyu bizim arkadaşlarımız getirmişse, ben bir gö
rüşü dile getireyim. 

Biz turistik yörelerde, sahil şeritlerinde, mesela 
Çeşme'de, Kuşadası'nda bunun benzeri bir düşünce
ye sahibiz. 

BAŞKAN — Bunu umumî olarak çıkaralım; yal
nız Boğaziçi için değil. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Çünkü, oraya giden kişi hiçbir şey ödemiyor, 
tatilde oradan faydalanıyor ve o şehrin, Örneğin Çeş
me'nin beşbin nüfusunu oluşturuyor. 

BAŞKAN — O doğru. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Doğru; 

yalnız şimdi Cumhufbaşkanımızın temas ettiği nokta, 
bugün Boğaziçi'nde oturan öyle aileler var ki, ben bir 

kısmım tanıyorum muhtaç durumldalar, lüks evlerde 
değil, yıkık evlerde oturuyorlar, evleri hiçbir yeri 
görmüyor. 

Şimdi bu harç bunların sırtına yüklenecek. 
BAŞKAN — Baltalimanı Deresinde ve bazı yer

lerde bu gibi evler çok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onları 

ayırma imkânı varsa ayıralım. Sadece lüks evleri da
hil edelim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Onları ayırmak zor. 

BAŞKAN — (c) fıkrasını olduğu gibi çıkaralım. 
Otel, gazino, çay bahçesi, onlar neyse. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Bu 

düzenleme ile buralardaki eğlence yerlerinde fiyatlar 
ateş pahası olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu yüz
de 10 oranı kişilere büyük bir külfet getirir. 

İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel
kurmay Başkanımızın belirttiği gibi, bu durum mo
bilyalardan alınan vergilere benzeyecek, kaydetmeye
cekler. 

BAŞKAN — Evet, kaydetmeyecekler, bu para 
garsonun cebinde kalacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bu parayı vermek istemeyecekler; bunu 
nasıl takip edeceğiz? Bu konu çok önemli. Otel, mo
tel belki bir derece kontrol edilebilir; ama bunun ta
kibi de çok güç. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Otel, 
motel kabul; buralara herkes gitmez; buralara gide
cek olanlar malumdur. Fakat çay bahçesi, gazino, 
lokanta gibi umumî yerlere herkes gider. Umuma ait 
böyle eğlence yerlerindeki fiyatlar artırılırsa kimse 
gidemez. 

BAŞKAN — Halbuki böyle eğlence yerlerinden 
herkes istifade etsin istiyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu
na ne gerek var efendim, İstanbul Belediyesinde para 
mı yok? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu du
rum karşısında yoğurduyla ünlü Kanlıca'da yoğurt 
fiyatı iki misli olacak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçen 
görüşmemizde, «Bu (c) fıkrası olmasın» şeklinde de 
zatıâlinize arz etmiştim. Ancak; zatıâliniz, «Hükümet 
getirdi, koyalım» şeklinde emir buyurmuştunuz. 
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Bu konuyu Amiralimle de görüştük; Amiralim, 
bu (d) fıkrasındaki; otel, lokanta, çay bahçesi gibi 
eğlence yerlerinden bu verginin alınmasını malî açı
dan uygun görüyor. Yani, «Bu vergi alınabilir, müm
kün bir şekilde takip edilir» diyorlar. 

BAŞKAN — ötekinden de alınır; mesele alınıp, 
alınmaması değil. 

Şimdi, bu fıkraya çay bahçesini koyduğumuz za
man şöyle bir durumla karşılaşırız : 

Çay bahçesine gelen bir adam çay içtikten sonra, 
garsona, «çay kaç lira?» diye sorar. Garson, «On lira, 
yalnız bir lira da vergiden dolayı onbir lira» der. 
Adam, garsona onbir lira verir. Çay için makbuz ke
silmediğinden, bu vergiden dolayı bir lira garsonun 
cebinde kalır. 

Aynı çay bahçesinde başka bir adam kahve içer; 
garsona, yirmi lira kahvenin parası olarak, iki lira 
da vergiden dolayı, toplam yirmiiki lira öder. Yine 
aynı şekilde buradaki vergiden dolayı iki lira garso
nun cebine girer. 

Şimdi, burada vergi yüzde bir mi yüzde on mu na
sıl bileceğiz; bu durumu nasıl önleyeceğiz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, emir 
buyurussanız bu fıkradan çay bahçesini çıkaralım. 

BAŞKAN — Otel, motel olabilir. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-

misyou Başkanı) — Otel, mojtel, gazino, lokanta. 

BAŞKAN -T- Gazino ve lokanta da olmaz. Çün
kü bunlar da makbuz kesmezler. 

Otel, motel olur; çünkü bunların makbuzları var, 
deftere kaydediyorlar ve makbuz kesiyorlar. Orada 
yüzde iki, yüzde on gösterilmemişse belli olabilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — «Otel, motel ve turistik yerler» diyelim 
efendim. 

BAŞKAN — Bu vergiyi Adalardaki otel, motel 
ve eğlence yerlerinden almayacağız. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sa
yın Cumhurbaşkanım, buna hiç gerek yok efendim, 
bu gibi yerleri gidilemez yerler haline getirmeyelim. 

BAŞKAN — Bu vergiden dolayı bu eğlence yer
lerinden yüklü bir para da gelmez zaten. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Zaten kısıtlarlar efendim. 

BAŞKAN — O halde şöyle yapılabilir; İstanbul 
Belediyesi o bölgelerden aldığı vergileri oraya sarf 
etsin. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tabiî 
efendim. Bu böyle olursa, bu gibi eğlence yerlerini, 
gidilemez yerler haline getirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Sarıyer'de Bentler var; halk cumar
tesi - pazar günleri buraya gider; bunlardan vergi ala
cağız dersek halkı böyle eğlence yerlerine gitmeye 
mi teşvik etmiş oluruz, yoksa gitmemeye mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Elbette gitmemeye teşvik etmiş 
oluruz efendim. 

BAŞKAN — O halde bu vergiyi niye koyuyoruz? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu gibi 

eğlence yerleri zaten fiyatlarını piyasaya göre artı
rıyorlar. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu bü
yük bir gelir de değildir. 

BAŞKAN — Büyük bir gelir olmadığı gibi herkesi 
de tedirgin edeceğiz . 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu verginin tah
sili için her eğlence yerinde üç kişinin görevlendiril
mesi gerekecek. 

BAŞKAN — Eğlence yerlerini kontrol için bir de 
bu görevlilere maaş verilecek. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğüne; genel bütçeden, fon
dan, Boğaz Köprüsünden geçiş ücretlerinin yüzde onu 
olmak üzere dünyanın parasını veriyoruz; bu az para 
değil. 

Boğaziçi Köprüsünden bir yılda elde edilen para 
ne kadar? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — 50 küsur milyar; bunun yüzde 
onu yani 5 milyarı verilecek. Ayrıca, iller Bankasın
daki fondan 2,6 milyar gelecek, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Daha ne istiyorsunuz? 
Zavallı gariplerden niye alacağız? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu para 
yeter. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu düşünceyi 
oluşturmak bakımından Boğaziçi'nin kendisine. has 
yeri var. Yalnız, (c) fıkrasındaki «öngörünüm». 

BAŞKAN — Benim verdiğim misal öngörünüm; 
işte karşı tarafta Kuzguncuk, Çengelköy, Vaniköy; 
buralarda öyle evler var ki, öyle fakir insanlar var ki, 
dededen kalmış evlerde otururlar. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bu konuyu genelleştirerek iyice incele
mek lazım efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Efen
dim, çoğu zaman Adaların görüntüsü Boğazdan daha 
iyi. Boğazdan hiçbir yere bakamazsınız. 

BAŞKAN — O halde (c) ve (d) fıkralarındaki hü
kümler metinden, çıkarılacak ve madde buna göre 
düzenlenecek; yani (a) ve (b) fıkraları kalacak; (e) 
fıkrası (c); (f) fıkrası (d); (g) fıkrası da (1) fıkrası ola
caktır. 

15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

i., — Boğaziçi Kanunu Tasarısı ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (1/644) (S. 
Sayısı : 728) (Devam). 

BAŞKAN — Birinci Oturumda 15 inci maddeyi-
de görüşüp oylamış, 16 neı maddede kalmıştık. 

Yalnız 15 inci maddenin bazı fıkralarını çıkarın
ca, Komisyon iki maddenin birbirleriyle ilgilerinden 
dolayı 16 ncı maddenin de buna göre düzenlenmesi
ni istemişti. 

Komisyon il 6 ncı maddeyi hazırladı mı? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas» 

Komisyonu İBaşkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşka
nım, müsaade buyurursanız okunacak. 

BAŞKAN — Peki. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gelirlerin tahsili 
MADDE 16. — IBoğaziçi İmar Müdürlüğü gelir

lerinden; 
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Yapılan bu değişiklikle 15 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 16 ncı 
maddeye geçmeden lütfedilip birleşime 10 dakika ara 
verilirse, bu 10 dakikalık arada 16 ncı maddeyi 15 inci 
maddeye uygun bir şekilde yeniden düzenleyelim. 
Çünkü, 15 inci madde 16 ncı maddeyi bütün fıkra
ları itibariyle çok etkiliyor. 

BAŞKAN — Peki. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

a) 15 inci madde (d) bendinde belirtilen gelirler 
İstanbul Belediyesince, (c) bendinde belirtilen gelir
ler ilgili işletmelerce tahsil edilir ve Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü harcamalarına karşılık olmak üzere tah
sil edildikleri ayı takip eden ay sonuna kadar açı
lan özel hesaba yatırılır; Tahsil edilen bu gelirleri 
zamanında yatırmayanlar hakkında kanunî işlem 
yapılır, ayrıca tutarları % 10 fazlasıyla tahsil edilir. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 
213 sayılı Vergi Usul Kanunun ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

b) Belediyeler ve il özel idareleri ortak fonla
rından her yıl Boğaziçi Alanı için ayrılan pay, tiler 
Bankası Genel Müdürlüğünce Boğaziçi Alanında ya
pılacak kamulaştırma işlemlerine ve alt yapı yatır-
rımlarına tahsis edilir. Bu payın kullanılmasına iliş-

" » - - ^ ^ • • < » •<• • • 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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kın esas ve usuller İmar ve İskân Bakanlığınca be- I 
lirlenir. 

BAŞKAN •— Bu 15 inci maddede (d) dediğimiz 
bent «Boğaziçi alanında plan ilkelerine uygun ola
rak yapılacak inşaat ve tadilat» denilen eski ı(f) ben
di; (c) bendi dediğimiz eski (e) bendi olan «Boğaz 
köprülerinden geçiş ücretlerinin % UO'u» denilen bent 
değil mi? 

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

BAŞKAN — Yalnız, 16 ncı maddenin <b) ben
dinin en son cümlesinde; «Bu payın kullanıitaıasına 
ilişkin esas ve usuller İmar ve İskân Bakanlığınca 
belirlenir» denmiş. Bu, «Bu payın kullanılmasına iliş
kin esas ve usuller İmar ve İskân Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir» şeklinde olacak. 

16 ncı maddenin (b) bendini yeniden okutuyo
rum!: 

b) Belediyeler ve il özel idareleri ortak fonla
rından her yıl Boğaziçi. alanı için ayrılan pay, İller 
Bankası Genel Müdürlüğünce Boğaziçi alanında ya
pılacak kamulaştırma'işlemlerine ve alt yapı yatırım
larına tahsis edilir. Bu payın kullanılmasına ilişkin 
esas ve usuller İmar ve İskân Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Bu şekliyle 16 ncı maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,. 
Kabul edilmiştir., 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Muafiyet) 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerine göre 

yapı hakkı verilmeyip ticarî geliri de olmayan ar- -
salar ile üzerinde kültür ve tabiat varlığı bulunan 
arsalar emlak vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de 15 inci maddenin 
yeni şekline göre değiştirmişsiniz değil mi? 

. TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım., 

BAŞKAN — «Bu Kanun hükümlerine göre ya
pı hakkı verilmeyip ticarî geliri de olmayan arsalar 
ile üzerinde kültür ve tabiat varlığı bulunan arsalar 
emlak vergisinden muaftır» diyoruz; tamam. I 

17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? I 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÎKİNCl BÖLÜM 
Cezalar 

Ceza hükümleri 
MADDE 18. — Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı 

alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı 
ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapı
ların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü 
maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, 
fennî mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya 
kadar hapis ve 200 000 liradan 500 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fillerin tekrar 
edilmesi - halinde söz konusu kimselere verilecek ce
zalar 1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar 
artırılır. Fennî mesullere ayrıca bir yıla kadar mes
lekten men cezası verilir. 

İmar mevzuatına ve bu Kanuna aykırı ruhsat ve
renler, verilmesine müsaade edenler, bu kanunla ve
rilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde 
yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Boğaziçi alanında tarihî ve doğal güzelliklerin, 
yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölge
sinde doğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozan
ların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde iki aydan bir yıla kadar hapis ve 200 000 liradan 
500 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. Ayrıca, hu fiilleri işleyenler, doğal yapıyı en 
geç bir yıl içinde aslına uygun hale getirmekten so
rumludurlar. Aksi halde doğal yapı Boğaziçi İmar 
Müdürlüğünce, masrafları iki katı ile failden ve 
mal sahibinden müteselsilen tahsil edilerek aslına uy
gun hale getirilir. 

BAŞKAN — Toprağın altında oyarak yapıp da 
sonradan meydana çıkarıyorlar dediğiniz bu değil 
miydi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, onun gibi bir şey bu 
da, Sayın Cumhurbaşkanım. Doğal yapıyı tahrip 
ediyor, kıyıları bozuyor* yeşillikleri söküp atıyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önce iki kat için müsaa
de alıyorlarmış, ondan sonra toprağın altına da iki 
kat yapıyorlarmış. İnşaatı bitirip müsaadeyi aldık
tan sonra da alttaki iki katın önündeki toprağı atıp 
binayı meydana çıkarıyorlarmış. O zaman bina dört 
kat oluyor tabiî. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Tabiî Boğazda doğal yapıyı bozuyorlar 
efendim., 

BAŞKAN — Evet, oradaki toprağı atıp evi mey
dana çıkarıyorlarmış, Neler yapıyorlar yani!.. 

18 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Askerî ihtiyaçlar 
MADDE 19. — Boğaziçi Alanında Millî Savun

ma Bakanlığına tahsisli veya savunma amacıyla kul
lanılması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen 
alanlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

i20 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 20. — 6785 sayılı İmar Kanununun ve 

16.3-1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun ve diğer ka
nunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzük ve yönetmelik 
'MADDE 21. — Boğaziçi alanında bu kanunla 

belirlenen Umar uygulamalarını, düzenleyen Boğaz
içi İmar Tüzüğü ve Boğaziçi İmar -Yönet-
netmeliği bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde imar ve İskân Bakanlığın
ca hazırlanarak yürürlüğe konulur ve Resmî Ga
zetede yayımlanır. 

İstanbul Belediyesinin ve Boğaiçi İmar Müdür
lüğünün Boğaziçi Alam ile ilgili yönetmelikleri, imar 
ve İskân Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Boğaziçi İmar 
Müdürü atanır ve Boğaziçi İmar İdaıe Heyeti Ku
rulur. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok, 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Boğaziçi imar Müdürlü

ğünün kadroları ihdas edilip, bu kadrolara personel 
atamaları yapılıncaya kadar ihtiyaç olan personel 
İstanbul Belediye Başkanlığınca Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendirilir. 

Boğaziçi imar Müdürlüğünün bina, araç, gereç 
ve benzeri ihtiyaçları da İstanbul Belediye Başkanlı
ğınca sağlanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre düzen

lenecek tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konulun
caya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Boğaziçi kıyı, sahil şeri

di ve öngörünüm bölgelerinde 212.7.1983 tasdik tarih
li 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli imar uy
gulama planları ile konut kullanımına ayrılmış, an
cak yapı yapılmamış olan yerlerde yeşil alan statü
sü uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?... Yok. 

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

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum i: 
GEÇİCİ MADDE 5. — 22.7.1983 tarihinde onay

lanan Boğaziçi Alanı 1/5 000 ölçekli Nazım Plan ile 
öngörünüm bölgesi ve sahil şeridine ait 1 /l 000 öl
çekli imar uygulama planlarının bu Kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinden önceki mevzuata göre 1.1.1984 .tari
hin© kadar onaylanır. 
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Boğaziçi alanında 21805 sayılı Kanuna ıgöre ıslah 
imar planlarının yapılması ve onayı bu Kanunun 10 
uncu maddesine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Bu planın yapılması, onayı ve tadi
li vardır?... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım, bu kanundaki esaslara göre yapılacaktır. 

BAŞKAN — il. 1.1984 tarihine kadar onaylanabi
lir mi bu plan acaba? 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, planlar bize geldi; Anıtlar Yüksek Kurulu, 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumundan geçtikten 
sonra onaylanacak efendim. 

(BAŞKAN — Yetişebilir mi 1.1.1984 tarihine ka
dar? 

EROL 'ÜNAL {İhtisas Komisyonu Üyesi - İmar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — 2 Aralık 1983 tari
hinde kurul komisyonuna girecek, şu anda gündem
de; ondan sonra Bakanlığımızca onaylanacak Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Zaman çok az, biraz sıkışacak gali
ba. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET SAM
SUNLU — İBiz yine takip edelim ve oradan geçtik
ten sonra hemen onaylayalım. Ama bu 1.1.1984 tari
hine "kadar yetişmeyebilir; bir de aksilik olursa hiç 
yetişmez. Böyle bir tarih hiçbir yerde de vermedik. 
Onun için, «altı ay içinde» dersek daha uygun olur. 
Aslında biz kısa süre içinde hemen onaylayıp vermek 
isteriz bu.planı. 

BAŞKAN — Çünkü, oradan geçecektir ama, 
tekrar bir tetkike tabi tutulacaktır. Oradan geçer geç
mez hemen onaylayacak mısınız? Bir tetkike taîbi tut
manız lazım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Ama daha önce de İstanbul'a giderek 
üzerinde çalıştı arkadaşlar; o bakımdan bu son ola
cak Sayın Cumhurbaşkanım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Paralel planlama yapılmış, 
yetiştiririz dediler arkadaşlar. Bu tarihi de zaten ken
dileri verdiler bize, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Şuna iki ay daha süre verelim ve 
1.3.1984 diyelim. 

Onu, «1.3.1984» şeklinde düzeltelim. 
Geçici 5 inci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen?.. Yok, 

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎC1 MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, Boğaziçi Alanında İmar mev
zuatına aykırı olarak yapılan yapılar hakkında aşa
ğıdaki işlemler uygulanır. 

a) Bu madde kapsamına giren yapılar için bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
kırkbeş gün içinde İstanbul Belediye Başkanlığına 
başvurulur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce 2805 sayılı Kanuna göre yapılmış başvurular ve 
yatırılan başvuru masrafı geçerli sayılır. Başvurular 
ve başvuru masrafları Belediyece Boğaziçi İmar 
Müdürlüğüne aktarılır. 

b) Boğaziçi Alanında tespit işlemleri bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren onsekiz ay; 
değerlendirme işlemleri ise beş yıl içinde tamamlanır. 
Tespit ve değerlendirme işlemi yapılan yapılar için 
uygulamaya, bu sürelerin tamamlanması beklenmek
sizin derhal başlanır. 

c) 12805 sayılı Kanuna göre ıslah İmar planı ya
pılacak bölgelerin bölge ölçeğinde sınır tespiti, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yapılır. 

d) Boğaziçi Alanında yapılacak başvuru, tespit 
ve değerlendirme işlemleri için bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde; 2805 sayılı İmar ve Gecekon
du Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlem
ler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkımda Kanunla belirlenen esaslar 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünce uygulanır. , 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Boğaziçi Alanında mevcut olan imar 
mevzuatına aykırı yapıların geçici madde 6rya göre 
yapılacak değerlendirmeleri sonunda aşağıdaki yapı
lar için yıkım kararı verilir. 

a) Boğaziçi Alanında 16.3.1983 tarih ve 2805 
sayılı Kanuna göre muhafazası veya ıslah edilerek 
muhafazası mümkün olmayan yapılar. 

b) Kıyıda kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan 
yapılardan Bakanlar Kurulunca geçici olarak mu
hafazasına karar verilmeyen yapılar. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak' 
isteyen var mı? Yok. 
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ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

-Geçici madde «'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte IBoğaziçii Alanında mevcut olan ve 
Geçici Madde 6'ya göre değerlendirilmeleri sonunda 
16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre muhafa
zası veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan imar 
mevzuatıma aykırı yapıların, gecekonduların ve his
seli arsa ve araziler üzerindeki imar mevzuatına ay
kırı yapıların muhafazalarına veya ıslah edilerek mu
hafazalarına karar verilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ruhsat ve yapı kullanma 
izni verilen yapılardan harçlar ve para cezaları aşa
ğıdaki şekilde tahsil olunur; 

a) Boğaziçi etkilenme ve geri görünüm bölgele
rindeki yapılardan, 2805 sayılı Kanunda belirlenen 
miktar ve esaslar dahilinde, bir defaya mhasus olmak 
üzere tahsil olunur. 

b) Boğaziçi öngörünüm bölgesinde, 2805 sayılı 
Kanuna göre «belirlenen miktar kadar, Boğaziçi sa
hil şeridinde ise, iki misli olarak ve dört eşit taksit
te, her yıl tahsil olunur. Bu uygulamaya yapı, yan
mak veya yıkılmak suretiyle yok oluncaya kadar de
vam edilir. 

Bu maddeye göre ruhsat ve kullanma izni verilen 
yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları, yanmala
rı veya tabiî ömürlerini tamamlamaları halinde, ye
niden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve 
mevzuat hükümleri uygulanır. Bu husus ve bu madr 
deye göre tapu verildiği tapu siciline işlenir. 

BAŞKAN — Maddenin tfb) fıkrasının son satırın
da, «Bu uygulamaya yapı, yanmak veya yıkılmak su
retiyle yok oluncaya kadar devam edilir» deniyor. 
Yanmak ve yıkılmak suretiyle yapı yok oluncaya 
kadar değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Balkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, «yapı» kelimesinin 
yerini değiştirelim efendim. «Bu uygulamaya, yan
mak veya yıkılmak suretiyle yapı yok oluncaya ka
dar devam edilir» dersek daha iiyi olur efendim. 

BAŞKAN — «Yapı» kelimesini oraya koyarsak 
daha iyi oluyor. Başta kalınca pek anlaşılmıyor. 

Geçici madde 8 üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

(Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (îhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki yapılardan 
2805 sayılı Kanundaki cezalar bir defaya mahsus ol
mak üzere alınıp, o esasa göre bitecek, öngörünüm 
bölgesinde her yıl yapı bitinceye kadar bu ceza alı
nacak. Sahil serinde ise bu ceza iki misli olarak alı
nacak. 

BAŞKAN — «b» fıkrasında her yıl demiyor, 
«Boğaziçi öngörünüm bölgesinde, 2805 sayılı Kanu
na göre belirlenen miktar kadar» diyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Devam ediyor; «Boğaziçi 
sahil şeridinde ise, iki misli olarak ve dört eşit tak
sitte, her yıl» deniyor. Her ikisi için de cezalı uygu
lama devam edecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bunlar hep ceza efendim, bir caydırma ola
cak efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ya
nanların yok olanların yerine yeni bina yapılmayacak 
değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Plana göre yapılacak efen
dim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Plana göre efendim, bunlar hep cezalı olanlar. 

BAŞKAN — «Bu uygulamaya yanmak veya yı
kılmak suretiyle yapı yok oluncaya kadar devam 
edilir. Bu maddeye göre ruhsat ye kullanma izni ve
rilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları, yan
maları veya tabiî ömürlerini tamamlamaları halinde, 
yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve 
mevzuat hükümleri uygulanır» diyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Plan ve mevzuat ne ise o efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz iste
yen var mı? Yokr 

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

Geçici 9 uıicu maddeyi okutuyorum : 
- GEÇİCİ MADDE 9. — Boğaziçi Alanında bulu-

'nan ve 2.6.1981 tarihinden önce yapılan gecekon
duların sahiplerinden hak sahipliği belirlenenlere, sa
hil şeridi ve öngörünüm bölgesinden başlamak üzere 
Boğaziçi Alanı dışındaki gecekondu önleme veya ıs
lah bölgelerinde İstanbul 'Belediye 'Başkanlığınca beş 
yıl içinde arsa veya konut tahsisinde öncelik verilir. 

BAŞKAN — 1981 tarihinde durdurmuştuk biz, 
değil mi? 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Ondan sonrakileri kabul etmiyoruz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ((İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. Bunlar, ma
lumları, hak sahibi olacaklar. Bu hak sahibi olanla
rın içinden üç gecekondusu olanlar varsa, üç hakkı 
olmayacak. 2805 sayılı Kanun ile bunlara hak sahip
liği tanındı efendim. 

BAŞKAN — İBu gibiler önıgörünüm bölgesinde 
ise, onlara evvela öncelik vereceğiz, ondan sonra 
.Boğaziçi Alanı dışındaki gecekondu önleme bölgele
rinde, 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, gecekondu ön
leme ve ıslah bölgeleri dediğimiz belirli yerdir. Hal
buki biz 2805 sayılı Kanunla, İstanbul ve her şehir
de ıslah bölgeleri ihdas ediyoruz, yani mevcut ge
cekondu bölgelerinde planlar yapıyoruz. Yani orada 
elinde arsa kalırsa onları da verebilsin. iBöyle dersek, 
sırf düzgün hazırlanmış gecekondu arsalarını hedef 
alıyoruz ki, bu da her zaman elimizde yeterli mik
tarda olmayabilir. Belediye hazırlarken, Boğaziçi'nin 
dışında bir bölgede gecekondu önleme bölgesi var
sa, arsayı biraz gefriş tutar orada, biraz arsa kaza
nır ve bunlar icabında oraya geçirilir. Acaba bunu 
arz edebildim mi Sayın Cumhurbaşkanım? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sayın Bakanın belirttiği hususu istanbul Belediyesi 
ile görüştük. Yüksek malumları, İstanbul IBelediyesi 
sınırları içinde 10 katlı gecekondular var; bunların 
birini kendisine verecek, diğerleri artacak, «Biz bu
radaki gecekondu azdır, bunları öncelikle alalım ve 
böyle oradaki hazır binalara bunları götürmek sure
tiyle düzenleyebiliriz» dediler. 10 nedenle öncelik ve
rildi. 

İMAR VE İSKÂN IBAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, «gecekondu önleme veya İslah 
bölgelerinde veya 2805 sayılı Yasa üle oluşturulmuş 
ıslâh bölgeleri.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, za
ten onlar da var. Buraya bir öncelik verdik, oraya 

gitmelerinde; yoksa 2805 sayılı Kanuna karşı değil bu; 
öbür şeyleri de verebilecek. Ancak, İstanlbul Beledi
yesi, «biz bunları öncelikle buralardan alıp oralara 
götürürüz», dediler. 

BAŞKAN — 2805 sayılı Kanuna göre verecek; 
ama bunlara bir öncelik verecek. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Ben şöyle anlıyorum, Sayın Cumhurbaş
kanım: Buradaki cümle, «Gecekondu önleme veya ıs
lah bölgeleri» diyor. Bu bizim Bakanlığımızın, 2805 
sayılı Kanun çıkmadan önce her zaman kullandığı 
bir deyim. İstanbul'da da Iböyle olmuş yerler var. 
Bunlar daha prestij yerler, daha iyi yerler. Ben bunu 
anlıyorum. Bir kişi diyebilir ki; «Siz bana gecekondu 
önleme ve ıslah bölgelerinden yer vereceksiniz.» 

BAŞKAN — Öyle, «dışındaki gecekondu önle
me veya ıslah bölgeleri» diyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — O bizde de var. 2805 sayılı Kanuna bağ
lı bir ıslah bölgesi daha ihdas ediyoruz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sayın Bakanın tereddüdünü anladım. Buradaki, «ge
cekondu önleme veya ıslah bölgelerini» silelim, ve 

. «dışında İstanlbul Belediye Başkanlığınca beş yıl için
de arsa veya konut tahsisinde öncelik verilir.» diye
lim. 

BAŞKAN — «2805 sayılı Kanuna göre» diyelim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Ben şöyle demek istiyorum: «Dışındaki 
16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre ıslah imar 
planı yapılan alanarda veya gecekondu önleme ve 
ıslah bölgelerinde» diyelim. Bizimkini de kullansın, 
öbürünü de; öncelikle oraları versinler efendim. 

BAŞKAN — Şöyle oluyor o zaman; «Sahil şeri-
ridi ve öngörünüm bölgesinden başlamak üzere Bo
ğaziçi Alanı dışındaki 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı 
Kanuna göre ıslah imar planı yapılan alanlarda ve
ya gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde» şeklin
de devam edecek. 

Geçici 9 uncu maddeyi bu şekilde tekrar okutu
yorum!: 

GEÇİCİ MADDE 9. — Boğaziçi Alanında bulu
nan ve 2.6.1981 tarihinden önce yapılan gecekon
duların sahiplerinden hak sahipliği belirlenenlere, 

• sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinden başlamak üze
re Boğaziçi Alanı dışındaki 16.3.1983 tarih ve 2805 
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sayılı Kanuna göre ıslah imar planı yapılan alanlar
da veya gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde İs
tanbul Belediye Başkanlığınca (beş yıl içinde arsa ve
ya konut tahsisinde öncelik verilir. 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde baş
ka söz isteyen?... Yok. 

Son okunan şekliyle geçici 9 uncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum: IRabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt M ADİDE 10. — Boğaziçi sahil şeridin

de kıyı kenar çizgisine bitişik parsellerin kıyı tara
fından, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce lüzum görü
len hallerde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren beş yıl içinde gezinti mahalli yapılmak üze
re yeteri kadar arazi kamulaştırılabilir. Bu karar, ka
mu yararı kararı sayılır. 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. 

Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin so
nundaki «Bu karar» ibaresi yerine «bu hüküm» de
sek nasıl olur acaba? 

BAŞKAN — IBurada alınacak karar, kamulaştır
ma kararıdır; «yeteri kadar arazi kamulaştırılabilir» 
denilmektedir. IBu bakımdan, «Bu kararı» yerine «IBu 
kamulaştırma kararı» diyelim orada; yani, «Bu ka
mulaştırma kararı, kamu yararı kararı sayılır» der
sek, maddeye o zaman foir açıklık getirmiş oluruz. 

Maddenin son kısmını değişik şekliyle ibir kere 
daha okutuyorum: 

«Bu kamulaştırma kararı, kamu yararı kararı sa
yılır.» 

BAŞKAN — Son okunan şekliyle geçici 10 un
cu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici l'l inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 11. — Boğaziçi Alanında 

mevcut bulunan taş, kum, kireç, tuğla ocağı gibi do
ğal güzellikleri bozan veya tahrip eden tesisler 1985 
yılı sonuna kadar kapatılır. Bozulan ve tahrip edilen 
doğal güzellikler Boğaziçi İmar Müdürlüğünce eski 
hallerine dönüştürülür ve ruhsatsız olan veya ruhsata 
aykırı olanlara ait masraflar kişi ve kuruluşlardan 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 11 üzerinde söz al
mak isteyen?.. 

ORGENETRAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim, bizim maksadımız, Boğoziçi Bölgesini tahrip 
edilmekten korumaktır. Şimdi bu hüküm, tuğla ocak
larıyla değil de daha ziyade taş ocaklarıyla alakalı
dır. Bunların kapatılmasını 1985 yılının sonuna ka
dar bekletiyoruz; yanii «iki sene daha sen burayı 
tahrip et» diyoruz; niye burada «1984 yılı sonuna 
kadar» demiyoruz? 

BAŞKAN — Hayır, «Tahrip et» demiyoruz; 
«Tahrip eden tesisler 1985 yılı sonuna kadar kapatı
lır» diyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İşte 
onu arz ediyorum efendim; yani niçin iki sene bekle
telim diyorum. Bir sene bekletelim ve 1984 yılı so
nunda kapatalım diyorum. «1985 yılı sonunda» de
mekle yine ibir tolerans tanıdık onlara, yine, «tahrip 
et, edebildiğin kadar» diyoruz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — İki sene olmasın, bir sene olsun; yani süre, 
iki sene değil de bir sene olsun efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
1984 yılı sonunda kapatalım; onu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Çünkü ruhsat almıştır. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Komutanımın dediği gibi bir senelik zaman 
var efendim. • 

BAŞKAN — Çünkü ruhsat almıştır. 
ORGENERAL. TAHSİN ŞAHİNKAYA — 

«1984 yılı sonuna kadar» diyelim. 
BAŞKAN — Evet, olabilir.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Hatta, «Engeç» demek lazım, hatta im
kânı varsa daha da erken olabilir. 

BAŞKAN — «1984 yılı sonuna kadar» diyoruz; 
burada «kadar» dediğimize göre daha evvel de ola
bilir. 

Geçici 11 inci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Taş ocağı eski haline nasıl dönüştürülür 
mesela? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu hususu geçenlerde İstan
bul Belediyesinden arkadaşımız da izah etmişti. Ma
lumları, toprak doldurulmak suretiyle oradaki ya
maçlar eski haline dönüştürülecektir. 
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BAŞKAN — Bu masraf ne tutar senede? | 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi ! 

Genel Sekreteri) — «Doğal yapıya uygun hale getiri- j 
lir» demek daha uygun efendim. 

'BAŞKAN — «Müdürlüğünce doğal yapıya uygun 
hale getirilir» diyoruz. Çünkü eski haline getirebil
mek için, oradan çıkan taşların yine oraya monte 
edilmesi lazım değil mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN1 — Maddeyi değiştirifcnliş şekliyle bir 
kere daha okutuyorum1: 

GEÇİCİ MADDE 11. — Boğaziçi Alanında 
mevcut bulunan taş, kum, kireç, tuğla ocağı gibi do
ğal güzellikleri bozan veya tahrip eden tesisler 1984. 
yılı sonuna kadar kapatılır. Bozulan ve tahrip edi
len doğal güzellikler Boğaziçi İmar Müdürlüğünce 
doğal yapıya uygun hale (getirilir ve ruhsatsız olan 
veya ruhsata aykırı olanlara ait masraflar kişi ve 
kuruluşlardan tahsil edilir, 

BAŞKAN — Geçici 11 inci maddenin son oku
nan şekli üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 

Geçici 11 inci maddeyi son okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul 'edilmiştir. 

Geçici madde 12'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE l!2. — Boğaziçi alanında kö

mür ve akaryakıt depolan ve - tersaneler ve sanayi 
gibi kullanımlar 1985 yılı sonuna kadar Bakanlar 
Kurulunca alınacak kararda öngörülen süre içinde 
başka bölgelere nakledilirler. 

'BAŞKAN — Yani 1985 yıh sonuna kadar Ba
kanlar Kurulu bir karar alacak ve hangi seneye ka
dar bunların kaldırılacağı orada belirtilecektir değil 
mi? • ' 

İMAR VE İSKÂN ©AKANI AHMET SAM
SUNLU — O zaman karar almak için iki yıl bekle
mek şart değil efendim. 

İBAŞKAN — Tabiî, neden orada «iki yıl» den
di? 

EROL ÜNAL (ihtisas Komisyonu Üyesi - îmar 
ve iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, burada çok büyük tesisler var. Bunların fi
zibilite raporları ancak iki yıl içinde tamamlanabi
liyor; onun için bu hükmü koyduk. 

İBAŞKAN — Tabiî fabrikalar falan var; bunlar 
nereye gidebilirler, nereye taşınabilirler değil mi? 

EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi - imar 
ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Onu yetiştiremez
ler Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Peki böyle kalsın, ziyanı yok, taşın
sınlar da. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bir de orada, «Sanayi gibi 
kullanımlar» tabiri var, bu «Sanayi tesisi gibi kulla
nımlar» olacak herhalde? 

BAŞKAN — «Sanayi gibi kullanımlar» denil
mekte, evet. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
imar Mevzuatında, «Turizm kullanımı, ticarî kul
lanım, sanayi kullanımı» gibi bu tür terimler var. 

BAŞKAN — Orada da öyle mi geçiyor? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ((İhtisas 

Komisyonu İBaşkanı) — Evet, öyle geçiyor Sayın 
Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Geçici madde 12 üzerinde başka söz 

almak isteyen?... Yok. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 13'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 13. — 16.3,1983 tarih ve 2805 

sayılı Kanuna göre tespit edilecek Boğaziçi alanın
daki gecekondu arsa kullanım bedelleri 1.4.1983 ta
rihinden itibaren bir midi fazla alınır ve Boğaziçi 
İmar Müdürlüğüne aktarılır. • 

BAŞKAN — Geçici 13 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?... 

Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu husus daha 
önceki kanunda da olmuştu; biraz evvelki maddede, 
«alınacak kararda öngörülen süre içinde» diyerek, 
Bakanlar Kuruluna bir defa karar verme yetkisi ver
mişiz. İcabında Bakanlar Kurulu istediği kadar de
vamlı süre verebilir. 

BAŞKAN — Siz, geçici 12 nci maddeyi söylü
yorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU —r Oyladığınız ve kabul edilen geçici 12 nci 
madde efendim. 

İBAŞKAN — Anladım, (Bakanlar Kurulu bu iki 
sene içerisinde, yani fizibilite etüdü bittikten sonra, 
«Kömür deposu 1992 senesine kadar filan yere taşın
sın» diye karar verecek. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, benim kastettiğim, 2805 sayılı 
Kanunda da buna benzer bir maddeye itirazda bu
lunmuştum ve kabul buyurulmuştu; yani bir defa 
için süreyi belirlesin. 
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BAŞKAN — Zaten 1985 yılına kadar süreyi be
lirleyemez ki. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Hayır, 1985 yılında «1992'ye kadar» der, 
1992 senesi gelir, bir karar daha alır. 

BAŞKAN — Onu -bilemeyiz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — ISayın Cumhurbaşkanım, 
burada Bakanlar Kuruluna 1985 yılına kadar süre
yi belirleme yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Hayır, Bakanlar Kurulu 1985 yılın
da süreyi belirledi ve «1992 yılında taşınsın» dedi, 
ama taşınamamışsa.... 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Karar değişmez, 'Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama taşınamamışsa ne yapsın Ba
kanlar Kurulu? O zaman da kanunu değiştirirler. 

Geçici 13 üncü madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürüdük 

MADDE 22. — Bu Kanunun 15 ve 16 nci mad
delerinde belirlenen gelirlere ilişkin hükümleri 1.1.1984 
tarihinde, kanunun diğer hükümleri ise yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — «Kanunun diğer hükümleri ise ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer» cümlesini, «diğer 
hükümleri ise yayımı tarihinde yürüdüğe girer» şek
linde değiştirelim, yani «Kanunun» kelimesini çıka-
tıyoruz. 

22 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu Yü

rütün 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, çok önemli bir 
kanun daha çıkarılmış oldu, teşekkür ederim. 

I Ayrıca ıiki kanun teklifi daha vardı; fakat ileri 
I bir tarihte görüşülmesine karar verilmiş., 

BAŞKAN — Vaktimiz kalmadı. 
Teşekkür ederim. 

2. — 2895 Sayılı Kanunla Değişik 22.4.1341 Ta
rihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanu
nunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu, (2/170) (S. Sayısı : 735) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi-
J yoruz. 

İkinci sırada, 2895 sayılı Kanunja Değişik 22.4.1341 
Tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Ka
nununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 735 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerimi almışlardır. 
Teklifin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komiisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komu
tanlığı Kanununun 8 inci maddesi harita ve kadaısıtro 
işlemleri için gerekli fen memurlarını yetiştirmek üze
re bir harita mektebi teslis edilmesini hükme bağla
mıştır. Bu hükme dayanılarak harita mektebi kurul
muştur. 

1928 yılında çıkartılan bir kararname ile askerî 
I barut mühendisi ve mühendis muavini yetiştirmek 
I üzere Harita Mektebi Talimatnamesd yürürlüğe ko-
I nulmuştur. Daha sonra 1961 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesinden yetküli ilmî heyetin yaptığı inceleme-
I de harita subaylarının harita mühendisliği formasyo

nuna eriştlikleri kanaatine varılmış, bu husus 1968 yı-
I İMida Danıştay 12 nci Dairesi tarafından da kabul 

edilmiştir. Harita Mektebinin adı da 1969 yılında Yük
sek Askerî Şuranın kararıyla Harita Yüksek Teknik 
Okulu olarak değiştirilmiştir. 

I Halen eğitlim ve öğretim yaptırmakta olan Harita 
Yüksek Teknik Okulunun görevini, işleyişini, bağ-

I lantısını, eğitim ve öğretim esaslarını, bu yüksek okul-
I dan mezun olacaklara verilecek unvanları ve diğer 

hususları açıklığa kavuşturmak üzere 657 sayılı Hari-

I (1) 735 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ta Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesini 
değiştiren kanun teiküifi düzenlenmiş ve Komisyonca 
da benimsenerek tensiplerine sunulmuştur., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yükseköğretim Kanunu çıktığı için 

bunlar açıkta mı kaildi? 
KORGENERAL SABRI DELIÇ (Harita Genel 

Komutanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yalnız her sene 8, 10 veya 12 öğ

renci oraya giriyor. Acaiba böyle bir okulun idamesi 
lüzumlu mu, yoksa 'bunları ünivensitelerimıizde ye
tiştirmek daha uygun olmaz mı? 

KORGENERAL SABRI DELIÇ (Harita Genel 
Komutanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, »buyurduğunuz 
gibi de olabilir; fakat omda tamamen sivil esaslara 
göre yetiştirirler; ama biz burada onları subay olarak 
yetiş'tiriyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız harita subayı değil, makine 
mühendisi, elektrik mühendisi, kimya mühendisi, öğ
retmen de yetiştiriyoruz üniversitelerde. Ama şimdi 
bir boşluk kaldığı için, bunu birdenbire de yapama
yız, 'BelÜklt bumu çılklalfliJfliz da; soiMiaidain buınu düştito-
mek lazım. 

Bu okul kaç sene? 
KORGENERAL SABRt DELtÇ (Harita Genel 

Komutanı) — İki sene efendim. 
BAŞKAN — 20 kişi için okul komutanı, idareci 

vesaire, koca 'tesis, değer mi? 
KORGENERAL SABRt DELIÇ (Harita Genel 

Komutana) — Sayın Cumhurbaşkanım, malumu âli
niz astsubay da yetiştiriyoruz.: 

BAŞKAN — Astsubay da yetiş'tiriyorsunuz, ama 
onları Ibu şekilde yetiştirmiyorsunuz. 

KORGENERAL SABRt DELtÇ (Harita Genel 
Komutanı) — Aynı okulda yetiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Onlar için iki sene değil, onlar kurs 
hallinde oluyor. 

KORGENERAL SABRt DELtÇ (Harita Genel 
Komutanı) — Onları düşünelim, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

•BAŞKAN — Evet, onu düşünmek lazım. Bu vak
tiyle Çok münakaşa edildi. Bir aralık «Buma gerek 
yok, üniversitelerimizde de yetişürebiliriz» demiştik. 
Çünkü, barutla subaylığının bir muharip subaylık vas
fı da yok. Muharip sınıf değil, yardımcı sınıf. 

Bunu çıkaralım, bu boşluğu doldurmak için; ama 
ileride bunun da düşünülmesi lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bunla
rın Akademiye giriş hakkı var mı? 

KORGENERAL SABRt DELtÇ (Harita Genel 
Komutanı) — Yok efendim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunla
rın vaktiyle akademiye giriş hakkı vardı. Muharip sı
nıf subayı gibi görümdükleri için, Harbiyeden mezun 
olaın kişiler giderdi buraya. Şimdi bu da olmayınca, 
Sayın Cumhurbaşkanımız haklılar. 

BAŞKAN — Sonra Harbiye için de bir yük ol
du bu; 8, 10 kişi için ayrı bir kısım açıyorlar. Harp 
Okulu Kânunu görüşülürken de bunu konuşmuştuk; 
10 kişi için ayrı bir kısım açıyoruz, ayrı bir program 
yapıyoruz diye. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama 
efendim, şimdi bunun çıkmasına gerek var. 

BAŞKAN — Gerek var, şimdi bunun çıkması la
zım; ama ileride bunu düşünmek gerek. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerimdeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2895 Sayılı Kanunla Değişik 22.4.1341 Tarihli ve 
657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 
8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İliş/kin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 22.9.1983 tarihli ve 2895 sayılı 
Kanunla değişik 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Hari
ta Genel Komutanlığı Kanununun 8 indi maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 
duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara 
Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi 
alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel ince
leme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mü-
hlelrıldlîsÜ sıubiaıy'llaıriim «dkâmlüllüniü sapatmıalk üiztene, Hari
ta Genel Komutanlığına bağlı «Harita Yüksek Tek
nik Okulu» kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Oku
lunun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk 
Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının 
görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azamî 
öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgüi hususlar, 
bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde ara
nan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve 
disiplin esasları başarısız olanlara yapılacak işlem
ler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer husus-
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lar Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

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

'Buyurun. 
TAHSİN ÖZGÜÇ (Yükseköğretim Kurulu Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu maddenin 
ikinci fıkrasının sondan ikinci satırına yukarıda sa
yılan hususlar hakkında, «Yükseköğretim Kurulunun 
görüşü alınarak yönetmeliklerin düzenlenmesi ve bu 
yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanır» ibaresinin 
konulmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — «Değerlendirme ve disiplin esasla
rı, başarısız olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğ
rencilere ilişkin esaslar ve diğer hususlar, Yükseköğ
retim Kurulunun görüşü alınarak yönetmelikle dü
zenlenir, bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanın» 
ibaresini koydurmak istiyorsunuz. 

Bu maddeyi düzenlediğimiz zaman şöyle oluyor : 
«Diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunun görüşü 
alınarak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir.» 

Burada tabiî ki eğitim, öğretim, değerlendirme ve
saire konusunda Yükseköğretim Kurulunun görüşle
ri alınacak, disipline ait esaslar değil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL — Genel
kurmay Başkanlığı görüşünün belirtilmesi lazım. 

BAŞKAN — Burası Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı değil ki, Milî Savunma Bakanlığına bağlı. 

Zaten bunun bir yönetmeliği var.; 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (Mil

lî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmeliği var, 
zaten biz her yönetmelikte Genelkurmay Başkanlığın
dan görüş alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Subay yetiştirdiğine göre görüş alı
nıyor tabiî. Subay çıkmış, ayrıca bu sınıf okulunda 
okuyor; yani Harp Okulunun üzerine oluyor, 

O zaman Genelkurmay Başkanlığınca mı alına
cak diyeceğiz? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın CumhurlbaJşkanım, «Genelkurmay Başkanlı
ğı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak» di
yeceğiz. 

BAŞKAN — Haklısınız, tamam, ikinci fıkrayı 
tekrar okutuyorum : 

Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının 
görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, aza

mî öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili husus
lar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde 
aranan nitelikler, sınif geçme, sınav, değedendirme 
ve diısipllüm tittsHam, baışamısıiz oDamffaıra yapılacak işHeim-
ler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer husus
lar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Ku
rulunun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak yö
netmelikle düzenlenir» 

BAŞKAN — Konu üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hatırıma 

bir husus geliyor. Harp Okulundan sonra kurulacak 
olan bu okulun tıp fakültesinin durumuna benzerliği 
var. Orada disiplin bakımından bir madde koymuş
tuk. Filvaki bunlar Harp Okulunda gereki maddeye 
tabi olacaklar. 

BAŞKAN — Bunlar subay çıkmış oluyorlar, tıp 
fakültesinde ise talebe oluyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, su
bay çıkmış oluyorlar. Onlar öğrenci sayılıyorlar. 

Sınıf okulları meselesi var. Sınıf okulları statüsü 
burada herhalde dikkâte alınmalı. 

BAŞKAN — Artık o husus yönetmelikte dikkate 
alınır ve 'konur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genel 
kurmay Başkanlığı tabirini buraya koymamızda isa
bet oldu. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
Evet Sayın Komutanım, zaten subay olduktan sonra 
tabi olacağı mevzuat belli efendim* 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Artık su
bay çıkmıştır, ona uygulanacak mevzuat bellidir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
1 inci maddeyi, ikinci fıkrasını son okuttuğumuz 

şekilde olmak üzere, oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

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

teyen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 3. — • Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

Gündemimize göre bugün için görüşülecek başka 
bir konu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek 
gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi burada ka
patıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 17.55 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 728 

Boğaziçi Kanunu Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1 /644) 

T. a 
Başbakanlık , 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Kasım 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-1419/07682 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.11.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «Boğaziçi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

BOĞAZİÇİ KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇESİ 

29.1.1983 ıgünllü ve 17943 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Boğaziçi Kararnamesinin 4 üncü maddesin
de; «..Boğazın İner iki yakasında özel mülkiyetteki korular dahil, yeşil örtüyü tahrip eden, silueti bozan ya
pılanmaya ve kaçak inşaata karşı devamlı kontrol ve önleme faaliyetini sürdürecek, teknik ve idarî örgüt
lenme engeç (bir yıl içinde gerçekleştirilecektir.» ifadesi yer almaktadır. 

Bu kararnameyi takiben, 21 Mart 1983 gün 17994 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürüdüğe giren 
2805 sayılı «İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara uygulanacak işlemler ve 6785 
sayılı İmar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki» Kanunun geçici birinci maddesine, «Ba
kanlar Kurulunun 29.1.1983 gün ve 17943 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 83/5760 sayılı istanbul Boğazı
nın iki yakası ile ilgili İmar Kararı hükümleri, istanbul Boğazı için özel Kanun yürürlüğe girinceye kadar 
uygulanır.» hükmü konulmuştur. Ayrıca bu Kanunun 3 üncü maddesinde istanbul Boğazı için özel bir Ka
nunun çıkarılması hükme bağlanmıştır. 

Dünya üzerindeki şehirler arasında müstesna yeri olan İstanbul'un tarihî, doğal güzellikleri. ve jeopoli
tik konumu yanında, artan toplum sorunlarıyla yapılanma biçimi itibariyle şehircilik açısından değerini yi
tirmeye doğru giden bir gelişim içinde olduğu, bu nedenle sorunları çözümlemek, şehri tarihî ve doğal gü
zellikleriyle yaşanılabilir bir seviyeye ulaştırabilmek amacıyla yasal düzenlemeler yapılması zorunlu hale 
gelmiş 'bulunmaktadır, istanbul şehri bünyesinde Boğaziçinin haiz olduğu her balcımdan kendine has du
rumu ile yukarıda değinilen 2805 sayılı Kanunun, özel bir kanun çıkarılmasını öngörmüş bulunması karşı
sında, Boğaziçi Kanununun öncelik ve ivedilikle çıkarılması gerekli olmuştur. 

Bu maksatla yapılan çalışmalar sonucunda, 1 inci Ordu Komutanlığınca hazırlanan ve Genelkurmay Baş
kanlığınca da tasvip olunan metin esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 1 inci Ordu 
ve Sıkıyönetim Komutanlığı, istanbul Valiliği, Belediye Başkanlığı, İmar ve iskân Ba'kanlığı, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin katılmasıyla yapılan 
bir seri toplantı sonunda, ilişikteki kanun hazırlanmıştır. 
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Bu Kanun ile; Boğaziçinin tarihî ve doğal değerlerinin korunması, toplumun yararlanmasına açık tesis 
ve faaliyetlerin yaratılıp düzenlenmesi, geleneksel fonksiyonlarına ve askerî ihtiyaçlara uygun kullanım sağ
lanması, Boğaziçinde nüfus yoğunluğunu artırıcı konut yapımının önlenmesi çevre sorunlarını azaltacak ve 
önleyecek hizmetlerin esaslarının belirlenmesi suretiyle Boğaziçinin gerek İstanbul şehri ve gerekse mem
leketimiz açısından haiz olduğu gerçek değerinin daha da artırılarak ortaya konulmasına yönelik hükümler 
getirilmiştir. 

Bu maksatla, Kanun metninde (Boğaziçi Alanı belirlenmiş, amaca ulaşmada etkin 'bir rol oynayacak yeni 
bir teşkilatlanma düşünülmüş ve konulan malî ve cezaî özel hükümlerle Kanunun uygulanabilirlik vasfı sağ
lanmaya çalışılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunla güdülen amacın, sınırlan bu Kanunda belirtilmiş bulunan Boğaziçi Alanının 
kültür, tarihî değerlerini ve doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek, toplumun bunlardan yararlanma
sını sağlamak ve Boğaziçi Alanında nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak olduğu belirlenmek
tedir. 

Madde 2. —- Kapsamı olarak Boğaziçi Alanında planlama, uygulama, denetim ve koordinasyon hizmetleri
nin yerine getirilmesine ait esas ve usuller yetkili ve sorumlu kuruluşların nitelik ve teşkilatı ve uygulana
cak müeyyideler ele alınmış bulunmaktadır^ Sadece özelliği itibariyle savunmaya ait faaliyetlerin kapsam 
dışı bırakıldığı ayrıca belirtilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Kanunda yer alan bazı tanımların bu maddede açıklamaları yapılmaktadır. Bu tanımlar ta
mamen Boğaziçinin özel durumu dikkate alınarak tespit edilmiş olup tamamen bu Kanuna özgü tanımlar
dır. Herhangi bir ihtilafa yer kalmaması için alanlar koordinatları (ile harita üzerinden belirlenmiş ve bu 
harita kanun hükmü olarak esas alınmıştır. 

Madde 4. — Kanunla getirilen yeni teşkilatın neler olduğu bu maddede sayılmaktadır. Kanun kapsamına 
giren kararlar için Bakanlar Kuruluna ait. yetkiler sadece ilgili bakanlıklardan teşekkül eden başka bir ku
rula verilmek suretiyle işlerin süratle sonuçlanmasının sağlanması düşünülmüştür. 

Madde 5. — Bu maddede Boğaziçi Alanının özelliğini muhafaza ve bunun geliştirilmesi zorunluluğu vur
gulanmakta, bunların nasıl sağlanacağına dair hükümlere yer verilmiştir, 

Madde 6., — Bu madde ile imar uygulamasının, bu Kanuna göre hazırlanacak imar planlarına uygun 
olarak yürütüleceği esası getirilmiş ve buna kesin uyma zorunluluğu konulmuştur. Genel olarak yapılanmada 
sınırlamaya gidilmiş ve kıyı kuşalğı ile öngörünüm bölgesinde konut yapımında yasaklama konularak bu 
Kanundan beklenilenin gerçekleşmesi yolunda önemli prensip hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 7. — Bu maddede, kıyıların kamu yararına kullanılacağı prensibinden hareketle bunun zaman 
içinde gerçekleştirilmesi yöntemleri düşünülmüş ve bununla ilgili hükümler getirilmiştir ki bu yönüyle Ka
nunun en önemli maddelerinden birini teşkil ettiği açıktır. 

Madde 8. — Boğaziçi Alanında nüfus yoğunluğunu artıracak nitelikteki kamu yatırımlarından kaçınılma
sı, bunun aksine teşvik edici önlemlerin neler oldukları bu maddede yer almış bulunmaktadır. 

iMadde 9. — Boğaziçinin yurt savunması için askerî yönden haiz olduğu önem ve özellik nedeniyle as
kerî ihtiyaçların gerektirdiği alanlar kanun kapsamının dışında bırakılmak suretiyle, aslkerî ihtiyacın gereken 
şekilde karşılanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 10.. — Bu madde ile Boğaziçi Alanında mevcut gayrisıhhî tesislerin kapatılması veya başka yerlere 
nakillerinin sağlanması yoluyla bunların olumsuz etkilerinin önlenmesi istenmiştir. 

Madde 11. — Bu maddede Boğaziçi Alanının turizme daha çok açılması ve bunun kontrollü şekilde ger
çekleşmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 728) 
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Madde 12. — Boğaziçi Alanında Orman Alanlarınım korunması, bunlara yenilerinin ilavesi, bunlardan 
yararlanma esasları bu maddede hükme bağlanmış ve bu hususlarda etkinliği sağlamak için Tarım ve Or
man Bakanlığına özel görev ve yetkiler verilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddede orman statüsü dışında kalan Yeşil Alanların muhafazası ve geliştirilmesi ile 
mevcutlarına ilaveler yapılmasına dair hükümler yer almaktadır. 

Madde 14. — Bu Kanunun öngördüğü işlemleri yapacak özel bir teşkilata gerek görüldüğünden bunlar
dan biri olan ©oğaziçi Genel Müdürlüğünün kuruluşu görev ve yetkileriyle ilişkin hükümlere bu maddede 
yer verilmiş olup, «konunun teferruatlı hükümleri gerektireceği dikkate alınarak ayrıca bir tüzük çıkarılması 
hususu benimsenmiştir. 

Madde 15. — Organlardan biri olan Boğaziçi Yönetim Kuruluna ilişkin hükümler bu maddede düzen
lenmiştir. Bu maksatla ayrıca ıbir yönetmeliğe ihtiyaç olacağı düşünülmüş ve bu suretle uygulamaya göre 
gerekli değişikliklerin daha kolaylıkla gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır^ 

Madde 16. — Boğaziçi Alanıyla ilgili hususlarda üst düzeyde Ikarar alma yetkisine sahip bir organ ola
rak Boğaziçi Genel Kurulu bu madde ile kurulmuş bulunmaktadır. Bu madde kuruluşla ilgili hükümleri içer
mektedir, 

Madde 17. — Bu maddeyle en üst düzeyde yani Bakanlar Kurulu seviyesinde kararlar alabilecek bir kurul 
oluşturulmaktadır. Bununla güdülen amaç işlemlerin süratle sonuçlanmasına yöneliktir,. 

Madde 18. — 'Bu maddede görevlendirilecek personelin atanmasına ilişkin esaslar detaylarıyla hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 19̂  — Boğaziçi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacakların 657 sayılı Kanun ve iş mevzu
atına tabi olacakları hükme bağlanarak bu konuya açılkhk verilmesi istenilmiştir. 

Madde 20. — Boğaziçi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri bu maddede ve açık bir şekilde belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 21. — ©oğaziçi Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aynı şekilde bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 22. — Boğaziçi Genel Kurulunun görev ve yetkileri bu maddede sayılmış bulunmaktadır. 
Madde 23. — Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kuruluna ait görev ve yetkilere bu maddede yer verilmiş bu

lunmaktadır. 
Madde 24. — Boğaziçi Genel Kurulunun yapacağı işlemlerin bir planlamaya uygun olarak yürütülmesinden 

yarar görülmüş olduğundan böyle bir planlama yapılması gereği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 25. — Bu Kanunun amacına ulaşmasında denetleme fonksiyonunun büyük önemi olduğu için bu 
yönde özel bir hükmün getirilmesi düşünülmüş ve denetlemeye ilişkin sorumluluğun Boğaziçi Genel Müdürlüğü
ne ait olduğu vurgulanmak suretiyle denetleme keyfiyeti de açıkça vurgulanmıştır. 

Madde 26. — Boğaziçi Genel Müdürlüğünün özel bir bütçesi olması uygun görülmüş olduğundan bu büt
çenin, genel bütçeye ilişkisi bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 27. — Kanunun amacına ulaşması için bu Kanunla getirilen özel nitelikteki gelirlerin, genel bütçeye 
dahil olmadığı doğruca Boğaziçi Genel Müdürlüğünün gelirlerine dahil edilmesi esası benimsenmiştir. Bu su
retle Boğaziçinden temin edilen özel gelirlerin gene Boğaziçinin ihtiyacı ve gelişmesi için sarfolunması öngörül
müştür. Genel bütçe dışı gelirlerin neler olduğuna ve tahsil usullerine ait esaslar bu maddede yer almaktadır. 

Madde 28. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan borçların Boğaziçi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşı
lanması hükme bağlanmaktadır. Ayrıca gerektiğinde Kanuna bağlı olarak muafiyetler tanınması ve buna da Bo
ğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunun yetkili olması hükmü getirilmek suretiyle, uygulamada yeni bir Yasa
ya gerek duyulmadan kurulan organların en yetkilisi olan Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu eliyle bu ge
reksinimin karşılanması öngörülmüştür. 

Madde 29. — Kanunun amacına ulaşmasında kamulaştırmanın önemi açıktır. Bu maksatla kamulaştırmaya 
hangi organların karar vereceği ve kamulaştırma giderlerinin nereden karşılanacağına ait hükümlerin Kanun 
metnine dahil edilmesine ihtiyaç görülmüştür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 728) 
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Madde 30. — Boğaziçi Alanının önemli sorunlarının başında tarihî ve doğal yapıların muhafazası gel
mektedir. Şahsî çıkar düşüncesiyle tarihî ve doğal yapılarda kasten tahribat yapıldığı gerçek olduğuna göre 
bunları önlemek için ağır cezaî müeyyideler konulmuştur. Malî sorumluluk yönünden, failin yanında malikin 
sorumlu olması esasıda kabul edilmek suretiyle uygulama bakımından kanunda açık kapı bırakılmamasına 
çalışılmıştır. 

Madde 31. — Boğaziçi Alanına zarar vermenin genelde ya kötü yapılaşma nedeniyle veya yeşil örtüyü yok 
etmek yoluyla gerçekleştiği tartışmasızdır. Bu noktadan hareketle yapılaşma fonksiyonunda rol alanların tama
mına sari olacak biçimde müteselsil sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca etkiyi artırmak üzere, orman 
suçları cezalarında da artış öngörülmüştür. 
1 Madde 32. — Boğaziçi Alanında çevre kirliliğinin etkisi göz önünde tutularak, bununla ilgili suçların fail
lerine ağır cezalar uygulanması gerekli görülmüştür. 

Madde 33. — Boğaziçi Alanının belirlenmesinde harita yapılması ve bunun Kanun metnine dahil edilmesi 
uygun görülmüştür. Bu suretle uygulamada kolaylık sağlanmış ve ihtilaflar önlenmiş olacaktır. 

Madde 34. — Yürürlükten kaldırılan Kanunlar ve hükümler bu maddede gösterilmektedir. 
Geçici Madde 1. — Bu maddede kıyı kuşağı ve öngörünüm bölgesinde konut kullanımı için inşaat ama

cıyla hiçbir inşaat müsaadesi verilmeyeceği vurgulanmaktadır. Zira kıyı kuşağı ve öngörünüm bölgesi Boğaz
içi alanının en hassas yerini teşkil ettiğinden Kanundan etkin sonuç alınması için bu yola gidilmesi tercih 
edilmiştir. Bu görüşün doğal sonucu olarak 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1 000 ölçekli tmar Uygulama Planı
nın konut kullanımına ait esaslarının uygulanmamasıda hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde geçici birinci madde dışındaki uygulama esaslarını göstermektedir. 
Geçici Madde 3. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Alanında ruhsatsız veya ruhsat ve ekle

rine aykırı olarak yapılmış yapılara, gecekondulara, hisseli arsa ve araziler üzerinde yapılmış bulunan yapılar 
ile 22 Temmuz 1983 tasdik tarihli ve 1/1 000 ölçekli imar Uygulama Planı ile bu Kanuna göre tasdik edile
cek İmar Uygulama planlarındaki kullanım esaslarına aykırı olan yapılara uygulanacak hükümler bu mad
dede ayrı ayrı sayılmış bulunmaktadır. 

Geçici Madde 4. — Boğaziçi Alanında bulunan konut kullanımındaki gecekondu sahibine bu alan dışın
da arsa verileceği hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — Kullanma izni verilmiş yapılarda sonradan yapılan her türlü eklenti ve değişikliğin 
kaldırılıp düzeltilmesi yoluyla Kanunun amacına ulaşılmasının sağlanmasına çalışılmıştır. 

Geçici Madde 6. — Bu maddede Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ruhsatsız yapı ile gece
konduların yıktırılacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Boğaziçi Genel Kurulu ve Boğaziçi Yönetim Kurulunun bir ay içinde teşkilini ön
görmektedir. 

Geçici Madde 8. — Bu Kanuna ilişkin tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasına ait esaslar düzenlenmekte
dir. 

Geçici Madde 9. *— Boğaziçi Genel Müdürlüğünün kuruluş aşamasında, personel vesair ihtiyaçların istan
bul Belediyesince karşılanması uygun görülmüş ve bununla ilgili hükümlere bu maddede yer verilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Kanunun genel esprisi dikkate alınarak, imar Kanununda öngörülen geçici inşaat 
müsaadesine sınırlamalar getirilmiş ve buna ilişkin hükümler bu maddede yer almıştır. 

Madde 35. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 36. — Yürütme maddesidir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 14 Kasım 1983 
Karar No. : 178 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Son yıllarda ülkenin 'hızlı büyümesi ile denetim altına alınamayan göçler ve toplum sorunları; düzensiz 
şehirleşme, gecekonduların yaygınlaşması ve imar mevzuatına aykırı yapılaşma gibi problemlere neden ol
muştur. 

İstanbul, tarihî ve doğal güzellikleri, müstesna konumu ve jeopolitik yeri açısından Türk milletinin sanat, 
kültürel ve tarihinin âdeta simgesi durumunda önemli bir tarih mirası olmasına rağmen, bu problemlerin en 
yoğun olduğu kentlerden biridir. 

İstanbul şehri içinde Boğaziçinin kendine has durumunun ve özelliklerinin kaybedilmemesi için hazırlanan 
bu tasarı teşkil edilen İhtisas Komisyonunda incelenerek görüşülmüştür. 

1. Amaç maddesinde Boğaziçinin kültürel ve tarihî değerlerinin ve doğal güzelliklerinin korunması ve ge
liştirilmesinde Anayasanın 43 üncü maddesi gibi kamu yararı gözetilmesi esası vurgulanarak madde metni ye
niden düzenlenmiş ve arz edilmiştir. 

2. Kapsam maddesi muhteviyatı itibariyle kanunda belirlenen hükümleri belirler şekilde düzenlendiğin
den ve bu şekli ile tekrar mahiyetinde olduğundan çıkarılmış ve ikinci madde olarak kanunda geçen ve 
özellik arz eden terimler tanımlanmıştır. 

Tanımlarda kıyı kuşağı ifadesi yerine Anayasanın 43 üncü maddesinde yer alan sahil şeridi ifadesi kul
lanılarak ve tanımlanan bölgelerin tarifinde muhtemel sorunları önlemek için mevcut planlara göre tanımlar 
belirlenerek ve kanuna eklenen krokiye bu madde ile atıf yapılarak madde metni düzenlenmiş ve tensiplerine 
sunulmuştur. 

3. Kanun tasarısının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinde Boğaziçinin korunması ve geliştirilmesinde ve 
imar mevzuatının uygulanmasında dikkate alınacak esaslar yedi ayrı maddeden genel esaslar başlığı akında bir 
maddede toplanmış ve bu maddelerdeki bir kısım hükümler de diğer ilgili maddelere veya geçici maddelere 
aktarılmış ve düzenlenen madde tensiplerine arz edilmiştir. 

4. Orman alanları ile ilgili 12 nci madde de amaçlanan hususlara açıklık getirilerek yeniden düzenlenmiş 
ve yüksek onaya takdim edilmiştir. 

5. Yeşil alanlarla ilgili 13 üncü maddede, imar mevzuatında tanımı yapılan yeşil alan ötesinde 
açık olmayan ifade, Boğaziçi Alanında uygulamada açıklık getirilmek amacı ile yeni bir tanım belirlenmiş 
ve madde metni yeniden düzenlenerek arz edilmiştir. 

6. Boğaziçinde yapılacak imar uygulamalarının planlanması ve uygulanması için 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 
uncu maddelerle düzenlenen teşkilat daha sadeleştirilerek kuruluş maddesinde ifade edilmiş ve yüksek onaya 
arz edilmiştir. 

7. Kuruluş maddesi ile teşkili öngörülen 'Boğaziçi İmar Yüksek Koofdinasyon Kurulu Bakanlar düze
yinde bir kurul olarak mütalaa edilerek ve görevleri açık bir şekilde belirlenerek ve imar uygulama programları 
ile yatırımların- koordinesi düzenlenerek 7 nci madde hazırlanmış ve arz edilmiştir. 

8. Boğaziçi Yönetim Kurulu ve Genel Kurul olarak kanun taslağında yer alan kuruluşlar Ankara İmar 
İdare Heyeti gibi yeniden ve görevleri açık bir şekilde belirlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

9. Kanun taslağında Boğaziçi Genel Müdürlüğü olarak düzenlenen teşkilat, kamudaki örneklere göre 
genel müdürlüğün alt birimlerinin ilerde çok büyük kuruluş olarak düzenlenmesinin zararlarını önlemek açı
sından, Boğaziçi İmar Müdürlüğü olarak teşkilinin yeterli olacağı düşünülmüş ve görev ve sorumluluklar, 
atama şekli ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğu 
belirlenmiş ve yapılan düzenleme arz edilmiştir. 
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10. Boğaziçinin imar planlarının yapılması ve onayı için, daha plan yapım safhasında, ilgili kuruluşla
rın katkısı amaçlanarak imar mevzuatında belirlenen plan yapım ve onayından ayrı bir düzenlemenin ge
rekli olduğu düşünülerek imar planlarının yapılması ve onayı için düzenlenen madde tensiplerine arz edil
miştir. 

11. Boğaziçi alanında yapıların denetim özelliği ve önemi göz önünde bulundurularak, imar mevzua
tında yeterli' olmayan ve uzun zaman alan tebliğ esaslarını ve denetim esnasında yapılacak hususları belirle
yen madde düzenlenmiş ve yüksek onaya arz edilmiştir. 

12. Boğaziçi alanında inşaatların denetimi yanında kullanılan yapıların denetim esaslarının ve bu dene
timin yapılmasının belirlenmesi faydalı mütalaa edilerek, denetim için gerekli hususları belirleyecek şekilde 
düzenlenen madde tensiplerine arz edilmiştir. 

13. înşa halindeki ve kullanılan yapıların imar mevzuatına uygun bir şekilde inşa edilmeleri ve kulla
nılmalarını temin için, hangi hallerde yapıların yıkılacağının belirlenmesinin ve yıkım işlerinin süratle yerine 
getirilme esaslarının düzenlenmesini faydalı olacağı düşünülerek hazırlanan madde metni yüksek onaya tak
dim edilmiştir. 

14. Genel bütçe prensipleri çerçevesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçe esasları düzenlenerek mad
de tensiplerine arz edilmiştir. 

15. Kanun taslağında Boğaziçi İmar Müdürlüğünün gelirleri arasında sayılan, emlak vergi değerinin bin
de 2 ve binde 5'i oranında alınacak Boğaziçi Resmi, vergi prensipleri açısından uygun olmayacağı düşünü
lerek düzenlenen madde metni yüksek onaya arz edilmiştir. 

16. Kanun taslağında 27 nci maddede belirtilen gelirlerin tahsili dkha açık ve belirgin bir şekilde dü
zenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

17. Boğaziçi alanında yapı yapma hakkı verilmeyen boş arsalardan emlak vergisi alınmasının haklı ol
mayacağı düşünülerek hazırlanan madde yüksek onaya takdim edilmiştir. 

18. Kanun taslağında 30, 31 ve 32 nci maddelerde düzenlenen ceza hükümleri bir madde halinde ve 
16.3.1983 tarihli 2805 sayılı Kanunla da paralel olacak tarzda düzenlenmiş ve atıklarla çevreyi kirletme 2872 
sayılı Çevre Kanununda yer aldığı için madde metinden çıkarılmış ve tensiplerine arz edilmiştir. 

19. Kanun taslağında 9 uncu maddede düzenlenen askerî ihtiyaçlar 19 uncu madde olarak düzenlene-
rek arz edilmiştir. 

20. Kanun taslağında uygulanmayacak hükümler yeniden 'düzenlenerek ve tüzük ve yönetmelikler için 
de 21 inci madde hazırlanarak tensiplerine sunulmuştur. 

21. Geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerle; Boğaziçi tmar Müdürünün atanması, imar idare Heyetinin 
teşkili, Boğaziçi imar Müdürlüğünün personel, araç ve gereç ihtiyacının karşılanması, mevcut tüzük ve yö
netmeliklerden faydalanılması, imar planı ile konut kullanımına ayrılan boş alanların muhafazası, mevcut 
planların uygulanması ve onaylanacak planların belirtilen süre içinde onaylanması için düzenlenmiştir. 

Geçici 6, 7 ve 8 imci maddelerle boğaziçi alanında 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun uygulanması
nâ  

Geçici 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerle; gecekondu sahiplerine konut vermek için hak sahiplerinin 
belirlenmesi, kıyı kenar çizgisine bitişik parsellerin deniz kenarında gezinti mahallerinin açılması ve "taş, kum, 
kireç, tuğla ocağı gibi doğall güzelliği bozan tesislerin kapatılması kömür ve akaryakıt depolarının nakledil-
rnesıi ve gecekondu kullanım bedellerinin 'bir misli fazla alınması düzenlenmiş ve geçici maddeler tensipleri
ne arz edilmiştir. 
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22. Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 
Yüksek onaya arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Erol ÜNAL 

tmar ve İskân Bak. 
Temsilcisi 

Üye 
Turgay GÜN D AY 

Kültür ve Turizm Bak. 
Temsilcisi 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alto. 
D. Bşk. Yrd. 

Üye 
Haydar OYMAK 
Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi 

Üye 
Özdemir BAŞARAN 

Tarım ve Orman Bak. 
Temsilcisi 

Üye 
Yaşar EMRE 

Kur. Bnb, 
Proje Sb. 

Üye 
Türkan ÇOBAN 

Ulaştırma Bakanlığı 
Temsilcisi 

Üye 
Halim ÇORBAL1 
Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Boğaziçi Kanunu Tasarısı 

BtRİNCI KISIM 
Genel Hükümler 

BÎRtNCt BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Sınırları bu kanunla belirtilen Boğaziçi Alanının Kültürel, tarihî değerlerini ve doğal 
güzelliklerini korumak ve geliştirmek, toplumun bunlardan yararlanmasını sağlamak ve Boğaziçi Alanında 
nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak) bu kanun hükümlerine tabidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Boğaziçi Alanında planlama, uygulama, denetim ve koordinasyon hizmetlerinin yerine ge
tirilmesine ait esas ve usuller ile yetkili ve sorumlu kuruluşların nitelik ve teşkilatı ve uygulanacak müeyyi
deler bu kanunda gösterilir. / 

Boğaziçi Alanının savunmasına ait gerekli faaliyetler bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu kanunda kullanılan bazı tanımlar aşağıda gösterilmiştir : 
a) Boğaziçi Alanı : İstanbul imar planında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

na göre doğal ve tarihî değerleri «SİT alanı bütününü» ihtiva edecek şekilde tmar Kanununa göre yetkili ku
rumlarca onaylanan Kıyı Kuşağı, Ongörünüm, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgelerini kapsayan alandır. 

Bu alanın sınırları ve koordinatları bu kanunun 33 üncü maddesinde yer alan haritada gösterilmiştir. 
b) Kıyı Kuşağı : Boğaziçi su yolunu sınırlayan kıyı hatları ile sahil yolu arasında kalan ve sahil yolundan 

cephe alan ilk parselleri ihtiva eden bölgedir. 

c) Ongörünüm Bölgesi : Boğaziçi Alanının tarihî ve doğal güzelliklerinin yoğunlaştığı Kıyı Kuşağı böl
gesine bitişik, ön cephedeki doruk hatları ile sınırlanancoğrafî allandır. 

d) Geri Görünüm Bölgesi : ongörünüm Bölgesine bitişik ve her iki kıyıdan görünen en yüksek do
ruk hatları ile çevrelenen coğrafî alandır. 

e) Etkilenme Bölgesi : Geri Görünüm hattı dışında ve Boğaziçi Alanınından etkilenen sahadır. 
Kıyı Kuşağı, ongörünüm, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi sınırları ancak Bakanlar Kurulu Kararı 

ile değiştirilebilir. 

Organlar 

MADDE 4. — Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Boğaziçi Genel Kurulu, Boğaziçi 
Yönetim Kurulu ve Boğaziçi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bakanlar Kurulu Kararını gerektirecek konular, Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunca incelenir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Boğaziçi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İSTANBUL BOĞAZİÇİ Alanının kültürel ve tarihî değerlerini 
ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu 
artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
a) BOĞAZtÇl Alanı: Sınırlan ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide gösterilen ve 22.7.1983 onay 

tarihli nazım planda gösterilen alandır. 

Boğaziçi alanı; BOĞAZİÇİ kıyı ve sahıil şeridinden, öngörünüm bölgesinden, geri görünüm bölgesinden 
ve etkilenme bölgelerinden oluşur. 

b) BOĞAZİÇİ sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22.7.1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planın
da gösterilen hat arasında kalan bölgedir. 

c) Öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli 1/1000 ölçekli imar uy
gulama planında, gösterilen bölgedir. 

d)"Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli'1/5000 ölçekli nazım 
planında gösterilen coğrafî bölgedir. 

e) Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22.7.1983 tarihli ve 1/5000 ölçekli 
nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen böl
gedir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKÎNCl BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Boğaziçi alanının geliştirilmesi 

MADDE 5. — Boğaziçi Alanında yer alan kültüreli, tarihî değerler ve doğal güzellikler muhafaza edi
lir ve bu Kanunun amaçlarına uygun ve doğal ve tarihî çevreye uyum gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir. 

Buna ait ilkeler Boğaziçi imar Planında yer alır. 
Boğaziçi Alanında tarihî ve millî kültürümüze dayalı yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin 

geliştirilmesi, gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi, yöresel mahsullerin üretimi teşvik edilir. 
Boğaziçi Alanında 2863 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş Kültür ve Tabiat Varlıkları veya yapı grup

ları mevzuatına uygun olarak onarılır. 

İmar uygulamaları 

MADDE 6. — Boğaziçi Alanında özel ve kamu kuruluşlarına ait her türlü yapılanma, bu Kanun hü
kümlerine göre hazırlanacak imar planlarına uygun olarak yürütülür, imar planlarına aykırı veya kaçak ola
rak yapılacak yapılar ille gecekondu yapımına müsaade edilmez ve tespit edilenler derhal yıktırılır. Mevcut 
olan bu tür yapıların tasfiyesi bu Kanunun Geçici 3, 4, 5, 6 ncı maddelerine göre sağlanır. 

Boğaziçi Alanında nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapılanmalara ve Kıyı Kuşağı ve Öngörünüm 
Bölgesinde konut yapımına müsaade edilmez, tevhit ve ifraz işlemleri yapılmaz. Turizm ve diğer hizmet
lere ayrılan alan ve tesislerin konut olarak kullanımı önlenir. Yalnız yöreye hizmet verecek Kamu Tesis
lerinin yapım ve faaliyetlerine yürürlükteki mevzuata göre müsaade edilir. 

Boğaziçi Alanında yapılacak her türlü imar uygulamalarında, Boğaziçinin tarihî ve doğal mimarisine 
uygunluk aranır. 

Genel görünüme ve çevreye uyumsuz, mevcut yapı ve eklentiler, gerekli Kanunî işlem yapılarak veya ka-
mulaştırılarak giderilir. 

Kıyıların kullanımı 

MADDE 7. — Kıyılar Kamunun yararına kullanılır. Kıyı Kuşağında, kıyı hatları ille sahil yolu arasın
da kalan kesimde, ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri yapımına, imar pla
nına uygunluk şartıyla müsaade edilir. 

Bu kesimde mevcut olan boş alanlar ve boşaltılacak sahalar bu amaca uygun şekilde değerlendirilir. 
Kamuya veya. özel mülkiyete ait bu esasa aykın yapılanmalar devir veya kamulaştırmak suretiyle tasfiye 
edilir veya önünden kıyı yolu geçirilir. 

Ulaşım / 

MADDE 8. — Boğaziçi Alanında yeni yerleşim imkânları yaratacak veya mevcut yoğunluğu artıracak bi
çimde çevre yolu ve ana yolar açılamaz. Boğaz suyunun üst ve alt geçiş çalışmalarında, bu amaca uygun 
düşecek ve doğal değerleri bozmayacak yöntemler aranır, 

Mevcut ulaşım ihtiyaçlarında su yolunun kullanılmasını teşvik için vergi indirimi, kredi ve benzeri her 
türlü önlemler alınır. 

Boğaziçi su yolunun Uluslararası trafiğe açık bulundurulması, seyir, demirleme, avlanma ve turizm 
amaçları ile kullanılması, yürürlükteki mevzuata göre hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

Bu amaçla yeni yapılacak tesisler ve alınacak tedbirlerle Boğaziçinin tarihî ve doğal mimarisine uygun
luk aranır. 
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(M.G.K.) 
(îhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İKJNCÎ BÖLÜM 
Genel Esaslar, Orman Adandan, Yeşil Sahalar 

Genel esaslar 

MADDE 3. — Boğaziçi adamının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasın* 
da aşağıdaki hususlar esas alınır. 

a) Boğaziçi alanında yeralan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal 
yapı korunur, 

b) Boğaziçi alanı bu IKanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihî çevreye uyumu gözetilerek 
güzelleşfcirilir ve geliştirilir. 

c) (Boğaziçi alanında tarihî ve millî kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yer
lerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir. 

d) Boğaziçi alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verilir. 
e) Boğaziçi alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, aykırı 

olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır. 
f) Boğaziçi alanında nüfus ve, yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapı yapılamaz. 
g) Boğaziçi (kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut yapılamaz, tevhit ve ifraz işlem

leri yapılmasına izin verilemez. 
h) (Boğaziçi sahi senidi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrıdan alanlara top

lumun yararlanmasına ayrılan yaıpı yapılır ve bu husus tapu «idillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ay
rılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz. 

ı) Boğaziçi alanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır. 
j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri imar plan

larına uygun olmak şartı ile yapılabilir. 
k) Boğaziçi alanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar veya boşaltılacak sahalar «j» fıkrasındaki esas

lara göre değerlendirilir. 
1) Boğaziçi alanında kömür ve akaryakıt depolar:, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz. 
m) Boğaziçi su yolunda hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz. 
n) Boğaziçi alanında imar planlarında parseller için belirlenen kullanım kararları tapu sicillerine işle

nir. 
o) Boğaziçi alanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda geçidi inşaat müsaadesi verilmez. 

Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan 
alanlarda 40 m2'yi geçemeyen bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı, 'gibi yapılara imar uygulama programı uygula
nana kadar Boğaziçi imar idare heyetince müsaade edilir. 
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Boğaziçi su yolunun kirliliğinin önlenmesi, bu sahaya kanalizasyon bağlanması,, çürük gemilerin bırakılması 
ve kalafat yerleri açılması ve (benzeri kirliliği artırıcı işlemlerin önlenmesi ile ilgili hükümler de tüzükte gös
terilir. 

Askeri ihtiyaçlar 

MADDE 9. — Boğaziçi Alanında Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına tahsisli veya sa
vunma amacıyla kullanılması öngörülen alanlar | bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Gayri sıhhî tesisler 

MADDE 10. — Boğaziçi Alanında mevcut bulunan taş-kum, kireç, tuğla ocağı gibi doğal güzellikleri bozan 
ve tahrip eden tesisler kapatılır ve yenilerinin açılmasına izin verilmez. Kapatılan ocakların tahrip ettiği arazi ön
ceki haline dönüştürülür ve yeşillendirilir. 

Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve benzeri sanayi tesisleri kurulamaz. Mevcut 
olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Bakanlar Kurulunca öngörülen zaman süreci içinde başka 
bölgelere nakledilir. 

Boğaziçi su yolunda hunda gemi ve benzeri araçların bırakılmasına müsaade edilmez. 

Turizm faaliyetleri 

MADDE 11. — Boğaziçi Alanında tasdik edilmiş tmar Uygulama Planlarında yer ve sınırları belirlenmiş 
olan «Turizm Alanları» ve bu alanlarda inşa edilmiş tesisler münhasıran turizm amacıyla kullanılır. 

Boğaziçi turizm alanlarında !her türlü turizm projesinin Boğaziçinin tarihî ve doğal mimarisine ve plan il
kelerine uygunluğu Boğaziçi Genel Kurulunca onaylanır. 

Turizm Alanlarında kamuya ait ıboş arsaların Boğaziçi Genel Kurulunun önerisine uygun olarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığına tahsisi sağlanır. 

Boğaziçi Alanında turizm yatırım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl 
belirlenecek kredi ve benzeri özendirici (tedbirler alınır. 

Orman alanları 

MADDE 12. — Boğaziçi Alanında, Devlet Ormanı statüsüne alınacak sahalar Boğaziçi Genel Kurulunca 
plan ilkelerine göre kararlaştırılır ve Kamu Kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak, özel mülkiyete ait 
olanlar kamulaştırılarak Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilir. 

Tahsis edilen orman alanları 6831 sayılı Kanuna göre «Daimî Muhafaza Ormanı» olarak ayrılır ve bu alan
larda 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uygulaması yapılamaz ve bu ormanlarda izin ve irtifak hakkı tesisi 
Boğaziçi Genel Kurulunca kararlaştırılır ve ilgili bakanlıklarca uygulanır. 

Devlet Ormanı statüsüne alınan bu alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve prog
rama göre, yılı içerisinde tahsis edilecek ödenekle Boğaziçi Alanının doğal yapısına uygun olarak düzenlenir, 
ağaçlandırılır, bakım, işletme, muhafaza ve benzeri hizmetleri sağlanır. 

Yeşil alanlar 

MADDE 13. — Boğaziçi Alanında orman statüsüne alınmayan kamuya veya özel mülkiyete ailt koru, çayır, 
mesire yeri, bahçe ve benzeri yeşil alanların bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlarda in
şaata müsaade edilmez. 
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Orman alanları 

MADDE 4. — Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi Yüksek 
Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak Hazineye 
devredilir, özel mülkiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır. 

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve programa 
göre Boğaziçi alanının doğal yapısına uygun olarak düzenlenir, ağaçlandırılır, parklar ve mesire yerleri ya
pılır ve bunların bakımı, işletilmesi ve muhafazası sağlanır. 

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerlerde 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uygulaması 
yapılamaz. 

Boğaziçi Alanı içindeki ormanlarda intifa ve irtifak hakkı tesis edilemez. Ancak bu Kanunun amacına 
uygun intifa ve irtifak hakkı, Boğaziçi İmar tdare Heyetinin teklifi üzerine ilgili bakanlıklarca tesis edilebilir. 

Yeşil alanlar 

MADDE 5. — Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete 
ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlık
ları geliştirilerek muhafaza edilir. 
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Boş ve uygun nitelikteki yerlerin ağaçlandırılması için gerekli teknik, idarî 've malı tedbirler, Boğaziçi 
Genel Müdürlüğünce alınır. 

Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya ekşittirmesi yasaktır. Ağaç varlığı tahrip edilen özel mül
kiyete ait sahalar kamulaştırılır. 

Boğaziçi Alanındaki yabancı ülke temsilcilerine ait koruların bu nitelikleri korunur. 

İKİNCİ KISIM 
Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Organlar 

Boğaziçi Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Boğaziçi Alanında, bu Kanun hükümlerini ve bu Kanunla görevli kılınan ünitelerin 
faaliyetlerini Kanunun amaçları istikameitiflde planlama, koordinasyon, uygulama, takip ve murakabeden so
rumlu kuruluş olarak «BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ» kurulmuştur. 

Boğaziçi Genel Müdürlüğü, İstanbul Belediyesi Başkanlığına bağlı, Kamu Tüzelkişiliğine haiz, müstakil 
bütçeli bir kuruluştur. 

iBoğaziçi Genel Müdürlüğü, görev ve faaliyetlerini yürütebilecek şekilde İstanbul Belediyesinin teşkilat ve 
personelinden de yararlanılarak teşkil edilir. İlgili Bakanlıklarla ilişkileri sağlayacak irtibat unsurları bu ba
kanlıklarca sağlanır. Genel Müdürlüğün kuruluşu, personelin niteliği ve faaliyet esasları 'Boğaziçi Genel Mü
dürlüğünce hazırlanacak bir Tüzükle gösterilir. 

Boğaziçi Genel Müdürü, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve Boğaziçinin sorunlarına vakıf kişiler 
arasından bu Kanundaki usule göre atanır ve kendisine 1 inci derece ve 500 ek gösterge kadro verilir, 

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek 
üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdürlük, hizmetinin gerektirdiği sayıda daire, 
müdürlük ve bunlara bağlı alt kademe birimleri ile memur ve işçilerden oluşur. 

Boğaziçi Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Boğaziçi Yönetim Kurulu; bu Kanunda ve özel yönetmeliğinde belirtilen hizlmetleri yap
mak üzere İstanbul Belediye Başkanının Başkanlığında, Boğaziçi Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıların
dan birisi, Belediye İmar, Planlama, Emlak İşleri ve Hesap İşleri konularında teknik bilgi ve tecrübeye salhip 4 
uzman ile İmar ve İskân, Maliye, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman bakanlıklarının birer temsilcilerinden 
oluşur. 

Boğaziçi Yönetim Kuruluna İstanbul Belediye Başkanı başkanlık eder. Belediye Başkanının bulunmadığı 
toplantılarda başkanlığı Boğaziçi Genel Müdürü yürütür. 

Boğaziçi Genel Kurulu 

MADDE 16. — Boğaziçi Genel Kurulu, İstanbul Valisinin başkanlığında İstanbul Belediye Başkanı, bir Vali 
Muavini, konuyla ilgili 2 Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma, İmar ve İskân, Maliye, Kültür ve Turizm, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Ba

kanlıkları ile, 1 inci Ordu Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı (Seyir ve Hidrografi), Başbakanlık 
Deniz Müsteşarlığı, ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının birer temsilcileri, Taşınmaz Kültür ve Ta
biat Varlıkları Yüksek Kurulunun Başkanı ve bir üye si, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
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Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yokedilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır. 
Yeşil alan sayılan yerlerde mahallî mahsullerin yetiştirilmesine devam edilir. 
imar planında yeşil alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırılması için gerekli tedbirler Boğaziçi tmar 

Müdürlüğünce alınır. 
Boğaziçi Alanındaki yabancı ülke temsilciliklerine ait koruların bu nitelikleri korunur. 

ÎKİNCÎ KISIM 
Organlar ve Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM, 
Organlar 

Kuruluş 

MADDE 6. — Bu Kanun amaçları doğrultusunda Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlan
ması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için Boğaziçi tmar Yüksek Koordi
nasyon Kurulu, Boğaziçi tmar idare Heyeti ve Boğaziçi imar Müdürlüğü kurulmuştur. 

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu 
MADDE 7. — Boğaziçi imar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında, imar ve İskân, Millî Savunma, Maliye, içişleri, Bayındır
lık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Enerji 
ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlarından oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri kurul toplantı
larına çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmeti İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülür. 
Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır ve çalışma esasları Başbakan

lıkça belirlenir. 
Boğaziçi tmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüş

mek ve kabul etmek, 
b) Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak, 
c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve Bakanlar Kurulunun 

onayına sunmak, 
d) Boğaziçi tmar Müdürlüğünün malî yardım isteklerimi incelemek ve karara bağlamak, 
e) İmar ve İskân Bakanlığınca getirilen Boğaziçi alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak. 

Boğaziçi İmar İdare Heyeti 
MADDE 8. — Boğaziçi tmar İdare Heyeti, İstanbul Valisinin başkanlığında, İstanbul Belediye Başkanı, 

İstanbul 11 Hukuk İşleri Müdürü, 11 İmar Müdürü, ti Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi tmar Müdürü, İs
tanbul Belediyesi İmar Müdürü, Vali ve Belediye Başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilgili bilim dalı öğretim 
üyesi olmak üzere oniki üyeden oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantılara 
çağrılabilir. Boğaziçi İmar idare Heyetinin sekreterya hizmeti Boğaziçi tmar Müdürlüğünce yapılır. 

Boğaziçi tmar tdare Heyeti en :az ayda (iki defa, ayrıca valinin çağrısı üzerine toplanır, çalışma ve karar alma 
esasları Valilikçe belirlenir. 

Boğaziçi İmar tdare Heyetinin görevleri şunlardır; 
a) Boğaziçi imar planım ve diğer ilgili planlan görüşmek ve mütalaası ile birlikte İmar ve İskân Ba

kanlığına sunmak. 
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istanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi rektör veya 
yardımcıları ve bunlar dışında gerektiğinde Genel Kurulca ilave edilecek personelden teşekkül eder. 

Bu kurula konu ile ilgili faaliyette bulunan dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlardan Genel Kurulca 2 yıl 
için belirlenecek 4'ünün genel başkanları da katılır. 

Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu 

MADDE 17. — Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan tarafından görevlendirilecek bir 
Devlet bakanının başkanlığında, İmar ve İskân Bakanının koordinatörlüğünde Millî Savunma, Maliye, Kül
tür ve Turizm, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman bakanlarından ve gözlemci olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarından teşekkül eder. Bu Kurulun toplantılarına, gerektiğinde Genelkurmay II nci 
Başkanı, istanbul Valisi ve Belediye Başkanı ile Bo ğaziçi Genel Müdürü de katılır. 

Boğaziçi ile ilgili bakanlıkların ayrı ayrı yürütecekleri uygulamalar ve diğer Bakanlar Kurulu Kararını 
gerektiren konular, Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunun tavsibi ve Başbakanlığın Genelgesi ile sağlanır. 

Görevlendirilecek personel 

MADDE 18. — Bu Kanunda yer alan görevli personelin atanmaları aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
Boğaziçi Genel Müdürü; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde istanbul Belediye 

Başkanının teklifi, istanbul Valisinin tasvibi ile imar ve iskân Bakanlığınca atanır. 
Boğaziçi Genel Müdürlüğünün elemanları; Boğaziçi Genel Müdürünün teklifi halinde, istanbul Belediye 

Başkanının tasvibi ile istanbul Valiliğince, teklif tarihin den itibaren 15 gün içinde atanırlar. 
Boğaziçi Yönetim Kurulunun Belediyeden seçilecek olan üyeleri; Boğaziçi Genel Müdürünün teklifi ile 

istanbul Belediye Başkanı tarafından 2 yıllık bir süre için görevlendirilirler. 
Boğaziçi Yönetim Kuruluna bakanlıklardan seçilecek üyeler; ilgili bakanlıklarca 2 yıl için görevlendiri

lirler. 
Boğaziçi Yönetim Kurulu, bu Kanunda belirtilen tarihte istanbul Belediye Başkanının daveti ile ilk top

lantısını yapar. 
Boğaziçi Genel Kuruluna katılacaklar; istanbul Valisinin daveti üzerine ilgili kurumlarca ismen tespit edi

lerek, toplantı tarihinden 10 gün önce istanbul Valiliğine bildirilirler. 
Bu Kanunda atamaları belirlenen görevlilerin görevden alınmaları veya herhangi bir nedenle boşalan gö

revlinin yerine atamalar; aynı usulle yapılır. Görevi sürelendirilmiş olanların görev süreleri aynı usulle bir 
defa daha uzatılabilir. 

Malî ve özlük hakları 

MADDE 19. — Boğaziçi Genel Müdürlüğündeki kadrolarda görev yapan memurlar 657 sayılı Kanun 
hükümlerine, işçiler ise iş mevzuatına tabidirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Boğaziçi Genel Müdürünün görev ve yetkileri 

MADDE 20. — Boğaziçi Genel Müdürü; 
a) Boğaziçi alanında bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyetlerin planlanması, ilgili üniteler arasın

da koordinasyonun sağlanması, uygulanması, uygulamaların takip ve murakabesinden görevli ve sorumludur. 
b) Belediye başkanının bulunmadığı zamanlarda Boğaziçi Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Kurulun 

toplantı gündemlerini hazırlatır ve zabıtlarını tutturur, kararları uygulatır. 
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b) Boğaziçi imar uygulama programlarını görüşmek ve İmar ve İskân Bakanlığına sunmak. 
c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarım planlamak ve İmar ve İskân Bakan

lığına sunmak. 
d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün malî yardım isteğini görüşmek ve talepleri İmar ve İskân Bakanlığına 

sunmak. 
e) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini görüşmek ve karara bağlamak. 

yf) Bu Kanun hükümlerine göre tespit ve teklif edilen yıkım işlerini görüşmek ve karara bağlamak. 
g) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce gündeme getirilen konuları görüşmek ve karara bağlamak. 
h) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Boğaziçi tmar Müdürlüğü 

MADDE 9. — İstanbul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğe sahip Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi 
İmar Müdürü, en çok üç müdür yardımcısı ile gerekli planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare ve des
tek birimlerinden oluşur. 

Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyetlerin planlanmasından, koordinesinden ve 
uygulanmasından, Boğaziçi alanının genel görünüm ve estetiğinin ve tarihî ve doğal mimarî özelliklerinin 
korunmasından birinci derecede sorumlu olan Boğaziçi imar müdürü, lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş 
ve Boğaziçinin sorunlarına vâkıf kişiler arasından, fstanbul Belediye Başkanının inhası, İstanbul Valisinin 
teklifi üzerine İmar ve İskân Bakanlığınca atanır. Müdür yardımcıları, müdürde aranan şartlan taşıyan kişi
ler arasından aynı usulle atanır. Diğer görevlilerin atanması genel hükümlere göre yapılır. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve yardımcıları ile diğer görevliler 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine tabidir. ' 

* Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 
a) Boğaziçi imar planlarım ve Boğaziçi alanında bu Kanunun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer 

faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkan
lığına sunmak. 

b) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak, Belediye Başkanının muvafakati ile imar idare 
heyetine sunmak. 

c) Boğaziçi alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek. 
d) Boğaziçi alanında yapıları ve inşaatları kontrol etmek. 
e) imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kanarlarını uygulamak. 
f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
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c) Boğaziçi Genel Kuruluna ve Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunun toplantılarına katılır. 
d) Boğaziçi Genel Müdürlüğü personelinin amiri olup, başka görev alamaz. 
e) Genel Müdürlüğe bağlı denetleyicilerle uygulamaları devamlı ve etkin bir şekilde denetlemek ve de

netleme sonuçlarını ilgili makamlara ulaştırarak aksak lıkları giderecek önlemlerin alınmasını sağlar. 
f) Bu Kanunun diğer maddelerinde ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki diğer görevleri yerine getirir. 

Boğaziçi Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 21. — Boğaziçi Yönetim Kurulu : 
a) Boğaziçi alanında, bu Kanunda ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hususların planlanması, 

koordinasyonu, uygulaması ve takip ve murakabesi ile ilgili, Belediye Encümenine tanınan görevlerin tümü
nü yerine getirir. 

b) Boğaziçi Genel Müdürlüğünün sevkettiği konuları müzakere eder ve karara bağlar. 
c) Boğaziçi Genel Kuruluna şevki gereken hususları belirleyerek gereğini yapar. 
d) Boğaziçi Genel Müdürlüğünce hazırlanan plan, program, bütçe ve kesinhesapları inceleyerek Boğaziçi 

Genel Kurulunun onayına sunar. 
e) Bu Kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirir. 

Boğaziçi Genel Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Boğaziçi Genel Kurulu; 
a) Boğaziçi alanıyla ilgili teknik, idarî ve malî kararları alır. 
b) Boğaziçi ile ilgili plan, program, bütçe ve kesinhesapları inceleyerek karara bağlar. 
c) Boğaziçi Yönetim Kurulu tarafından sevkedilen hususları görüşerek karara bağlar. 
d) Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kuruluna şevki gereken konuları müzakere ederek ve görüş belirte

rek bu Kurula sunar. 
e) ilgili bakanlık ve diğer kurumlar arasında faaliyetleri koordine eder ve uygulama esaslarını belirler. 
f) Hazırlanacak yönetmelikleri inceler ve yetkili makamların onayına sunar. 
g) Hazırlanacak kamulaştırma tekliflerini inceler ve karara bağlar. 
h) Boğaziçi Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini denetler. 
i) Bu Kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirir. 

Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 23. — Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu; 
a) 'imar ve iskân Bakanlığı tarafından hazırlanacak gündem konularını inceler ve 'bakanlıkların veya 

Bakanlar Kurulunun kararını gerektiren konuları karara bağlar, 
b) Bakanlıkların bütçelerinde yer alacak olan Boğaziçi Alanındaki uygulamalarla ilgili ödenek tahsisini 

ve bunların maksadına uygun kullanılmasını sağlar, 
c) IBu Kanunda 'belirtilen bakanlıkları ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesini ve bunların koordinas

yonunu sağlar, 

Planlama 

MADDE 24. — Boğaziçi Genel Müdürlüğü, her yıl bütçe takvimini dikkate alarak mayıs ayı sonuna ka
dar hazırlayacağı ıslah, düzenleme, onarım, 'bakım, işletme ve kamulaştırma konularındaki imar uygulama 
programlarını Boğaziçi Genel Kurulunun onayına sunar. Bu Kurulca onaylanan program, Boğaziçi Yüksek 
Koordinasyon Kuruluna sevkedilir. 
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Denetleme 

MADDE 25, — Boğaziçi Alanında bu Kanun kapsamındaki uygulamaların denetlenmesinden ve gerekli 
makamlarla koordinasyonundan Boğaziçi Genel Müdürlüğü sorumludur. 

Bu sebeple yapılacak istemler, Merkezî İdare Teşkilatı ile Belediye ve özel İdare tarafından yerine getiri
lir. 

Bu amaçla gerektiğinde hava fotoğrafı çektirilmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi, Boğaziçi Genel Mü
dürlüğü tarafından sağlanır. 

Boğaziçi su yolunun ve çevrenin kirliliği ve sağlık açısından denetlenmesi ve uygun görülmeyen husus
ların giderilmesi ve önlenmesi, ilgili kuruluşlarla koordine edilerek sağlanır. 

* • 
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IKINCI BÖLÜM 
Planlar ve imar Uygulamaları 

İmar planlarının yapılması, onayı ve tadili 

MADDE 10. — Boğaziçi alanına ait Boğaziçi imar Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararıyla Boğaziçi imar 
Müdürlüğünce hazırlanan imar planları Boğaziçi İmar Müdürlüğünce otuz gün süre ile asılarak ilan edilir. 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları bu süre içinde plana itiraz edebilirler. Boğaziçi imar 
Müdürlüğü bu planları itirazları ile birlikte inceler ve planlara görüşünü de ekleyerek itiraz belgeilerinin tümü 
ile birlikte İstanbul Belediye Başkanlığına, Belediye Başkanlığı da bu tarihten itibaren en geç bir ay içinde 
gerekli incelemeleri yaparak imar idare Heyetine sunar. 

İmar idare Heyeti planları aynen veya düzelterek onay için imar ve iskân Bakanlığına gönderir. 
imar planı Boğaziçi imar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 
Plan değişiklikleri de aynı usulle yapılır. 

Yapının denetimi 

MADDE 11. — Boğaziçi alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren Boğaziçi imar Müdür
lüğünce inşaat ruhsatına ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen esaslara göre denetlenir. 

Boğaziçi imar Müdürlüğü, denetleme sırasında inşaat ruhsatı ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen imar 
mevzuatına aykırılıkları bir tutanakla tespit eder. Tutanak tanziminde mal sahibi veya müteahhit veya fennî 
mesulün bulunması esastır. Bunların bulunmamaları halinde inşaatta çalışan herhangi bir kişinin bulunması da 
yeterlidir. Terkedilmiş bir inşaatta tutanak, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirilecek asgarî üç görevli 
tarafından tanzim edilir. 

inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılar için, tutanak tanzimi ile bir
likte inşaat mühürlenir. Yapının mühürlendiğini belirten belge ve levhalar yapının muhtelif cephelerine asılır. 
Bu suretle durum mal sahibine veya müteahhite veya fennî mesule tebliğ edilmiş sayılır. 

Tanzim edilen tutanak ve yapının mühürlendiğini belirten belge, bir kroki ile birlikte derhal Boğaziçi imar 
Müdürlüğüne sunulur. 

Mal sahibi veya müteahhit inşaat ruhsatı ve eklerini denetlemeye hazır bir şekilde inşaat mahallinde bu
lundurmakla yükümlüdürler. 

Denetleme usulleri, yapıların denetiminde kabul edilebilir hata payları ve ölçüleri, tarafların yükümlülük
leri ve inşaat mahallinde bulundurulması gereken belge ve levhalar ve denetime ilişkin diğer hususlar imar ve 
iskân Bakanlığınca belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
ÇeşMi Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler 

Genel bütçe hesapları 
MAlDDE 26. — Boğaziçi Genel Müdürlüğünün kendisine ait, usulüne uygun olarak onaylanmış müstakil 

bir bütçesi bulunur. Bu bütçe her yıl Maliye Bakanlığı bütçesinin transferler bölümünden ayrılacak ödenek
ler ve İstanbul Belediye Başkanlığı bütçesinden ayrılacak ödenekler ile bütçe dışı diğer gelirlerden oluşur. 

Bû Kanunun amacına uygun harcamaların yapılması için ilgili her bakanlığın bütçesine Boğaziçi Genel 
Kurulunun teklifi dikkate alınarak yeteri kadar ödenek konur. 

Genel bütçe dışı gelirler 
MADDE 27. — Genel BüDçe ile ilgili olmaksızın, bu Kanuna göre toplanacak harçlar, ücretler ve re

simler tahsil olunacak para cezaları, reklam gelirleri ve bağışlar gibi akarlar Bütçe Dışı gelirleri teşkil ederler. 
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Kullanılan yapının denetimi 
MADDE 12. — Kullanma izni verilen yapıların, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce tespit edilecek önceliklere 

göre ve bir program dahilinde, projelerine ve imar mevzuatına uygunluğu denetlettir. 
Denetleme sırasında tespit edilen aykırılıklar bu Kanunun 11 ineli maddesinde belirtilen esaslara göre tes

pit edilir ve derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bildirilir. 
Tutanak tanziminde mal sahibi veya yönetici veya kiracının bulunması esastır. Terkedilmiş yapılarda tu

tanak Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirilecek asgarî üç görevli tarafından tanzim edilir. 
Yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentiler, bu Kanunun 13 üncü maddesin

de belirtilen esaslara göre Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır. 
Kullanılan yapıların denetim esasları ve denetim elemanlarının görev ve yetkileri ve ilgili diğer hususlar 

İmar ve iskân Bakanlığınca belirlenir. 

Yıkım işleri 
MADDE 13. — Aşağıda belirtilen yapılar Boğaziçi imar idare Heyetinin kararı ve Boğaziçi İmar Mü

dürünün yazılı emri ile yıkılır veya yıktırılır. 
a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar, 
b) Yapının, inşaat ruhsatı, ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri, 
c) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı durdurulmuş yapıların mühürlendikten sonra ya

pılan ilaveleri, 
d) Yapılarda kullanma izm' verildikten sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ek

lentiler. 
Bu Kanun hükümlerine göre yıkılması gereken yapılar tespit edildiğinde Boğaziçi imar Müdürlüğünce der

hal valiliğe bildirilir. Vali, Boğaziçi İmar idare Heyetini en geç yedi gün içinde toplayarak konunun karara 
bağlanmasını sağlar ve kararı Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderir. 

Yıkım emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri veya beledi
ye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edilir. Bu tebligat onbeş gün içinde ta
mamlanır. Tebligatın bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yıkım emri yapı mahallinde görülebi
lecek bir yere onbeş gün müddetle asılır ve bu işlem bir tutanakla belirlenir. Bu suretle durum mal sahibi 
veya müteahhide tebliğ edilmiş sayılır. 

Tebligatın tamamlanmasından itibaren yedi gün içinde yapı, mal sahibi veya müteahhit tarafından yıkılma
dığında, yıkım işlemi Boğaziçi imar Müdürlüğünce yerine getirilir ve yıkım masrafları % 20 fazlası ile mal 
sahibi veya müteahhitten tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

BIRINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 
MADDE 14. — Boğaziçi İmar Müdürlüğü Bütçesi; Boğaziçi İmar İdare Heyetinin kararını müteakip, 

İstanbul Belediyesi bütçesi içinde ayrı bir program olarak yer alır. İta amiri Boğaziçi İmar Müdürüdür. 

Gelirler 
MADDE 15. — Boğaziçi İmar Müdürlüğünün gelirleri şunlardır. 
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 
Genel bütçeden, İstanbul Belediyesi bütçesi kanalıyla yapılacak yardımlardan Boğaziçi İmar Müdürlüğü

ne ayrılacak miktar, bütçe kanunlarında tasrih edilir, 
b) 2 Şubat 1981 tarih ve 2380 sayılı Kanuna göre genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ve il özel 

idarelerine verilen paydan İller Bankasındaki belediyeler ve il özel idareleri ortak fonlarına aktarılan payla-
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Ayrıca, 2380 sayılı Kanuna göre Belediyeler ve ti Özel İdarelerine verilen paydan arta kalan % 20 payın 
Boğaziçi için ayrılacak miktarı, Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu Kanunla belirtilen Boğaziçi Alanında, plan ilkelerine uygun olarak yapılacak inşaatlarda veya tadilat 
projelerinin uygulanmasında Belediye Gelirleri Kanununda yer alan imar ile ilgili harçlar ve ücretler % 100 
zamlı olarak alınır. 

Boğaziçi Alanında bulunan meskenlerin maliklerinden, o binanın emlak vergisi değerinin % 2'si ora
nında «Boğaziçi Resmi» alınır < 

Boğaziçi Alanında bulunan ve Kamu Kuruluşları ile yukarıdaki fıkraların dışında kalan ve ticarî almaç* 
larla kullanılan bina ve arsalardan emlak vergisi değerinin % 05 oranında «Boğaziçi Resmi» alınır. Bu ge
lirler her yıl mayıs ayının sonuna kadar ödenir. Boğaz suyu üst ve alt geçişi için yapılan tesislerin yıllık net 
işletme gelirlerinden % 10'u bu amaçla alınır ve her yıl ocak ayı sonuna kadar ödenir. 

Boğaziçi Bölgesinde faaliyette bulunan eğlence, dinlenme ve turistik tesisler ile otel ve motellere Belediye
ce veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen tarifelere ayrıca % 10 «Boğaziçi Resmi» ilave olunur ve takip 
eden ayın sonuna kadar tahsil edilir. 

Boğaziçi Alanında kullanılmak üzere, yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü mal, para, vesair ba
ğışlar Boğaziçi Genel Müdürlüğünce, Yönetmelikte belirlenecek esas ve işlemlerle kabul edilir. Bu gelirler yıl
lık bütçe esaslarına göre sarf edilir. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde bu Kanuna göre alınacak harç ve resimler hakkında 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve bun
ların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır. 

Bu gelirler istanbul Belediyesi tarafından tahsil edilir ve takip eden ay sonuna kadar Boğaziçi Genel Mü
dürlüğü Bütçesine aktarılır. 

Borçlar ve muafiyetler 

MADDE 28. — Boğaziçi Alanında, bu Kanunun uygulanması ile ilgili doğacak borçlar Boğaziçi Genel 
Müdürlüğü Bütçesinden karşılanır. Kanuna bağlı olarak kararlaştırılacak muafiyetler, Boğaziçi Yönetim 
Kurulunun teklifi, Boğaziçi Genel Kurulunun tasvibi ve Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunun Kararı 
ile belirlenir. 

Kamulaştırma 

MADDE 29. — Bu Kanunun amacına uygun olarak gerekli kamulaştırma işlemleri, Boğaziçi Genel Mü
dürlüğünün ihtiyaç belirtmesi, Yönetim Kurulunun tasvibi ile Boğaziçi Genel Kuruluna sevk edilir. Genel 
Kurulun yetkisi dışında Bakanlıkları ilgilendiren kamulaştırmalar Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kuruluna 
sevk edilir. Kamulaştırmalar Bakanlıkların bütçelerine ödenek konulmak suretiyle veya Boğaziçi Genel Mü
dürlüğü bütçesinden karşılanır, 
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rın yüzde 10 oranından aşağı olmayacak şekilde Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştı
rılacak nispette ayrılacak miktar, 

c) Boğaziçi Alanında mevcut meskenlerin maliklerinden varsa intifa hakkı sahiplerinden, her ikisi de 
yoksa malik gibi tasarruf edenlerden emlak vergisi değerinin %0 2'si oranında ticarî amaçlarla kullanılan 
bina ve arsalardan emlak vergisi değerinin %0 51 oranında alman Boğaziçi emlak harcı, 

d) Boğaziçi alanında faaliyette bulunan otel, motel, gazino, çay bahçesi, lokanta ve benzeri eğlence, din
lenme ve turistik tesislerde belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen tarifelere eklenecek yüz
de 10 1ar, 

e) Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerinin % 10'u, 
f) Boğaziçi alanında plan ilkelerine uygun olarak yapılacak inşaat veya tadilat projelerinin uygulanma

sında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan imar ile ilgili harçlar ve harcamalara katılma pay
larının bir misli oranında alınacak harç ve harcamalara katılma paylan, 

g) Boğaziçi alanında kullanılmak üzere, yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü mal, para ve ben
zeri bağışlar ve yardımlar ve bu Kanuna göre tahsil edilecek diğer gelirler. 

Gelirlerin tahsili 

MADDE 16. — Boğaziçi imar Müdürlüğü gelirlerinden; 
a) 15 inci madde (c) bendinde belirtilen gelirler Maliye vergi daiirelerince, (d) ve (f) bentlerinde belir

tilen gelirler istanbul Belediyesince, (e) bendinde belirtilen gelirler ilgili işletmelerce tahsil edilir ve Boğaziçi 
imar Müdürlüğü harcamalarına karşılık olmak üzere tahsil edildikleri ayı takip eden ay sonuna kadar açı
lan özel hesaba yatırılır. Tahsil edilen bu gelirleri zamanında yatırmayanlar hakkında kanunî işlem yapılır, ay
rıca tutarları % 10 fazlasıyla tahsil edilir. 

15 inci madde (d) bendinde belirtilen gelirler, tesis sahiplerince, tahsil tarihini takip eden ay sonuna ka
dar istanbul Belediyesine bir beyanname verilerek ödenir. 

15 inci madde (c), (d), (e) ve <f) bentlerinde belirtilen gelirler hakkında bu Kanunda aksine hüküm bulun
mayan hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Belediyeler ve il özel idareleri ortak fonlarından her yıl Boğaziçi alanı için ayrılan pay, iller Banka
sı Genel Müdürlüğünce Boğaziçi alanında yapılacak kamulaştırma işlemlerine ve alt yapı yatırımlarına tah
sis edilir. Bu payın kullanılmasına ilişkin esas ve usuller imar ve iskân Bakanlığınca belirlenir. 

Muafiyet 

MADDE 17. — Emlak vergisinden daimî veya geçici muaf olan bina ve arsalar ve bu Kanun hükümlerine 
göre yapı hakkı verilmeyip ticarî geliri de olmayan arsalar ile üzerinde kültür ve tabiat varlığı bulunan arsa
lar emlak vergisi ve Boğaziçi emlak harcından muaftır. 
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ÎKÎNCİ IBÖLÜM 
Cezaî Hükümler 

Tarihî ve doğal yaptlarm tghribi 

MADDE 30. — Boğaziçi Alanında doğal yapıyı veya tescil edilmiş tarihî yapıyı tahrip eden veya niteli
ğini bozanlar bir yıla kadar hapis ve 500 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca fail, 
bozulan veya tahrip edilen yeri bir yıl içinde aslına uygun hale getirmekten sorumludur. 'Bozulan veya tahrip 
edilen yer özel mülkiyette ise, faille beraber malik de aynı şekilde sorumludur. 

Bir yıl içinde makul bir sebep olmaksızın bunun yerine getirilmemesi halinde hapis cezası altı aydan, ağır 
para cezası da 200 000 liradan aşağı olamaz. Tahrip edilen yer Boğaziçi Genel Müdürlüğü tarafından masraf
ları malike veya faile ait olmak üzere eski haline dönüştürülür. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

MADDE 31. — Bu Kanun kapsamı içinde yürütülen mimarî projeler, mühendislik projeleri ve konularla 
ügili raporlarda ve bunların uygulanmasına tizin verilen durumlarda mal sahibi, yapımcı, belgeleri hazırlayan ve 
onaylayan kişiler müteselsilen sorumludur. 

Bu Kanun hükümlerine uyulmaması veya uygun olan ve uygunluğu onaylanan proje veya kararların bu Ka
rana aykırı olarak değiştirilmesi, imar planına veya uygunluğu onanan projelere uyulmaması veya yanlış uy
gulanması halinde uymayanlar ile proje sorumluları ve yanlış uygulamaya sebebiyet veren veya bunlara göz 
yuman tüm görevliler, fiilleri başkaca bir suçu oluştursa bile ayrıca altı aydan üç yıla kadar hapis ve 500 000 
liradan 5 000 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca uygulama masrafları bu kişilere ait 
olmak üzere Boğaziçi Genel Müdürlüğünce aslına uygun hale getirilir. 

Bu fiillerin tekrarı halinde cezalar bir katına kadar artırılarak uygulanır. Suç teşkil eden bu fiilleri bilip 
de ilgili mercilere bildirmeyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesi hükmü uygulanır. 

Boğaziçi alanında orman statüsüne alınan yerlerde ve yeşil alanlarda 6831 sayılı Kanunda gösterilen suçları 
işleyenlerin cezaları bir katı artırılarak uygulanır. Boğaziçi alanında diğer kanunlarda yer alan suçları işleyenler
le ilgili hükümler saklıdır, 

Atıklarla çevreyi kirletenler 

MADDE 32. — Yapılan denetimlerde atıklarını belirlenen usuller dışında, bölge içinde çevre kirliliği ya
ratabilecek yerlere atanlar ile Boğaziçi su yolunu kirletenler 100 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan-
dırilırlar. Tekrarında cezajar bir katı artırılarak tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Müteferrik Hükümler 

Boğaziçi alanı haritası 

MADDE 33. — Boğaziçi alanının sınırları ve koordinatları aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 
Harita bu sayfanın arkasındadır. 
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1KÎNÜİ IBÖLÜM 
Cezalar 

Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve 
eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü madde
sine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fennî mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar ha
pis ve 200 000 liradan 500 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin tekrar edilmesi ha
linde söz konusu kimselere verilecek cezalar 1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılır. Fennî me
sullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası verilir. 

tmar mevzuatına ve bu Kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler, bu kanunla verilen 
görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . 

Boğaziçi alanında tarihî ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde do
ğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozanların fiilleri daha ağu: bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan 
bir yıla kadar hapis ve 200 000 liradan 500 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu 
fiilleri işleyenler, doğal yapıyı en geç bir yıl içinde aslına uygun hale getirmekten sorumludurlar. Aksi halde 
doğal yapı Boğaziçi İmar Müdürlüğünce, masrafları iki katı ile failden ve mal sahibinden müteselsilen tah
sil edilerek aslına uygun hale getirilir. 

ÜÇÜNCÜ İBÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Askeri ihtiyaçlar 

MADDE 19. — Boğaziçi Alanında Millî Savunma Bakanlığına tahsisli veya savunma amacıyla kullanıl
ması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen alanlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
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Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 34. — 16.3.1983 tarih ve 2805, 28.9.1971 tarih ve 1490, 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı kanunlar 
ve diğer kanunlarda var olan hükümlerden bu Kanuna aykırı olanlar uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Boğaziçi alanının kıyı kuşağı ve 
öngörünüm bölgesinde, 6 ncı madde esaslarına göre, konut kullanımı amacıyla hiçbir inşaat müsaadesi ve
rilmez. 

Bu bölgelerle ilgili, olarak 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planının konut kullanı
mına ait esasları uygulanmaz. Bu bölgelerde yeşil alan statüsü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun kapsamında olan Boğaziçi kıyı kuşağı ve öngörünüm bölgeleri ile ilgili 
22.7.1983 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planları ve plan notları, geçici 1 inci mad
dedeki istisna dışında geçerlidir. 

Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri ile ilgili ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planları da İstanbul Be
lediye Başkanlığınca bu Kanun esaslarına göre hazırlanır ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içerisinde tasdik edilerek uygulamaya konulur. 

Bu planlarda ve kullanım kararlarında, bu Kanunun amacına, ve ilkelerine aykırı düzenleme ve değişiklik
ler yapılamaz., 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Boğaziçi alanında ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı olarak yapılmış yapılara, gecekondulara, hisseli arsa veya araziler üzerinde yapılmış bulunan ya
pılar ile 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli imar uygulama plan ve bu Kanuna göre tasdik edilecek 
imar uygulama planlarındaki kullanım esaslarına aykırı olan yapılara aşağıdaki işlemler uygulanır : 

A) Muhafaza Edilmeyecek Yapılar : 
1. Boğaziçi alanının kıyı kuşağı ve öngörünüm bölgelerinde : • 
a) Gecekondular, hisseli arsa veya araziler üzerine usulsüz olarak yapılan yapılar ile kıyı kuşağındaki ruh

satsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılar. 
b) Ruhsatsız olup 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planı esaslarına göre ruhsata 

bağlanamayacak konut kullanımındaki yapılar. 
c) 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planı kullanım esaslarına aykırı ve ruhsat 

alarak başlamış olan ve iskân müsaadesi verilmemiş olan yapılar. v 

2. Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde : 
a) Gecekondular. 
b) 22.7.1983 tasdik tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planlan ve kullanım kararlan ile bu 

Kanun esaslarına göre düzenlenerek tasdik edilecek imar uygulama planı kullanım kararlarına aykırı ve hisseli 
arsa veya araziler üzerindeki usulsüz olarak yapılan yapılar. 

c) Ruhsatsız olup tasdik edilmiş veya bu Kanun esaslarına göre düzenlenerek tasdik edilecek 1/1000 
ölçekli imâr uygulama planı kullanım esaslarına aykırılığı nedeniyle ruhsata bağlanamayacak yapılar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 728) 



— 29 -

M. G. K. 
(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Uygulanmayacak hükümler 

IMADDE 20. — 6785 sayılı İmar Kanununun ve 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun ve diğer kanun
ların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Tüzük ve yönetmelik 

MADDE 21. — Boğaziçi alanında bu kanunla belirlenen imar uygulamalarını düzenleyen BOĞAZİÇİ 
İMAR TÜZÜĞÜ ve BOĞAZİÇİ İMAR YÖNETMELİĞİ bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde îmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İstanbul Belediyesinin ve 'Boğaziçi imar Müdürlüğünün Boğaziçi Alanı ile ilgili yönetmelikleri, îmar \a 
İskân Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe girer. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Boğaziçi îmar 
Müdürü atanır ve Boğaziçi imar İdare Heyeti Kurulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Boğaziçi îmar Müdürlüğanün kadroları ihdas edilip, bu kadrolara personel ata
maları yapılıncaya kadar ihtiyaç olan personel İSTANBUL Belediye Başkanlığınca Boğaziçi îmar Müdürlüğü 
emrinde geçici olarak görevlendirilir. 

Boğaziçi îmar Müdürlüğünün bina, araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları da tstanbul Belediye Başkanlığınca 
sağlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — (Bu Kanuna göre düzenlenecek tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya 
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

GEÇÎÇt MADDE 4. — Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde 22.7.1983 tasdik tarihli 
Î/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli imar uygulama planları ile konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı 
yapılmamış olan yerlerde yeşiil alan statüsü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 22.7.1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Alanı 1/5 000 ölçekli Nazım Plan ile ön
görünüm bölgesi ve sahil şeridine ait 1/1,000 ölçdkli îmar Uygulama 'Planlarının bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinin 1/1000 ölçekli imar uygulama planları bu 'Kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinden önceki mevzuata göre 1.1.1984 tarihine kadar onaylanır. 

Boğaziçi alanında 2805 sayılı Kanuna göre İslah imar planılaırının yapılması ve onayı bu Kanunun 10 
uncu maddesine göre yürütülür. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği/tarihten önce, Boğaziçi Alanında imar mevzuatına 
aykırı olarak yapılan yapılar hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır. 

a) Bu madde kapsamına giren yapılar için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en„geç kırk-
beş gün içinde istanbul Belediye Başkanlığına başvurulur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2805 
sayılı Kanuna göre yapıHımış başvurular ve yatırılan başvuru masrafı geçerli sayılır. Başvurular ve başvuru 
masrafları Belediyece Boğaziçi îmar Müdürlüğüne aktarılır. 

b) Boğaziçi Alanında tespit işlemlerü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay; değer
lendirme işlemleri ise beş yıl içinde tamamlanır. Tespit ve değerlendirme işlemi yapılan yapılar için uygulama
ya, bu sürelerin tamamlanması beklenmeksizin derhal başlanır. 

c) 2805 sayılı, Kanuna göre ıslah imar planı yapılacak bölgelerin bölge ölçeğinde sınır tespiti, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır. 
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B) Islah Edilerek Muhafaza Edilecek Yapılar : 
1. öngörünüm Bölgesinde : 
a) Ruhsatsız olup ka,t kesilerek irtifa düzeltilmek suretiyle 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli İmar 

Uygulama Planı kullanım esaslarına uygun hale getirilebilecek konut kullanımı dışındaki yapılar bu esasa göre 
ıslah edilerek muhafaza edilir ve ruhsata bağlanır. 

Yapının en ve boy ebatları itibariyle plan esaslarına uygun hale getirilmesi mümkün olmadığı hallerde (A) 
fıkrasının (1) inci bendi hükümleri uygulanır. 

b) Ruhsat ve eklerine aykırı yapılarda; 22.7.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı 
kullanım esaslarına uygun ve kat kesilerek irtifa düzeltilmek suretiyle kendi proje esaslarına uygun hale getiri
lebilecek yapılar bu şekilde ıslah edilerek muhafaza edi lir. Statik yönünden bu yapıya bağlantılı olmayan ve 
ruhsat ve ekleri dışındaki bütün bağlantılar yıkılır. 

2. Geri Görünüm,ve Etkilenme Bölgelerinde : 
a) Tasdik edilmiş veya bu Kanun esaslarına göre düzenlenerek tasdik edilecek 1/1000 ölçekli imar uy

gulama planı kullanım esaslarına uygun ve hisseli arsa veya araziler üzerindeki yapılarda, Boğaziçi Genel Mü
dürlüğünce 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki usule göre uygulama yapılır. 

b) Ruhsatsız olup bu Kanuna göre tasdik edilecek 1/1000 ölçekli imar uygulama planı kullanım esasları
na uygun hale getirilen yapılar. 

c) Ruhsat ve eklerine aykırı yapılarda kat kesilerek irtifa düzeltilmek suretiyle kendi proje esaslarına irtifa 
yönünden uygun hale getirilebilecek yapılar bu şekilde ıslah edilerek muhafaza edilir. Statik yönünden bu ya
pıya bağlantılı olmayan ve ruhsat ve ekleri dışındaki bütün eklentiler yıkılır. 

3. Islah edilerek muhafazası öngörülen ve yukarıdaki iki bentte yer alan yapılardan 16.3.1983 gün ve 2805 
sayılı Kanunun 21 ve müteakip maddelerinde belirtilen ve aynı maddeye ekli cetvelde gösterilen katsayıların 
tatbiki ile elde edilen harçlar ve para cezaları iki mteli uygulanır. 

4. Bu maddede durumları belirtilen yapı sahiplen, bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren kırk-
beş gün içerisinde, istanbul Belediye Başkanlığınca hazırlanıp dağıtılacak form dilekçelerle, belirtilecek millî 
bir bankaya iki bin lira harç yatırarak, aynı Belediye Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 

2805 sayılı Kanuna göre daha önceki başvurular ve yatırılan harçlar geçerlidir. 
Bu süre içerisinde başvuruda bulunulmayan yapılar Boğaziçi Genel Müdürlüğünce resen tespit edilir. Bu 

faialde bu Kanunda 'tespit edilen başvuru ücreti ile harç ye cezalar iki misli tahsil edilir. 
Gecekondular dışında, bu maddeye göre yapılacak tasfiye işlemleri, bu Kanunun yayımı tarihinden iti

baren iki yıl içerisinde tamamlanır. 
GEÇÎCÎ (MADDE 4. — IBoğaziçi alanında bulunan konut kullanımındaki gecekondu sahibine Kıyı Kuşağı 

ve Öngörünüm Bölgesinden başlamak üzere, bir konuta bir sosyal konut ünitesi esasına göre ve birden 'fazia 
olmamak kaydıyla Boğaziçi Alanı dışındaki gecekondu önleme bölgelerinde İmar ve İskân Bakanlığı ve istan
bul Belediye Başkanlığınca beş yıl içinde arsa verilir ve aynı süre içerisinde tasfiye işlemleri tamamlanır. 

GEÇİCİ M ADİDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren Boğaziçi Alanındaki yapı kullanma izni verilmiş 
yapılarda, bu izin tarihinden sonra yapılmış olan her türlü eklentiler yıktırılır. Zemin hafrediknek suretiyle, 
ruhsat projesi dışı açığa çıkarılan kısımlar, gerekli tedbirler alınarak ,ve 'toprak örtülerek bu projeye uygua 
hale (getirilir. Bu işlemler ruhsatlı projesine göre İdarece yapıldığı takdirde, İdarenin yaptığı masraflar 
% 100 fazlası ile yapımcı ve mal sahibinden tahsil edilir. > 

GEÇİCİ 'MADDE 6. — ıBu Kanunun yürüdüğe girmesinden itibaren Boğaziçi Alanında yapılacak her 
türlü ruhsatsız yapılar ile gecekondular, Kanununun 6 ncı maddesi esaslarına göre yıktırılır. İtiraz veya da
va açılması yıkım kararının uygulanmasını durdurmaz. Yıkım masrafları % 100 fazlası ile yapımcı ve mal 
sahibinden tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen Boğaziçi Genel Kurulu ile il 4 üncü 
maddesinde belirtilen Boğaziçi Yönetim Kurulu, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde, 
bu Kanunda öngörülen usule göre teşkil edilerek çalışmaya başlarlar. 
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d) Boğaziçi Alanında yapılacak başvuru, tespüt ve değerlendirme işlemleri için bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde; 2805 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 
6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla belirlenen esaslar Boğaziçi 
İmar Müdürlüğünce uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Alanında mevcut olan imar mev
zuatına aykırı yapıların geçidi madde 6'ya göre yapılacak değerlendirmeleri sonunda aşağıdaki yapılar için 
yıkım kararı verilir. 

a) 'Boğaziçi Alanında 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre muhafazası veya ıslah edilerek muhafazası 
mümkün olmayan yapılar. 

b) Kıyıda kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yapılardan Bakanlar Kurulunca geçici olarak muhafa
zasına karar verilmeyen yapılar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Alanında mevcut olan ve Geçici 
Madde 6'ya göre değerlendirilmeleri sonunda 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre muhafazası veya ıslah 
edilerek muhafazası mümkün olan imar mevzuatına aykırı yapıların, gecekonduların ve hisseli arsa ve arazi
ler üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapıların muhafazalarına veya ıslalh edilerek muhafazalarına karar ve
rilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ruhsat ve yapı kullanma izni verilen yapılardan harçlar ve para cezaları aşağıdaki 
şekilde tahsil olunur; 

a) Boğaziçi etkilenme ve geri görünüm bölgelerindeki yapılardan, 2805 sayılı Kanunda belirlenen miktar 
ve esaslar dahilinde, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil olunur. 

fo) Boğaziçi öngörünüm 'bölgesinde, 2805 sayılı Ka nuna göre belirlenen miktar kadar, Boğaziçi sahil şe
ridinde ise, iki misli olarak ve dört eşit taksitte, her yıl tahsil olunur. Bu uygulamaya yapı, yanmak veya yı
kılmak suretiyle yok oluncaya kadar devam edilir. 

'Bu maddeye göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları, yanmaları 
veya tabiî ömürlerini tamamlamaları halinde, yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat 
hükümleri uygulanır. Bu husus ve bu maddeye göre tapu verildiği tapu siciline işlenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Boğaziçi Alanında bulunan ve 2.6.1981 tarihinden önce yapılan gecekonduların sa
hiplerinden hak sahipliği belirlenenlere, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinden başlamak üzere Boğaziçi Ala
nı dışındaki gecekondu önleme veya ıslah bölgelerinde istanbul Belediye Başkanlığınca beş yıl içinde arsa ve
ya konut tahsisinde öncelik verilir. 

GEÇlCl MADDE 10. — Boğaziçi sahil şeridinde kıyı kenar çizgisine bitişik parsellerin kıyı tarafında, 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünce lüzum görülen hallerde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
yıl içinde gezinti mahalli yapılmak üzere yeteri kadar arazi kamulaştırılalbilir. Bu karar, kamu yararı kararı 
sayılır. 

GEÇlCl 'MADDE 11. — Boğaziçi Alanında mevcut bulunan taş, kum, kireç, tuğla ocağı gibi doğal güzel
likleri bozan veya tahrip eden tesisler 1985 yılı sonuna kadar kapatılır. Bozulan ve tahrip edilen doğal güzel
likler Boğaziçi imar Müdürlüğünce eski hallerine dönüş türülür ve ruhsatsız olan veya ruhsata aykırı olanlara ait 
masraflar kişi ve kuruluşlardan tahsil edilir. 

GEÇlCl MADDE VI. — Boğaziçi alanında kömür ve akaryakıt depolan ve tersaneler ve sanayi gibi kul
lanımlar 1985 yılı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca alınacak kararda öngörülen süre içinde başka bölgele
re nakledilirler. 

GEÇlCl MADDE 13. — 16 . 3 . 1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre tespit edilecek Boğaziçi alanın
daki gecekondu arsa kullanım bedelleri 1 . 4 . 1983 tarihinden itibaren bir misli fazla alınır ve Boğaziçi İmar 
Müdürlüğüne aktarılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkartılması öngörülen tüzük Boğaziçi 
Genel Müdürlüğünce hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde, 

Çıkartılması öngörülen diğer tüzük ve yönetmelikler ise Boğaziçi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak, bü 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde çıkartılır. 

' GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun, yürürlük tarihinden itibaren işlerlik kazanması amacıyla Geçici 
8 inci Maddede belirtilen tüzük çıkartılıp, gerekli kadrolar ve kadro karşılıkları verilinceye ve tüzüğün çı
kartılması tarihinden azamî üç ay sonuna kadar Boğaziçi Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan personel, Boğaz
içi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokola göre ilgili Genel Mü
dürlük emrinde görevlendirilir. 

Boğaziçi Genel Müdürlüğünün, yukarıdaki fıkra dışındaki bina, araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları da 
aynı protokolla İstanbul Belediye Başkanlığınca sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Boğaziçi Alanında 6785/1605 sayılı İmar Kanununun 11 ve 33 üncü maddele
rinde belirtilen geçici inşaat müsaadesi verilmez. 

Ancak, Kıyı Kuşağı haricinde ve konut kullanımı dışında, hu arazinin plana uygun kullanımları ama
cıyla 'bekçi kulübesi, büfe, tuvalet, çay ocağı ve benzeri, azamî 40 m2'yi geçmeyen tesislerin yapımına, 
Boğaziçi Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 

Yürürlük 
MADDE 35. Bu 'Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe igirer. 

Yürütme 
MADDE 36. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

•Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Ba'kanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 
Sanayi ve Tek. Bakanı 

M. Turgut 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

M.< R. Güney 

4.11.1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirlenen Boğaziçi Emlak Harcına ilişkin hüküm

leri 1 . 1 . 1985, diğer gelirlere ilişkin hükümleri 1 . 1 . 1984 tarihinde, kanunun diğer hükümleri ise yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»»e^< 
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BOĞAZİÇİ ALANI KROKİSİ 
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ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ 

GERİGÖRÜNÜM BÖLGESİ 

KIRSAL ALANA BAĞIMLI 
ETKİLENME BÖLGESİ 

ŞEHİR MERKEZİNE BAĞIMLI 
ETKİLENME BÖLGESİ 

+ 

•6500 22.7.19*3 ONAY TARİHLİ VE l/SOOO 

ÖLÇEKLİ BOĞAZİÇİ NAZIM PLANINA 

flÖBE ÇİZİLMİŞ KROKİDİR.UYCULAMA 

ANILAN PLANA «ORC YAPILACAKTIR. 

• 4500 

22. 7.1983 ONAY TARİHLİ VE 1/5000 ÖLÇEKLİ BOĞAZİÇİ NAZIM PLANINA GÖRE ÇİZİLMİŞ 
KROKİDİR. UYGULAMA ANILAN PLANA GÖRE YAPILACAKTIR. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 735 

Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orge
neral Nurettin ERSİN'in 2895 Sayılı Kanunla Değişik 22.4.1341 
Tarih ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci 

Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (2 /170) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«2895 Sayıb Kanunla Değişik 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Bu Tasarı, 2895 sayılı Yasa ile değişik 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Yasasının 8 inci maddesi 
gereğince kurulmuş ve halen harita mühendis subay yetiştirmeye devam eden Harita Yüksek Teknik Oku
lunun, Yükseköğretim Kanununun öngördüğü şekilde bir yasal dayanağa kavuşturulmasını sağlamak, Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu harita mühendisi unvanına sahip subay yetiştirmek, öğrenim süresini başarı ile 
tamamlayan personelin orduda muvazzaf mühendis subay olarak görevlendirilmesini ayrıca 6785 sayılı İmar 
Yasası ile 3458 sayılı Mühendis ve Mimarlık Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun harita mühendisi unvanına 
hak kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 6785 sayılı İmar Yasasına göre, bir haritayı yapan ve onaylayanın harita mühendisi unvanı 
almış olması gerekmektedir. Harita Genel Komutanlığına mensup harita mühendis subaylar ülke genelinde her 
ölçekte Türkiye takım haritalarını yapmakla yükümlüdür 1er. Esasen bu amaca yönelik uygulama, Harita Genel 
Komutanlığının kuruluşundan bu yana yürütülmekle birlikte yeni Anayasa çerçevesinde diğer Askerî Yüksek 
Okullar Kanunları paralelinde, 657 sayılı Yasanın 8 inci maddesi değiştirilmektedir. Ayrıca Okulun öğrenim sü
resi, öğrenci alma koşulları, kaynağı ve diğer esaslar için yönetmelik çıkartılması öngörülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 
Madde 3. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 17 Kasım 1983 
Esas No. ; 2/170 
Karar No. : 179 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin ERStN'in «2895 sayılı 
Kanunla Değişik 22.4.1341 Tarih ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Ko
misyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde Harita Yüksek Teknik Okulunun nereye bağlı olacağının, teşkilatının 
nerede gösterileceğinin ve normal öğretim süresinin ne kadar olacağının açıklığa kavuşturulması, yönetmelikle 
düzenlenecek hususların genişletilmesi, Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve bu değerlendirme ışığında 
Kanun Teklifi yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Yurdakul GÜNÇER Özdemir AKOĞLU Sema ÜLTAN 

(Tuğamiral öğrt. Al'b. Hrt. Müh. Alb. 
Gnkur. Hrk. BşLlığı Hrt. Gn. Kiığı 

Üye Üye 
Ahmet ÖZTEKER Sadık İNAN 

Kur. Yfo. Hâk. Ön. Yzb. 
M.S.B. Kan. Kar. D. 
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GENELKURMAY BAŞKANI VE M. G. K. ÜYE
Sİ ORGENERAL NURETTİN ERSİNİN TEKLİFİ 

2895 Sayıb Kanunla Değişik 657 Saydı Harita Genel 
Komutanlığı Kanununun 8 inci Maddesinin Değişti

rilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.9.1983 tarihli ve 2895 sayılı 
Kanunla değişik 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Ha
rita Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesi 
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Harita bilim dalında Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç 
duyduğu Harita Mühendis personeli yetiştirmek için, 
Harp Okulu mezunu Harita Subaylarına eğitim - öğ
retim, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama 
yapmak üzere Harita Yüksek Teknik Okulu tesis edi
lir. 

Okulun öğrenim süresi, öğrenci alma koşullan, 
kaynakları ve diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir. > 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gârer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

2895 Saydı Kanunla Değişik 22.4.1341 Tarihli ve 
657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 

8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.9.1983 tarihli ve 2895 sayılı 
Kanunla değişik 22.4.1341 tarihli ve 657 sayılı Hari
ta Genel Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 
duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara 
Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi 
alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel ince
leme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mü
hendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita 
Genel Komutanlığına bağlı «Harita Yüksek Teknik 
Okulu» kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulu
nun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk 
Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının 
görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azamî 
öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili hususlar, 
bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde ara
nan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve 
disiplin esasları, başarısız olanlara yapılacak işlem
ler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer husus
lar Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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